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Editorial

C

om cada any setembre és el mes de les incorporacions per excel·lència. Incorporació a la feina
seriosament, encara que això no vol dir que els que treballen a l’agost ho facin d’una manera poc
professional, només que en aquesta època s’atura gaire bé tot i és molt difícil gestionar qualsevol tema.
Joves i petits s’incorporen a llars d’infants, escoles i instituts amb una amalgama de tristor i alegria .
També la normalització en els horaris diaris, hàbits familiars, itineraris de transport, ens incorporen a la
quotidianitat.
La roda comença a girar inevitablement per fer que tot funcioni de forma controlada. Res no s’escapa a un
engranatge que creat per la mateixa societat, ens diu i mana el que hem de fer. I ho fem. Com, sinó, ens
formaríem com a persones de futur. Com tindríem en edat adulta la possibilitat de mantenir una família.
Una vida social integrada al nostre entorn. Un munt d’avantatges per gaudir. Això si, portant una vida
“ordenada”. I quan dic ordenada, hem refereixo el que està dins els paràmetres de la “roda”.
Aquest és el motiu per el qual les vacances són més curtes del que tots desitjaríem. S’ha de produir molt
per poder gaudir del “desordre”.
Si ens fixem, en aquest món, tot esta ordenat. El temps, per segons, els dies, per hores, les setmanes, per
dies. Anomenem any a 365 dies i així fins a milions d’anys.
Les estacions de l’any marquen clima, collites, aficions, celebracions...
La natura en general depèn d’un ordre, la mare naturalesa és sabia i ordenada.
L’Altaveu també torna a la “roda” per iniciar una nova temporada que esperem compartir amb vosaltres i
tots hi sou convidats i benvinguts.
L’estiu ens dóna la possibilitat d’allunyar-nos de persones, llocs, obligacions... Podem canviar fins i tot de
país temporalment, conèixer gent nova, entorns diferents, cultures...
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HA ARRIBAT L’HORA!

per Núria Martí

L a collita de raïm ha començat al

municipi. I ho ha fet, malgrat les
darreres pluges, amb la recol.lecció
de les varietats més primerenques:
el
moscatell
frontignac,
el
chardonnay i el pinord noir. I les més
tardanes: el macabeu, el xarel.lo,
l’ull de llebre, el merlot, la carinyena

i el cabernet sauvignon. De fet
encara són molts els pagesos que
tenen vinya i al llarg del setembre
n’obtenen el seu fruït. Després
de tot un any treballant-la amb
el podar, l’esporgar, l’escavellar
i els tractaments fitosanitaris
corresponents, ara arriba l’hora

de fer colla i començar la verema,
que un cop més bé marcada per
les condicions meteorològiques
i pel baix preu del raïm negre,
que enguany es paga a quinze
cèntims el quilo/grau per les
varietats més corrents i a divuit
cèntims el merlot i el cabernet. En
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Treballadors collint a les vinyes del Soldó, de l’Albert Martí.

blancs, a vint-i-quatre cèntims el
quilo/grau en els bases per cava
i a vint-i-sis el chardonnay i els
moscatells. En aquest número de
L’Altaveu ens hem decidit a fer un
tomb per les vinyes i a conèixer

l’activitat que es duu a terme a
l’hora d’elaborar vi base al celler
acollit a la Denominació d’Origen
Penedès, propietat d’Isidre Pagès
i que es troba en funcionament,
des del 1980, a les Torres.

El celler de can Pagès, a les Torres.
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A aquest indret, de Sant Pere de
Ribes, prop d’una trentena de
pagesos hi porten el raïm i del
conjunt del territori català n’hi ha
uns quatre-cents inscrits a la D.O
Catalunya que provenen de l’Alt i
el Baix Penedès i d’altres indrets
com la Conca de Barberà, la Terra
Alta, el Camp de Tarragona, el
Montsant, etc… El celler és obert
tot l’any, tot i que aquests mesos
és quan funciona a ple rendiment
i pot arribar a rebre en un sol dia
tres-cents mil quilos de raïm blanc
i uns cinc-cents mil de negre. Es
treballa les vint-i-quatre hores del
dia en el procés del vi o bé en la
neteja de les seves instal.lacions,
entre d’altres els vuitanta-un
dipòsits amb els que compta i on
hi entra vi blanc, rosat o negre. La
seva producció va en funció de la
collita anual i estaria sobre els vuit
milions de quilos, que reben entre
el l’agost i l’octubre. Donat que
la nostra zona és més propícia
a fer bons negres, d’aquests vuit
milions, tres serien de blanc i cinc
de negre.

Raïm negre, collit a mà.

Els entesos coincideixen a dir que
per aquest any les previsions són
bones, tot i que l’aigua caiguda
durant les últimes setmanes ha
fet minvar el grau en aquest primer
raïm ja collit i per tant ara cal que el
sol apreti per no tindre problemes
de sanitat (és a dir, que el gra no
acumuli aigua i s’acabi podrint).
Per assolir un bon nivell, el blanc
per cava hauria de tenir entre deu i
onze graus, uns dotze i mig o tretze
per vins tranquils; els negres entre
dotze i tretze i els de criança entre
tretze i tretze i mig. El bon temps és
el factor que augmenta la maduresa
del raïm i per conseqüència
n’augmenta el grau.
Un dels factors a tindre presents
és que en els últims anys entre
el vuitanta i el noranta per cent
dels pagesos cullen el raïm amb
màquina degut a la forta tendència
a la mecanització, l’acumulació
de costos i la dificultat de trobar
mà d’obra. Aquest fet pot tenir
avantatges com la rapidesa a l’hora
de collir, l’estalvi de temporers,

La màquina recol.lectora de raïm de can Pagès.

i la seguretat de recol.lectar la
vinya en les condicions òptimes
d’aquesta. A l’altra cara de la
moneda hi trobem una
forta

inversió econòmica, els elevats
costos del lloguer o manteniment
de la màquina i la reducció d’anys
en la vida de la vinya.

Els ceps de la Soldonera, amb el Montgròs al fons.
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màquina, no se’n tenen tants. Té
una capacitat aproximada de dosmil quilograms de raïm, tenint en
compte que un cop aquesta passa
per sobre els ceps els sacseja de
tal manera que els hi fa caure el
gra, que passa directament per
una cinta i queda acumulat dins la
màquina. Com que la rapa (la part
llenyosa del raïm) queda al cep no
ocupa tant d’espai a l’interior i això
fa que n’hi càpiga força.

L’Albert Martí collint raïm.

En canvi, la feina a les vinyes quan
es cull a mà és frenètica. A banda
de les altes temperatures que cal
suportar, es corre el perill que
plogui i la collita s’endarrereixi,
sobretot si es cull a mà. Els
treballadors s’hi posen de bon
matí i van recollint cep a cep tot
el raïm i introduint-lo al cubell, que
un cop és ple aboquen al remolc i
tornen a omplir, fins que el tractor
marxi a descarregar tot el volum
acumulat. Sovint els pagesos que
no disposen de dos tractors es
troben amb el problema d’haver
d’esperar el seu retorn per poder
omplir de nou, fet que endarrereix
força la feina. De problemes
com aquest, però, si es cull a
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L’activitat del celler can Pagès
es centra en vendre vi a granel a
terceres marques tan del sector
del cava com dels vins tranquils
de tot Catalunya. Hi treballen
dos enòlegs: en Pau Pascual i la
Carme Baró i en aquesta època
la plantilla augmenta a uns setze
treballadors que ajuden en la
recepció del raïm, el processament,
el premsat, la neteja de mostos,
diversos tractaments i l’elaboració
final, que després continua al llarg
de l’any.
Quan un pagès arriba amb
el remolc ple de raïm passa
directament a la bàscula on es
pesa i es medeix el grau, s’aboca
a la tolva i d’allí passa cap a les
premses, on s’en treurà el most.
D’aquest se’n fa una primera
neteja i passa als tancs de
fermentació on s’hi estarà unes
tres setmanes, en funció del
sucre que contingui i de la seva
elaboració. Un cop finalitzada
la fermentació n’obtindrem el vi,
essent aquest procés doble pel
raïm negre, que necessita d’una
segona fermentació per poder
degradar els seus àcids.
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4 dels 81 dipòsits del celler de can Pagès.

Val a dir que fer un tomb pel
celler de can Pagès, a les Torres,
és tota una experiència i pujar
dalt la màquina recol.lectora de
raïm i veure tot el procés pel que
aquest passa encara ho és més.
I tot un plaer pels sentits trepitjar
les vinyes, tocar els ceps, i sentir
l’olor del most a cada pas. Des
d’aquestes pàgines un brindis per
a tots els pagesos, als qui hem
d’agrair aquest regal pel paladar!

Un tractor abocant raïm a la tolva del
celler, a les Torres.

Seminari
Professors,
actor,
conferenciants,
periodistes,
cantants,
teleoperadors...fent de la professió un plaer, del càsting una feina, i de
l’ús del micro, un element d’elecció.
Aquests cursos estan dirigits a persones que volen millorar la veu en
qualsevol dels seus diferents registres, matisos i estils.
La claredat, nitidesa i volum en l’ús de la veu. Aquelles persones que per
mala dicció, mals hàbits o que per fatiga fan difícil la seva comprensió.
En tots aquests casos, una bona dicció, una adequada projecció de la
veu i un timbre agradable, facilitaran la comprensió i assimilació de les
seves exposicions, fins i tot eles efectes psicològics dels oients.

Objectius
Impostació i projecció de la veu
- Tècnica vocal
- Respiració diafragmal
- Zones de ressonància (la màscara)
- Pràctiques de rehabilitació
Resultats
- Projectar la veu
- Millorar la dicció
- Timbre atractiu
- Vèncer la tensió vocal
- Fluïdesa d’emissió
- Seducció tonal

LA VEU
LA NOSTRA EINA
CURS INTENSIU DE TÈCNICA
VOCAL

Montserrat Lacha
Reeducadora de la veu

Tel. 93 893 02 93

A N U N C I A’ T 9 3 8 9 6 4 1 7 2
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LLIBRES
COMPASSIÓ I SAVIESA CONVERSES AMB FELIZITAS VON SCHöNBORN
Dalai Lama
Traducció de Roger Parets
EDITORIAL PÒRTIC Col·lecció: Fora de col·lecció
Pàgines: 184 Any d’edició: 2007
Tenzin Gyatso, el catorzè Dalai Lama va néixer l’any 1935 a l’est del Tibet. Als cinc anys va
ser escollit cap espiritual i polític del Tibet. Arran de l’annexió del Tibet per part de la Xina,
l’any 1959, Gyatso es va veure obligat a exiliar-se. L’any 1989 va rebre el premi Nobel de
la Pau. A tot arreu on va, és venerat per la seva saviesa. Felizitas von Schönborn va mantenir amb el Dalai
Lama una sèrie de converses sobre el seu pensament i la seva missió religiosa. El líder tibetà ens transmet de
manera senzilla i directa la seva profunda saviesa sobre la humanitat i les seves necessitats. Tenzin Gyatso
ens explica com es forma un Lama, com va ser i com és actualment la vida del catorzè Dalai Lama. També
parla del budisme tibetà i quines són les seves tasques, sovint comparant-les amb les religions monoteistes
i destaca la missió de les religions i el seu poder de diàleg. El Dalai Lama parla de la crisi en què es troba la
humanitat i intenta aportar solucions per a un món que camina vers l’autodestrucció.

VENUDA
Patricia McCormick
Traducció de Marc Rosich
EDITORIAL CRUÏLLA, S.A.
Pàgines: 286

Any d’edició: 2007

La Lakshmi té tretze anys i viu en una barraca a la falda d’una muntanya del
Nepal. Un dia, el padrastre li diu que ja és prou gran per anar a treballar de
serventa a la ciutat, i a canvi d’una quantitat de diners la confia a una dona.
Després d’un llarg viatge, la Lakshmi arriba a l’Índia, i la porten al lloc on ha de
treballar, una casa plena de nenes com ella, la mestressa de la qual és una dona anomenada Mumtaz.
La Lakshmi de seguida descobreix que la seva feina no consisteix a netejar, sinó a prostituir-se.
Al principi s’hi nega, però la Mumtaz la tracta amb molta crueltat i finalment la Lakshmi s’adona que no té cap
altre remei que estar amb homes. Així comença la seva estada a la Casa de la Felicitat, un bordell de Calcuta

ELS FILLS DE L’EMPERADOR
Claire Messud
Traducció de Albert Torrescasana
EDICIONS PROA, S.A.

Col·lecció: A Tot Vent, 462

Pàgines: 496 Any d’edició: 2007
Els fills de l’emperador dibuixa un moment delicat i únic de la vida de Nova York:
els mesos abans de l’11 de setembre del 2001. La Marina, la Danielle i el Julius
són tres amics de trenta anys que pertanyen al grup privilegiat d’americans que
s’han graduat en les millors universitats i tenen un gran futur al davant. La Marina
és escriptora i filla del famós intel·lectual Murray Thwaite, la Danielle és productora
de televisió i el Julius un crític literari que va just de diners. Les seves vides es compliquen quan arriba a
Nova York un nebot de Murray Thwaite, Frederick «Bootie» Tubb, un adolescent idealista que ha penjat
els estudis i vol fer sentir la seva petja a la ciutat. Claire Messud ens capbussa en la vida i els pensaments
dels seus personatges mentre ens fa sentir el pols d’una ciutat que ve de l’esplendor econòmica dels
anys noranta i que viu el desastre sense ser-ne conscient. A mesura que ens acostem al final de la
novel·la i al fatal atac terrorista de l’11-S, la novel·la ens transporta a una lectura hipnòtica i emocionant.
Claire Messud és una de les veus emergents de la literatura nord-americana. La seva primera novel·la, When the
World was Steady, i el seu llibre de narracions The Hunters, van ser finalsites al PEN/Faulkner Award. The Last
Life, la seva segona novel·la, va ser declarat el millor llibre de l’any per la prestigiosa revista Publishers Weekly i
per The Village Voice. Tots tres llibres han estat destacats com a Notable Books of the Year pel New York Times.
També ha obtingut la beca de la fundació Guggenheim i també l’Strauss Living Award de l’American Academy
of Arts and Letters.
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per
Javi Pradanas

El bon menjar

Ingredients:
1 base de pasta brisa
1 quilo de seitons frescos
1 pebrot verd
1 pebrot vermell
1 carbassó
1 albergínia
1 ceba
2 tomàquets madurs
1 all
1 porro
Vinagre, oli, sal, pebre i aigua

Preparació:

COCA DE SAMFAINA I SEITONS

Netejarem bé els seitons. Traurem les espines i el cap. Salpebrarem i els posarem a macerar durant unes 2-3
hores en una part de vinagre per tres d’aigua.
Escalfarem el forn a 180º. Posarem la base de pasta brisa tallada en rectangles. Hi tirarem una mica d’oli i ho
deixarem al forn durant un minut aprox. fins que hagi agafat color. Ho retirarem.
A part en una paella amb oli d’oliva courem les verdures tallades en quadradets ben petits. El tomàquet
l’afegirem en l’últim moment ja que desprèn molta aigua. (Volem que quedi tot ben fregit, no bullit)
Un cop estiguin fetes les verdures les retirem i les deixarem refredar. També traurem els seitons. Els esbandirem
i els deixarem en oli d’oliva.

Presentació del plat:
Disposarem la base de pasta brisa. Hi posarem a sobre la samfaina i els seitons cobrint les verdures. Ho
amanirem al nostre gust.
Per decorar aconsellem tallar el porro tipus “juliana” (llarg i finet), fregit en una mica d’oli ben calent per tal
d’aconseguir que quedi molt cruixent i el posarem a sobre de la coca.
BON PROFIT !!!
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20è aniversari

El passat divendres 13 de juliol, la Fundació Inform i
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb motiu del
vintè aniversari del Programa SEFED (Simulació
d’Empreses amb Finalitats Educatives) van celebrar
un acte commemoratiu a la Finca Mas Solers a Sant
Pere de Ribes.
Aquest acte va comptar amb la presència més de 200
assistents entre els quals es trobaven professionals
que estan o han estat implicats en el Programa
SEFED i amb la representació del Departament de
Treball i d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
i altres institucions implicades en el projecte. Durant
la celebració van tenir lloc diversos parlaments
de personalitats implicades directament en el
desenvolupament del Programa. Concretament, la
presentació de l’acte va anar a càrrec del Sr.MiquelMuç Vall i Soler. Director gerent Fundació Inform i van
intervenir les següents persones: Sr. Joan Aguado
i Masdeu. Exalcalde de Vilafranca del Penedès, Sr.
Jordi Cuyàs i Soler. Expresident de la Fundació
Inform, Sra. Alícia Gutiérrez i Alemany. Directora de
programes del SOC del Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya, Sr. Joan-Lluís Espinós
i Espinós. Subdirector general de Planificació
i Organització de la Formació Professional del
Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Juan Pedro Pérez Castro. President
de la Fundació Inform, Sr. Josep Antoni Blanco
Abad. Alcalde de Sant Pere de Ribes.
Després de les intervencions es va servir un aperitiu
per a tots els assistents.
La majoria d’intervencions van destacar el paper de
la Fundació i l’arrelament del Programa SEFED dins
la formació professional del nostre país. Es va fer
èmfasi en els aspectes innovadors del Programa, la
seva vessant transnacional, l’adaptació a les noves
tecnologies i a l’entorn empresarial. En les diferents
intervencions també es va reflectir la complicitat
del treball en xarxa entre ajuntaments, institucions
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i empreses que tan bon resultat ha donat en el
Programa SEFED.
INFORM és una fundació privada encarregada de
gestionar, coordinar i dirigir des de l’any 1987 el
Programa SEFED arreu de l’Estat espanyol. Té
com a membres del seu patronat els ajuntaments
de tretze municipis catalans –Sant Pere de Ribes,
Vilafranca del Penedès, Molins de Rei, El Prat de
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Manlleu,
la Mancomunitat de Municipis de la Vall del Tenes,
Lleida, Tortosa, Reus, Rubí, Barcelona i El Vendrelli estableix convenis de col·laboració amb els
socis actuals de la Fundació -Grup Aula Manresa,
CEPTA Confederació Empresarial de la Província
de Tarragona i Escola Pia de Catalunya – i amb
cadascun dels centres de formació on s’aplica el
Programa SEFED arreu de Catalunya i de l’Estat
espanyol.
En el SEFED es reprodueixen situacions reals
mitjançant la simulació d’empreses com a
metodologia d’aprenentatge. Per aconseguir-ho, el
centre adopta la forma i la distribució d’una oficina
administrativa d’una empresa, on es reprodueixen
els circuits, les relacions i el moviment de documents
administratius habituals, i s’utilitzen els mateixos
canals de comunicació que a una empresa real.
S’aprèn en un context on es viu l’ambient laboral
i es desenvolupen les condicions d’una relació de
treball, facilitant així un aprenentatge pràctic i real
i l’adquisició de la capacitat d’adaptació al lloc de

treball, polivalència i cultura d’empresa. Actualment
existeixen a nivell nacional més de 250 empreses
simulades, i a nivell internacional, a la xarxa
EUROPEN/PEN INTERNATIONAL, de la qual Inform
és membre fundador, més de 5.500.
A la seu de la Fundació Inform s’ubica la Central de
Simulació la qual està encarregada de proporcionar
els serveis necessaris per l’empresa i que no
existeixen a la xarxa d’empreses simulades (entitats
bancàries, organismes públics, etc..).
Al llarg d’aquests 20 anys el Programa SEFED
ha format més de 20.000 alumnes de formació
professional en l’àmbit de la gestió administrativa.
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Temps era temps...a Ribes
Des d’aquestes pàgines de L’Altaveu de Ribes, volem fer un reconeixement a la feina que Carles Miret
Cuadras ha fet, esta fent i esperem que segueixi fent durant molts anys, dins la seva pàgina web.
És per això que hem volgut publicar part d’aquest treball perquè tots aquells que per manca de
mitjans o bé per raons pròpies de l’edat, no poden accedír a aquest material, que creiem por ser molt
ineressant per ells, o si més no curiós.

www.carlesmiret.cat

Un material fotogràfic que ens mostra troços de vida d’aquest poble, en alguns casos de més de
100 anys.

Carrer del Palou, un dels inicis del nostre
poble.

Carrer Nou. Durant la dictadura fou “Avenida de Franco”.

Fotografia de la plaça de la Font de fa més
de 100 anys, obra del farmacèutic i científic
Josep Bertran i Miret.
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Vista de Ribes des d’un avió l’any 1925
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Ampliació de la carretera de Vilafranca
l’any 1928, actualment carrer de mossèn
Andreu Malgà

Plaça del Centre. Aleshores punt neuràlgic
de Ribes.

Imatge d’un dels carrers de les Torres, un del
nuclis antics de Ribes.

Fotografia de la plaça Marcer, amb l’Ajuntament i la
muntanya dels Jugadors al fons.

Carrer dels Pous

L’última casa del carrer de Sant Isidre i el carrer
Nou. Espais que varen conservar el Carnestoltes,
centres de pagesos i al fons el Casino.

Algunes d’aquestes fotografies les podeu trobar
també al llibre “Sant Pere de Ribes. Imatges i
records.” Viena i Columna. Barcelona, 1996.

A la dreta la caseta del gas de Ribes i l’església encara en
construcció a principis del segle passat. Al centre de la imatge
veiem el carrer Nou i les cases d’americanos de la plaça.

Entrada a Ribes per la carretera de Sitges, fotografia realitzada en el punt just on actualment es
creua amb el carrer de Lluís Companys.

Homes a la porta de “La Foradada” al principi del
carrer del Calvari.
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Les exposicions tornen a Ca la Nisa
L’artista local Laia Borrell exposa joies i detalls basats en
Ribes al bar dels Xulius
El bar social dels Xulius, Ca la Nisa, ha tornat de vacances amb una sorprenent
exposició de joies i miniatures que giren entorn de Ribes i la natura. Titulada
“Un xic d’aquí, un poc de tot”, l’exposició mostra l’obra de l’artista i joiera Laia
Borrell Sorroche. Les peces, tot i el seu minimalisme, són enormement originals i
imaginatives i combinen materials tan diversos com plata, vidre, teixit o fusta. També
són variades les tècniques usades: pintura, dibuix o esmaltat entre d’altres. Aquesta
esplèndida mostra es pot veure fins el 14 d’octubre.

J. M. Paños ballarà sardanes als Jocs Olímpics
La Fundació Universal de la Sardana ha fet públics els noms dels
sardanistes seleccionats per viatjar a Beijing
El sardanista ribetà J. M. Paños Ecija ha estat escollit per la Fundació Universal
de la Sardana per ballar sardanes als Jocs Olímpics de Beijing, que tindran
lloc l’estiu que ve. Junt amb Paños, que serà titular, han estat escollits nou
sardanistes més i dos suplents addicionals. Tots ells van participar al Festival
d’Art Xinès que va tenir lloc el passat 2 de juny a la muntanya de Montjuïc de
Barcelona. Paños, vinculat a l’activitat sardanista i al Centre Parroquial, ha
guanyat concursos nacionals de sardanes revesses en diverses ocasions.

Desenes de persones homenatgen Xirinacs
En l’acte, Joan Garriga i Ramon Moragues han llegit diversos
textos de l’homenatjat
Una vuitantena de persones es varen congregar el passat 16 d’agost a la
plaça de la Vila per homenatjar el desaparegut polític i pensador Lluís M.
Xirinacs. En l’acte, Joan Garriga i Ramon Moragues van llegir textos de
l’autor. Finalment, es va fer una lectura de l’últim escrit de l’homenatjat i
es va entonar Els Segadors.

El sector terciari frena
El motor de l’economia al Garraf es refreda segons l’informe trimestral de l’ADEG
L’ADEG va fer públic l’informe de Conjuntura Econòmica per a les comarques del Penedès i el Garraf del segon
trimestre de 2007. Es tracta d’un estudi finançat per Uniland i elaborat per la consultora Activa Prospect.
Entre els resultats més destacats hi ha la consignació d’un refredament en el que es considera el motor de
transformació de les economies a la zona, que és el sector terciari. D’altra banda, el treball també destaca
la caiguda de l’activitat constructiva al Baix Penedès, que en canvi s’aguanta a l’Alt Penedès i al Garraf. Entre
les possibles causes, l’estudi apunta a l’aplicació del nou codi tècnic de l’habitatge que facilita l’increment de
projectes ja iniciats en unes zones i l’aturada de nous projectes en d’altres. Quant a la indústria, s’observa
un bon comportament al Garraf.
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La Generalitat decreta el final de la sequera
La conca de Ribes entre les més beneficiades per les pluges
d’agost
L’Agència Catalana de l’Aigua va fer públic un comunicat de
premsa en què anunciava la pròxima finalització de la situació
d’excepcionalitat per sequera en la conca de la riera de Ribes.
L’entrada en excepcionalitat va tenir lloc fa unes setmanes. Es dóna
la circumstància que enguany han estat les conques “no regulades”
és a dir les que no disposen d’embassaments les que han sortit més
aviat de la sequera. A efectes administratius, pel que fa a l’aigua, s’ha
tornat doncs a la normalitat.

El ribetà Joan Puig pujarà al Cho Oyu (8.201msnm)
Forma part de l’expedició de l’expedició Penedès-Garraf al Tibet
2007 junt amb Sergi Via, Joan Cuyàs i Lluís Ràfols
L’alpinista ribetà Joan Puig va marxar el dia 31 d’agost cap a l’Himalaia
per abordar el cim del Cho Oyu, de 8.201 msnm, en el marc de l’Expedició
Penedès-Garraf al Tibet 2007. Junt amb ell també viatjaren els penedesencs
Sergi Via, Joan Cuyàs i Lluís Ràfols. Els expedicionaris aniran en primer
lloc al Nepal, on iniciaran la primera fase d’aclimatació en alçada de cara a
assolir el Cho Oyu. Aquesta primera fase consisteix a realitzar el tresc de
l’Everest, de 14 dies, en què s’arriba fins el camp base de la muntanya més
alta de la terra i on s’assoleixen alçades de més de 5.500 msnm.

Incendi al CEIP El Pi
L’incident ha tingut lloc just abans d’una reunió preparatòria del nou curs
Un incendi va tenir lloc el passat 6 de setembre al CEIP El Pi, aproximadament a les 18.30 h. Segons la Policia
Local, les flames han afectat la sala del calderí, al gimnàs del centre. Tot i la limitada afectació, hi va haver
un generós desplegament de mitjans i que va captar l’atenció veïnal provocant expectació. S’hi van desplaçatr3
camions de bombers, 1 camió de comandament de bombers, 2 unitats de la policia local i un vehicle del Servei
d’Emergències Mèdiques. L’incendi va ser detectat pels assistents a una reunió preparatòria del curs que van
sentir una intensa pudor de fum i van donar l’alerta, sempre segons fonts policials.

Es treballa intensament al camp de futbol
En aquest moment tota la superfície es pot veure enquitranada
Les màquines van treballar a ple rendiment al camp de futbol del Bosc de
Plaça, a poques setmanes de l’inici dels campionats esportius de temporada.
La instal·lació presentava un aspecte insòlit amb tota la superfície del camp
asfaltada. En aquest moment són diverses les obres públiques d’envergadura
que s’estan portant a terme al municipi i que han estat executades en els
últims mesos
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L A PL A ÇA

DES

DE

“DES DE LES PLACES”
Amb l’interval de
quasi dos mesos L’Altaveu
em dóna de vell nou
l’oportunitat d’obrir la seva
finestra de paper per a
escriure “Des de la Plaça”,
en aquest cas, “Des de les
places”.

“EL CABALER”

Ara fa un any,
escrivint
en
aquestes
mateixes planes vàrem
fer palesa la importància
de que les places siguin
vives, de que aquest espai
físic al vell mig del nostre
poble tornés a ser el seu
veritable cor col·lectiu.

Des de ja fa temps, però de forma més
generalitzada aquests darrers anys, gràcies a
internet i a les companyies de “low cost” els habitants
d’aquesta plaça nostra la deixem per uns dies per a
endinsar-nos a places d’arreu del nostre planeta.
Des de “Times Square” a “Tiananmen”, des
de la “Plaça Roja” a la “Place de la Bastille” passant
per “Trafalgar Sq.”, la “Pl. de Sant Pere del Vaticà”
o la de l’Ajuntament Vell de Praga ens adonem
de la importància que les places han tingut per a
l’esdevenir de la història, no només la del seu país
sinó la de tot el planeta.
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Què hagués sigut de la Revolució Francesa
sense la “Place de la Bastille”? Com s’hagués fet
palesa davant del poble la demostració sagnant de
l’acabament de la monarquia absolutista a França
sense aquest gran espai de reunió popular?
I…la “Plaça Roja” de Moscou? Com Stalin i
els seus successors haguessin demostrat al món i
al propi poble de la Unió Soviètica el seu poder, tot
mantenint fins fa poc més d’una dècada, l’anomenat
“equilibri de blocs”?.Com s’hagués pogut fer tan
palesa la Revolució Bolxevic sense la immensitat de
la Plaça.del Kremlin?
I...com el món capitalista hagués pogut mostrar
la seva “exclusiva” bonança sense l’embolcall de les
lluminàries de neons que omplen “Times Square” a
Nova York?
No fa pas massa temps i en la nostra història
més recent dues places: la de l’Ajuntament vell
a Praga i la de “Tiananmen” a Pequín han sigut
l’escenari de revoltes populars esclafades pels tancs
de poders tant o més absolutistes que la monarquia
aniquilada a la Bastilla. La primera fou l’escenari de
l’entrada dels tancs soviètics a l’agost de 1968 per
a “eliminar” l’anomenada “Primavera de Praga” i la
segona, vint i un anys després, fou l’escenari de
l’esclafament de la revolta d’estudiants xinesos que
demanaven canvis democràtics i estructurals al gran
país oriental.

Com el decurs dels anys ens ha demostrat, les
revoltes a aquestes places no han sigut estèrils. Avui
la bella Plaça de l’Ajuntament de Praga està plena
de música, llibertat i també turistes. A la immensa
“Tiananmen” encara no es respira la llibertat de
Praga però, sens dubte, Xina, desprès dels fets de
la plaça ja no es aquell país hermètic, hereu de Mao.
El gran Drac d’Orient està canviant acceleradament
la seva estructura econòmica que portarà, de ben
segur, aires de llibertat individual i col·lectiva.
I…què n’hem de dir de la “Plaça Major” de la
única religió amb estat propi al nostre planeta? Què
n’hem de dir de la Pl. de Sant Pere del Vaticà i de
les seves “congregacions” periòdiques? El comentari
sobre l’esdevenir d’aquesta plaça ens portaria a una
disquisició tan llarga i possiblement polèmica que en
tot cas ho deixarem per un altre dia.
El cert és que quan un transita per les places
del món, grans o petites, tant se val, s’adona de la
importància que aquestes tenen, han tingut i tindran
en la història de tots nosaltres.
Mentrestant, tots hem tornat ja a la nostra
Plaça, a la de sempre, a la Plaça Marcer, per a seguir
escrivint la nostra petita història de cada dia. Ben
tornats doncs, a la PLAÇA.
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SERVEI LOCAL DE CATALÀ DE SANT PERE DE RIBES
El Servei de Català inicia els cursos de català per a adults
Nova oferta de cursos de català per al curs 2007-2008
Un any més, el Servei Local de Català de Sant Pere de Ribes ofereix cursos de català adreçats a totes aquelles persones que vulguin
començar i millorar l’aprenentatge del català (oral i escrit) per tal d’utilitzar la llengua amb normalitat en qualsevol situació.
Per al 1r quadrimestre del curs 2007-2008 es proposen els cursos següents:
Nivell bàsic 1 (B1). És un curs gratuït per a persones que acaben d’arribar a Catalunya i volen tenir un primer contacte amb la llengua. S’hi
treballen, principalment, les capacitats d’entendre el català i començar a parlar-lo.
Nivell intermedi 1, 3 (I1, I3) i suficiència 1 (S1). Són cursos dirigits a persones que dominen en gran part la llengua oral, que volen
aprendre i millorar els coneixements d’expressió escrita i consolidar l’expressió oral de la llengua catalana. En aquest cicle formatiu es
treballen les capacitats d’entendre, parlar, llegir i escriure el català en les situacions comunicatives més freqüents.
Nivell de suficiència 1, 2, 3 a distància (S1, S2 i S3). Els cursos de català a distància són la modalitat d’ensenyament del català que
combina l’autoformació de l’aprenent, l’assessorament personalitzat (mitjançant un sistema tutorial), el treball en grups (a través de
sessions presencials) i els materials d’aprenentatge.
Els cursos de català a distància faciliten l’aprenentatge de la llengua a aquelles persones que per raons professionals, personals, geogràfiques,
etc., no poden assistir als cursos de català presencials.
A partir del dia 5 de setembre s’inicien les proves de col·locació per a aquelles persones que vulguin saber quin curs de català els
correspon. El 17 i 18 de setembre s’obre el període de matriculació per als alumnes preferents i a partir del 19 de setembre per al nou
alumnat.
Els cursos comencen els dies 1 i 2 d’octubre. Els horaris es poden consultar a les OAC o directament a les oficines del Servei de Català de
Ribes i de les Roquetes.
Voluntariat per la llengua
Durant el mes d’octubre també es tornarà a iniciar el programa del Voluntariat per la llengua. Aquest programa està orientat als alumnes
dels cursos bàsics i elementals o a altres persones que vulguin practicar la llengua parlada –o els calgui reforçar l’expressió oral- amb la
col·laboració d’alumnes d’altres cursos o d’altres persones voluntàries que els ajuden a parlar i a expressar-se en català compartint una hora
a la setmana fora de l’aula durant un mínim de deu setmanes. Aquest programa té molt bona acollida tant per part dels voluntaris de parla
catalana com per la gent nouvinguda.
El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l’any 1989 com a òrgan territorial d’aplicació a Catalunya de la política lingüística del
Govern, està format actualment per la Generalitat de Catalunya, 82 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona. A través
d’una xarxa de 22 centres de normalització lingüística estesa per tot el territori, amb més de 130 punts d’atenció i més de 400 professionals
especialitzats, el Consorci desenvolupa estratègies i accions per garantir l’extensió territorial del coneixement i l’ús de la llengua catalana.
El servei local de català pertany al Consorci per a la Normalització Lingüística i té dues oficines:
SLC de Sant Pere de Ribes (Ribes)

SLC de Sant Pere de Ribes (Les Roquetes)

C. Major, 110 (Can Puig)
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Pl. de la Vinya d’en Petaca, s/n

Tel. 93 896 48 84

Tel. 93 810 92 15

spribes@cpnl.cat

lesroquetes@cpnl.cat
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COSTUMARI CATALÀ

Joan Amades

D’aquests últims dies de setembre i concretament referents al dia de Sant Miquel (29 setembre) trobem uns quants
refranys, ja que la festa d’aquest Sant correspon a l’equinocci de tardor, moment que marca una fita important dins
de la vida agrícola dels pobles europeus.
Per Sant Miquel, el raïm té gust de mel.
Per Sant Miquel, els pagesos ja han de mirar el cel.
Si per Sant Miquel fa calor, collites al bo i millor.
La fruita que no es cull per Sant Miquel, se la menja el gel.
Per Sant Miquel, les figues són mel.
Si per Sant Miguel no plou, el pagès li entra el dol.
Gall de llavor, per Sant Miquel cantador.
Si l’alba és bruta per Sant Miquel, tot l’octubre és brut el cel.
Tramuntana per Sant Miquel, octubre sec i serè.
Octubre, és el mes de l’any més trist i pobre de costums. Durant el seu curs, no s’escau cap festa assenyalada ni
cap dia remarcable, però hom creu que la lluna d’aquest mes és la més brillant de l’any, per l’estil de la del gener,
i que té un domini damunt les set llunes següents; és a dir, que durant les set que les segueixen farà la mateixa
temperatura que faci en el curs d’ella i tindran les mateixes característiques:
L’octubre set llunes cubre, i si plou en cobreix nou.
L’octubre ventós, cobreix set llunes enganyós.
Rotllo a la lluna, senyal de pluja.
També aquest mes és tingut per funest per a la salut:
Per l’octubre, tos mals ocults.
Mal vergonyós, per l’octubre perillós.
Vells i tarats, en caure la fulla, colgats.
En relació a la temperatura i a la pluja d’octubre,la gent parla així:
Quan a l’octubre es fa fosc, busca la vora del foc.
Per l’octubre, fuig de l’ombra i busca el sol.
Per l’octubre, del foc, ni massa lluny ni massa a prop.
Quan l’octubre trona, neu dóna.
Pluja d’octubre, ni una gota perduda.
De l’aigua d’octubre i del sol de maig, en neix el blat.
El refrany parla així dels fruits i la temperatura d’aquest mes:
Octubre finit, raïm recollit.
L’octubre vinater, pare del bon gener.
El bolet i el moixernó, de l’octubre és el millor.
Per l’octubre la magrana madura.
També podem trobar uns quants refranys
referents a la mar i a la pesca:
De l’octubre al gener, no hi ha llagosta ni per cap diner.
Quan l’octubre és arribat, treu les nanses de la mar.
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Casa de la Vila
El Director General del Transport es compromet amb l’alcalde a ampliar el
servei de bus a Barcelona aquesta tardor.
També s’estudiarà ampliar els serveis de bus nocturn, intercomarcal i la implantació d’una nova línia a l’estació
de l’AVE de Tarragona.
Un dels principals problemes que tenen avui a Sant Pere de
Ribes els ciutadans i les ciutadanes que s’han de desplaçar
diàriament a Barcelona per raons professionals, és que les
freqüències de pas dels autobusos que enllacen el nostre
municipi amb Barcelona, no s’adequa a les necessitats reals
de l’actual població.
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
ha demanat a la Direcció General del Transport Terrestre de
la Generalitat de Catalunya que tant aviat com sigui possible
s’augmenti la freqüència de pas i la capacitat dels vehicles,
augmentant així, no només la comoditat dels viatgers, sinó
també el nombre dels mateixos, doncs actualment hi ha
persones que no utilitzen el bus perquè està saturat. Així
ho va sol·licitar l’alcalde, Josep Antoni Blanco, al Director
General del Transport de la Generalitat de Catalunya, Manel
Villalante, en el decurs d’una reunió, on a part d’aquesta es
van posar de manifest d’altres mancances que especialment
afecten a Sant Pere de Ribes.
Per part de la Direcció General del Transport, es va
comprometre a satisfer en breu aquesta petició i necessitat
que des de fa temps es porta demanant. Així s’ha previst que
entre mitjans de setembre i principis d’octubre s’augmentaran

les freqüències de pas dels autobusos que van de Ribes a
Barcelona, sobretot a les hores punta del matí, i de Barcelona
a Ribes per les tardes.
Segons l’alcalde, “el transport públic per carretera és
clau per un municipi com el nostre en no tenir estació de
ferrocarril i és per això que cal reforçar-lo tant com sigui
necessari. Es tracta d’un servei essencial, no només pel
desenvolupament econòmic, sinó per la comoditat dels
nostres ciutadans i ciutadanes i molt especialment dels
joves estudiants i d’aquells que treballen a Barcelona, a
la vegada que afavoreix les condicions de mobilitat de
les carreteres”.
El compromís de la Direcció General del Transport de la
Generalitat es va ampliar també a estudiar la millor formula
d’adaptar el bus nocturn a les necessitats reals de la nostra
població i de la nostra comarca i a reforçar tant com sigui
necessari el servei de connexió amb l’aeroport, especialment
mentre durin les obres de l’AVE.
També es va demanar una connexió per carretera amb
transport públic entre la nostra comarca i la nova estació de
l’AVE a Tarragona.

L’alcalde i la regidora es reuneixen amb les juntes dels Casals d’Avis
L’alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco, i la
regidora de Benestar Social, Núria Mestre, es van reunir fa
uns dies amb les juntes directives dels Casals d’Avis de
Ribes i les Roquetes. Les respectives trobades van servir
per presentar oficialment la nova regidora que s’ocuparà de
les competències de Benestar Social i Sanitat i, per tant,
també dels casals de jubilats i pensionistes del municipi.
Durant les reunions, la regidora va escoltar les demandes
i les diverses peticions que els representants d’aquests
col·lectius de gent gran li van voler fer arribar i es va mostrar
disposada a col·laborar en tot allò que sigui possible. En
aquestes trobades també es va parlar del dia a dia de les
entitats, del seu funcionament i de la seva gestió. Una de
les preocupacions dels Casals és el finançament d’aquests,
donat que cada vegada presten més serveis i organitzen
més activitats pels seus usuaris.
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La Regidora i l’Alcalde amb els juntes del Casal de Ribes

Casa de la Vila
Aquest setembre tornen les sessions formatives de L’Espai Lúdic per a la gent gran
El passat 4 de setembre, es van iniciar novament les sessions
formatives, a càrrec d’un fisioterapeuta, per a explicar l’ús
correcte dels aparells de l’ESPAI LÚDIC PER A LA GENT
GRAN, que es va inaugurar el mes de gener i que es troba
ubicat al Passeig Circumval·lació de Ribes, a la zona Esportiva
del Bosc de Plaça.
Les classes dinamitzades estan organitzades per l’Àrea de
Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
La primera sessió va ser dimarts 4 de setembre, de 11:30
a 12:30 h. Després les sessions es realitzaran un cop per
setmana, tots els dimecres, de 10 a 11 hores.

Aquests espais tenen l’objectiu de fomentar, entre la gent
gran, l’exercici de les capacitats físiques i sensorials, però
a més, el seu disseny i la seva ubicació a places i parcs
permet que els utilitzi un ampli ventall de la població, com
ara els infants. En afavorir l’exercici i millorar el nivell físic
de la gent gran, també generen una dinàmica positiva que
implica confiança i seguretat en les pròpies capacitats de
les persones.
L’espai lúdic està constituït per diferents mòduls d’activitat
que formen un circuit establert que permet treballar les
facultats físiques i sensorials de la gent gran.

L’ESPAI LÚDIC
Durant el 2006 la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina
Tècnica de Cooperació i en el marc de la Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat va impulsar la cessió d’elements de
mobiliari urbà dins les actuacions de cooperació amb els
ajuntaments per a la millora de la qualitat de l’espai públic.
A l’agost de 2006 es va tramitar les sol·licituds de dos Espais
Lúdics per a la gent gran. De les 100 sol·licituds que va rebre la
Diputació, la nostra va ser una de les 36 que es van acceptar.
En data 18 d’octubre de 2006 se’ns va cedir en propietat un
Espai Lúdic, que es va instal·lar al nucli de Ribes, al Passeig
Circumval·lació. La inauguració de l’espai es va programar per
al 26 de gener de 2007.
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Agenda
Biblioteca Manuel de Pedrolo

BIBLIOTECA
Adreça: Pl. Poeta Maria Mercè Marçal, 1 - 93 896 40 20 - 08810 Sant Pere de Ribes
MANUEL DE PEDROLO
Correu electrònic: 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.

SETEMBRE
Exposició Proyecto Design: Automoció dibuixos de
Pablo Hernán Struzka
Del 3 al 29 de setembre del 2008, a la sala de
música i revistes
Exposició Paper i llapis: mostra de dibuixos de l’Escola
Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú
Del 7 al 29 de setembre, a la sala polivalent
Inauguració divendres 7 de setembre, a les 19:30 hores
Dimecres 19 de setembre, a les 18 hores:
Presentació del llibre i CD English is fun when it´s
sung! amb les autores: Sue Correa, Julie Langstaff y
Emilia Lang.
English is fun when it´s sung! és un curs d’iniciació
a l’anglès per a nens i nenes en edat pre-escolar,
basat en cançons originals creades per a ensenyar
vocabulari i estructures bàsiques. La presentació
inclourà cançons en viu i una activitat per als infants, i
està dirigida a mestres, pares i fills de 3 a 6 anys.
Dissabte 22 de setembre, a les 12 hores:
Parrot is lost, conte en anglès a càrrec de l’Emilia
Lang
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Els joves soldats a Uganda, el desplaçament forçòs a
Colòmbia, la violència contra les dones a la República
Democràtica del Congo, el mal de Chagas i la malaltia
de la son.
II SETMANA GARRAF PER LA PAU
Organitza: Consell Comarcal del Garraf i Taula
Comarcal de Cooperació i Solidaritat
Dimarts 25 de setembre, a les 19 hores:
Xerrada amb la Plataforma de Dones del Pais Basc :
Ahotsak
“Veus per la pau (Ahotsak) “ és un moviment de
dones de diversos territoris i partits polítics que
s’han unit per mantenir el procés de pau al País
Basc.
II SETMANA GARRAF PER LA PAU
Organitza: Consell Comarcal del Garraf i Taula
Comarcal de Cooperació i Solidaritat
Dimecres 26 de setembre , a les 19:30 hores:
Presentació del llibre L’Oposició antifranquista i
l’Assemblea de Catalunya al Garraf, amb l’autora
Mary Muñoz, presentarà el llibre Miquel Martorell.
Organitza: Finestra Oberta

Per a nens i nenes a partir de 4 anys

Divendres 28 de setembre, a les 17 hores:

Dilluns 24 de setembre, a les 19 hores:

Tardes literàries a càrrec de la Isabel Laso

Passi de la pel·lícula-documental INVISIBLES

L’ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón

Produïda per Javier Bardem per a Metges sense
Fronteres, recull cinc reportatges dels directors Fernando
León de Aranoa, Isabel Coixet, Mariano Barroso, Javier
Corcuera i Wim Wenders. Són cinc històries sobre crisis
oblidades en les que MSF hi actua:

Amb la intervenció de Ricard Ruiz, periodista
especialitzat en temes literaris, presentant la xerrada
Carlos Ruiz Zafón: somnis, miralls i llibres maleïts.
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ACTIVITAT DE TOT L’ANY LECTURA

Divendres 28 de setembre, a les 19:30 hores:
Conferència Eines per a controlar el dolor crònic, a
càrrec de Ma. Helena Teixidor
Organitza: Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de
la Fatiga Crònica del Garraf.

Carme Navarro és consultora de Feng-Shui i
especialista en medicina xinesa.
Inscripcions prèvies. Places limitades (màx. 20
participants)
ACTIVITAT DE TOT L‛ANY LECTURA
Divendres 19 d‛octubre, a les 20 hores:

OCTUBRE

CONTES PER A PÚBLIC ADULT

Exposició Un punt de vista, fotografies de Ramón
del Campo

Contes salats: històries picants dels sefardites, a
càrrec de Carles Alcoy

Del 5 al 31 d‛octubre

Dissabte 6 d‛octubre, a les 12 hores:

Els contes salats sefardites són contes explicats,
sobretot, per dones, contes de sexe quotidià i del
paper llastimós que tot sovint fan els xiquets...Són
petits contes d‛origen familiar que demostren
que l‛amor no és dolç, sinó salat, amarg, àcid,
picant....però mai dolç!

Contes a la sala infantil amb la Núria Farrús

Dissabte 20 d‛octubre, a les 12 hores:

Contes de tots els temps

Contes a la sala infantil amb el Carles Alcoy

Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Faules i històries italianes

Dimecres 10 octubre, a les 19 hores:

Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Xerrada Aprendre català: obrir el balcó al món, a
càrrec del professor de català per a adults Jordi
Esteban

Divendres 26 d‛octubre, a les 17 hores:

I presentació del RACÓ DE CATALÀ de la
Biblioteca Manuel de Pedrolo

L‛atles furtiu, de l‛Alfred Bosch

Inauguració divendres 5 d‛octubre, a les 19:30
hores

Tardes literàries a càrrec de l‛Antònia Santana

Divendres 26 d‛octubre, a les 20 hores:

Organitza: Servei Local de Català de Sant Pere de
Ribes

CONTES PER A PÚBLIC ADULT

Els dimecres 17, 24 i 31, de les 19 a les 20 hores:

El dit a la llaga, a càrrec de la Jordina Biosca

Taller Feng-Shui i armonia, a càrrec de la Carme
Navarro

Històries d‛aquelles que parlen del govern, de la
sogra i de l‛amant del pare...De vaques sagrades i
d‛aristòcrates comunistes, de generals molt monos
i de vells amb escopetes a l‛espatlla...Històries
per riure i per mossegar-se els llavis...Riure
per desdramatitzar i viure les angoixes de la
societat amb una mica més d‛alegria...Successos
tan inesperats que al capdavall resulten tan o
més lògics que allò que suposadament haurien
d‛haver estat...

Les tècniques del Feng-Shui s‛orineten a
l‛obtenció del benestar i la consecució de
salut i altres objectius concrets a través
dels canvis realitzats
als espais vitals
de vivendes, empreses o oficines. Al llarg
d‛aquestes 3 sessions es realitzarà un viatge
per les diferents especialitats del FengShui, tals com l‛espai, els negocis, la salut o
l‛aspecte psicològic dels éssers humans.

