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l’equip

L'Altaveu no es fa responsable
del contingut i opinions expressades
pels seus col·laboradors.

editorial
N o som desordenats, sabem a quin dia estem i ens encantaria ser puntuals.

L'ALTAVEU surt al carrer una mica quan pot. No podem oblidar que continua essent
una iniciativa privada amb les portes obertes a tothom que tingui alguna cosa interessant
a dir i que depèn absolutament dels col·laboradors publicitaris. Això, avui per avui, no
és precisament un avantatge.
Tot i això, gràcies als que hi són des del primer dia i als que s'afegeixen progressivament, tirem endavant un projecte que creiem que és interessant mantenir, encara
que no sigui de forma puntual.
Volem demanar disculpes per aquesta falta de puntualitat a qui ens està esperant (que
també n'hi ha, per sort, cada vegada més), i recordar a qui ens vulgui escoltar que
L'ALTAVEU és un mitjà escrit de comunicació local que es distribueix a Ribes, no
només als comerços, sinó també a les bústies. És l'únic que acull a totes les entitats,
esports, departaments i col·laboradors externs que tenen informació prou interessant.
També volem apuntar que, publicitàriament parlant és un bon mitjà per als comerços
i empreses de Ribes. És l'espai publicitari de més impactes comptabilitzats per
lliurament en bústies (3.900) i comerços (1.100) que hi ha actualment al nostre
municipi.
Animeu-vos a col·laborar en aquest projecte. Té futur, però depèn una mica de tots.
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Ou de reig

s temporada de bolets, encara que aquest any se'n cullen pocs.
Catalunya té tradició boletaire. Els bolets són imprescindibles en la preparació de molts plats.
Això ha originat un comerç important, tant de bolets que creixen en els boscos, com de cultivats.
En arribar les pluges de la tardor, un gran nombre de persones es desplacen als boscos per passar una bona
estona d'esbarjo i omplir els cistells de bolets.

Podem trobar el pinatell i el rovelló,
l'oriol, el martinenc, la ginestrola, el
molt apreciat cep o siureny, el camperol, l'escarlet, el fredolic ... El bolet
més perillós de tots els que es troben
és la farinera borda capaç de provocar la mort i el bolet de greix.
Entre els bons comestibles hi trobem
principalment els rovellons, que n'hi
ha de dues espècies: els de "sang",
de color taronja, que també s'anomenen pinetells o rojalets i el de "sang"
més fosca, de color vi, generalment
amb taques verdoses. No s'han de
confondre amb les lleteroles, que
tenen l'aspecte de rovelló però amb la
"sang" blanca grogosa i que són
tòxics.
Carlet

com una pilota i poden tenir colors
molt diversos, de vegades ben
vistosos.

Trompetes de la mort

Però, que són el bolets?
És coneix amb el nom de bolets la
part aèria i visible dels fongs. Els
fongs són uns organismes vius que
no pertanyen ni al món animal ni
vegetal. S'alimenten d'altres éssers
vius o de les seves restes. No realitzen
la funció clorifílica i no s'alimenten de
minerals.

Arribar a conèixer bé els bolets és
cosa d'anys i d'experiència, deixant-se
aconsellar pels que en saben, ja que
no hi cap mètode que pugui garantir si
un bolet és tòxic. Ni el seu sabor, ni la
forma o el seu color ens poden donar
cap pista: tant de bons com de
metzinosos n´hi han de tot tipus.
ESPÈCIES DE BOLETS
La majoria de bolets apareixen des
del final de l'estiu fins al començament
de l'hivern.

També són força abundants els fredolics, amb barret gris o marronós, molt
bons per acompanyar rostits, les
llenegues, les múrgoles ...
Entre els d'excel·lent qualitat, però
escassos, podem trobar els ous de
reig i també els rossinyols. Altres
bolets menys coneguts, però igualment
apreciats són els carlets, els
camagrocs, les cames de perdiu, les
llengües de bou, els xampinyons de
bosc i també un altre que pot semblar
dolent pel seu aspecte: l'apagallums,
gran, de color grisós, amb flocs més
foscos sobre el barret i peu alt i prim,
del qual es rebutja el peu per ser
massa dur i s'aprofita el barret.
És recomanable consumir els bolets
cuits. Alguns que cuits són comestibles, poden resultar tòxics si es
mengen crus o poc cuits.
Convé consumir-los com més aviat
millor, ja que la majoria s'alteren amb
bastant rapidesa. Per conservar-los el
millor lloc és al frigorífic, al calaix de
les verdures.

A la tardor i a la primavera quan les
condicions ambientals, temperatura i
humitat, són favorables, aquests
fongs desenvolupen el bolet que és el
seu òrgan reproductor. Els fongs es
reprodueixen per mitjà de les espores
que es troben a les làmines. Aquestes
espores són molt petites i de diverses
formes.

Cama de perdiu

CONSELLS PER ANAR A
"CAÇAR" BOLETS
No grateu la terra amb cap eina, ni
aixequeu la fullaraca.
La millor manera de collir bolets és
tallant-los amb un ganivet arran de terra.

Els bolets són de mides molt diverses,
alguns a penes són visibles, mentre
que d'altres poden arribar a mesurar
més de mig metre com, per exemple,
alguns pets de llop gegants.
Presenten formes molt variades que
recorden un embut, una porra, un
paraigua. N'hi ha també de forma
aplanada, com un botó, o esfèrica,

Rossinyol
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S'han de recollir únicament els d'espècies comestibles conegudes, que
se sàpiga identificar sense cap dubte.
Com a mesura de prudència no us
refieu mai de les proves casolanes
com ara l'ennegriment del gra d'all, la
patata o de la cullereta de plata.

En totes les activitats desenvolupades
al medi natural hem de respectar i,
fins i tot protegir l'entorn que ens
envolta. No encengueu foc i no deixeu
escombraries. Eviteu els sorolls innecessaris i els crits, perquè destorben
la pau del bosc i poden espantar i
alterar les costums dels animals.
FRASES I REFRANYS
SOBRE BOLETS
· El bolet i el moixernó, de l'octubre
és el millor.
· Si trobes una llora, el rovelló hi és
a la vora.
Camagroc

Cal agafar els bolets que presenten
un bon estat de conservació i deixar
els que ja han començat a descompondre's, amarats d'aigua o que
s'han gelat durant la nit. Procureu no
recollir els vells ni petits. Tots compleixen una missió en el bosc. Els
petits no han tingut temps de produir
espores i els vells, sovint, sense
valor culinari, repoblen els boscos
garantint la continuïtat de la espècie.

· Per Sant Josep, la múrgola treu el
bec.
· Pinetells i rovellons, s'amagen pels
racons.
· Les cametes de perdiu són bones
cap l'estiu.

Sureny

· El reig, amb bona untura, es bona
llaminadura.
· A la trompeta de la mort, no li facis
mai el sord.

Els bolets s'han de portat en cistell
de vímet i col·locar-los amb les làmines
cara avall i no pas en bosses de
plàstic. Es conservaran millor i aniran
escampant les espores que els
bolets fan caure, de manera que es
resembrarà el bosc.

· A tot arreu s'en fan de bolets quan
plou.
· La llenega és carn d'ovella i el rove
lló es carn de moltó.
Múrgola

Llengua de bou

Llenega

Llenega

BOLETS TÒXICS

Farinera
borda

Reig bord
3

Pet de llop

El
El bon
bon menjar
menjar
per Ramon Prats

Peus de porc
amb
rovellons
Ingredients per a
4 persones:
4 peus de porc tallats per la
meitat
2 cebes
2 pastanagues
1 branqueta d'api
3 tomàquets
1 fulla de llorer
1 picada (ametlles torrades, 2 dents
d'all, julivert i pa torrat)
1 quilo. de rovellons
¼ quilo de pèsols

Elaboració:
Fer un sofregit amb la ceba tallada a trossets i la pastanaga a rodanxes fines. Quan la ceba comenci a estar daurada
afegir els tomàquets pelats, tallats a trossos i sense llavors, l'api i la fulla de llorer. Quan el sofregit estigui a punt afegir
una cullaradeta petita de farina i remenar bé perquè la salsa quedi ben lligada. Posar els rovellons tallats a trossos i saltejar-los. Afegir els peus, prèviament cuits, i cobrir amb una mica de brou. Posar els pèsols i deixar coure a foc suau durant
uns 15 minuts. Tirar la picada a 5 minuts del final de la cocció, tot rectificant de sal i pebre.

Comentari:
Actualment en el mercat es poden trobar peus de porc pre-cuits i envasats al buit que surten francament bons i així ens
estalviem de coure'ls durant una hora o hora i mitja amb herbes aromàtiques etc.
Enguany ens trobem en una pèssima temporada de bolets i quasi no s'en troben ni en els mercats. Els que si tenen una
bona temporada són el de conserva.
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Musica
EL MUNDO BAILA - SABOR DE GRÀCIA - K-INDÚSTRIA
Estil: Folk / Any d'edició: 2004

La rumba catalana més espremuda i concentrada la trobem en aquest disc saborós que no deixa de ser un homenatge
al gènere gracienc per antonomàsia. Sabor de Gràcia va néixer ara fa deu anys de la mà de dos gitanos de la vila de
Gràcia, Antonio Carbonell 'Sicus' i Miguel Fernández 'Miki'; actualment són un dels grups referencials de la rumba i tenen
molt clares les seves arrels, com ho demostren en aquest disc ple de vida i de bones vibracions. En "Pescaílla" fan un
clar homenatge al generador de la rumba catalana, que posteriorment van adoptar des de Gato Pérez a infinitat de grups i formacions. Una
música que uneix sentiments, races i cultures, duende i tradició, i que efectivament va ser la primera gran representant del mestissatge, tan
predicat avui en dia. El mundo baila és un crit a l'alegria, amb peces que fan moure la cama i amb un colofó final que incita a no parar la festa
amb la cançó "No s'acaba mai", que és l'única peça cantada en català. Un disc que contagia el bon rotllo, molt necessari en els dies que vivim.

LA PELL FREDA “ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL ”
EDICIONS LA CAMPANA Col·lecció: "Toc de ficció", 28
Pàgines: 307
Any d'edició: 2002

Quan el van desembarcar a la platja amb una xalupa, el va sorprendre que l'únic habitant de l'illa no sortís a rebre'l.
Però aviat descobreix que apareixen cada nit molts visitants misteriosos i amenaçadors. Des d'aquest moment, la seva vida
-que haurà de compartir amb el brutal Batís Caffó i Aneris, la de la pell freda- es converteix en una lluita frenètica amb ell
mateix i amb els altres, on es barregen els sentiments de rebuig i de desig, de crueltat i d'amor, de por i d'esperança.
La pell freda és una apassionant novel·la plena d'intriga i d'aventura que, alhora, ens fa viure íntimament els grans
interrogants de la condició humana. Llegiu com comença:
"Mai no som infinitament lluny d'aquells qui odiem. Per la mateixa raó, doncs, podríem creure que mai serem absolutament a prop d'aquells qui
estimem. Quan em vaig embarcar ja coneixia aquest principi atroç".

Llibres
EL FILL DE L'ACORDIONISTA “BERNARDO ATXAGA”
Traducció de Pau Joan Hernández
5EDICIONS 62Col·lecció "El balancí"
Pàgines: 396
Any d'edició: 2004

La diferència entre incisions antigues i les noves s'esborrarà amb el temps, i només quedarà damunt l'escorça una única
inscripció, un únic llibre. Un llibre amb un missatge principal: "Aquí hi van ser dos amics, dos germans". El fill de l'acordionista
és la novel·la més personal de Bernardo Atxaga. Amb ella travessem, com si miréssim un mosaic fet amb diferents temps,
espais i estils, la història de dos amics: Joseba i David, el fill de l'acordionista. Des dels anys trenta fins a finals del segle XX,
des d'Obaba fins a Califòrnia, de la infància a l'escola als inferns de la guerra civil i de la violència, Atxaga s'enfronta de manera valenta al tema
de la memòria, la nostàlgia, l'amistat, i també al de la tristesa d'aquell que deixa la seva terra sabent que mai no tornarà. I al centre de les
múltiples ramificacions d'aquesta història, l'amor com a única possibilitat de salvació.

Dvd’s
Cd Rom
LA CASITA BLANCA. LA CIUTAT OCULTA “CARLES BALAGUÉ”
VERNAL MEDIA / ENCICLOPÈDIA CATALANA
Durada: 82 minuts aprox. / Any d'edició: 2004

"La casita blanca neix directament de les meves experiències amb el documental i les seves fonts com a suport de les meves
pel·lícules argumentals. A la manera d'un assaig literari, on es barregen multitud de referències, citacions, veus i personatges, intento presentar la història oficial i oculta de la Barcelona de postguerra sense afaits no maquillatges." (Carles Balagué,
director). Partint d'un dels símbols més emblemàtics de l'època, La casita blanca, el mueblé famós de Barcelona, el testimoni
d'historiadors, periodistes, escriptors i diferents personatges, dibuixa un retrat de la història no oficial de la ciutat. La pel·lícula repassa un
període històric des de diversos fronts: la lluita clandestina contra la dictadura, les visites d'Eva Perón o Franco... El tema "La casita blanca" de
Joan Manuel Serrat serveix de fons a aquest recorregut.

DALÍ O EL SOMNI DE LA MOSCA - DIVERSOS AUTORS
BARCELONA MULTIMEDIA / Any d'edició: 2003

Amb aquests 2 CD-ROM jugaràs a través del món de Dalí:
· Juga amb les quatre partides de les etapes de la vida de Dalí: joventut, surrealisme, classicisme i mística nuclear.
· Troba els segells per al Museu de les Mosques: fotografies gegantines, objectes simbòlics i 24 obre mestres.
· Vola pels espais on va viure Salvador Dalí: navegació per panoràmiques en 360º, Teatre-Museu, Casa de Port Lligat i Castell
de Púbol.
· Descobreix els símbols i guanya't l'ajut de les formigues: textos dels llibres i articles de Dalí, més de 100 símbols dalinians i lligams de l'obra
pictòrica amb la literària.
· Resol els jocs per aconseguir els segells del Museu de les Mosques: detalls, influències, personatges, períodes, títols i imatges dobles.
· Sobrevola les obres de Dalí tal com les veuen les mosques: més de 300 obres, més de 50 fotografies i més de 50 estudis.
Per a tots els públics a partir de 10 anys.
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C. Major, 13
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 44 49
Xulius@ribes.com
www.xulius.org

ELS XULIUS - SANT MIQUEL 2004
El passat 26 de setembre es va obrir la festa de
Sant Miquel amb la tradicional ballada de sardanes
amb la cobla Catánia. Desprès es va disputar el
concurs de confitures casolanes i els assistents van
poder tastar-les. Seguidament, la presidenta Neus
Millà, va fer la presentació del curs de l'activitat
2004-2005. L'obra de Nicasi Camps i Pinós, El
Barbablava i la Fumadora, representada per la
companyia polonesa Retobterepkov i que va comptar
amb la participació dels actors Josep Mestre, Rosa
Calvo i Joan Gil, va tancar la festa.
Aquesta celebració, reviscolada l'any 1946 en un
moment de represa cultural, se celebra a la plaça
del Castell i l'Església Vella durant el diumenge més
proper a la festivitat de Sant Miquel.
Els Xulilla l'organitzen des de 1980.

BARRANQUISME A MONTSERRAT
El passat 3 d'octubre, la secció de Farra i Acció de
Els Xulius va fer una sortida de barranquisme a
Montserrat. Van ser nou persones les que van poder
disfrutar d'aquests paratges solitaris.

Es tractava de barrancs secs, sense aigua aquesta
època no és la millor per fer barrancs amb aigua.
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Els barrancs van ser concretament el Torrent del
Migdia i la Canal Roja, canals conegudes popularment com "Joc de l'Oca" i "3 en ratlla". El primer, el
Joc de l'Oca, es va fer de pujada. Això és possible
perquè és una canal que està equipada amb cordes
fixes o cadenes que
permeten la progressió per
elles, utilitzant força de braços i cames per pujar-hi.
L'altra canal, el 3 en ratlla, es va baixar amb el
sistema habitual per fer descensos de barrancs,
instal·lacions de rapels. Hi ha un gran nombre de
petits ressalts que es poden de cadascú.
En altres zones es baixa utilitzant la tècnica de "randonee".
L'últim tram del barranc son 3 rapels seguits que
donen nom a la canal, el darrer i el més alt dels
rapel que fa 29m i esta instal·lat sobre un bloc per
baixar pel mig d'una balma.
En total van ser unes 8 hores de pujar i baixar a un
ritme tranquil, sense preses. En definitiva, una
jornada complerta.

Turisme a Sant Pere de Ribes

Casa del Terme. Sota-Ribes, s/n - Telèfon: 93 896 28 57 - Email: p.garraf.ciribes@diba.es

Augmenta el nombre de visitants durant l'estiu
La xifra d'estrangers es manté però s'incrementen les visites del turisme comarcal i
d'àrees territorials pròximes.
El municipi de Sant Pere de Ribes ha experimentat un
notable augment de visitants durant aquest estiu segons
es desprèn de les dades que ha registrat l'oficina de turisme
pel que fa al nombre de consultes realitzades durant els
mesos de juny, juliol i agost.
Així, un total de 501 persones s'han adreçat durant
aquest període al punt d'informació que es troba a la
Casa del Terme de Sota-ribes. L'any passat, durant el
mateix període l'Oficia de Turisme va rebre 336 visitants.
Pel que fa a la procedència dels visitants, si bé l'origen
dels usuaris de l'oficina és majoritàriament local i comarcal
cal destacar que el 13,4% dels visitants han estat
europeus, una xifra molt semblant a la de l'any passat,
que va ser gairebé del 15%. D'entre aquests, els turistes
francesos són els que han tingut una major presència,
seguits pels alemanys i els anglesos. No obstant, l'increment d'aquest any ha vingut donat pel turisme local i
comarcal i per una major presència de persones procedents d'àrees territorials més pròximes a la nostra comarca,
sobretot Barcelona. Però també hi ha hagut visitants de la
resta de l'Estat i d'altres països estrangers. En aquesta
línia, el mes d'agost ha estat el més freqüentat amb un
total de 272 persones i la procedència dels usuaris de
l'oficina la més variada. Per posar-ne algun exemple:
Bilbao, Madrid o València han sigut alguns dels orígens
dels turistes espanyols que han visitat el nostre municipi i
pel que fa als estrangers fins i tot s'ha registrat algun
visitant dels Estats Units.
Alhora de demanar informació, els usuaris s'interessen
majoritàriament pel municipi i la comarca i concretament
el castell de Ribes ha estat un dels elements que ha aixecat
més expectació, donat que moltes consultes anaven
relacionades amb l'origen d'aquesta edificació i la possibilitat de visitar-la. De fet, l'Oficina de Turisme ofereix
visites guiades al Castell de Ribes i les d'aquest estiu han
tingut un èxit de participació molt elevat.
També el Parc Natural del Garraf i les rutes que es poden fer pel
nostre entorn natural han estat motius freqüents de consulta.

La gran majoria dels visitants tenen edats compreses
entre els 20 i els 40 anys. Podem parlar d'un perfil de
turista jove i familiar interessat en les propostes i activitats
relacionades amb la natura i, a la vegada, amb inquietuds
culturals.
Des de la seva posada en funcionament, el mes de
novembre de l'any 2001, l'Oficina de Turisme de Sant
Pere de Ribes s'ha anat consolidant com un punt d'informació i una porta d'accés al Parc Natural, com ho demostra
el fet que any rera any el nombre de visitants ha anat
notablement a l'alça.
Per tal de promoure el municipi i consolidar la seva
existència, l'Oficina de Turisme està tirant endavant
diverses iniciatives i organitza diverses propostes i activitats, algunes d'elles guiades, com la "Ruta de la Vinya i el
seu paisatge"; la "Ruta dels americanos" i la "Ruta dels
cellers", entre d'altres. A més, des d'aquest estiu, ofereix
gratuïtament als seus visitants la possibilitat de consultar
a través d'un ordinador diverses pàgines web turístiques
per planificar les vacances.
L'horari actual d'atenció al públic, que també s'ha ampliat
recentment, és de dimarts a diumenges i festius de 9 a
14 hores i els dissabtes també per les tardes, de 16:30 a
19:30 hores.

Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost

96
104
97
132
272

Total de visitants 701
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TRES QUARTS DE QUINZE
El món de les noves tecnologies ens ha conduït, a gran velocitat, cap a un progrés que sovint fa trontollar les maneres
més bàsiques d'entendre'ns. Ni tan sols els mitjans de comunicació, amb el seu poder reconegut per tothom, han tingut
prou incidència en la societat per tal de mantenir el costum de dir correctament l'hora en català.
En els darrers 25 anys s'ha produït un empobriment lamentable i esfereïdor entorn la manera de dir quina hora és. Això
ha succeït fins a tal punt que més d'un 80% dels menors de 35 anys no sap dir l'hora de forma correcta en català. I el
que encara és pitjor: gairebé el 50% ni l'entén.
Estem tristament acostumats a escoltar barbarismes com ara "les vuit menys vint", "les sis i mitja", o l'abreviatura "són i
mitja".
Des de sempre, han existit uns principis insubstituïbles i elementals per dir l'hora en català:
1) L'hora es fracciona en quatre quarts: un quart, dos quarts, tres quarts i l'hora
en punt.
2) És a partir d'aquests quatre quarts que s'introdueixen els minuts: un quart i
cinc, les vuit i deu, falten cinc minuts per tres quarts, etc.
3) I no cal dir que és perfectament vàlid fer servir els mitjos quarts, que subdi
videixen el quadrant horari en vuit parts: mig quart de set, dos quarts i mig
d'una, etc.
Probablement, alguns lectors no sabran de quina hora els hi parlo quan esmento
els exemples anteriors. A més d'un, fins i tot li pot semblar una bestiesa. I la
gran majoria deu pensar que tan se val dir l'hora d'una manera o d'una altra
mentre siguem capaços d'entendre-la.
És aleshores quan faig la següent reflexió:
Quin és l'origen d'aquest desconeixement? On aprenen a llegir l'hora en català, els nostres nens i nenes? És potser a
l'escola primària? Podem afirmar que l'ensenyament al nostre país és completament en català, quan més d'un 80% dels
alumnes no saben dir correctament l'hora en la llengua pròpia del país? Tenim el dret de reclamar el reconeixement del
nostre idioma a la Unió Europea quan no sabem ensenyar als nostres fills com es diu l'hora a casa nostra? Ens ho
hauríem de fer mirar, senyors. Al capdavall, una de les poques coses que tenim en comú totes les persones és que
sempre anem a remolc del temps. Un temps que hem de saber anomenar en la nostra llengua, esclar.
Magí Fortuny i Albareda

Un Llamp a Ribes
El 16 de setembre de 1985, a les 7 del vespre un llamp va caure al campanar de l'església de Ribes fent a trossos
un dels seus pilars.
Josep Milà Gener en "MANELIC" ens explica que un llamp va deixar encès el cel i desprès el tro semblava una bomba.
Sembla ser que el llamp havia caigut a l'església perquè el cable del parallamps no estava connectat al
pou .
Ell va anar cap allà i va trobar tota la plaça plena de pedres, amb la gent esverada mirant i collinles. En "MANELIC" va collir la mes grossa (la pedra pesa 4 quilos).
D'aquelles pedres cap no va fer mal a ningú, ni tan sols van caure a la teulada de una
casa just a sota mateix de l'església on en aquells moments estava sopant una família
de vuit fills.
Els més religiosos parlaven fins i tot d'un miracle.
Durant 19 anys en "MANELIC" ha conservat el tros
de campanar. L'han visitat fins i tot arquitectes que
han comentat que aquest material era molt dur.
També en alguna ocasió li han proposat donar la
pedra a algun museu de antiguitats de Ribes.

Josep Milà Gener
en "MANELIC”
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Josep
Barba i Puig
“L’home
“L’home de
de
la
la Coma”
Coma”

Per Josep - Lluís Palacios

J

osep Barba Puig va néixer a la Coma
fa 81 anys on ha viscut sempre. Els
seus pares eren Josep Barba Marçal,
de la Canonge, i Mercè Puig Guillaumes,
de Ribes. Dels 6 als 8 anys va anar a les
monges i es recorda molt de la germana
Caterina, però quan va anar a l'escola
del Pi va tenir a Sardà, "un gran
mestre". Molts dies després de classe,
tot anant cap a casa, s'enfilava al
mandariner de can Miret de les
Parellades. Les mandarines li agradaven
molt, encara ho recorda, i ara les podem
veure a l'hort del que aviat serà Ibai,
"una osteria contemporània" per a
menjar i dormir.
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La Coma:
sis cases amb història
Sempre hem dit la Coma, però se'ns
explica que en aquell petit descans de
les nostres muntanyes que la Coma
estava formada per sis cases. Eren
can Po-coll o can Mosso Rector -perquè en un temps un jove de la casa
havia treballat per a la rectoria vella-,
can Soques, can Gusilet -una casa
vella recordada per la seva cria de
conills-, can Fèlix, can Monjo i cal Tio
-que era "d'un mig armilla"-, pastor de
Canyelles. Josep Barba i els antics
veïns de sant Pau recorden com totes
les cases foren habitades antigament.

Can Fèlix i la guerra
La família de pagesos de can Fèlix,
Joan Planas Mañés, parent de cal
Cubano, quan va esclatar la guerra
van anar a viure a can Puig. En aquella
gran casa que també fou sastreria de
vestits per a oficials de l'exèrcit
republicà i també va ser barberia pels
militars (tot "un barberàs el Cubano,
pare i fill", recorda la memòria. Can
Puig, que fou visitat sovint pel general
Enrique Líster ha estat una de les
hisendes més importants de Ribes.
Quan va acabar la guerra els que
vivien a can Fèlix retornaren a casa
seva. En entrar l'exèrcit de Franco s'hi
varen presentar els propietaris. Els
varen convidar a marxar i els que
varen viure a can Puig hagueren
d'anar-se'n per força a Vilanova. Són
pàgines ocultes de la postguerra.
Quan va iniciar-se la guerra Josep
Barba era un jove de 13 anys, però hi
ha imatges que sempre recordarà. Un
dia tot venint de la vinya, a la carretera
de Vilanova -l'única que hi havia

aleshores- a l'alçada de la rotonda
que ens porta ara a l'Hospital Sant
Camil, es va trobar un home mort a la
cuneta. Ni el va mirar, ni mai ha sabut
qui era ni ningú en parlava al poble.
Són els errors de la revolució.

El soldó, la carn russa i
les bombes
En temps de guerra també va viure tot
el moviment de la soldonera. Es feia
soldó (l'arena sílice) a les terres de
can Puig, a can Vidal i can Parici
llaurant amb un "matxo molt maco"
que era de can Climentó. La producció
era elevada i hi treballaren més de
vint ribetans. L'encarregat era en
Rofer (de Vilanova) i era transportat a
la fàbrica Griffi i a l' Estació de tren de
Vilanova. Portaven tot el carregament
en camions. El seu pare el prenia i es
trobava amb uns camioners que no
els faltava res i li donaren una carn
molt bona: carn russa. Els homes de
can Boter treballaven fort i a l'estació
del ferrocarril carregaven amb les
mans els vagons de tren. De tant en
tant, però, tot es feia fosc i és que se
sentien les "paves" (els avions
enemics) que anaven a llençar
bombes a l'estació.
Per a un noi de pagès i que vivia a la
Coma els records de la guerra van
deixar una empremta inesborrable.
Coneixia que al principi va haver-hi
persones amagades als Vinyals,
també a can Zidro durant els tres anys
i a can Marcer de la Penya. Sabia que
el Recó era un magatzem de menjar
del V Cos de l'Exèrcit Republicà del
General Líster i que a les Parellades
hi vivien els seu músics.
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La guerra, els "maquis" i
fer de pagès
El paisatge de Ribes en aquests anys,
es va viure intensament, però en uns
dies va canviar ràpidament. Com va
escriure l'excel·lent historiador Josep
Termes: "Catalunya va perdre el seu
autogovern i bona part dels seus
intel·lectuals i professionals, així com
la totalitat dels dirigents dels partits i
síndicats d'esquerra. (...) Si a
Espanya havien perdut les esquerres
tan sols, a Catalunya qui sofrí els
estralls de la guerra i del nou règim
fou el país en conjunt i en especial els
seus símbols més representatius".
Va fer la "mili" a Girona l'any 1944

quan Europa encara estava immersa
en la Segona Guerra Mundial. Un dia
li van donar per primera vegada un
permís per tornar a Ribes durant tot
un mes. Només havien passat 24

recorda que abans els morts de la
Coma eren portats a coll cap al
cementiri i ho feien passant per un
camí que els portava a can Zidro, les
roques llises, les parets fondes,
l'església i el cementiri. Això també
passava a la Masieta i can Zidro. I a
Puigmoltó en l'ocasió d'una gran
nevada.

hores i el van fer presentar a la caserna
de muntanya per enviar-lo immediatament a Camprodon per anar a combatre els "maquis". No es varen trobar
mai, però són aquells fets que tampoc
s'obliden.
Quan va acabar el "servei" sempre
més va treballar de pagès a la Coma.
Molt sovint, però, anava a altres
vinyes a fer treballs de tot tipus. A
vegades era un simple intercanvi de
jornals. Si li venien un dia a llaurar la
masia, ell havia d'anar dos dies i mig
a esporgar o ensulfatar, i això ho va
fer per gairebé tot el terme municipal.
D'altra banda quan el seu enyorat
amic Josep Fontanals va deixar de
coure botifarres a can Ramos ell el va

substituir. D'això en fa uns trenta
anys.
També no s'oblida de quan es treballava a la muntanya en un forn de calç.
De les pedres feien calç pels paletes i
també per ensulfatar. Els forns eren
petits i grans. Els grans representaven
1.000 quintars de calç (1 quintar són
40 kg.). Amb aquesta feina la muntanya
quedava ben neta. Un dia es
comença a demanar "papers" i es va
abandonar aquest treball -se'm
comenta-.

Estimar la terra, la vida i la gent
Hem parlat pocs dies després de Tots
Sants i hem anat a visitar els nostres
estimats al cementiri. És quan em

D'esquerra a dreta i de dalt a baix:

Josep Butí, Francesc Mestre,
Pere Camps, Lluís Milá,
Josep Barba, Santiago Miret,
Bonaventura Roig,
Alfredo Artigas.
Magí Fontanals,
Josep M. Guillaumes,
Joan Giralt, Santiago Fortuny,
Joan Fortuny, Pere Mata,
Joan Albareda.
Sadurní Mestre, Pere Planas,
Pere Butí, Ramon Marcer,
Josep Bertran, Josep Pascual,
Ramon Ferret, Josep M. Ramos.
Amb el mestre Josep Ramos.
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La Coma tenia molta relació amb can
Zidro i era una masia vella, però quan
Josep Barba era un nen, es va fer un
arranjament profund amb el
constructor Josep Jacas "Mestre Xic".
El propietari aleshores de can Zidro era
Joan Esclasans, important productor
del servei vitivinícola penedesenc i a
més a més considerat com un important lletraferit, igual que el seu pare
Ramon Esclasans.
Josep Barba ja té més de 80 anys i
avui acompanya als infants de la seva
família a l'escola. Estima la seva terra
i parla tranquil·lament amb els seus
amics a les Parellades. Si convé va al
metge i segueix els seus bons
consells, però si li demano pels
menjars que li agraden ho té clar. Les
sopes, per sopar i esmorzar. Les
sopes que li va ensenyar sa mare que
era de can Po-coll (o can Mosso
Rector) i la sopa de fava, la sopa d'all
amb tomàquet, la sopa de patata ben
bullida i la sopa de farigola que és la
que més li agrada.

I Fira de Stoc ks de Ribes

Comprar per comprar no es un bon negoci, però quan l'oferta es que el públic pot
adquirir productes de temporada a preu de cost la cosa canvia.
Si a aquest fet hi afegim el bon temps que va acompanyar les activitats i fins i tot
alguna actuació, es converteix en el espai ideal per passejar i entre compra i compra
passar un mati de diumenge molt agradable.
La primera fira de stoks organitzada per l'Ajuntament i l'ACIR es va celebrar el
passat 26 de setembre a la plaça Maria Mercè Marçal/ Carretera dels Cards de Ribes
amb una notable assistència de públic.
Hi va col·laborar l'Escola de Equitació La Granja que va organitzar amb molt d'èxit
passejades de ponis per als més petits .
Tot plegat una experiència que esperem hagi estat productiva per a tothom i es
repeteixi.

12

Per pensar-hi
per Salva Contreras

H

i ha un refrany castellà que diu "Al
mal tiempo, buena cara", I, efectivament, el bon humor és primordial per a
la nostra salut, tant física com emocional.
Està demostrat que riure no és només
bo per a la nostra salut mental, sinó que
ajuda a combatre l'estrès, preveu
accidents cardiovasculars, actua com a
defensa en situacions de frustració,
dolor, por i ràbia i provoca una agradable
sensació de plaer. Riure, igual que
altres situacions de plaer, com escoltar
música o gaudir d'un bon menjar,
allibera unes substàncies anomenades
endorfines o hormones de la felicitat.
Les endorfines són neurotransmissors
opiacis endògens. Són generades de
manera natural pel nostre organisme i
tenen efectes semblants a drogues
com el opi o la morfina, produint una
disminució de la sensació de dolor de
forma analgèsica i estimulant el circuit
del reforç o recompensa, generant
plaer. Les persones que produeixen
una quantitat baixa d'endorfines són
emocionalment més inestables i poden
estar més predisposades al consum de
substàncies additives.
Una bona riallada fa que es moguin uns
400 músculs del nostre cos: s'estiren la
columna vertebral i les cervicals, el
diafragma pateix unes convulsions que

faciliten la digestió; en el cap es
produeixen vibracions que fan que es
destapi el nas i l'oïda, que no s'assequin els ulls, fa créixer la capacitat
toràcica entrant més aire en els
pulmons, cosa que fa que la pell s'oxigeni molt més; s'augmenta el ritme
cardíac enfortint el cor, es contrauen els
músculs de l'abdomen fent massatge a
la zona; s'exercita la musculatura de la
cara. A més augmenten els limfòcits
reforçant el sistema immunològic.

afavoreix la relaxació i això farà que es
reflecteixi a la nostra cara que semblarà
més maca i jove; ajuda a que ens
prenguem la vida d'una manera molt
més positiva i aquesta actitud a més de
fer pujar la nostra autoestima, contribueix a desdramatitzar les situacions, a
ser optimistes davant els contratremps i
a no emfatitzar les dificultats sinó les
solucions.

Cinc minuts rient a riallades poden
substituir a 45 minuts d'exercici, mentre
que una hora és millor que 4 hores de
ioga. Per gaudir d'una bona salut, s'ha
de riure un mínim de 30 minuts diaris.
En alguns centres de salut ja existeixen
programes de teràpia del riure tant per al
personal sanitari com per a pacients amb
malalties com el càncer o la sida. Als
primers els ajuda a afrontar l'estrès diari,
ja que un alt grau d'estrès prolongat
redueix el nivell d'endorfines provocant
tensió, disminució del ritme cardíac i una
gran sensació de frustració. Per als
segons, s'ha demostrat que una teràpia
basada en fomentar el bon humor estimula
el sistema immunològic, ajudant a superar
aquest tipus de malalties degeneratives.
El bon humor, per altra banda, es el
millor antídot contra la depressió;

Somriure, es a més una finestra oberta
que fomenta les nostres relacions
socials. De la mateixa manera, per
obtenir millors resultats en el treball, es
fonamental realitzar la feina amb bon
humor i sentir-nos còmodes tant amb
els companys com en el nostre entorn,
és important.
Ser amable i tenir una actitud oberta i
comprensiva envers els altres, també
ajuda a mantenir alts els nostres nivells
betaendorfinics generadors del benestar.
Ens sentim bé al mateix temps que fem
sentir bé als altres. Per exemple, quan
hem de fer cua per fer qualsevol tràmit
o anem al metge perquè ens trobem
malament, sempre és molt més agradable trobar una cara somrient que ens
faci sentir bé encara que només sigui
per un moment. Quan ens sentim
tristos, agraïm un somriure amic que
ens il·lumini.
Un somriure inspira simpatia, amistat,
tendresa, il·lusió. No costa gens i
podrem obtenir grans beneficis.

Així que somrigui, si us plau.
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Salut

per Dr. Manel Nieto

O

BESITAT: DE L'ÈTICA I L'ESTÈTICA

L

'obesitat creix de forma inusitada.
A Espanya quasi un 15% de persones
adultes són obeses i un 40% pateixen
sobrepès, essent les zones més
afectades Canàries i Andalusia. A la
pràctica, aquestes xifres són semblants a la població catalana, encara
que una mica a la baixa. Estem al

capdavant d'Europa en obesitat infantil
amb un 16% de nens obesos (només
fa 15 anys aquest percentatge no
arribava al 5%) , superats únicament
pel Regne Unit. Avui en dia ja saben
que un nen de 10 anys amb sobrepès
o obesitat té les parets de les artèries
molt semblants a les d'un fumador de
40 anys.
El sobrepès i l'obesitat,
hem de considerar-ho
com una malaltia per
afrontar i tractar a llarg
termini, ja que requereix
com a base un canvi
d'hàbits alimentaris i un
augment de l'activitat
física, sense ser necessari fer exercicis físics
intensos ni esgotadors
(molts creuen que només
la gimnàstica pot solucionar el problema). És
suficient fer una caminada diària d'una hora
a passos lleugers.
Més xifres, el 7% de la
despesa sanitària a
Espanya (aprox. 2.500
milions de euros) està
provocat per la obesitat i les malalties

14

que deriva com la diabetis tipus II,
hipertensió, alteracions del colesterol,
càncer, artrosi o malalties cardiovasculars.
Fan falta solucions per curar a temps
aquesta epidèmia del segle XXI, que
a l'any 2005 afectarà a 500 milions de
persones al món i que els estaments
socials influents haurien d'implicar-s'hi.
També són xifres, però el 7,7% de les
morts a U.E. són degudes a l'excés de
pes. Alguns estudis indiquen ja que el
sobrepès/obesitat escurça la vida uns
13 anys. Alguna cosa està canviant i
mentrestant les polítiques de reducció
del consum de tabac contribueixen a
disminuir la mortalitat per aquest
hàbit, l'excés de pes arribarà a reemplaçar al tabac com a principal
responsable de la mortalitat global en
un futur no molt llunyà.
Recordar, per últim, que quasi el
100% de la població del món desenvolupat ingereix més quantitat de
calories de les que necessita. I per
altre banda, la població del tercer món
està morint per desnutrició.

Poc ètic i
molt antiestètic, no?

AUTOMÒBIL

CONSELLS PER A L'HIVERN
Disposar de deu minuts per a la revisió
del nostre vehicle ens pot suposar no
tenir cap avaria en qualsevol carretera,
evitant el perill que això comporta.
Us anomenem uns quants punts a tenir
en compte a l'hora de tenir el nostre
automòbil en perfectes condicions:
BATERIA: La vida útil d'una bateria es
d'uns tres a cinc anys. Ja que no són
molt cares, seria convenient canviar-les
cada tres anys. Cal comprovar que el
líquid del seu interior tingui sempre el
nivell adequat. Si no el té es pot reomplir amb aigua destil·lada. Tanmateix cal
comprovar els borns, tant el positiu com
el negatiu, que estiguin ben apretats.
RODES: El dibuix d'aquestes ha de ser
ben visible i amb una profunditat de cinc
mil·límetres. Comprovarem la pressió,
sempre amb el pneumàtic en fred i respectant les indicacions del llibre de
manteniment. Si hem d'anar molt carregats podem augmentar un 0,2 bars de
pressió sense cap perill.
NIVELLS: Ja hem comentat el de la

bateria. Farem el mateix amb l'ampolla
del líquid d'expansió del motor (sempre
amb el motor en fred), el líquid del netejavidres, líquid de fre i el de la direcció
assistida en el cas de disposar-ne.
ACCESSORIS: Revisar l'estat de les
escombretes del netejavidres i en el cas
de que deixin zones sense netejar, canviar-les. També cal portar una manta
lleugera, un bidó buit i el telèfon mòbil
amb la bateria carregada, ja que no sap
mai on podem tenir un contratemps.

15

No ens hem d'oblidar dels triangles de
senyalització i de les armilles reflectants, que s'han de dur a la guantera i
no en el seient ja que el sol els hi va
traient la seva funció.
A vegades hem vist que també es porta
una corretja d'alternador, però si no es
disposa de les eines adequades o no
sap canviar-la, deixa de ser obligatori.

I...bon viatge.

23 HECTÀREES CREMADES A CAN PERE
DE LA PLANA

CAN PUIG, CENTRE D'ENSENYAMENT
MITJÀ PER A RIBES I LES ROQUETES

Realment hi ha alguna mà boja/criminal que va darrera
la masia de Can Pere de la Plana i els seus voltants.
Després de dues temptatives frustrades en els darrers
mesos, el foc finalment ha reeixit i van cremar vint
hectàrees de bosc el passat dia 9 d'abril.
En aquesta ocasió el foc no fou sufocat amb facilitat
com els anteriors i varen haver de treballar a fons nou
dotacions dels cos de Bombers de la Generalitat des de
les nou del matí fins a les quatre de la tarda i uns
seixanta voluntaris, principalment de Ribes i en menor
nombre de Sitges, que havien respost a la crida que
realitzà l'Ajuntament en aquest sentit. Durant la resta del
dia quedaren molts petits punts de fum que esdevenien
perillosos donat el
fort vent regnant
durant tota la jornada, que foren
controlats
pels
voluntaris.
Des dels primers
moments en què
es va veure que el
sinistre podia ésser
perillós de debò
pel nostre patrimoni natural, Ràdio
Ribes va començar
Foto: J.C. Mestre
a funcionar en una
emissió d'urgència de cara a coordinar el treball de comunicació entre
els ciutadans i els serveis d'extinció d'incendis.
Al vespre, en el Ple Municipal Extraordinari que hi havia
previst, l'Alcalde-accidental, Claudi Bernal, proposà fer
arribar l'agraïment de l'Ajuntament als bombers i al
voluntaris, moció que fou recolzada amb la unanimitat
dels presents.

Foto: J.C. Mestre

El nostre poble gaudirà a partir d'aquest curs, d'una de
les infraestructures més importants en el camp de
l'ensenyament públic; un Institut de Batxillerat (IB) i un
centre de Formació Professional (FP).
Feia més de dos anys que l'Ajuntament de Sant Pere
de Ribes venia negociant amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat la creació d'un institut
a la nostra localitat i finalment va arribar la confirmació
el passat 2 de setembre, tal com assenyalava el full
"L'Ajuntament informa" (6-9-85). Podríem dir, doncs,
que les converses han estat llargues i que l'acord ha
estat ràpid. Resta, però, un curt espai de temps per
acondicionar Can Puig, per adequar les instal·lacions al
nou ús.
Josep-Lluís Palàcios

MONTGRÒS - Núm. 19 - Setembre 1985

Les informacions i les fotografies

A l'endemà, però, va tornar a calar-se foc al mateix
indret i gairebé simultàniament prop de les Torres,
cremant-se segons fonts d'ICONA unes 3 hectàrees de
terreny.

d'aquesta secció de l'Altaveu han
estat possibles gràcies a la revista
Montgròs de Sant Pere de Ribes,

Josep-Lluís Palàcios

editada durant els anys 80.

MONTGRÒS - Núm. 15 - Abril 1985
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LES POLÍTIQUES LOCALS
D’OCUPACIÓ

UNES VIVENDES PEL FUTUR:
LES CASES REHABILTADES
Fins no fa gaire hem viscut una època de gran descontrol
urbanístic. Una època en la qual s'han tingut molt més en
compte els interessos econòmics privats que les necessitats
i conveniències del conjunt de la societat.
Les cases antigues han estat qualificades de velles. El
que vestia era tenir una casa nova. Fruit tant de l'especulació com de l'augment de població (de 1a. o 2a.
residència) s'han creat moltes zones urbanitzables
sense quasi bé control i sense previsions de servei i de
futur. Mentrestant els nuclis antics s'han degradat, sigui
perquè han restat en part deshabitats, perquè no han
estats adaptats a les noves comoditats, perquè no s'han
cercat funcions alternatives a les tradicionals en decadència o perquè no s'hi ha mantingut la imatge estètica.
Aquest és un fenomen que ha afectat tot Europa, i el
terme de Ribes, en certa mesura, tampoc no se n'ha
escapat. Als factors ja esmentats hi hem d'afegir el de
la desaparició de la família tradicional, en la qual hi
havia un hereu que vivia a la mateixa casa dels pares
juntament amb la seva família. La concentració de la
propietat de diverses cases en una sola persona també
ha estat un problema per al seu bon manteniment; a
més a més les lleis d'arrendaments de vivendes han fet
que molts propietaris hagin preferit tenir-les desocupades
abans que amb llogaters.

Quan sota un sol minvant de tardor, el passat dissabte 31 de
novembre, es tancaren les vidrieres del Local i pujàvem les
dretes escales cap el carrer, ens preguntàvem si els objectius previstos en la convocatòria de les Jornades sobre
Ajuntaments i Atur, i que esmentàvem en el passat
Montgròs, s'havien complert. Copsant un xic, les opinions
dels assistents i organitzadors, creiem que sí, malgrat que
com va dir el Director de les Jornades, el Sr. Oriol Homs, en
la proposta de conclusions, aquestes no eren tancades, sinó
que bàsicament les ponències i debats, havien servit per
conèixer, de primera mà, noves experiències de l'Estat i
l'estranger. En tot cas l'intercanvi entre els assistents, els
debats, dubtes i diferents interpretacions, fou enriquidor i
profitós.
Evidentment no hi han solucions miraculoses, però sí reflexions sobre la realitat i com cal plantejar, el problema de l'atur, el treball i la intervenció dels Ajuntaments en l'economia
local, de cara a un futur immediat.
Cal ressaltar que entre ponents i participants foren 250 les
persones que passaren pel Local i assistiren a les jornades.
Miquel Muç Vall i Soler

La situació actual
En els darrers anys hi ha hagut canvis importants. Per
una banda la crisi econòmica ha encarit molt els edificis
de nova construcció, de tal manera que quasi sempre
resulta més econòmica la rehabilitació d'una casa antiga.
Per altra banda factors culturals han fet que intel·lectuals
i gent d'oficis liberals hagin apreciat la personalitat de les
vivendes antigues i hagin anat a viure. Aquí, al nostre
terme, en tenim exemples als antics nuclis del Palou,
Sota-ribes i al carrer del Pi. Amb l'arribada del sistema
democràtic vigent l'urbanisme ha passat a ser controlat
per les institucions públiques i com a conseqüència a ser
gestionat amb un major desig de servir els interessos de
la societat. L'estat, la Generalitat i els ajuntaments s'han
plantejat donar suport a la rehabilitació de les cases tant
per impedir la degradació de determinants sectors urbans
i de la qualitat de vida dels seus estadants, com per evitar
el malbaratament del sòl i el des recursos esmerçats en
els edificis ja construits.

MONTGRÒS - Núm. 16 - Maig 1985

Foto: J.C. Mestre

Les jornades sobre les polítiques locals d'ocupació van
esdevenir un bon marc de reflexió i debat. D'esquerra a
dreta: Eduardo Carbonell (Alcalde de El Burgo-Málaga),
Josep Àngel Agustí (Regidor de treball local), Carme Coll
(Alcaldessa de Mollet del Vallès) i Xavier Garriga i Cuadras
(Alcalde de Sant Pere de Ribes).

Foto: J.C. Mestre
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Agenda

Novembre i Desembre

Biblioteca Manuel de Pedrolo
Pl. Poeta Mercè Marçal,1 - 08810 St. Pere de Ribes - Tel. 93 896 40 20, e-mail b.st.pereribes.mp@diba.es
Horari de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h. - Dijous de 10:30 a 13:30 h. i de 15:30 a 20:30 h. - Dissabte de 10:00 a 14:00 h.

EXPOSICIONS

TARDES LITERÀRIES

Del 5 al 27 de novembre

Divendres 17 de desembre, a les 17 hores

"El món del vi a Ribes", del Centre d'Estudis Ribetans

Del 3 al 31 de desembre.

A càrrec d'Antònia Santacana amb la participació
d'Asha Miró, autora de la novel·la
“La filla del Ganges”.

EL MÓN DEL VI A RIBES

TALLERS

"20 anys de Pastorets", del “Centre Parroquial de Sant
Pere de Ribes”.

La Biblioteca Manuel de Pedrolo ens mostra l'exposició "El
Món del Vi a Ribes" fins el 26 de Novembre, organitzat pel
Centre de Estudis Ribetans.

Dimecres, 15 de desembre, a les 18 h.

Taller de Nadal a càrrec d'Anna Montgay.
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Inscripcions prèvies.
Places limitades

Va iniciar-se amb una xerrada molt agradable de Lluís Giralt.
En va explicar que la vinya no és només el món agrícola actual
sinó que ja ens ve a nosaltres des de l'època dels romans .
També ens va parlar de la configuració de paisatges , marges,
vinyes i barraques que formen el nostre entorn. D'altra banda ha estat un dels
conreus que ha promocionat tota una sèrie d'oficis relacionats des dels botes i els
traginers fins els comerciants i totes les feines del camp durant l'any.

També va citar publicacions interessants com ara els llibres de Roig i Armengol. Així
com ens va informar que durant el segle XVIII els vins de Ribes eren considerats un
dels millors del territori.
Durant la seva intervenció es varen projectar diapositives i se'ns mostraren cases
de Ribes que encara conserven els cups, com ara el cup de can Llampelletes.
L'exposició ens informa també de poemes i poetes on la vinya no esta absent de la
seva obra. Són Pere Carbonell, Emili Giralt i Jaume Gómez. Va sumar-se al reconeixement científic i humà del científic ribetà Cristòfol Mestre que va realitzar una
immensa tasca científica a Vilafranca durant tota la seva vida. I també ens va
mostrar el descobriment de quan va iniciar-se la fil·loxera al nostre municipi.
L'exposició us ho mostrarà tot.
El proper 25 de novembre i com a cloenda de totes les activitats hi haurà una
xerrada d'Enric Bartra.

18

Notícies

C a s a d e l a Vi l a
Medi Ambient i Habitatge lliura 45 habitatges de lloguer a Sant Pere de Ribes.
La promoció consta de 47 places d'aparcament
El Departament de Medi Ambient i Habitatge va lliura divendres, 5 de novembre a l'aparcament de la
promoció, plaça Jaume Gómez Puig, 4 i 5, 45 habitatges de lloguer situats a Sant Pere de Ribes, al
sector conegut com Can Puig. Els pisos tenen de 36 a 51 m2 i d'una a dues habitacions. El preu del
lloguer oscil·la entre els 101,10 euros i els 139,26 euros.
El secretari d'habitatge de la Generalitat, Ricard Fernández, va lliura les claus, juntament amb l'alcalde
accidental, Daniel Arqués, la regidora d'urbanisme, Abigail Garrido, el director de l'Incasol Antoni Paradell
i el conseller delegat d'Adigsa, Miquel Bonilla entre d'altres autoritats. Visitant a continuació els habitatges.
Els habitatges, destinats a joves, estan distribuïts en dos edificis aïllats de planta baixa
més tres plantes. Un d'ells té 19 pisos, 22
places d'aparcament i un local, que serà cedit
a l'Ajuntament en permuta pel solar on s'han
ubicat els habitatges. L'altre bloc consta de 28
habitatges, un d'ells adaptat per a persones
amb minusvalidesa, i 25 places d'aparcament. Els pisos han estat construïts per
l'Incasol i seran administrats per Adigsa,
empresa pública adscrita al Departament de
Medi Ambient i Habitatge que gestiona els
habitatges socials de la Generalitat de
Catalunya.
L'obra de Sant Pere de Ribes ha estat
dissenyada per l'arquitecte Carmen Sánchez
i executada per l'empresa Control Servicios y Construcciones, SA.
La construcció d'aquests pisos ha comportat una inversió per part de la Generalitat de 2,05 MEuros.

Els ajuntaments de la comarca a favor dels drets de la infància
El passat dimecres, 10 de novembre, es va signa a Cubelles un manifest a favor dels drets de la infància
que compta amb el recolzament de tots els regidors i les regidores de benestar social dels ajuntaments
de la comarca, entre ells la regidora de Benestar Social de l'ajuntament de Sant Pere de Ribes, Vinyet
Carrera.
Aquest document, consensuat per tots els municipis del Garraf, recull tot un seguit de conclusions
relacionades amb el drets i responsabilitats dels infants i, en especial, fa referència a la no discriminació
d'aquests, a l'interès prioritari de l'infant, al dret a la vida i al respecte del punt de vista dels individus
d'aquest col·lectiu social.
Aquest escrit s'emmarca en la celebració del Dia Mundial de la Infància que se celebra el dia 20 de
novembre.
L'acte de signatura del manifest va tenir lloc el passat dimecres al matí, a Cubelles. Posteriorment, a les
13 hores i a la sala del Cinema Mediterrani de la població, es va dur a terme una roda de premsa per
donar a conèixer aquest Manifest comarcal del Drets dels Infants - Dia Mundial dels Drets de la Infància
amb l'assistència de Josep M. Lahosa, regidor de Vilanova; Vinyet Carreras, regidora de Sant Pere de
Ribes; Joaquím Millan, Regidor de Sitges; Joan A. Rodríguez, regidor de Cubelles; Rosa Huguet,
regidor de Canyelles; i Víctor García, regidor d'Olivella.
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C a s a d e l a Vi l a
Les regidories de Serveis Municipals i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Pere
de Ribes iniciaran el proper cap de setmana del 20 i 21 de novembre la campanya
de recollida de poda i restes vegetals 2004-2005, i que durarà fins a principis del
mes de febrer.
Aquesta és una iniciativa que es porta a terme al nostre municipi des de fa quatre
anys i en les darreres actuacions ha tingut una molt bona acollida per part de la ciutadania.
Durant els propers mesos, es col·locaran en determinats punts del municipi diversos contenidors
específics destinats únicament a les restes vegetals, on NO s'hi podran barrejar altres tipus de residus.
Aquests contenidors seran ubicats estratègicament a tres punts de recollida a Ribes i tres a Les Roquetes
i el servei funcionarà durant els caps de setmana (de divendres al vespre fins dilluns al matí). Després
de les festes de Nadal, aquest mateixos contenidors serviran per fer la recollida dels arbres de Nadal.
A diferencia de l'any passat, s'han canviat les localitzacions d'alguns dels punts de recollida per tal
d'ampliar el radi de cobertura del servei. Així, a Ribes, els contenidors de restes vegetals es trobaran a
les cantonades dels següents carrers: carrer Nou amb Passeig Circumval·lació; carrer Lola Anglada amb
Sagrada Família i Enric Morera; i carrer Mossèn Anton Miret amb Passeig Circumval·lació. Pel que fa a
les Roquetes, els contenidors s'aniran ubicant a les interseccions del carrer Pedraforca amb l'Avinguda
Montseny, carrer Puig de la Mola amb Montardo i carrer Doctor Ferran amb Pica d'Estats.
D'altra banda, cal recordar, que per a grans quantitats de restes vegetals, el més aconsellable és portar-les
a la deixalleria municipal (que es troba al polígon industrial de la Vilanoveta) per tal d'evitar col·lapsar els
contenidors.

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes et proposa un seguit
d'activitats de Formació per al curs 2004/2005, obertes a
tots els ciutadans majors de 18 anys.
Organitza i promociona:
Regidoria de Formació de l 'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Informació i inscripció:
CPEF Can Puig
Carrer Major, 110
Tel/ 93 896 32 44 - Fax/ 93 896 32 77
email: CFO@pereribes.diba.es
Escola Municipal d'Aduts de Ribes
Carrer Nou, 40 - 42
Tel/ 93 896 15 38
email: esadribes@pereribes.diba.es
OAC - Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de la Vila, 1
Tel/ 902 07 67 60
email: oacribes@pereribes.diba.es
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El dia 20 comença la campanya de recollida de poda i restes vegetals

COSTUMARI CATALÀ
El mes de novembre ve a marcar un
període de trànsit entre la tardor i
l'hivern.
De la tardor en parlen aquestes dites:
A la tardor, ni fred ni calor.
La tardor, porta tristor.
Verdura per la tardor, per a tu i per a mi,
no.
Malalties tardorals, llargues i mortals.
Parlen així els refranys, referint-se al
mes de novembre.
Novembre acabat, hivern començat.
Novembre calent, maig gelat.
Novembre enllà, agafa la manta i no la
deixis anar.
Novembre, març i febrer s'avenen d'allò
més bé.
Sol per novembre i abril plujós, estiu
calorós.
Malalt que no cura per novembre, la
mort espera.
Per Sant Martí, la neu al pi; per Sant
Andreu per tot arreu.
Per Sant Martí s'abriga el ric i el mesquí.
Per Sant Martí, el porc para de grunyir.
Per Sant Martí, mata el porc i enceta el vi.
L'estiuet de Sant Martí, els ocellets fa
venir.
Per Sant Andreu, tot el dia no s'hi veu.
Per Sant Andreu, cap mosca no veureu.
Per Sant Andreu, mata el porc teu; si no
està prou gras mata'l per Sant Tomàs i

DE JOAN AMADES

si no ho fos prou, per l'any nou.
Les activitats agrícoles d'aquest mes
són escasses per les contrades on no
es conrea l'olivera:
Qui pel novembre no ha sembrat, que
no sembri que ja és tard.
Lluna roja del novembre, se n'enduu
tota la sembra.
Les vinyes toves, pel novembre les
podes.
Pel novembre es cull el nap que pel
juliol s'ha sembrat.
Novembre mes de castanyes, nous,
olives i patates.
Antigament la gent tenia el mes de desembre com el més fred i més fosc de
l'any, moralment i materialment. Amb
referència als fenòmens atmosfèrics
d'aquest mes diuen els refranys:
Desembre, gelat i nevat.
Desembre tremolant, bon gener i
millor any.
Pel desembre fred i calor per l'estiuet.
Pel desembre gelades i sopes
escaldades.
El desembre és un vell que fa arrugar
la pell.
Ni en desembre assolellat no et treguis
la capa del costat.
El dia 21 de desembre es el més curt
de l'any i comença l'hivern. Aquest
concepte dóna lloc a una gran diversitat

de refranys:
Hivern rigorós, primavera de gos.
Mal hivern, primavera d'infern.
A l'hivern, boirina i neu per veïna.
Fred d'hivern, estiu d'infern.
Amb vi ranci i pa calent, fa de bon passar
l'hivern.
Hivern de gelades, molt gra i poca
palla.
Durant aquest mes s'escau el Nadal, i ...
..."Per Nadal qui res no estrena res
no val."
El qui no estrenava res era malmirat i
per això, degut a aquesta costum, en
temps passats, sabaters i sastres no
s'entenien de feina:
Fes sabates sabater, que el Nadal ja ve.
Per Nadal cada puntada val un ral, i
cada repunt un sou, que es paga en
son.
Per l'advent de Nadal, cada sastre amb
sis didals.
De la pluja dels voltants d'aquest
temps, en diu la gent que:
Quan Nadal entra nedant, la vinada és
abundant.
Molta pluja per Nadal, alegria per tot
l'any.
Nadal eixut, temps perdut; se'n ressent
la tina i se'n ressent el cup.

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Oficina Atenció Ciutadana
Policia Local
Policia Local (urgències)
Policia Guardia Civil
Aigües Sant Pere de Ribes
Ambulàncies emergència
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Bombers (Vilanova)
CAP Ribes
CEIP El Pi
CEIP Els Costerets
CEIP Riera de Ribes
Centre de Mediació Social
CPEF Can Puig
Escola Municipal d’adults
Deixalleria
FECSA (averies)
FECSA (informació)
Gas Natural (averies)
Gas Natural (informació)
Hospital Residència Sant Camil
IES Can Puig
Jutjat de Pau
OALGT Ribes
Oficina de Turisme
Parròquia Sant Pere
Ràdio Ribes
Servei Gratuït Recollida Mobles
Servei Local de Català
TV Ribes (GER)

93 896 73 00
902 07 67 60
93 896 73 37
900 70 00 91
93 814 70 50
93 896 47 16
061
93 896 40 20
93 815 00 80
93 896 27 94
93 896 02 95
93 896 10 01
93 896 15 85
902 07 67 60
93 896 32 44
93 896 15 38
93 893 51 11
900 74 74 74
900 73 73 73
900 75 07 50
900 76 07 60
93 896 00 25
93 896 23 18
93 896 32 55
93 896 33 14
93 896 28 57
93 896 01 97
93 896 08 26
902 07 67 60
93 896 48 84
93 896 12 00
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