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Editorial

A

quest any no és un bon any per als bolets. La manca de pluja impedeix la proliferació
d’uns “éssers” que són el motiu d’existència de moltes persones en aquesta època. Ens
hem de conformar a menjar-los en restaurants o comprar-los de Déu sap quin origen.
Per sort no és l’únic a destacar. Novembre és també el mes dels preparatius. Nadal és quasi
imminent i tot ens indica que ens hem d’afanyar. La publicitat a la tele esclata en missatges
determinants que motiven el subconscient per comprar. Les targetes de crèdit comencen a
tremolar davant el bombardeig d’opcions per al seu ús. Però no ens angoixem, és inevitable,
només es pot minvar l’efecte aplicant un màxim de sentit comú i un mínim de descontrol.
Els municipis guarneixen carrers i els comerços es vesteixen amb les millors gales per
construir un ambient propici.
Època d’exàmens per als estudiants. Finalitza el primer trimestre i abans de les vacances
s’ha d’avaluar la feina feta.
A L’Altaveu també estem preparant, com cada any, l’especial Nadal amb continguts de caire
temàtic, per oferir als nostres lectors de tot l’any, un ampli ventall de idees i possibilitats que
estan al nostre municipi disposats a complaure totes les necessitats. De moment, amb el fred
que correspon per l’època de l’any podem anar pensant com passar el Nadal sense oblidar
el dia a dia.
Passejar per la Fira d’Artesans a primers de desembre, recordar imatges del passat
amb el recull d’en Carles Miret, provar de cuinar el plat recomanat per sorprendre als de
casa, continuar coneixent els masos de Ribes amb la Núria Martí, trobar l’alternativa a les
tradicionals festes i marxar a Cabo Verde, tenir coneixement del significat de la “res-pública”
i de la seva repercussió, segons “el Cabaler” i tenir opinió sobre el tema, sobretot tenir opinió,
i criteri per donar prioritats a les coses i escollir, saber escollir sense dubtes o amb les menys
dubtes possibles.
Fins la propera!
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“Valle de Paül”
Natura i aventura

El José i la Belén són dos espanyols que enlluernats amb el paisatge, el clima i l’acollida de la gent de Cabo Verde,
es van instal·lar a l’illa de Santo Antao, la més occidental del arxipèlag de Cabo Verde, concretament el Valle de
Paül. Un lloc on la bellesa natural i l’entorn és ideal per als amants d’esports tant de mar com de muntanya. Santo
Antao és una illa de contrastos, però la zona tropical és sense dubte, la més espectacular de l’illa. Ubicada en les
valls més fondes, les varietats vegetals com ametllers, bananers, fruta del pan o el drago, fascinen el caminant.
El Valle de Paül és el més bonic de tota la zona. Per
coneixe’l en la seva màxima esplendor s’ha d’entrar en els
incomptables camins que a través d’escarpades muntanyes
i frondoses riberes donen infinitat de possibilitats als amants
del senderisme i la natura.

Valle de Paül, just on acaba la carretera que recorre la vall.

La casa on viuen l’han convertit en un allotjament rural. Un
allotjament amb dues habitacions senzilles, dues de dobles
amb possibilitat de llit addicional i dos banys compartits,
servei de bugaderia, internet i esmorzars inclosos amb
productes d’elaboració pròpia gairebé garanteixen una estada
confortable però ben diferent de les ofertes habituals del
mercat turístic. Cavoquinho, situada a la població de Cha de
Manuel dos Santos (Cabo de Ribera), és la part més alta del

Des de la casa s’organitzen diverses activitats, a partir
de l’ ambient d’absoluta relaxació que ofereix l’entorn i el
contacte amb la natura en el seu estat més pur, busseig,
escalada, mountain- bike i senderisme són algunes de
les possibles activitats que es poden realitzar. Guies amb
rutes per a tots els nivells ens donaran a conèixer la vall;
riberes, salts d’aigua, plantacions de cafè i canya de sucre,
bananers, trapiches, etc.

Un petit hort proporciona les verdures de consum i els
arbres fruiters que amb les seves fruites fins i tot elaboren
melmelades i licors.
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La quotidianitat de l’illa

L’aigua

A les zones rurals les dones cuinen amb llenya i molen blat
al “pilao” o pilón, recipient on es col·loca el blat de moro o
el cafè i amb l’ajut d’un pal que es deixa caure amb força
es va molent.

La majoria d’illes de Cabo Verde són desèrtiques.

La roba es renta a mà en llocs comuns per fer-ho i un cop
rentada s’asseca sobre les pedres. És molt habitual veure
dones carregades amb cubells de roba o d’aigua.
L’aigua per veure o cuinar es recull en fonts naturals i són les
dones o els nens qui la transporten en ampolles de plàstic.

A l’illa de Santo Antao, és la zona sud la més deshabitada
per falta d’aigua. Per tant l’aigua és un bé molt preuat per
als caboverdians. A illes com San Vicente, Santiago o Boa
Vista, s’aconsegueix aigua mitjançant la desalinització.
Santo Antao per sort té fonts naturals i l’aigua es canalitza
fins a uns tancs on s’emmagatzema. Hi ha dos tipus de
tancs: els tancats, per a ús domèstic i els oberts, per a ús
de rec agrari o com a piscines naturals en dies calorosos.

En les construccions de les cases són també les dones qui
s’encarreguen de transportar les pedres i els sacs de sorra ja
que no sempre hi ha carreteres arreu de l’illa. El pes el porten
damunt el cap, a sobre d’una tela que anomenen radía.

Gastronomia
El plat més popular a les illes es la “cachupa”,
recepta feta a base de carn de porc rostida
i acompanyada de blat de moro, frijoles i
patates.
El “pastel con diablo dentro” és un plat que
crida l’atenció llegit en qualsevol carta o menú
i amaga dins aquesta originalitat: una massa
de patata cuita, farcida de tonyina, tomàquet
i ceba, què qui l’ha provat ho descriu com una
menja extraordinària tot i la seva senzillesa.
“Caldo de peixe” és la sopa tradicional de
unes illes que gaudeixen de peix i marisc
fresc i de gran qualitat
Les fruites juguen un paper important dins la
gastronomia autòctona per varietat i exotisme.
Noms com les “azedinhas” (taronges dolces)
o els “marmelos” (codonys), es barregen
amb plàtans i mangos per donar gust a tots
els paladars.
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Dades d’interès
Línies aèries - TACV 91 395 20 30 - TAP,www.tap.es
Vacunes - Es recomana consultar al centre de
vacunacions, segons l’època en que es viatja.
Idioma – Portuguès i “kriolu”
Moneda - Escut caboverdià 1€ 110 ecv
Visat - Des de Espanya o a la arribada a l’aeroport
uns 45 € aprox.
Diferència horària - Hivern, 2 h. Estiu, 3 h.
El vaixell és l’únic mitjà de transport entre Santo
Antao i la veïna illa de San Vicente. Antigament hi
havia un aeroport però es va tancar fa uns sis anys.
“Aluer” és la forma de moure’s per la illa. Llogar un
cotxe o un taxi, per dies o per traslladar-se és el més
habitual.

Curiositats
La canya de sucre.
És el cultiu més important
de la l’illa de Santo Antao.
S’utilitza per elaborar mel de
canya i el famós rom de Cabo
Verde anomenat groge.
La producció de groge es realitza entre els mesos de febrer
a juliol. Al febrer es talla la canya i s’exprimeix. El suc
resultant es deixa durant 15 dies per a la seva fermentació i
passats aquests dies es destil·la. Com a combustible per a
la destil·lació s’utilitza fulla seca de canya, també utilitzada
en la construcció de les teulades en les cases tradicionals.
Les cendres produïdes serviran per adobar l’horta, sobretot
les pastanagues. El lloc on es destil·la el groge s’anomena
trapiche. Al Valle de Paül es troben els trapiches més
coneguts de Santo Antao.
Una altra beguda típica de Cabo Verde és el ponx de mel o
de coco. És una barreja de groge amb mel de canya o amb
llet de coco, segons la varietat, i llet condensada.
Quan es visiten aquest trapiches la tradició és que el
propietari convidi als visitants a fer degustació.
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Breu història de Cabo Verde.
Front les costes del Senegal a l’oceà Atlàntic formant
un arxipèlag amb deu illes grans i cinc de més petites
dins la Macaronesia (que prové del grec: illes alegres
o afortunades) es troba Cabo Verde. Un conjunt d’illes
d’origen volcànic on majoritàriament el paisatge és ple de
escarpades muntanyes i una vegetació pròpia d’un clima
tropical. Sec, calorós i amb temperatures que oscil·len
entre 20/25 graus durant tot l’any, patint als mesos de gener
i febrer una influència de tempestes provinents del Sàhara,
i que ocasionen la curta estació plujosa.
Aquestes illes van estar deshabitades fins el segle XV quan
els portuguesos les varen descobrir, colonitzar i convertir
en un centre on la tracta d’esclaus, per la seva ubicació
geogràfica, era l’activitat principal. Encara avui en dia la
major part dels habitants tenen arrels d’ambdós grups
d’Àfrica i Europa. Van intentar engegar el cultiu de canya
de sucre però el clima sec no els va ser gens favorable.
L’aeroport internacional Amical Cabral, el més gran del país
i es troba a l’illa de Sal.
La capital és Praia i es troba a l’illa de Santiago. Fogo és la
illa que guarda encara un volcà en actiu.
Fa uns 30 anys que el país pateix problemes de sequera.
També l’excés de pastura, cultius i pesca han provocat la
desaparició de espècies d’aus i rèptils autòctons .

La cultura és un reflex del mestissatge que ha viscut i la
diversitat en la seva música, la prova dels diferents orígens
de la població. Gèneres musicals propis com la morna, i
cantants internacionals com la caboverdiana Cesària Êvora,
fan que sigui un país reconegut musicalment parlant.
El seu president des de 2001 és en Pedro Pires del partit PICV.
Una democràcia parlamentaria basada en la constitució de
1980 governa el país amb mandats revisats cada cinc anys
a través d’eleccions.

Per a més informació: www.cavoquinho.com e-mail: cavoquinho@gmail.com
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per
Javi Pradanas

El bon menjar

Cuixa de xai farcida
INGREDIETS PER A 4 PERSONES:
2 cuixes de xai desossades
1 ceba
1⁄2 pebrot vermell
1⁄2 pebrot verd
2 alls
1⁄2 litre de vi negre
2 salsitxes
4 patates
1 api
Pastanagues
Tomàquets madurs
Porro
Oli, sal i pebre

PREPARACIÓ:
Demanarem al carnisser que desossi les cuixes i les salpebrarem.
Tallarem els pebrots i mitja ceba en “juliana”. Juntament amb els alls i les salsitxes, que també haurem tallat, ho posarem
damunt la cuixa però per la part interior. Després amb molta cura i evitant que surti el farciment l’enrotllarem ben fort. Tot
seguit el lligarem amb fil de cuinar de manera que ens quedi com si fos un tall rodó. El tornarem a salpebrar i el col·locarem
al forn durant uns 30 minuts a 160º. Després hi afegirem les verdures, excepte el tomàquet. Ho deixarem 30 minuts més.
Passat aquest temps incorporarem el tomàquet i el vi. Després de mitja hora més (total una hora i mitja de cocció aprox.)
traurem les cuixes i les reservarem. La salsa que quedi la passarem pel túrmix i la colarem.
Per al guarniment farem unes patates “panaderas”. Rentarem bé les patates i sense pelar-les les tallarem gruixudes. Les
fregirem a foc suau i les amanirem amb sal, pebre i farigola.
MUNTATGE DEL PLAT:
Posarem les patates en el plat. A sobre, les cuixes tallades a talls rodons gruixuts, de manera que ens permetin manipularlos sense perdre el farciment. Tot seguit hi posarem la salsa.
Bon profit!
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De mas en mas

CAN MIRONET DEL BOSC
per Núria Martí

En Joan i la Neus

Entre Vilanoveta i Solers, en el camí vell que de la
Geltrú anava a Ribes per Xoriguera i els Cocons, hi
trobem, mig amagada entre el bosc, aquesta casa
gran, que corona un rellotge de sol de l’any 1914,
amb grans jardins exteriors i avui dia envoltada de
vinya, conreus d’horta i arbres fruiters. És veïna de la
masia Xoriguera, que antigament formava part de la
finca de can Mironet, i se sap que existia ja al segle
XIII, quan hi vivia Arnau de Xoriguera, síndic de Ribes
l’any 1269. Durant els segles XVI i XVII va pertànyer
als Puig de Xoriguera, fins que va passar als Mironet
del Bosc, originaris de la casa Miró de Montgròs.
En el nomenclàtor del 1860 la masia hi figura com
a can Mironet del Bosc. Hi va néixer, al 1858, Joan
Oliva i Milà, conegut també a Barcelona per Oliva de
Vilanova, un gran mestre en l’art de la impremta i molt
arrelat a la nostra comarca. El darrer Miró va vendre la
propietat a Joan Comas i Valls, l’any 1963, que va morir
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sis anys després, passant aquesta a la seva vídua. Els
masovers són la familia Ferret. D’aquesta n’hi han
passat cinc generacions, la primera d’elles formada
per en Joan Ferret i Rossell, que hi va anar a viure
després de la guerra carlista i que encara va conèixer
família dels Miró. Estava casat amb la Bonaventura
Roig i van tindre cinc fills, la Lola, la Clotilde, en
Ramon, la Teresa i la Carmeta. En néixer aquesta
última la mare va morir, malauradament, durant el
part. Aleshores, de tots els germans, pertoca a l’únic
noi, en Ramon, fer-se càrrec del mas i dels treballs
centrats en la vinya i el conreu del gra. Més endavant
es casa amb la Francesca Butí i Esteve, veïna de
la Vilanoveta i tenen quatre fills, la Lola, en Joan, la
Teresa i la Montserrat. De tots ells, en Joan Ferret Butí
és el protagonista de la tercera generació de masovers
de Can Mironet del Bosc i d’aquesta història que us
fem arribar a través a les pàgines de L’Altaveu.

En Joan Ferret Butí té 87 anys. Va néixer un 16 de
desembre de 1920. Els seu besavi i el seu avi, com
abans explicava, ja havien estat masovers de la masia.
Com que era el germà de tres noies va ser ell qui va
encarregar-se d’ajudar al pare a les feines del camp des
de ben jove. De petit anava a escola a Vilanova, a les
monges, i recorda un mestre que anomenaven “Sorni”.
Durant molts anys les seves germanes i ell feien el
mateix recorregut, a peu, per arribar a classe i un cop
al poble es separaven per anar a escoles diferents, la
d’elles únicament per noies. Quan en tenia dotze en
Joan ja anava a escola en bicicleta, i explica que una
de les seves majors aficions era arribar a casa i donar
menjar a les gallines i als conills; era el primer que feia.
Més endavant va començar a sortir els diumenges per
anar al cine, al Local de Ribes, i recorda una anècdota
on diu que un dia en sortir no hi va trobar el seu pare
que l’anava a buscar, com sempre, i en fer-se fosc va
tornar sol, pel Portal d’en Rafecas i fins a can Mironet,

En Ramon i les seves germanes Lola,Teresa i Montserrat

entre garrofers, i a corre cuita. Un cop a casa, explica
en Joan, després de preguntar al pare, extranyat,
aquest li contestà que aquesta era una lliçó pels que
són valents de dia, perquè aprenguin també a ser-ho
de nit. D’aquell dia se’n recorda sempre.
Quan té setze anys comença la guerra i la família
passa tres anys molt difícils. Un escamot d’homes
armats sorgit de la presó assalten la masia veïna,
Xoriguera, i també can Mironet del Bosc. Aquell dia en
Joan tornava amb el seu pare de Solers i van veure
fum prop de la casa, van córrer i es van adonar que
eren uns homes que cremaven a l’era tots els quadres
que tenien. Tots plegats van patir un gran ensurt.
Al maig de 1938, en Joan Ferret i Butí és cridat a files.
Ha de marxar amb molts d’altres (com el de can Cagolí,
en Pau de l’Hostal, en Peret de la Serra…) cap a Sant
Guim de Freixenet. Quan es va fer fosc, més d’un miler
van escapar per tornar a casa. En Joan fou un d’ells.

En Joan i la Neus amb els seus fills al portal de la masia.

Després de passar més de nou mesos mig amagat a
casa i d’haver finalitzat la guerra és destinat a fer el
servei militar imposat per Franco a Pamplona, on hi
serà fins el catorze de juliol de 1939. D’allà parteix cap
a Burgos, fins al setembre, i el tercer any l’acompleix
a Vitòria. Al novembre el tornen a destinar vint-i-un
mesos a Mataró, passant per Vilanova i la Geltrú i
l’Hospitalet de Llobregat.
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En Joan, amb vint-i-cinc anys, havent festejat quatre
anys amb Neus Albà Carci es casaren. Tant en Joan
com la Neus recorden els passeigs per la rambla de
Vilanova els diumenges, la convidava al cine i seien al
quiosc de la Maria, molt conegut aleshores per ser un
lloc de trobada entre amics. Sense aigua ni llum encara,
la Neus es va traslladar a viure a la masia, junt amb
els pares i dues germanes d’en Joan encara solteres,
la Teresa i la Montserrat. A partir d’aquí les tasques
al camp com esporgar, escabellar o plegar garrofes
també passen a ser el dia a dia de la Neus, que té
el primer fill l’any 1948, assistida per una comadrona,
com passava antigament a la majoría de cases.
Recorda molt bé com la làmpada Petromax il.luminava

Rellotge de sol de principis del segle passat.

l’habitació on també hi van néixer el Ramon, el 29 de
desembre de 1950 i les seves germanes Montserrat, al
1954 i la Carme que vindria al món set anys després.
Cap d’ells va ser un impediment per seguir ajudant
en tot el que feia referència a la masia i al camp, que
amb els anys evolucionà i es converteix en una font
d’ingressos gràcies a la pràctica del conreu d’horta i la
venda de verdura i hortalisses cada dissabte al mercat
de Vilanova, en una parada situada davant de cal
Marquès. Les gallines, els pollastres i els conills també
proveíen la casa d’aliments, i tots els derivats de la
matança del porc, que passàven per l’habitació del
salador, encarada al nort, amb una taula on es preparaven
els pernils i la resta d’embotits amb sal i posteriorment els
penjaven, perquè passés l’aire. La masia també tenia tres
cups per l’elaboració de vi i una premsa de barra.

En Ramon Ferret

Al 1963 en Ramon Ferret Albà veu com can Mironet
del Bosc és del tot restructurada. El nou propietari,
Comes i Vinyamatas, advocat i de Barcelona, decideix
fer canvis dotant la casa de cinc habitacions i cinc
banys, i una estança únicament pels masovers que
comunicaria amb la seva per una porta a la primera
planta. Cap al 1968 per fi tenen llum. El seu avi Ramon
ja no és a temps de veure-ho. En Joan i la Neus viuen
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La masia veïna, Xoriguera, prop dels conreus de l’horta de can Mironet del Bosc

a les Roquetes. La venda al mercat dels productes de
l’horta continua, però avui dia són en Ramon i la seva
dona Conxita Mestres i Gallego qui viuen a la masia.
Han tingut dues filles, la Núria i l’Imma, i dos fills, en
Ramon i en Jordi. Ara, aquest últim és qui es fa càrrec
de tots els conreus que tenen. A mercat hi van cada dia,
la majoria a Vilanova, la resta a les Roquetes i a Ribes.
Entre tots ajuden a fer sobreviure el significat de tantes
generacions i de tantes anècdotes viscudes. I sobretot
de tant d’esforç. És la cinquena generació que acull
aquest indret amagat entre pins, can Mironet del Bosc.
Endavant.
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Temps era temps...a Ribes 3

Les monges de la Divina Pastora pugen a l’autobús. És el carrer Nou en la
cruïlla amb el carrer de Jaume Balmes. Una imatge clàssica i impagable de
la posguerra de Ribes retratada amb la càmara de Jaume Gómez i Puig.

El camió del Recó per la plaça d
Mestre Rossell, Josepet del Re
Carme a tocar can Peret Coll i se
nom del Recó, el seu antic lloc d
bótes ens trobem Juan Milà, l’hom

Josepet del Recó i el seu camió. Amb el seu vehicle portava la llet que era
molt apreciada a tot Ribes i al centre de Sitges. Amb aquest transport es va
portar fins a França als catalans que estaven per la República i la Democràcia. Després va continuar amb la feina a la Granja del Carme el seu fill
Francesc Mestre.

Postal de Ribes. L’atobú
realitzava la línia Ribes-S
vehicle a Rossendet. A la
ta de l’arquitecte Font i G
Mingo Anson que feia la
Bitllet de l’autobús que només feia la
línia Ribes-Sitges i Sitges-Ribes (31 de
juliol de 1943).

10

Bitllet de l’autobús de Ribes a Vilanova
(24 de juliol de 1943) tot i que en el seu
text la informació és una altra.

www.carlesmiret.cat
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de la Font. Era el camió de Josep
ecó, que va crear la Granja del
empre més fou coneguda com el
de treball agrícola i ramader. A les
me de teatre.

És la cruïlla del carrer de la Pau i de la carretera de Sitges. Era un dia que es
va fer festa obligatòriament al treball i a l’escola, i tothom havia de rebre el cap
de l’estat. Estàvem a l’any 1949 i feia deu anys que s’havia acabat la guerra
civil. El dictador va passar per Ribes i se li va preparar una rebuda, però ni tan
sols es va aturar (foto: Jaume Gómez i Puig).

ús de Santiago Miret Esteve, fill de ca la Paula i que
Sitges. Molt aviat, per motius de salut, va traspassar el
a dreta ens trobem amb can Quima, l’edifici modernisGumà. Uns metres més enllà s’aturava l’autocar d’en
mateixa línia. Al fons, el carrer de Pi.

Algunes d’aquestes fotografies les podeu trobar
també al llibre Sant Pere de Ribes. Imatges i
records. Viena i Columna. Barcelona, 1996. I al
treball Jaume Gómez i Puig. Cronista, Fotograf i
Poeta. Comissió de Festes, Sant Pau 1996.

Una de les primeres curses d’automòbils tot passant per
Ribes. És el carrer de Sitges, entre el carrer 9 de novembre i el carrer de la Pau. Els Primer Grans Premis Penya
Rhin van tenir un important protagonisme en el món del
motor del segle XX.
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Les nostres mascotes
Les nostres mascotes són
l’alegria de la casa, grans o
petites donen tot el que tenen i el
que saben a canvi de la seguretat
de tenir-nos. No diferencien
l’estatus social, nacionalitats,
comprenen l’idioma del amo
com si fos nascut al mateix lloc,
no qüestiona manies ni caràcter,
no s’enfada mai, encara que el
renyis, i sempre està disposat a
acompanyar-te quan surts de casa. De vegades omplen petits o
grans buits a les nostres vides i gairebé sempre aconsegueixen
formar part important dins la família, per això és normal que ens
preocupem de que aquests éssers estiguin sans i gaudeixin de
bona salut. Igual que amb les persones, la dieta i l’activitat física
són factors molt importants perquè la nostra mascota tingui una
vida saludable.

de manera sana i equilibrada. A més la duresa dels pinsos
ajuden també a mantenir la higiene bucal evitant la tosca que
costa tant de tractar.

En el cas de l’alimentació és important valorar l’animal segons
raça, pes, edat i l’activitat física que desenvolupa diàriament
per saber quin tipus de menjar és el més apropiat per a ell.
Consultar en un lloc especialitzat en alimentació d’animals
ens pot ajudar a escollir quina és la millor opció a part de
garantir la qualitat del producte.

Minerals com calci, fòsfor, coure com a micronutrients, i
també sodi, magnesi, zinc, ferro, seleni i les vitamines B1,
A, E, D, C, es combinen de forma més o menys generosa
segons la marca.

Avui en dia lluny de què les mascotes s’alimentin de les
sobres de la casa, els pinsos secs s’han convertit en
preparats que cobreixen per si sols les necessitats diàries

És per això què no hauríem de comprar i administrar l’aliment
diari de forma indiscriminada. Tots els components d’aquests
aliments tenen propietats més o menys interessants per a les
necessitats de cada cas.
El percentatge de les composicions dels pinsos depenen
de les marques que els comercialitzen però el contingut de
nutrients són a part d’una petita proporció d’aigua, que pot
rondar entre el 6 i el 9% , principalment els hidrats de carboni
que procedeixen dels cereals i vegetals. Greixos, tot i que
la recomanació és del 5%, normalment es sobrepassa, per
el que s’ha de controlar les dosis per no tenir problemes
d’obesitat. La fibra hi és present en ínfimes quantitats
suficients a vegades per controlar diarrees colitis o diabetis.

Però un dels criteris essencial en un pinso és la proteïna,
derivada de nutrients animals i vegetals. Es recomana una
proporció de proteïna adient a la necessitat del nostre gos,
quantitat i qualitat, determinarà en un futur una part molt
important de la salut de la nostra mascota.

Us esperem a la Fira d’Artesans els propers dies 7, 8 i 9 de desembre

12
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FirA d’aRtesans
7 8

9

i

de desembre
C t r a .

d e l s

C a r d s

Horari: de 10 del matí a 8 del vespre

7

Horari: de les 5 de la tarda a les 8 del vespre.
Durant la tarda, tallers de vidre i ceràmica.

divendres

Acte d’inauguració a les

6

de la tarda.

Organitza: ACIR

A 2/4 de 7 de la tarda exhibició de mini- tennis.
A continuació participació per a totes les edats.
Organitza: Club Esportiu Vallpineda.

8
divendres

Matí i tarda tallers de vidre i ceràmica.
Organitza: ACIR

A les 11 del matí classe de “speening” .
Organitza: Club Esportiu Vallpineda.

A les 12 del migdia exhibició de capoeira, aeròbic, funky, ballet .
Organitza: Gimnàs Nosshaga.

A la 1 del migdia exhibició de balls esportius.
Organitza: Escola de ball Fox Ribes.

De les 5 de la tarda a les 8 del vespre passejada en poni.
Organitza: Fundació La Granja.

9

Matí i tarda tallers de vidre i ceràmica.

Organitza: ACIR

De les 10 del matí a la 1 del migdia passejada amb poni.

divendres

Organitza: Fundació La Granja.

A les 11 del matí Campionat de mini-tennis per a nens i nenes de 7 a 14 anys.
Organitza: Club Esportiu Vallpineda.

A les 12 del migdia exhibició de hip-hop.
Organitza: Gimnàs Bell-Gim Jopil.

A 2/4 d’1 del migdia exhibició de dansa del ventre
Organitza: Mandala.

A la1 del migdia exhibició de gimnàstica rítmica.
Organitza: Club Rítmica Sitges-Garraf.

Ajuntament de
Sant Pere de Ribes

Ribes

Acir

2007
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BAT EIG ASTR ONÒM IC
DE L’ IES RIBES

PE L S AL U MN ES

El passat divendres, 19 d’octubre, es va celebrar als voltants
de Sant Pau, la primera observació pública organitzada pel
Grup Ribetà d’Astronomia. En aquesta ocasió va ser exclusiu
pels alumnes i familiars de l’IES RIBES.
Tot i que el cel no va acompanyar, la trobada, va ser un èxit, ja
que van assistir-hi unes 80 persones. Els membres del G.R.A,
amb cinc telescopis de diferents dissenys (Newton, MaksutovCassegrain, Reflector), van poder ensenyar entre núvols i
clars, astres com la lluna, M31 la galàxia d’Andròmeda, M57 la
nebulosa anular de la Lira, M13, el cúmul globular d’estrelles
de la constel·lació d’Hèrcules i algunes estrelles dobles.
La reacció d’alguns alumnes i familiars, al veure, per primer
cop la lluna a través d’un telescopi, va ser de gran exaltació, ja
que la visió dels cràters és espectacular i molts pensaven que
no es podia veure amb tanta claredat.
Alguns observadors, van fotografiar, amb la càmera del telèfon
mòbil i a través del telescopi, el quart creixent de la lluna.
Es va poder apreciar per tothom, l’alta contaminació lumínica
que produeix els llums, malament apantallats del poble.
També es va parlar de la llei de contaminació, del sistema de
denúncia i de la sensibilització del poble cap a la protecció
del cel. Sant Pere de Ribes es troba dins del Parc Natural del
Garraf i aquesta contaminació pot influir en l’hàbitat de totes
les espècies animals.
L’empresa egarenca de telescopis Valkanik, va col·laborar
amb l’activitat regalant a l’IES RIBES un SOLARSCOPE, amb
el qual, els alumnes podran observar les taques solars i fer un
seguiment, durant tot el curs, de l’activitat del sol.
GRUP RIBETÀ D’ASTRONOMIA
astroribes@telefonica.net

14

L’Altaveu nº 28 any 2007

SALUT
L’Altaveu nº 28 any 2007

15

L A PL A ÇA

“LA “RES-PÚBLICA” I AIXÒ QUÈ ÉS?”

DES

DE

Qui hagi llegit només el títol
d’aquestes quatre ratlles, fetes, com
sempre, tal com raja i davant d’una
tassa de cafè fumejant pensarà
que avui parlarem de determinades
formes d’Estat, de Repúbliques
o de Monarquies, de fotografies
cremades o de banderes tricolors.
Doncs no, no és això.
Voldria parlar avui de la
“res pública”, és a dir, de la cosa
pública, d’allò que ja, en Ciceró,
en va fer un veritable tractat fa
dos mil·lenis.
Segurament ja haureu
endevinat el “perquè de tot
plegat”. Sí, certament d’un temps
ençà sembla que a ningú importi
aquesta “res pública” o el que
és pitjor, què qui veritablement
ha de vetllar per ella sigui un
veritable inepte.

“EL CABALER”

Aquests darrers mesos
i en especial aquestes darreres
setmanes estem contemplant
i sobretot patint la pitjor de les
conseqüències causades pel
“nyap” públic. El pitjor és que
qualsevol amb una mica de sentit
comú ho veia venir.

Anem a pams: la manca de visió i en alguns casos la
culpa i negligència dels que han de vetllar per la “res pública”
va repartida per tot arreu i començant pels “mandataris”
municipals.
Des de fa ja molt temps sembla que els Ajuntaments
només pensin en el creixement desfermat de les seves
viles. Els plans d’urbanisme dissenyats per ells contemplen
creixements que ho corroboren .
A tall d’exemple podem constatar que el nostre
municipi ha passat dels sis mil habitants l’any 1979 als més
de trenta mil el 2007 i…això no para aquí. I no parlem de la
capital de la comarca, Vilanova, que en només deu anys ha
duplicat la seva població. Sitges, Cubelles i Cunit segueixen
el mateix ritme.
Tothom sap que una veritable font d’ingressos
municipals són les llicències d’obres i els Impostos de Béns
Immobles. Però si els que ens “manen” realment fessin
números podrien constatar que això és “pa per avui i fam
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per a demà”. L’augment de població fa que aquesta precisi
d’uns serveis que en el cas de que realment es vulguin donar
(cosa, per altra banda, més que dubtosa) comportin un
dèficits pressupostaris tan immensos que el futur sigui més
que negre. Però és clar, a l’encarregat de la “res pública”
municipal només li interessen els resultats immediats, mai
preveu, mai planifica el futur més enllà dels quatre anys del
seu “mandat” (sovint, s’oblida que “mandat” vol dir encàrrec
no autoritat “per ser”, l’autoritat neix de l’encàrrec i això
comporta obligacions).
Així mateix, el gran augment de la població dels
municipis de l’àrea d’influència de Barcelona no ha comportat
un augment dels llocs de treball en els municipis de
residència i això implica dues coses que al meu entendre són
fonamentals:
1.- Que els pobles o ciutats siguin senzillament
“dormitori” on la integració a la vida quotidiana dels mateixos
sigui quasi bé nul·la per part dels nouvinguts
2.- Que els milers de ciutadans que l’ocupen es vegin
obligats a fer cada dia, com a mínim, dos desplaçaments a la
gran ciutat .
Encara que breument ens agradaria analitzar el que
comporta tot això:
Si us hi heu fixat, l’augment de població al nostre
municipi no es tradueix en participació ciutadana. Per
exemple: la Festa Major de Sant Pau o de Santa Eulàlia té
la mateixa afluència de ciutadans que fa vint anys o en tot
cas menor i en canvi, el 24 de setembre (Festa Major de
Barcelona) s’omplen els carrers i les botigues del nostre
poble. Què vol dir això? Sembla evident, no?
Així doncs, per a accedir als llocs de treball o
d’aprenentatge inexistents a la nostra comarca i més
concretament al nostre poble, els ciutadans ens veiem
obligats a desplaçar-nos diàriament a Barcelona. I... què ha
passat? Doncs que els encarregats pel nostre “mandat”, de
vigilar la “res pública”, degut a la seva exclusiva “culpa o
negligència” (altrament reconeguda públicament, cosa que
al menys honora a qui ho fa) han fet un veritable “nyap” que
ens comporta greus perjudicis en deixar que materialment
s’enfonsessin les “Rodalies de Renfe”.
I quins perjudicis són aquests? Com els podem
mesurar? El Codi Civil que ens es aplicable (no oblidem que
aquest neix precisament del Dret Romà), en distingeix dos:
el “lucre cessant” i “l’emergent”. El “cessant” consisteix, dit
de manera planera, en el que hem deixat de tenir o guanyar i
“l’emergent” és el que hem hagut de pagar.
Així doncs és fàcil de calcular. El “lucre cessant”, per

produir a un altre, fins i tot els administradors d’una societat
són responsables personalment quan la han administrat
malament i en són responsables amb els seus béns presents
i futurs!!!
En canvi, l’administrador de la més important i més
gran societat del país, el que ha de vigilar la “res pública” i
que es deu als seus “socis” que són tot el poble, no respon
més que d’un possible “càstig electoral”, no us sembla molt
poca cosa?
exemple, és sumant les hores de més que un ha d’emprar per
a anar i tornar de la feina a més del dany moral (molèsties,
hores de son, etc.) que tot això li comporta. El “lucre
emergent” tampoc és massa difícil de calcular. Per exemple:
el cost que comporta el combustible del vehicle, els peatges,
el desgast d’aquest, etc.
No ens adonem tampoc, del dany que s’està fent al
medi ambient. Per una banda el Govern de la Generalitat diu
que vol limitar la velocitat per les vies del voltant de Barcelona
(des de Castelldefels) a 80 Km per hora (tant de bo, poder
circular a aquestes velocitats quasi galàctiques en els temps
que corren) i promocionar i impulsar l’ús del transport públic.
Doncs resulta que s’han de posar en circulació més de doscents autobusos durant més de dotze hores cada dia amb tot
el que això comporta pel medi. Fixeu-vos que, discretament,
ja no es torna a parlar de res que hagi de veure amb el medi
ambient aquests dies.
Us imagineu que tot això, tot aquest desgavell
l’hagués produït un particular, un ciutadà del carrer?
Probablement ja hauria vist com tots els seus béns, presents
i futurs haurien estat embargats. No cal anar tan lluny per
a saber-ho. Recordeu que Fecsa-Endesa, encara que
escadusserament ha indemnitzat els usuaris perjudicats per
l’apagada del passat mes de juliol a Barcelona.

Em pregunto quan hauria d’haver pagat el senyor
Rajoy i el senyor Aznar pels danys del Prestige, per la
detestable i repugnant guerra a l’Iraq o les mentides sobre
l’11-M, d’entre d’altres coses? Només ho varen pagar a les
urnes. I ara? Quan ens hauria de pagar el senyor Zapatero
i la senyora Álvarez? I… el senyor Nadal? Us recordeu del
Carmel?
Sóc dels que penso que els “administradors” de la
“res-pública”, a més de passar per un exhaustiu examen
de capacitats i després d’unes no menys severes proves
de selecció dutes a terme per prestigioses i independents
empreses de “head hunters”, haurien de donar avals
suficients per a respondre de la seves responsabilitats si
volen accedir al seu càrrec (si senzillament per a accedir a
ser president d’un club de futbol ho fan). El tema del vot els hi
surt a tots molt bé de preu, no ho creieu així?
En fi, el cafè que estava fumejant ja s’ha refredat,
us hauré de deixar, ja son 2/4 de 6 del mati i haig d’agafar
el “transport de la res-pública” per a poder arribar a la meva
feina de Barcelona a les 9h. Amb una mica de sort, potser
avui aconseguiré no arribar tard.
Per cert, si us animeu a fer “vaga fiscal” i a reclamar
els danys a qui pertoqui, podeu escriure a L’Altaveu. No
estaria malament una mica de “subversió” (uf…quina paraula
més en desús, no?). Doncs ja seria hora.

I a nosaltres, als ciutadans que paguem a
“l’encarregat” (mandatari) i a tota la corrua de treballadors de
la “cosa pública” qui ens indemnitza?
De fet, existeix un procediment judicial de reclamació
de responsabilitats produïdes per l’Administració, procés
llarg i possiblement costós, però…i si milers de ciutadans
l’exercissin? I…si cautelosament milers de ciutadans
retinguéssim els impostos o simplement compenséssim
els danys causats amb el que hem de pagar i la resta la
consignéssim als Jutjats?
Ja pressentíem que el dret constitucional consistent
en què tothom és igual davant la llei és una “pura fal·làcia”,
però i si per una vegada ho exigíssim?
Certament, tot professional, tot industrial, tot
administrador d’una entitat, tota persona ha de pagar el
mal i el perjudici que per la seva culpa o negligència pugui
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La TDT comarcal començarà sense Ribes
El dia 1 de gener començaran les emissons segons el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
El dia 1 de gener de 2008 començarà a emetre la TDT comarcal segons el calendari de desplegament que va
presentar el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, en una compareixença.
El document preveu que el multiplex corresponent al sector de Vilanova i la Geltrú sigui dels que comencin
a emetre de bon començament. D’entrada, doncs, Ribes no podrà participar en el projecte inicial ja que
l’Ajuntament no hi ha destinat recursos durant el 2007 i tot just ara es parla de destinar-n’hi per al 2008.
Caldrà veure què exigirà el consorci a l’Ajuntament de Ribes per rescabalar la inversió que s’hagi pogut fer
durant el 2007 si se n’ha fet. Tresserras i el secretari de mitjans de comunicació, Albert Sáez, han aportat
en la seva compareixença detalls del desplegament territorial de la TDT.

Fotògrafs del Garraf homenatgen Joaquim Sunyer amb una gran exposició
L’artista noucentista pintava paisatges de la comarca, també de Ribes
“Fotosunyeriana al Garraf” és una exposició fotogràfica col·lectiva
i itinerant en homenatge a l’obra del pintor noucentista Joaquim
Sunyer. Al municipi de Sant Pere de Ribes s’exposarà simultàniament
a la sala polivalent de la Biblioteca Manuel de Pedrolo, a l’Espai
Cultural l’Escorxador i al centre Cívic l’Espai de Les Roquetes. La
mostra, amb un total de 90 imatges, és el resultat d’un projecte
fotogràfic independent i obert a la participació, pensat per a un
àmbit geogràfic comarcal. Els fotògrafs participants són Francesc
Barnés, Andreu Cenzano, Josep Maria Jornet, Isidre Llobet, Maria
José López, Xavier López, Eloi Martínez, Raimon Moreno, Andreu
Noguero, Joan Olivé, Albert Roca, Jesús Rodríguez, i Jaume Blasco.

L’exposició es podrà visitar del 9 de novembre al 5 de desembre

Inscriuen per al Pessebre Vivent
L’activitat es du a terme entre el 25 i el 28 de desembre,
cada any en un indret diferent del municipi
Durant aquests dies es pot formalitzar als Xulius (c. Major,
13) la inscripció per al Pessebre Vivent Parlat, que cada any
es porta a terme en un indret diferent del municipi entre els
dies 25 i 28 de desembre. El Pessebre Vivent, que sol comptar
amb un elenc de més d’un centenar d’actors i col·laboradors,
és un dels actes amb més ressò del Nadal a Ribes
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Premsa internacional a la biblioteca
S’hi podran consultar diàriament les edicions en paper
de 200 periòdics d’arreu del món
L’edició en paper de 200 periòdics d’arreu del món es podrà
consultar diàriament a la biblioteca Manuel de Pedrolo. Ja són 29
les biblioteques de la Diputació que podran prestar un servei al qual
s’incorpora la de Ribes junt amb 13 biblioteques més d’arreu de
la província. Els periòdics es podran consultar impresos a tamany
natural i corresponen a 60 països diferents del món

Ribes Internet fa deu anys
L’any 1997 es legalitzava una associació que recollia el
treball d’internautes actius des de 1995
El dia 12 de novembre de 1997, ara fa
10 anys, va començar el seu treball el
comptador de visites del web ribes.org, que
tenia aquest aspecte. L’activació coincidia
amb la legalització de Ribes Internet al
registre de la Direcció General de Dret
i Entitats Jurídiques de la Generalitat.
Presidida per Pere Guillaumes, l’associació
recollia el treball d’internautes de Ribes
que estaven en actiu des de l’any 1995,
quan van iniciar els seus treballs accedint a Internet a través
d’una BBS de Barcelona que els permetia navegar durant un
parell d’hores cada dia. L’associació es va constituir amb el doble
objectiu de donar a conèixer el municipi a la xarxa i de divulgar
la xarxa entre la ciutadania. Aquest últim objectiu va perdre el
sentit ben aviat, però no pas el primer.
Des del naixement de Ribes Internet fins a l’actualitat, han
estat diversos els projectes que s’han impulsat. Entre els més
populars s’hi compta el noticiari El Cancell, que va iniciar la seva
trajectòria al maig de 2001. Entre els projectes més complexos
i alhora apassionants, la xarxa inalàmbrica Ribes Wireless, que
va estar activa durant els anys 2003 i 2005 i que encara disposa
d’infraestructura disponible per a futurs projectes.
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Agenda
Biblioteca Manuel de Pedrolo

BIBLIOTECA
MANUEL DE PEDROLO

Adreça: Pl. Poeta Maria Mercè Marçal, 1 - 93 896 40 20 - 08810 Sant Pere de Ribes
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.

DESEMBRE

Dijous 13 de desembre, a les 18 hores:

Exposició Art i Sentiment: mostra col·lectiva del
Casal de Ribes
Del 14 de desembre al 12 de gener del 2008, a la sala
polivalent
Inauguració divendres 14 de desembre, a les 19:30 h.
Exposició “Els avis i àvies del Redós pinten mandales”
Del 12 de desembre al 12 de gener del 2008, a la sala
de música i revistes
Organitza: Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere

Dissabte 1 de desembre, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil a càrrec de Nero-Nas
Contes de cap aquí i de cap allà
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
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Taller de Nadal amb la Lídia Serra
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys
Inscripcions prèvies. Places limitades
Dissabte 15 de desembre, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb la Jordina Biosca

Contes del boix grèvol
Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Com a comiat, un somriure
Ningú té les claus que obren totes les portes. Tothom està exposat a trobar-se una porta de
cara, de vegades mes d’una. Fins i tot hi ha que en troben més de tancades que de obertes.
L’actitud davant la vida és una tasca d’autor, cadascú té la seva i pot aplicar-la en positiu,
negatiu, en petites dosis o en tractament de xoc. Els resultats depenen sempre de la
perspectiva que es té davant les coses. El got pot estar mig ple o mig buit, segons es miri.
Això és una observació genèrica de fàcil comprensió, però de complicada acceptació segons
el tema que ens ocupi.
Fa anys, vàrem conèixer a una persona que tenia una actitud davant la vida que senzillament
ens va sobtar. Era el centre de la seva pròpia existència i es movia com un peix a l’aigua per
tota mena de situacions. Oferia tot el que tenia com si fos un bé comú. El seu entorn era ric en
quantitat i qualitat i omplia els gots mig buits de tots els que se li acostaven sense adonarse’n,
amb una naturalitat que li venia de mena. Polèmic per afició, no deixava indiferent a ningú
que el conegués. Tenia un currículum professional llarg, divers, intens, i sobretot compromès.
Era una persona que creia el que feia i vivia adoctrinat amb les seves creences. NO, era una
paraula de la que coneixia el significat, però senzillament la ignorava, Tot era possible, fàcil o
difícil, però possible.
La percepció entre negatiu i positiu que tenia era senzillament la transformació del concepte
en positiu, i sabia transmetre aquesta percepció fins el punt de convèncer a qui se li posés al
davant.
Era incansable, esgotador de vegades, alegre, feliç. Potser no tant com semblava, perquè ho
semblava molt, però recordem el seu somriure com un mitjà de comunicació, com el senyal
de que tot anava bé i sinó es buscava solució, que n’hi havia, segur que n’hi havia. Qualsevol
li portava la contraria!
Personalment vàrem aprendre que a grans mals grans remeis. Que res no t’atura si no et
rendeixes. Que donar als altres omple tant que de vegades un vessa, encara que vessar
d’amor, d’amistat, d’estima mai fa mal, sobretot quan qui ho rep sap apreciar la gesta.
De vida, només n’hi ha una, al menys a primera vista, i que mereix tots els nostres esforços.
Que l’ésser humà és tan petit i tan gran com es projecti i que el dret a ser és un privilegi de
tots i cadascun de nosaltres.
Fa anys vàrem conèixer a una gran persona que ja no hi és, però que el seu record restarà
inesborrable, que perdurarà en els cors i els pensaments de tothom qui el va conèixer i que
allà on sigui encara regalarà la força que el seu cos desprenia.

Gràcies per haver estat, gràcies Francesc.

Cristina Perelló i Xavier Colom

