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Editorial

D

esembre i els preparatius de Nadal sovint són una mateixa realitat. La
decoració de la llar, de les botigues i dels carrers; els anuncis a la televisió i
les melodies de conegudes nadales arreu, no deixen de recordar-nos que ja
és imminent la celebració de les Festes, que culminaran amb el canvi d’any
del calendari.
Esperades per a la majoria, sobretot pels més petits de casa, les festes fan tremolar a
d’altres per motius diversos. La tradició ens acompanya i és bonica de mantenir, sempre
i quan no es converteixi en una imposició.
Per aquestes dates tots viurem alguna que altre celebració, més o menys amb il·lusió o
desencís, amb alegria o amb un sentiment de tristor, però el que és realment important,
essencial i imprescindible és ser al costat de qui es vol estar, i si ha distància pel mig que
sigui per voluntat pròpia.
Per tant, una abraçada forta i dolça a tots els que aquest Nadal no són amb els seus en
contra de la seva voluntat.
Bon Nadal i fins aviat.

Equip i patrocinadors de L’Altaveu us desitgem
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La 30a edició del Pessebre
Vivent de Ribes a Ca l’Escolà

La masia històrica de Ca l’Escolà és el lloc
triat per fer el 30a edició del Pessebre Vivent
Parlat de Ribes, organitzat per l’entitat Els
Xulius-CSR. Ca l’Escolà encara no havia
acollit mai el pessebre.
La primera notícia que es té de la masia és de
l’any 1588, on consta que era propietat dels
Falç de Sitges i s’anomenava el Mas Renart,
encara que més antigament es coneixia pel
Mas Caçador. A partir de 1849 ja consta
amb el nom actual. Ca l’Escolà és una casa
amb diversos cossos. La façana principal,
orientada al SE, té un portal de mig punt
adovellat i al seu interior una arcada gòtica.
La masia també destaca per la bellesa del
seu entorn i la proximitat al poble de Ribes.
Les tasques de treball per tirar endavant
el nou pessebre ja fa setmanes que van
començar. La direcció teatral ja fa temps que
treballa en els quadres i textos, on cada any
en funció de l’espai, es trien unes escenes
o unes altres, comencen de zero. L’equip
tècnic, ja fa uns quants caps de setmanes
que estan adequant i preparant l’espai per
poder tenir l’espectacle a punt el dia de
Nadal. Des de l’organització un anys més,
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s’ha renovat completament el pessebre
per oferir espectacle diferent i únic, gràcies
sobretot el potent equip humà, que forma
tot el pessebre.
Un total de 200 persones, actors,
tècnics, muntadors, modistes, atrezzo,
col·laboradors... formen l’elenc que portarà
a terme aquesta gran representació
nadalenca.

Un pessebre itinerant amb un
muntatge espectacular

Quatre dies de representacions
Representacions previstes:
25 de desembre, a partir de les 18:30h.,
en sessions cada 30 minuts.
26 de desembre, a partir de les 18:00h.,
en sessions cada 30 minuts.
27 i 28 de desembre, a partir de les
17:45h., en sessions cada 30 minuts.
La durada de les representacions és de 75
minuts aproximadament.

L’espectacularitat del muntatge, llum, so i
efectes, i el caràcter itinerant (cada any es
fa en un indret diferent) són dues de les
principals característiques del Pessebre
Vivent Parlat de Sant Pere de Ribes, que
organitza l’entitat Els Xulius - Centre
Social Ribetà. També el caràcter popular i
participatiu. L’essència del Nadal convertida
en una experiència que farà sentir a tots els
assistents la joia i la màgia pròpia d’aquestes
festes.

Les entrades es podran adquirir on-line, a
través del web

Que gaudiu del Pessebre Vivent Parlat
de Ribes!

Que gaudiu del Pessebre Vivent Parlat de
Ribes!
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www.pessebreviventparlat.ribes.org
També de manera anticipada al Bar Ca La
Nisa (c/ Major 13) per les tardes i els dies
de representació de 12h a 14h i de 17h a
19.
Recordem que al lloc de representació no
es venen entrades.
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Pastorets

A càrrec del grup de teatre Bell-Lloc
Torna Els Pastorets de Ribes, una representació
tradicional nadalenca de pastors, dimonis i personatges
bíblics, molt entranyable i de caire familiar. La nostra
versió, si bé conserva l’essència de la obra de Josep M.
Folch i Torres Els Pastorets o L’Adveniment de l’Infant
Jesús, incorpora escenes senceres i fragments de
creació pròpia de Joan Rosquellas.
Els Pastorets es representen ininterrompudament al
Centre Parroquial des de 1982, i en tenim constància de
llargues temporades de representacions anteriors, des de
la fundació de l’entitat l’any 1924. Durant els darrers anys,
se n’ha anat renovant constantment el text, l’escenografia,
la música i la il·luminació, amb l’afany d’aconseguir
unes representacions més amenes i de màxima qualitat,
sempre amb l’objectiu que l’espectador passi una estona
agradable i surti amb un bon regust de boca.

Teatre infantil per la Marató de TV3

A càrrec de l’Esplai Xiroi.
Dissabte 15 de desembre, 17h.
Sala Bell-Lloc del Centre Parroquial. Pl. Marcer, 7.
Enguany, el Centre Parroquial tornarà a donar
suport a la Marató de TV3, per recaptar diners per
la investigació sobre el càncer. Els nens i joves de
l’Esplai representaran la peça teatral Tres obres en
una, escrita per Clàudia Soler. Tres obres amb un sol fil
conductor, que us convidaran a un viatge ple d’anècdotes
nadalenques. La recaptació anirà a parar íntegrament a
La Marató. Us hi esperem!

Concert de Nadal

Coral Levare
Cor Infantil Xic Levare
Orquestra Sol-Raig
Diumenge 16 de desembre, 19h. Església Parroquial. Pl.
de l’Església, s/n.
Meritxell Tarragó tornarà a dirigir les corals Levare i Xic
Levare, acompanyades de l’orquestra Sol-Raig, el pianista
Hèctor Valls i el percussionista Víctor Laguna, en aquesta
cita nadalenca ja consolidada. Gaudirem de nadales
tradicionals de diferents llocs del món, així com peces
modernes adients per aquestes festes. Es recollirà la
voluntat per col·laborar amb la Marató de TV3. No hi falteu!
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Representacions:

Dimarts 26 de desembre (Sant Esteve), 19h
Dissabte, 29 de desembre, 18h
Diumenge, 30 de desembre, 18h
Sala Bell-Lloc del Centre Parroquial. Pl. Marcer, 7.

Entrades:

Online: www.centreparroquial.com
A taquilla: en horari de cinema i mitja hora abans de cada
representació

El millor premi per conèixer món
Les tres colles de foc adultes de Ribes (el Ball de Diables, el
Ball de Diables Colla Jove i el Drac de Tres Caps) organitzen
per setè any consecutiu un sorteig que contribueixi a finançar
el Correfoc. Igual que en la passada edició, el premi d’enguany
tornarà a ser un viatge a la destinació que esculli el posseïdor
de la butlleta guanyadora. Aquest any, a més, s’amplia la
quantia econòmica, que passa dels 1.500 als 2.000 euros.
El sorteig es farà el dilluns 31 de desembre en combinació
amb les quatre últimes xifres de la Grossa. Les butlletes
inclouen dos números per participar en el
sorteig i es poden comprar, per
només 2 euros, als membres de
les tres colles organitzadores o
als següents establiments: agència
Ribes Viatges, rellotgeria i joieria
M. Fortuny, Penya Barcelonista,
estanc Ramos, congelats La Fassina
i Rostisseria Ribes. Un cop es faci
el sorteig –el dia de Cap d’Any–,
l’agraciat tindrà un marge de 15 dies
per a posar-se en contacte amb les colles
organitzadores. La reserva del viatge a
l’agència també s’haurà de fer abans del 29
de març.
El Sorteig del Correfoc se celebra des de l’any 2012, quan
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va decidir, arrel de la crisi
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econòmica, que el Correfoc de Ribes –igual que el de les
Roquetes– només es pagaria amb diners públics un cop cada
dos anys. Per a evitar que el correfoc deixés de celebrar-se
anualment, les tres colles de foc adultes de Ribes van unir
esforços per poder costejar la pólvora de l’esdeveniment.
Des d’aleshores, la venda de butlletes ha servit per salvar la
viabilitat del
Correfoc i, des de fa dos anys, per
finançar la Foguerada, l’espectacle
piromusical que tanca l’acte amb
una gran encesa de totes les
colles a la plaça Marcer.
El Correfoc de Ribes se celebra
ininterrompudament des de
1996 i és un dels correfocs
més antics i concorreguts
de l’hivern català. Està
organitzat conjuntament
per les tres colles de
foc adultes del poble i
ha servit per portar fins a
Ribes alguns dels balls de diables i
de les bèsties més representatives del país.

DONA i JOVE
TALLES DE 38 A 60

PRIMERES MARQUES NACIONALS
QUALITAT
A
BON PREU

Bosses, complements
i petits obsequis per
aquest Nadal

c/ Nou, 17
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Sant Pere de Ribes

SABATES PER A DONA 34 a 42 - HOME 38 a 50
Peu delicat
Amples especials
Plantilles extraíbles

villahelena16@hotmail.com - Tel. 679 496 247

PROGRAMACIÓ

NADAL’18

Diumenge 16 de desembre

Dilluns 31 de desembre

- A les 8’00 hores des de la plaça de
l’Església,
Portar el pessebre al Montgròs
Cal portar esmorzar, aigua i calçat
adequat.

-a les 17’00 h al pont de les Parellades,

Silvestrada al Montgròs

Més informació a: farraiaccio@gmail.com

Dimarts 1 de gener

Del 10 fins el 24 de desembre

-a 2/4 de 2 de la matinada a la Carpa
Revolució,

Inscripcions per al concurs de pessebres
populars i postals de nadal.
Trobareu la butlleta al web de l’entitat.

  

Gran Festa de Cap d’Any
amb DJ Periku i DJ Rulu
Dies 2, 3 i 4 de gener
Quinto als Xulius

Dilluns 24 de desembre
-en sortir de la Missa del Gall, innauguració
de l’Exposició de pessebres artístics
Dissabtes i vigílies de 6 a 8 de la tarda
Diumenges i festius de 12 a 2 del migdia i
6 a de 8 de la tarda
Entrada gratuïta, oberta fins el diumenge
13 de gener.

De dimarts 25 a divendres 28 de
desembre

Dimecres 26 de desembre
-a les 11’00 hores a la plaça Marcer,

Cantada de nadales pels pessebres
de Ribes
A càrrec dels nens i nenes de l’esplai
(*pessebres inscrits al concurs de
pessebres populars)

Diumenge 30 de desembre

-a les 12 del migdia als Xulius

-a la masia de ca l’Escolà,

Entrega de premis dels concursos
nadalencs

Informació i entrades a
pessebreviventparlat.ribes.org

-a continuació,

30è Pessebre vivent parlat de Ribes
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Concert de la Coral dels Xulius

L’Altaveu nº 139 any 2018

Tradicional joc d’aquestes dates
nadalenques

Dissabte 5 de gener
-de 18’00 a 19’00 als Xulius,

Portar la sabata als Xulius
Els nens i nenes de l’esplai poden portar la
sabata perquè SS.MM els Reis de l’Orient
els deixin algun regal.

Diumenge 6 de gener
-de 12’00 a 13’00 hores als Xulius

Anada a buscar els Reis

per part de les nenes i nens de l’esplai

Obsequis, lots i cistelles
a la mida del teu pressupost

Per Nadal seleccionem els millors
vins i productes per a la teva taula.
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SANT PERE DE RIBES NADAL 2018
DESEMBRE 2018 – GENER 2019

CENTRE CÍVIC CULTURAL EL LOCAL DE RIBES

ACTES NADAL I REIS

Divendres, 14 de desembre a les 19h

Dissabte, 1 de desemhre a les 19:30 hores

Xerrada Negrers i indians

ACTE D’ENCESA DE LLUMS DE NADAL

A càrrec de Josep Carreras

Plaça de la Vinya d’en Petaca

Sala Martinet, Centre Cívic el Local

Dissabte 15 de desembre, 17h.

Ho organitza: Globalitza’t-e

Teatre infantil per la Marató de TV3

Del 18 al 28 de desembre

Representació de “Tres obres en una” de Caludia Soler

Exposició Refugiats, l’odissea cap a Europa

A càrrec de l’Esplai de teatre Xiroi.

Sala Puput, Centre Cívic el Local

Sala de teatre i Cinema Bell-Lloc del Centre Parroquial

Ho organitza : Ajuntament de Sant Pere de Ribes
CENTRE CÍVIC L’ESPAI DE LES ROQUETES
Dissabte, 15 de desembre, 18h
ESPECTACLE LA MÀGIA DE BORJA PÉREZ
Sala Sol del Centre Cívic L’Espai
Divendres 7 de Desembre de 15 a 20h
Dissabte 8 de Desembre de 10 a 14h i de 16 a 20:30h
Diumenge 9 de Desembre de 11 a 14h
EL BOSC MÀGIC DE NADAL
Sales Centre Cívic L’Espai
Preu 2€
Ho organitza: Millenium Espectáculos
DISSABTE, 22 DE DESEMBRE
CANTADA DE NADALES
Recital de nadales y actuació del quadre de ball de l’entitat,
seguidament degustació de producte típics de Nadal elaborats
pels soci@s

Sala Sol i Mercuri del Centre Cívic L’Espai
A les 20:30h
Ho organitza: Casa de Andalucía de la Comarca del Garraf
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La recaptació anirà a parar íntegrament a La Marató.
Ho organitza: Centre Parroquial
Diumenge 16 de desembre, 19h
Concert de Nadal amb la Coral Levar i Cor Infantil Xic Levare,
acompanyats de la orquestra de cambra Sol-Raig, Hèctor Valls
al piano i Victor Laguna a la percussió. Sota la direcció de
Meritxell Tarragó.

Església Parroquial de Sant Pere de Ribes.
Ho organitza: Coral Levare, Centre Parroquial, Parròquia
de Sant Pere
23 de desembre a les 11h
CURSA DEL GALL D’INDI
Sortida des de la Plaça dels Països Catalans
Ho organitza: Entitat GER
22 de desembre de 18:30 a 22:00
TABALADA NADALENCA
Per diferents espais de les Roquetes
Ho organitza: Petits Diabòlics
25, 26, 27 i 28 DE DESEMBRE (en diferents horaris)
PESSEBRE VIVENT PARLAT DE SANT PERE DE RIBES
Masia Ca l’Escolà
Ho organitza: Els Xulius - Centre Social Ribetà
Dimarts 26 de desembre: 19h; 29 i 30 de desembre: 18 h
Els Pastorets de Ribes amb l’obra Camí de Betlem, adaptació de

12

L’Altaveu nº 139 any 2018

Joan Rosquellas de l’obra de Josep M. Folch i Torras

A càrrec del grup de teatre Bell-Lloc i Esplai de teatre Xiroi
de l’entitat
Sala de teatre i Cinema Bell-Lloc del Centre Parroquial
Ho organitza: Centre Parroquial

31 DE DESEMBRE
FESTES DE CAP D’ANY
Festa de cap d’any a Ribes organitzada per Els XuliusSCR a la Carpa de Fes+Pluschapeau ubicada a la Pista
Poliesportiva de Can Puig.
Festa de cap d’any a Les Roquetes organitzada pels
Castellers de Les Roquetes a l’envelat de Les Roquetes
ubicat a l’envelat de Les Roquetes, a l’aparcament exterior
situat a la Rambla Garraf cantonada amb el carrer Guifré el
Pilós de Les Roquetes.

CAVALCADA REIS D’ORIENT LES ROQUETES
5 de gener a les 18,30 h
Sortida: c/ Miquel Servet, Pl. Vinya d’en Petaca, c/ Miquel Servet,
c/ Sagunt, c/ Cid Campeador, Av. Catalunya, c/ Almogàvers, c/
Eugeni d’Ors, Av. Mas d’en Serra, c/ Foix, c/ Hernán Cortés, c/
Antoni Gaudí, c/ Ortega i Gasset, i antiga oficina municipal (al
Centre Cívic l’Espai).

Ho organitza: Associació de Festes Populars de Les Roquetes
CAVALCADA REIS D’ORIENT RIBES
5 de gener a les 19 h
Sortida: Crtra d’Olivella, c/ del Pi, Pl. del Centre, c/ Sant Pere,
c/ Major, c/ Balmes, c/ Nou, Carretera de Sitges i pl. de la Vila.
(per confirmar si hi ha algun canvi de recorregut)

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

L’Altaveu nº 139 any 2018
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Per Bàrbara Scuderi

EL VOLUNTARIAT LOCAL:

DONAR ÉS REBRE

Un cop passat el Gran Recapte d’Aliments, i iniciada la Campanya de Cap nen sense joguina i la crida per ampliar el
voluntariat local, en aquesta ocasió hem conversat amb Joan Prats, de l’Associació de Voluntaris de Sant Camil; Patrícia
Iglesias, de Creu Roja; i Àngels Sanz, de Càritas-Parroquial Ribes. L’esperit del voluntariat i les contradiccions amb la
societat actual, les campanyes properes al Nadal i les de tot l’any i sobretot el reconeixement als dos centenars de
persones, que voluntàriament participen de diferents iniciatives locals per garantir recursos i primeres necessitats a la
comunitat, és el veritable protagonista d’aquest espai.
De la necessitat al voluntariat
El pes del voluntariat en la nostra societat sempre ha ocupat
un paper important. Avui, però, l’atur, els efectes de la crisi
financera, la manca de recursos públics i una llarga llista d’altres
adversitats, han dut als diferents programes socials d’entitats i
col·lectius sense ànim de lucre a cobrir una gran part de primeres
necessitats: alimentació, habitatge, roba... i un altre aspecte del
que no se sol parlar tant: la soledat, que en una societat cada
vegada més individualista i al mateix temps deslocalitzada i
amb nuclis familiars petits, pren encara un major protagonisme.
D’aquí les diferents iniciatives de suport i acompanyament a la
gent gran que viu sola o es troba circumstancialment sola i amb
dificultats de mobilitat o sociabilitat per manca de recursos.
Des de l’Associació de Voluntaris de Sant Camil, per exemple,
s’ocupen principalment de donar cobertura a tres programes.
L’entitat, inspirada en l’humanisme cristià dels religiosos
Camils, però de caràcter laic i oberta a tothom, porta a terme
un programa de suport i acompanyament als usuaris de la
Residència de Sant Camil, així com als pacients ingressats. I en
aquest aspecte cal destacar, des de fa set anys, l’Espai Caixa.
Tres sales, annexes a l’àrea de pal·liatius de l’Hospital on un grup
de voluntaris dinamitzen un espai lúdic que compta amb àrea
de lectura (biblioteca), de lleure (televisió) i d’informàtica. “Els
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ordinadors han permès que alguns pacients puguin acomiadarse de familiars i amistats que tenen lluny, o fins i tot escriure
un diari personal en els seus darrers dies”, explica Joan Prats,
voluntari de Sant Camil des de fa vint anys, i fins fa un parell
d’anys responsable de la coordinació de voluntaris, que avui
realitza Maite Paul.

Grup de voluntàries de Creu Roja durant la Diada de Sant Jordi.

dels centres educatius de Ribes, “principalment d’infantil i
primària, però també alguna vegada de secundària també”, tal
i com comenta Àngels Sanz, coordinadora del voluntariat de
Càritas a Ribes.
A més, el grup de voluntaris i voluntàries, “que ens dividim en
grups segons l’activitat”, es reparteixen entre aquesta activitat
i la gestió del “rober”, és a dir la rebuda de donacions de roba i
la seva distribució i venda. “Tenim el que anomenem la botiga,
o el punt d’entrega, que està obert els divendres de cinc a set
de la tarda”. Allí es pot aconseguir roba de segona mà a partir
de 50 cèntims d’euro la peça.
“El més important és que arribi la roba en bon estat, neta i
seleccionada”, especifica l’Àngels. De fet, el grup de voluntàries
sobretot està per atendre a les persones amb dificultats i també
es troben els dijous per la tarda.

Joan Prats, voluntari de Sant Camil, durant l’entrevista.
El tercer programa dels Voluntaris de Sant Camil és el banc
d’aliments, un projecte nascut d’una necessitat social, que
es va anar incrementant i que realitzen amb conveni amb
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. En aquest sentit també,
sent l’única entitat que realitza el programa, són també els
responsables de la coordinació del Gran Recapte del mes de
desembre, que suposa un increment de productes pel banc
d’aliments en un percentatge superior al 40 per cent del recapte
anual, en termes generals.
Com dèiem una de les necessitats sovint més silenciada és la
soledat. I el que pot suposar en persones amb dificultats de
mobilitat o amb mancança de recursos. En aquest sentit, el
conveni de Creu Roja amb Sant Pere de Ribes ha permès un
programa específic d’acompanyament i suport a la gent gran,
“principalment sola, però també amb familiars que no poden
fer-se càrrec del tot”, comenta Patricia Iglesias. Des de la seu de
Les Roquetes, l’entitat ha teixit una base social, que actualment
s’encarrega d’atendre la gent gran, organitzar actes de
sensibilització, de captació de fons, com ara la cursa solidària, i
també de dinamització, com ara diferents excursions i trobades.
En aquest sentit, a més des de la seu de Les Roquetes es forma
part de la campanya que es porta a terme, a nivell nacional, de
Cap Nen Sense Joguina.
I encara dins de la solidaritat i les necessitats, des de CàritasRibes, hi ha dos programes socials engegats que també, com
en els altres casos, es mantenen i es realitzen gràcies a les
persones voluntàries que cada setmana ofereixen el seu temps
per a compartir amb la comunitat i atendre, en aquest cas, a un
programa de suport de reforç escolar, amb alumnes derivats

En total doncs, set programes socials, que entre les tres entitats
i quasi dos centenars de persones voluntàries, responen a
diferent necessitats: alimentació, la llar, acompanyament,
infància i gent gran.

Voluntaris i voluntàries: donar és rebre
Joan Prats ens regala una frase de l’educador social Eduard
Sala, per explicar quin és el paper del voluntariat: “Acompanyar
és ser algú per algú altre, és trepitjar terra sagrada i s’ha de
fer de puntetes. O més encara, s’ha de fer descalç”. I de fet,
la premissa de tenir cura dels altres amb respecte, dignitat,

Grup de voluntaris i voluntàries de Sant Camil a les instal·lacions
del Banc d’Aliments.
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Les voluntàries i voluntaris de Càritas-Ribes durant la Diada de
Sant Jordi a Ribes
voluntariat del reforç escolar”, afegeix Sanz.
Grup de voluntàries de Creu Roja recaptant fons durant la
Diada de Sant Jordi.
empatia, solidaritat i sobretot sense cap prejudici, és part de la
base del voluntariat que tant en Joan, com la Patrícia i l’Àngels,
amb qui hem parlat, coincideixen en assenyalar.
“De vegades alguns dels voluntaris han estat primer usuaris del
banc d’aliments”, explica Prats. “En el nostre cas, sobretot hi ha
un grup de mestres ja jubilades que fa temps que realitzen el
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Donar és rebre. Aquesta és una altra de les premisses. Les
persones que participen dels diferents programes de voluntariat
viuen la seva tasca d’una manera natural i una espècie de
tornar-li a la vida allò que ens dóna: temps.
Possiblement no hi ha prou reconeixement d’un treball que és
constant, que requereix un petit però gran compromís i que
suposa haver de compartir experiències amb altres persones,
que viuen adversitats, mancances, o senzillament que arriben
al final de la seva vida soles.

En aquest sentit, totes les entitats tenen cura també del propi
col·lectiu de voluntaris i voluntàries. Es realitzen trobades per
intercanvi d’impressions i experiències, formacions més o menys
específiques segons les funcions de cadascú i tota una sèrie
d’activitats al costat del teixit social i cultural del municipi, com són
les accions per Sant Jordi en el cas de Càritas-Ribes; les celebracions
de festes tradicionals com la Castanyada o els Reis a Sant Camil; i
la cursa solidària del proper 31 de desembre a les Roquetes, que
reuneix totes les donacions per la Creu Roja.
De les dades a la valoració: Vols participar?
Càritas atent a una població difícil de comptabilitzar perquè “en
alguns casos, com en el reforç escolar és un grup fixe, però altres
s’hi van afegint, i respecte del rober és molt més divers”. És tracta
de dos grups de reforç i en total d’una vintena d’infants, més el
servei del rober setmanal, per un total de vint persones voluntàries,
a les que es pot afegir tothom que “vulgui aportar una estona per
compartir bàsicament aquests dos programes, que suposen una
ajuda important a les famílies”, conclou Sanz.
En el cas de Creu Roja a Les Roquetes, hi ha una trentena de
persones voluntàries i es dóna servei a un ampli col·lectiu de
gent gran, més els 303 infants que rebran els lots de la campanya
solidària d’enguany, a través del conveni amb l’Ajuntament.
I finalment, l’Associació de Voluntaris de Sant Camil, creada el 1975,
està formada per 115 persones voluntàries, que són la base de la
seva activitat. Tenen cura de tota persona que tingui una necessitat
(residents i pacients hospitalitzats) i des del banc d’aliments, atenen
un total de més de 300 famílies a les que se n’afegiran altres tantes
ara que s’amplia el conveni amb l’Ajuntament per fer-se càrrec
també del banc d’aliments a Les Roquetes.

MATALASSERIA

Des de Càritas, participant en la Fira de FEM Ribes.
Vols participar? Totes les entitats estan obertes a la participació
de més i més joves i més grans, persones que vulguin implicarse amb els diferents programes que es duen a terme. Donar és
rebre. El reconeixement no seria suficient, per una tasca que té
com a base la solidaritat i com a objectiu garantir les primeres
necessitats de persones amb dificultats. Probablement un efecte
dels aspectes més adversos d’una societat de l’abundància tant
contradictòriament desigual i mancada de les necessitats més
primàries al mateix temps que envoltada de tants luxes. Tens
dues hores a la setmana? Ningú dóna tant per tan poc. “És una
tasca que no es paga, no perquè no tingui valor, sinó perquè no
pot tenir preu”, ha dit Joan Prats.

CORTINES

ROBA DE LLIT

Bones Festes

BASES

EDREDONS
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Benvolguda Juani, Ja fa un mesos que vaig al meu banc i trobo
que no sé si demanar un gintònic o pagar sense ni tan sols
esperar a veure el compte. No sé si m’explico. Vaig anar-hi per
una carta, un pèl estranya també he de dir, però que requeria la
meva presència a l’oficina. Només entrar, una noia em pregunta
què desitjo... una mena de què vols prendre, vaig pensar. Escollim
taula i espero a ser atès. Tot plegat em va semblar quasi una
broma, o bé que m’havia equivocat. Després, em comuniquen
els nous límits que la llei ha imposat per a retirar els diners del
meu propi compte a través del caixer. I em pregunten, sense que
els tremoli el parlar, si em dedico al tràfic d’armes, si he viatjat
fa poc als Estats Units i si tinc algun familiar al Congrés. Creus
que veurem aviat la pel·lícula? Em va semblar tot plegat més
proper a la ficció que a la realitat... o bé les coses estan canviant
massa ràpid. (Josep, 4 de novembre 2018)

Benvolgut Josep,
Després de llegir la teva carta, primer em vaig quedar
una bona estona intentant trobar el títol més adequat
a la pel·lícula, però tot seguit vaig poder saber que en
realitat sembla que es tracta de la segona de les opcions:
les coses estan canviant massa ràpid. La normativa a la
que et van fer referència i l’indescriptible qüestionari a
que et van sotmetre, responen a una creuada contra el
blanqueig del diner. I com acostuma a succeir (dono
per fet que no trafiques amb armes) s’acaba retallant
llibertats a qui menys ús en fa, i en canvi per un altre
costat, l’objectiu perseguit es dilueix i, curiosament, el
negoci cada vegada creix més. Dit d’una altra manera,
l’objecte d’aquestes novetats, sobre la limitació de
reintegrament per caixer, així com la nova disposició
de les oficines, amb un exemplar abús d’una modernitat
minimalista, pel meu gust, respon a la lenta desaparició
del diner efectiu, que pretén acabar, al mateix temps
amb l’economia submergida. El debat està servit. I els
canvis es van accelerant. Probablement en menys d’una
dècada (alguns experts analistes gosen parlar de cinc a
sis anys màxim) els bitllets i monedes desapareixeran i
tota transacció econòmica es farà (si és que es pot) encara
de forma més virtual, a través del telèfon mòbil, diuen,
perquè tampoc hi haurà ja targetes.
En dos-cents anys aproximadament, s’haurà passat de la
creació dels primers grans bancs, emissors de monedes
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CARTES A LA JUANi

amb el pes del seu valor o amb l’aval del seu valor en
or, a un no-res valorat en qui-sap-què. Al final, com deia
Pitàgores, tot es basa en números. Els números són la
base de tot l’univers i el que atorga valor a les nostres
vides: l’edat i el compte corrent.
Crec que seria oportú anar creant una moneda, per allò
d’una certa nostàlgia, que com en moltes xarxes del
temps i comunitats alternatives, s’ha fet per posar un
valor al treball i als intercanvis, en base a un preu just
i a una voluntat inequívoca de no generar desigualtats.
Una moneda que no fos a l’abast dels grans bancs ni de
traficants. Una moneda legitimada a partir de permetre
que enlloc dels números puguem escollir basar les
nostres vides en quelcom més atractiu, més dignificant i
veritablement enriquidor. A Ribes enguany es va crear el
Chapó dins del Festival Internacional d’Arts escèniques
i seria un primer pas, posar en valor la cultura com a
moneda d’intercanvi, què et sembla?
La Juanita
Aquesta és una nova secció a la que podeu
escriure i dirigir la vostra carta a través del correu
electrònic:

laltaveu@laltaveu.com.
Un consultori, un intercanvi d’inquietuds, o bé
una manera de recuperar aquell enyorat costum
epistolar. Si m’escrius amb l’adreça de casa,
allí també rebràs la teva carta personalitzada
i manuscrita. A més, podràs veure la resposta
publicada.
Fins a la propera.

SALUT
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Cuina de Nadal

Recepta: Javier Pradanas
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Inici de les obres de la nova pista coberta de Ribes.
El passat diumenge 2 de desembre es va celebrar l’acte de
col·locació de la primera pedra de la pista poliesportiva
coberta de Ribes, al costat del pavelló ja existent.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa Abigail
Garrido, el regidor d’esports Josep Moya, regidors,
presidents dels clubs esportius de Ribes i l’empresa que
durà a terme el projecte.

construcció de nous equipaments. A més, en el mateix
projecte s’aprofitaran les obres per a millorar la xarxa de
clavegueram de la zona, que actualment no està en les
millors condicions, i s’ha previst una reubicació de la zona
d’aparcament, que ocupa l’espai destinat al projecte, per
no col·lapsar els carrers pròxims i facilitar l’accessibilitat
als usuaris.

Un breu discurs on és va explicar la necessitat de la
realització d’aquest equipament, donada la creixent
pràctica d’esport al municipi, va donar inici a l’acte.
Els clubs -usuaris del pavelló- feia molt de temps que
reclamaven que aquesta iniciativa arribés a bon port, per
la dificultat que patien per coordinar horaris i calendaris,
entre els diferents esports que s’hi practiquen.

Durant l’acte, desprès de les primeres intervencions
institucionals, els clubs van depositar una urna sellegada
-amb un objecte representatiu de cada entitat i dos
diaris del mateix dia- com a record i símbol de tot un
pas endavant, que va ser coberta amb ciment, en primer
lloc per l’Alcaldessa i tot seguit amb represetants de les
diferents entitats esportives presents.

L’alcaldessa va remarcar la satisfacció de tenir tants clubs
i equips al municipi, i va reconèixer que les instal·lacions
actuals havien quedat petites i s’havia d’apostar per la

L’acte es va tancar amb el desig de que les obres es puguin
finalitzar en el temps previst per poder-ho celebrar plegats
a l’inici de la propera temporada.
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El projecte, amb un cost aproximat d’uns 1.700.000 euros,
s’executarà en dues fases;la primera durà a terme amb la
construcció de l’edificació i el seu equipament intern, i la
segona consistirà amb la urbanització dels espais exteriors
i els annexes del pavelló existent.
El nou equipament disposarà d’una pista coberta de nova
planta, habilitada per a 3 pistes transversals de bàsquet,
un mini-handbol i també una pista longitudinal d’handbol
i futbol sala.
La pista tindrà una superfície de 52x32 metres, més un
espai de 5m d’amplada de reserva futura per a grades
(en total 52x37m); tot cobert i divisible amb cortines en
tres camps de joc. Les instal·lacions seran semitancades
a mitja alçada per les parets laterals i amb un tancament
lleuger per a la resta. A l’exterior, s’ha previst un espai
pavimentat fora del perímetre de l’edifici per a la ubicació
de lavabos o vestidors provisionals.
L’accés es farà per la mateixa entrada al pavelló actual, i
més endavant es contempla la possibilitat de fer un únic
vestíbul de control i consergeria, unificant així tota la
zona esportiva amb la nova actuació i el pavelló existent.
També s’ha tingut en compte, a més de la funcionalitat
de l’equipament, la connexió i relació entre els diferents
espais per a la gestió única del conjunt esportiu i la seva
integració amb l’entorn.

L ’A
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Sabies
què...
ELS ANTICS CORRALS DE LES
MUNTANYES DE GARRAF TENIEN
TRES ARCS?
El corral de can Pere de la Plana, amb dos arcs, adossat
a la casa.

Josep Miret i Mestre

Aquest mes parlarem d’un element del
nostre paisatge que tothom qui hagi
passejat per les nostres muntanyes
trobarà familiar. Em refereixo als
corrals per a ovelles i cabres que feien
companyia a moltes masies del nostre
entorn, sobretot les de muntanya. Es
tracta d’un element modest, però que
dóna personalitat al nostre paisatge.
Són corrals de planta rectangular
dividits en dues zones, una d’elles
coberta amb teulada a un sol vessant
i l’altra sense sostre. Enmig hi ha una
paret amb tres arcs rodons, malgrat
que també en poden ser dos o quatre.
Can Pere de la Plana i el corral de les
Penyatones serien exemples de corrals
amb dos arcs. El corral d’en Puig, el del
Colobró i el corral d’en Massó serien
corrals amb tres arcs i la Roqueta,
en terme d’Olivella, és un dels pocs
exemplars amb quatre arcs. Finalment,
hi ha alguns casos en què els arcs no
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són rodons sinó plans o escarsers.
Apart de les variacions amb els arcs, la
majoria dels corrals de la comarca del
Garraf són molt semblants. A vegades
presenten petites habitacions internes
que servien per separar alguna ovella
malalta o que havia parit. Les mides
dels corrals solien ser de 12 a 16
metres de costat, i segons em van
comentar, hi tancaven fins a duescentes ovelles.
Normalment el corral s’assenta
sobre un sòl de roca a la vessant
d’una muntanya. Les parets laterals
s’orienten en la direcció de baixada
trobant-se l’habitació coberta pendent
amunt i el recinte no cobert més avall.
Quan el corral està integrat a una
masia, s’adossa correntment a aquesta
per la part del darrere, quedant lliures
els altres tres costats.
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L’any 1979 vaig fer un inventari de
corrals del massís de Garraf i vaig
trobar que a més dels municipis que
surten al mapa que teniu a les mans
n’hi havia a Gavà, Olèrdola, Olesa de
Bonesvalls, Begues, Avinyonet del
Penedès, Calafell, Castellet i la Gornal,
etc. En aquells moments encara es
tancaven ramats a Miralpeix, can
Bertran, can Giralt, el Carç, can Coll i
potser algun altre.
Els corrals van morint de mica en
mica. Ja no tanquen ovelles perquè
ara els pocs ramats que queden són
més grans i a més no es poden recollir
els fems perquè el terra no és llis i un
tractor no pot entrar a dintre. Poc a poc
s’enrunen, la gent els pren les teules i
fins i tot en alguns casos desapareixen,
com el corral de Vallcarca, que es va
emportar l’autopista, o els de can Milà
i del mas de mossèn Alba, arrasats per
les urbanitzacions.

Alguns corrals de tres arcs del
terme de Ribes. Dibuixos fets per
l’autor l’any 1978.
Corrals de diversos municipis del massís de Garraf. Terme municipal de Sant Pere de Ribes. 1) Mas d’en Giralt 2) Les
Penyatones 3) Corral d’en Massó 4) Mas Berenguera 5) Can Pere de la Plana 6) Can Marcer de la Penya 7) El Colobró 8) La
Serra 9) Can Parici 10) Can Ramon 11) La Masieta 12) Can Barba 13) Corral d’en Puig 14) Can Carbonell de les Parellades
15) Can Giralt del Palou 16) Corral d’en Capdet 17) Can Bertran 18) Ca l’Escolà 19) La Carretera 20) Mas de Mossèn Alba
21) Maset d’en Quadres 22) Coll d’Entreforc 23) Can Fontanals 24) El Carç 25) Corral d’en Tabaco 26) Can Coll 27) Can Miret
de les Torres. Terme municipal d’Olivella. 28) Can Carreres 29) La Roqueta 30) Corral d’en Geló 31) Can Milà 32) Can Pau
Olivella 33) El Raurell 34) L’Aliona 35) Les Piques 36) Maset de Baix 37) Maset de Dalt. Altres municipis. 38) La Coma de l’Olla
(Canyelles) 39) Carro (Vilanova i la Geltrú) 40) Miralpeix (Sitges) 41) Les Basses 42) Vallcarca 43) Campdàsens 44) Ca l’Amell.
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Qui dia passa...
Assegut a la terrassa d’un bar de la plaça Marcer, vaig veure
venir un amic amb cara de preocupació. Duia uns papers a
les mans i de tant en tant se’ls mirava i movia el cap amb gest
d’incredulitat. En arribar a la meva alçada va sortir de la seva
abstracció, em va saludar i el vaig convidar a fer un cafè. Així
que em va explicar el motiu de les seves tribulacions ho vaig
comprendre tot. Venia del CAP.
Li havia sortit un gra a l’esquena que va infectar-se i que
li causava petites molèsties. Uns quants dies després va
aconseguir que el metge el visités i aquest va decidir
enviar-lo al cirurgià per practicar-li una petita
intervenció ambulatòria. Una cosa sense importància,
vaig pensar en un primer moment. A què
venia, doncs, l’abatiment del pacient assegut
al meu davant? De seguida vaig copsar que
la desolació del meu amic la produïa un fet
temporal. La visita concertada amb el cirurgià
era per d’aquí a vuit mesos. Gairebé el temps
d’un embaràs...
No he explicat aquesta anècdota per criticar
el sistema sanitari. No. M’ha vingut al cap
perquè ja fa dies que penso que, en general,
res no corre massa pressa. Entenguemnos, m’imagino que una malaltia greu seria
atesa amb celeritat, així com qualsevol altre
qüestió de vida o mort però, pel que fa a allò que si no s’atén
al moment no té conseqüències immediates, tot s’acostuma
a alentir i, qui dia passa, any empeny...
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No corre pressa asfaltar els carrers del poble (calla, que
ara amb les properes eleccions municipals potser tindrem
sort), el desdoblament de les vies de tren, el corredor
mediterrani, acabar amb l’atur, millorar les pensions,
eliminar els contractes escombraria, esmenar els errors de
la justícia...
I la falta de pressa, aquest curiós xino-xano, ens el trobem
a tot arreu. Vejam.
43 anys després de la mort de Franco, l’Ajuntament de
Barcelona ha decidit retirar una medalla commemorativa
del “25 años de paz” que el 1964 li va ser atorgada a
l’infame personatge. Han trigat una mica oi?
Es veu que no hi havia pressa.
El govern espanyol prohibirà la venda de
cotxes de benzina i dièsel el 2040. És clar,
la solució per d’aquí a vint anys, quan alguns
països europeus ho faran a partir del 2030. Aquí
no hi ha tanta pressa.
Pedro Sánchez té la intenció de desmantellar
el “Valle los Caídos” i exhumar les restes del
dictador. També 43 anys després de la mort de
l’inspirador d’aquella monstruosa vergonya.
Es veu que, fins ara, tampoc hi havia pressa.
P. D. Com aquests, trobaríem un fotimer de casos i això em
preocupa perquè, si ens ho mirem bé, hi ha molta gent que
sí que tenim pressa.

