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E d i t o r i a l

Sumari

...i més

ncara no havíem paït del tot els torrons quan a Ribes la Festa Major ens atrapa i 
arrossega per tot el poble rera balls i petards. Ens puja a Sant Pau amb un seguit de 
polítics, criatures, cabeçuts, gegants, el drac ple de foc i les gralles sonant. Totes les 
edats hi són, ballant, tocant, farcint al drac, donant vida a cabeçuts i gegants o només 
gaudint de l’espectacle que és la Festa Major de Sant Pau a Ribes.

Però això no és tot ribetans i ribetanes. També ha estat Carnaval, símbol de disbauxa, 
insolent i descarat ens disfressa i ens amaga rera màscares i maquillatges per treure 
de nosaltres la cara més trapella (per dir-ho d’alguna manera). I desprès parlem 
d’estrès, d’estrès a la feina això sí, perquè ja ho diu una dita castellana “sarna con 
gusto no pica...” encara que deixarem corre la segona part de la dita per no perjudicar 
a ningú.

A L’Altaveu tenim certa debilitat per les imatges i és que diu una altra dita castellana 
que “una imagen vale más que mil palabras”, per això dediquem en aquest número un 
espai important a les imatges tant de Festa Major com de Carnaval perquè sempre ens 
sorprenem positivament del resultat fotogràfic dels esdeveniments al carrer on la gent 
s’ho passa d’allò mes bé.

D’altres continguts no menys interessants omplen aquest número, tal com: de Mas en 
Mas a Can Pere de la Plana, unes pàgines centrals que ens aboquen al passat, aquest 
cop en el camp publicitari, aromes i fruits del Garraf per gaudir del nostre entorn, a la 
cuina, risotto amb bolets i moniato, “el Cabaler”, com sempre, Des de la Plaça, i de 
viatge: Viu la selva, una proposta per a amants de la natura, els animals i l’aventura, on 
el temps es transforma en espai, el lloc perfecte per llençar mòbil i rellotge i 
contemplar.
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ibes va viure una Festa  
Major intensa, farcida 
d’activitat, d’emoció i molt 
participativa.

Dissabte, 19 de gener, cinc dies 
abans de la vigília de Sant Pau, 
Maria Vidal Cuadras va omplir el 
saló de Plens i les escales de la 
Casa de la Vila d’un nombrós 
públic per apropar-los el pregó 
d’aquest 2008, un dels actes, junt 
amb el so de les gralles i la traca 
d’inici, més esperats, i que de fet 
són, els que donen el tret de sortida 
a tot un seguit de propostes que 
omplen carrers i places a indrets 
diversos. 

El nostre poble va estar de Festa i 
el pregó d’enguany no va fer més 
que recordar-nos que l’hem de 
seguir estimant. Ha estat una 
ressenya que ens ha fet recordar (i 
a molts descobrir) com era Ribes 
anys ençà, alguns dels seus 
protagonistes, els seus costums, 
les seves anècdotes, la seva 
realitat… Un pregó que va estar el 
pas previ a un espectacular i 
animat Correfoc que, partint de la 
plaça de la Vila, va passar per les 
places i carrers més cèntrics amb 
espurnes de foc fins i tot de colors. 
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Sant Pau ‘08
R

Fotografies: FOTO DAVID

Van estar les colles de diables de 
Ribes, de Vilanova i Castellterçol, 
les diablesses de la Geltrú, el Drac 
de tres caps (la bèstia ribetana que 
va crear l’artista Lola Anglada), el 
Duc de les Roquetes, el Drac de 
Sitges i el Viagrot de Cubelles les 
que ens van acompanyar.

I una de les novetats d’aquest Sant 

Pau va estar la incorporació d’un 
nou cercavila: el dels més petits, 
amb una anada i baixada a l’ermita 
el diumenge previ a la Festa Major, 
el 20 de gener. Amb els diversos 
balls populars infantils i amb força 
participació, la nova proposta va 
reunir grans i petits també davant 
l’Ajuntament de Ribes, on després 
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va tenir lloc l’exhibició de les colles.
La vigília de Sant Pau, dijous, 24 
de gener, el conjunt d’actes va 
començar amb la majestuosa 
baixada dels grallers de Ribes a 
Toc de Matinades, des del GER 
fins a la plaça de la Vila, on es va 
disparar la traca “oficial” d’inici de 
festa. Les campanes de l’església 
de Ribes com cada any van repicar 
amb força. Ja érem de Festa Major! 
I un cercavila infantil amenitzava el 
migdia pels carrers més cèntrics 
del poble. 

La tradicional ballada per les 
masies del poble, amb la colla gran 
de bastoners va iniciar la tarda, 
passant per la Rectoria Vella, la 
masia del Montgròs, la Serra, can 
Climent, el Mur, can Fontanals, 
Puigmoltó i finalitzant a can Roig 
de les Torres.

La resta de colles que formen el 
cercavila de balls populars van 
desfilar des de davant del Redós i 
per diversos indrets, amb moltes 
ganes i empenta, i amb els versos 
finals dels dimonis i diables de 
Ribes, amb una encesa conjunta 
que va omplir de foc i color tots els 
racons de la plaça Marcer.
 
Les propostes nocturnes van ser 
diverses: sopar popular i música 
amb Carles Belda i Badabadoc al 
Ger o els Hotel Cochambre i la 
Fundación No hay manera, a 
l’envelat situat a Can Puig.

Pel que fa a divendres, 25 de gener 
Sant Pau, la cercavila matinal 
enfilava carrer Nou a les vuit del 
mati, amb aturada per esmorzar a 
l’escola El Pi per totes les colles 
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cap a quarts de nou. Una anada a 
Sant Pau d’allò més divertida, i 
encara amb les cares de ressaca 
d’alguns, va estar la d’aquest 2008 
a Ribes. La Tremenda Banda va 
acabar d’animar-ho tot amb la seva 
música sonant a la plaça de l’ermita 
i oferint-nos un seguit de temes. Un 
cop finalitzada la missa, toc de 
gralles, disparada de morterets i 
tornem-hi. Comença la tradicional 
baixada de Sant Pau, acompanyada 
enguany pel bon temps i farcida de 
públic… els diables, drac, gegants, 
els recentment recuperats cap 

grossos, cercolets, bastoners, i 
colles vàries..  fins arribar a la plaça 
de la Vila, on es va dur a terme 
l’exhibició dels balls populars, amb 
novetats com els versos i les 
coreografies de les gitanes del 
Penedès, que també fa poc temps 
que estrenen vestit i que donen un 
to més teatral a la seva actuació.

A la tarda, cap a les set, l’envelat 
va tornar a obrir portes, aquest cop 
per donar pas al concert de Festa 
Major, amb l’orquestra Costa Brava, 
i al ball de nit. 

La presentació del nou disc del 
grup Calima, que han titulat “Azul” 
va acabat d’omplir de música el 
cap de setmana i aquest Sant Pau, 
amb la seva actuació el dissabte 
26 de gener a l’envelat, telonejats 
pel grup Good Child i amb 
tancament de festa per part del dj 
Borys.

Ara, ribetans i ribetanes, gent de 
fora, de tot arreu, agafeu forces per 
a la propera: Sant Pere ens espera!
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per
Javi Pradanas

El bon menjar

Ingredients:

Mig quilo d’arròs “arborio”
250 gr. de bolets variats en oli
1 ceba
Mig litre de brou de pollastre
1 moniato
100 gr. de formatge parmesà
1⁄4 de litre de crema de llet
Sal, pebre i oli

Preparació:
Courem l’arròs en el brou durant la meitat de temps que ens indiqui la marca d’arròs. Un cop mig bullit, el retirarem, 
l’esbandirem i el reservarem.
A part, en una paella amb una mica d’oli, saltejarem la ceba i sense que agafi color li afegirem els bolets escorreguts. 
Ofegarem tot el conjunt i el salpebrarem.
Quan estigui ben barrejat hi afegirem l’arròs i tornarem a saltejar incorporant de mica en mica la crema de llet i el 
formatge parmesà ratllat sense deixar de remenar fins aconseguir una textura cremosa. Rectificarem de sal i pebre 
i el  posarem en un motlle.
Pelarem el moniato i el tallarem ben fi. Fregirem en oli abundant a foc fort fins aconseguir que quedi ben cruixent.

Muntatge del plat:
Posarem el risotto en un motlle o similar procurant donar-li altura. Col·locarem el cruixent de moniato de manera 
que quedi dret a sobre de l’arròs.

(Aquesta manera de fer risotto també es pot utilitzar per fer amb un altre producte que us agradi)

Bon profit!

“R ISOTTO” DE BOLETS AMB

  CRUIXENT DE MONIATO
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o sabem si estava en l’ànim dels qui els 
anys setanta recuperaren el CARNAVAL a 

Ribes, però la veritat és que enguany el 
CARNAVAL a Ribes ha esdevingut una 
agradable mostra de participació, de color i 
d’imaginació. Tres elements elementals en 

qualsevol festa popular, en qualsevol festa 
grossa en la que una comunitat s’hi pugui 
sentir reflectida, emmirallada. Encara que 

sigui per posar-s’hi el rímel, la perruca, la 
disfressa, la barretina, el mantó que li 
permeti presentar-se davant ella mateixa 
orgullosa i alhora alegra.

Orgullosa de ser com és, de com voldria 
ser o de com pretén ser. I alegra malgrat tot 
per poder ser crítica i desvergonyida i 
seductora. La comunitat de Ribes ha 
entès, creiem, el CANAVAL i el projecta 
de la millor manera per carrers i places, en 

cercaviles i rues, en pistes de ball i racons 
de bar. 

Si el divendres l’arribo de SM 
Carnestoltes ens obria les portes del 
Carnaval des de la sàtira, el discurs 

agre i la disbauxa feta comèdia. El 
dissabte va saber guanyar les quatre 
gotes emprenyadores que a deshores 

i en mal moment van aparèixer pel damunt 
del Montgròs per regar carrers i places.

De nit els colors són diferents. Les 
insinuacions des del darrera d’una 

mascara, dins el cos d’un personatge o 
vestit amb la millor disfressa esdevenen 
complicitats difícils d’ignorar i a cops 

suportades amb tota la voluntat del món. Prop de 
30 colles organitzades, amb carrossa la majoria, són 
moltes colles i l’espectacle va ser total. Digne dels 
millors temps i el millor àpat per les mirades de tots 

aquells que des de la vorera, la cantonada o la proximitat 
contemplàvem el fet esdevingut espectacle. 

Carnaval Ribetà
Un model consolidat

N

C
a
r
n
a
v
a
l  0
8



L’Altaveu nº 31 any 2008                                      07

Fo
to

gr
afi

es
: c

an
 D

av
id



08                                      L’Altaveu nº 30 any 2008    



L’Altaveu nº 31 any 2008                                      09

Cap purpurina, cap color, va estar desaprofitat pels diferents grups 
o per la colla de disfressats que omplíem el cercavila, 
encapçalat per SM Carnestoltes. Personatges de 
la cultura popular, del mític cinema, de racons 
exòtics del món,  del nostre dia a dia, de la 
nostra història que acompanyats de 
músiques diverses teixien entre tots una 
gran catifa de colors i de lluminositat. 

Ni la viuda alegre, ni el cantant, ni el rei, ni el bisbe, ni c a p 
de les autoritats i personalitats representades podrà m a i 
desfer-se de la seva complicitat volguda o no en aquest ja enterrat 
CARNAVAL 2008. Érem molts i masses les mirades que van saber 
guardar, interioritzar amb flaix o sense les millors instantànies d’aquell 
vespre del dissabte de Carnaval. 

Les mateixes que ens han d’ajudar a crear-ne un de nou, però això clar ho 
deixem per l’any vinent. Aquest de moment disfrutem de la gran ressaca. 

Visca el Carnaval Ribetà.  

Comparses a Ribes, 
una alegria per carrers i places
Mentre alguns babaus encara estant discutint sobre l’origen i la capitalitat 
del xató i pensen que més enllà de Vilanova o Sitges el carnaval no exis-
teix. Altres, molts més espavilats, el que fan és ser protagonistes d’un 
panorama carnavalesc fet a mida dels ribetans. 

Dins aquest panorama i sense complexos, que és com millor hom pot 
manifestar-se, nombroses parelles de comparses dissabte al vespre di-
buixaven al so de les músiques carnavalesques les seves ballarugues   
pels carrers i places del nostre poble. La façana de la casa d’indians de 
l’entitat GER marcava l’inici d’un seguici que embellia encara més el car-
rer del pi i donava vida a la plaça de la Font. 

Alguns dins el cotxes retinguts en el seu anar cap a Sitges, podien pensar 
què carai era allò que omplia els carrers de Ribes. Altres amb mantó, amb 
barretina o senzillament des de la vorera pensàvem que teníem sort de 
viure una gran nit de Carnaval.

             Joan Garriga i Cuadras 

A N U N C I A ’ T   9 3  8 9 6  4 1  7 2
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En Francisco Vendrell i Vendrell, més conegut com en Sisquet 
de can Pere, és el primer dels protagonistes d’aquesta 
història, la que us apropa novament la revista L’Altaveu, que 
aquesta vegada ens duu a descobrir el que s’ha convertit amb 
els anys en la Granja-Escola Can Pere, amb l’esforç de molts, 
però sobretot, amb el d’en Josep Fontanals Cuadras, conegut 
com en (Pep Soques) i el de l’Anton Garriga Cuadras, i que hi 
són,  des dels seus inicis, al capdavant.  

Fa molts anys, a la masia, propietat del metge Pere, que 
tenia consulta al carrer del Pi, hi vivia la família Ricart, que 
hi feien de masovers, però que van abandonar la casa cap 
al 1916. Gràcies a  que en aquesta família hi havia una 

germana de l’àvia d’en Sisquet, la Balbina Soler Domènec, 
hi van entrar a viure en Francisco Vendrell Vallès i la Rosa 
Soler Domènec (els avis d’en Sisquet), provinents d’Avinyonet 
del Penedès. Aquests van tindre 4 fills: en Francisco, en 
Josep, el Rosendo i en Jaume. Aquest últim es va quedar a 
viure al poble d’on eren i la resta van vindre a  viure a can 
Pere de la Plana. Durant la seva adolescència, en Jaume i en 
Rosendo, treballaven a la fàbrica de fundició La Roca, a 
Gavà, i tots dos, amb el temps,  es van casar. Primer en 
Rosendo, amb la Montserrat Rossell (de can Pubirella), amb 
la que va a viure a Gavà. En Jaume hi va viure més tard, quan 
coneix la que seria la seva dona prop del seu lloc de feina. 

Enlluernada pel sol, preciosa, reposa entre pins aquesta masia que trobem immersa dins el Parc Natural del Garraf, 
al nostre terme municipal. Sortint de Ribes cap a Olivella, enfilant cap a can Lloses, ja veiem indicat el camí que ens 
durà a conèixer de prop aquest indret. En direcció mas Berenguera, després d’uns tombs precipitats, per un camí 
de difícil accés, ple de socs i esborancs, a mà dreta, ens conviden a visitar-la tot d’ametllers florits.

D e  m a s  e n  m a s

per Núria MartíCan Pere de la Plana
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En Francisco Vendrell Soler es va casar amb la Carme 
Vendrell Marcer, que vivia aleshores a la masia de ca 
l’Almirall, propera a can Pere, amb la seva família. Del 
matrimoni en neixen dos fills, primer l’Alejandro, al 1928, i 
després en Sisquet, que va néixer  un 12 de maig del 1930.

En Francisco Vendrell Vendrell, igual que el seu germà, va 
créixer a can Pere de la Plana, envoltat de vinyes i garrofers 
i sota l’aprenentatge del seu avi i el seu pare. Anava a 
escola al carrer del Pi, amb l’Adolfo Mesias com a mestre i 
la seva dona, que també ensenyava. El servei militar el va 
fer a Barcelona, a Pedralbes, al “Batallón cañones contra 
carros número 1”. Per ell, però,  no va ser un mal tràngol, 
tenia forces permisos, que aprofitava cada quinze dies,  i 
recorda que també gaudien de les tardes lliures. S’hi va 
estar un any i mig.

Quan en Sisquet finalitza la mili torna a can Pere de la 
Plana, però no per treballar les terres, perquè no guanyava 
prou, sinó per treballar de tractorista amb en Josep Maria 
Torrens, que disposava de tres tractors amb els quals 
treballava prop d’Igualada, fent carreteres. En una 
d’aquestes feines va conèixer, a Santa Maria de Martorelles, 
la que seria la seva dona, l’Aurèlia Egea Castillo.
Després de dos anys de festeig, s’hi va casar al 1959 i van 
deixar la masia per anar a viure a Ribes, a la rectoria vella, 
en un pis.  A la  masia hi resten els seus pares i el germà, 
l’Alejandro. En Sisquet recorda que quan vivien a can Pere 
collien raïm i el posaven als cups, el premsàvem amb la 
premsa, encara avui existent, i el posaven a les bótes. 
Després el venien a en Climent de la plaça i el vell Aurelio el 

venia a buscar per vendre a en Manel d’en Lluís, que llavors 
en comprava, o a la Fasina de Vilanova.

Més endavant en Sisquet treballa pel Sindicat de Pagesos 
de Ribes, fent feines amb el tractor per altres pagesos del 
poble, com per exemple llaurar,  degut a l’escassetat de 
maquinària de l’època. Hi havia uns dos-cents pagesos que 
n’eren socis, doncs abans la pagesia abundaba a Ribes, i la 
majoria de veïns del carrer del Pi, o de les Torres, ho eren. 
Només disposaven d’aquest tractor per dur a terme les 
feines del camp, i per tant, els que l’havien de menester  
s’havien d’apuntar en  una llista i esperar torn.  Amb el 
temps, en Sisquet recorda com el Sindicat de Pagesos va 

En Sisquet de can Pere amb la seva dona, l’Aurèlia, i un nebot.

En Jaume Vendrell Soler i la Carme Vendrell Marcer, el tiet i la 
mare d’en Sisquet.

Començant per l’esquerra: Josep Miret, l’Àngels Torrens Giralt, en 
Manel de la farmàcia, l’Alejandro Vendrell al darrere, Núria Miret, la 
Maria, en Joan Torrens Giralt i la Trinitat Artigas Butí.
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disposar d’un remolc i d’una màquina de batre que també 
empaquetava.
Al cap d’uns anys, va treballar  portant el camió dels de can 
Coll, transportant material, traginant aigua, i fent viatges i 
més viatges a Saragossa, a Carinyena, on carregava farina 
que després repartia a diferents forns i a Vilanova, Sitges, 
Ribes, Cubelles, Torredembarra, etc… en Josep Riba n’era 
el representant de la zona. En Sisquet recorda com feien el 
blat, que  portaven al molí de Dalt, a Vilanova, situat a 
l’entrada del poble, i llavors n’obtenien farina i segó. La 
farina la venien a cal Forner Vell en sacs de 100 quilos i a 
canvi rebien una espècie de vals que podien bescanviar per 
pa. D’aquesta manera només s’havia de pagar el que 
costava pastar la massa. Un cop a la setmana en Sisquet 
baixava de can Pere amb carro per comprar el pa de tota la 
setmana. Eren uns pans de 2 quilos, i a la setmana en 
consumien 2 o 3. El segó que també obtenien el donaven al 
matxo que tenien i el segonet el preparaven amb enciam, 
tomàquet  i aigua per les gallines. 

És al  març de 1961 quan neix el seu únic fill: Salvador 
Vendrell Egea.

El seu germà Alejandro es casa amb una noia de Lladó (Alt 
Empordà) i marxa a viure allà. Va morir jove, al 1995, deixant 
una filla: la Maria Neus i la seva esposa, Montserrat, que 
segueix vivint al mateix poble.

El pare d’en Sisquet mor al 1966, quedant sola a can Pere 
de la Plana la seva mare, la Carme Vendrell Marcer. Llavors 
ella es trasllada a Ribes, per viure amb el seu fill, en Sisquet, 
i la seva dona, l’Aurèlia. Al cap de 10 anys també mor. 
Mentretant, en Sisquet s’estava construint una casa prop de 
la rectoria vella, a Sota-ribes, on viu actualment i on va 

viure-hi també amb la seva dona, que va morir al 1996. 
Pel que fa a can Pere de la Plana, al 1973, en urbanitzar-se la 
zona, deixen de fer-se càrrec del mas i la casa passa un temps 
abandonada, tot i que al principi hi anaven sovint els caps de 
setmana. Els terrenys van passar a ser propietat de  l’Ajuntament 
i després d’un any de remodelació, al 1984, la masia torna a 
entrar en funcionament. I ho fa com a cooperativa.

A l’entrada de la masia, asseguts al banc en Francisco Vendrell 
Soler, el pare d’en Sisquet, i un conegut de Sitges.

Al portal de can Pere de la Plana, començant per l’esquerra, 
assegut, l’Alejandro Vendrell, al centre, amb dues parentes 
de braçet, la Carme Vendrell Marcer, la mare d’en Sisquet, 
i aquest, a la part dreta de la imatge, assegut.

Una de les portadores d’en Joan Milà, quan collien raïms, amb en 
Francisco   Vendrell  dret a  l’esquerra, i el de la casa Gran, entre d’altres.
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La idea va sorgir del propi consistori, que llavors 
encapçalava en Xavier Garriga Cuadras. Arrel d’un Pla 
d’Ocupació i gràcies a una època en que es varen crear 
moltes cooperatives al municipi, van començar a traçar, 
amb molts col.laboradors a la Casa de la Vila, un projecte 
engrescador, que a l’inici comptava amb en Josep Fontanals 
(Pep Soques), l’Anton Garriga, en Joaquim Bertran, el Toni 
Marcer i en Josep Carreras com a màxims responsables. 
Junts van començar a idear una manera de fer, sempre 
dirigida a la conservació de la masia i basada en una 
Granja-Escola, on tots aquells que hi anessin poguessin 
sentir de prop tot allò que ens ofereix  la natura. Al principi, 
però, abans d’obrir-la al públic el 1985, es va tindre que 
remodelar tota la casa degut al seu deteriorament, el corral 
també es va fer nou i amb els anys s’han anat arreglant les 
edificacions annexes. Can Pere és una obra col.lectiva fruit 
del treball de moltes persones. 

El públic a qui va dirigida és a l’infantil, a estades de 
colònies, tot i que també s’hi fan celebracions d’altres tipus 
d’associacions, entitats, o persones a títol individual. Hi ha 
cabres, gallines, conills, cavalls, peons, oques i ànecs… 
la casa té capacitat per vuitanta persones, amb diverses 
habitacions de deu, dotze, catorze i divuit persones, sales 
per activitats, cuina pròpia, piscina a l’estiu, camp de futbol i 
de bàsquet i espais oberts on respirar aire pur i disfrutar de 
les vistes. Can Pere de la Plana és una masia inmensa, que 
conserva tot d’elements d’altres èpoques, que la fa bonica 
al visitant. Tota ella s’autofinança de aquelles despeses 
de manteniment i adeqüació de l’indret. L’equip humà el 
formen actualment en Pep Soques i l’Anton Garriga, la 
Maria Giménez, que s’hi incorpora al 1988, l’Isidre Mestres, 
que hi treballa fa més de quinze anys cuidant els animals i 
fent les feines de manteniment, l’Anton Molina, que porta la 
cuina i fa feines d’oficina i l’Antònia Vázquez, al capdavant 
de la formatgeria amb la Dolors Guirado.

S’hi fan tallers d’animals, d’horta, d’elaboració de productes 
làctics, d’apicultura i també s’organitzen sortides per l’entorn 
del Parc, com per exemple a la cova Negra, propera a la 
zona. Fa anys van decidir llogar les Casetes per tindre un 
espai pels animals i també, a la llarga, hi van fer un hort 
amb productes que servien pel consum propi. Degut als 
excedents i a la varietat de fruites i hortalisses van decidir 
obtindre plaça al mercat de Ribes, amb parada pròpia. Al 
carrer Onze de Setembre de Ribes la cooperativa de can 
Pere també hi va tindre, fins fa poc, botiga pròpia. En Pep 
i l’Anton estan contents, sobretot perquè des d’un principi 
van creure en un projecte, en una història, que encara avui 
existeix i per la qual continuen lluitant. Voldríem, sobretot, 
els que hi hem passat, que el camí d’accés s’arreglés. És 
molt costós pels autobusos que traginen canalla passar per 
aquests indrets, de fet, ja ho és per un vehicle. Però, sens 
dubte, aquest no ha de ser motiu per no anar-hi, per no 
veure la grandesa d’un indret que, potser avui, encara molts 
han de descobrir: can Pere de la Plana.L’Anton Garriga i en Josep Fontanals (Pep Soques) dos dels 

reponsables, entre d’altres, del projecte de la Granja Escola can 
Pere de la Plana.

Francisco Vendrell Vendrell, en Sisquet de can Pere de la Plana.

Pemsa de vi molt antiga i eines de la masia.
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Anunci de l’any 1934 dibuixat per Lluís Mallol Suazo

Des de fa molts anys els comerciants i empresaris 
s’han valgut de la publicitat per promocionar i 
consolidar els seus negocis. És sens dubte la fórmula 
de comunicació entre públic i producte. Peró no 
només és una eina de venda puntual sinó que la 
presència d’allò que s’anuncia en la quotidianitat de 
les persones  entra a formar part de les seves vides i 
cobrir les seves necessitats de consum.

Publicitat, ara i sempre (1) És clar que a través de la publicitat marques i 
productes figuren en els annals de la història, fins i tot 
en la del nostre municipi, i és recorden com part de 
les vides de moltes persones. Per això a L’Altaveu 
fem un primer recull que ampliarem en el proper 
número dels anuncis que des del 1916 constaten que 
els nostres comerciants ja hi eren... Per sort nostra 
molts continuen creient en la màgia de la promoció i 
a la vegada fan possible que documents com aquest 
vegin la llum.
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(Any 1929)

(Any 1929)

(Any 1929) (Any 1929)

(Any 1916)

(Any 1916) (Any 1944)

(Any 1965)
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En l’anterior edició de l’Altaveu vàrem donar a conèixer La Casa del Jaguar un destí turístic que ens van 
revelar dos veïns de Ribes: l’Eduard i la Lola. Són ells mateixos els que ens posen en contacte amb l’Àngela, 
el Francesc i un espai absolutament diferent com a destí turístic i dedicat als veritables amants de la natura.
Un centre d’investigació privat en un bosc tropical d’extraordinària biodiversitat era la idea que l’Àngela i el 
Francesc gestaven quan rondaven per l’Amazones fins que a l’any 1994 trobaren la finca on poder 
desenvolupar aquest projecte, el que avui s’anomena Reserva Privada La Ceiba que és al llindar de la 
Cordillera de Talamanca a la zona costa del Carib costa-riqueny i dins del “Refugio de Vida Silvestre de 
Gandoca Manzanillo”, a tocar frontera amb Panamà.

Gandoca Manzanillo
Refugi Nacional de Vida Silvestre, establert des de 
1985 i amb una extensió de 5.013 has. de terra i 4.436 
has. de mar aclapara, a part d’extensió, una biodiversitat 
extraordinària amb ecosistemes diversos que 
constitueixen l’habitat d’espècies endèmiques en perill 
d’extinció. Aquest i d’altres territoris protegits i afegits al 
Corredor ecològic Mesoamericà i al Corredor Biològic 
Talamanca Carib pretenen evitar que les poblacions de 
fauna i flora quedin aïllades. 

Viu la selva
www.rpceiba.com

per Cristina Perelló
Fotografies:Francesc Serrat
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Reserva Privada La Ceiba
Ubicada al cor de la selva reuneix les condicions 
òptimes de comoditat per facilitar les estances de qui la 
visita. Tant sigui per conèixer un lloc privilegiat en una 
zona encara verge i poc explorada o en el cas de 
estudiants i investigadors que disposen dels mitjans 
necessaris per a desenvolupar els seus treballs o 
recerques.
El principal objectiu de la reserva és la conservació per 
evitar que aquests boscos desapareguin deixant enrere 
tota la riquesa biològica que contenen. La financiació de 
la reserva és a través dels recursos propis generats 
amb els visitants i investigadors que la visiten i s’hi 
instal·len. 

Una torre d’avistament d’aus, actualment en construcció, 
proporcionarà l’oportunitat de d’observar un dels 
fenòmens migratoris més importants del món.

La Ceiba també promou acords amb centres d’estudis i 
universitats per facilitar la investigació a la zona i la 
realitzacio de projectes amb l’objectiu de conservar la 
biodiversitat, projectes com la recuperació i reintroduccio 
d’animals autòctons, recorreguts formatius per a 
estudiants, creació de bancs de dades de la biodiversitat, 
investigació i inventari de plantes medicinals i les seves 
aplicacions segons la cultura de la zona, fins i tot hi ha 
un projecte que treballa amb les comunitats indígenes 
Bribrí, Cabécar i la població afrocaribenya per 
salvaguardar la seva cultura i tradicions.

Tours, rutes i excursions ens donaran a conèixer l’entorn 
dins i fora de la Reserva.
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L’arbre sagrat
La Ceiba pentadora és un dels arbres més grans i de ràpid 
creixement de l’Amèrica tropical, arribant fins a seixanta 
metres d’alçada i 2 de diàmetre amb arrels també 
anomenades gambes de fins 5 metres d’allargada. El nom 
de la reserva ve donat precisament en homenatge a 
aquesta espècie ja que compta amb varis exemplars amb 
un en concret de dimensions espectaculars, 3m. de 
diàmetre, 55m. d’alçada una liana d’un metre de diàmetre i 
una edat de 150 anys.
Els Mayas consideraven a la Ceiba com l’arbre sagrat de la 
vida des de temps precolombins, celebrant sota les seves 
branques ritus sagrats,  per els més antics és la comunicació 
entre el cel i l’inframon i actualment els descendents 
d’aquestes creences el respecten com a sinònim de 
saviesa i resistència.
La Ceiba és també una font de recursos, la seva fusta 
s’utilitza per contraxapat, material d’embalatge, productes 
de polpa i paper, canoes i balsas, mobles, llumins i 
productes agrícoles. El seu fruit conté una fibra anomenada 
Kapoc que s’utilitza com a farcit de coixins, matalassos i 
hermilles de seguretat, i el l’oli de les seves llavors té ús 
culinari i  també com a combustible per a làmpades.

Primats a La Ceiba
A La Ceiba es poden observar tres tipus d’espècies de 
primats. El més habitual és l’anomenat Aullador, seguit 
per al Capuchino o Cariblanco i l’Araña o Colorao que 
és el més difícil d’observar. L’època de l’any en la que es 
fan més visibles és de febrer a març. Dins del projecte 
de reinserció d’animals, en l’any 2005-2006 es va cuidar 
durant 9 mesos un Capuchino per alliberar-lo un cop 
readaptat. Actualment viu lliure i integrat en un grup 
familiar. D’altres espècies han rebut l’ajut d’aquest 
projecte, el 2004 dues iguanes adultes i una tortuga de 
riu que havien estat decomisades, hi ha un programa fix 
de reinserció de boes. També el 2006 es va alliberar un 
tepezcuintle i el passat 2007 es va treballar per alliberar 
finalment un porc espí i un mapatxe norteño.

Els senders que es poden practicar són variats, amb 
diferents tipus de dificultat i durada segons l’interès per 
conèixer la varietat de fauna i flora o la capacitat de 
resistència a l’hora de caminar.
La presència d’animals als senders varia de manera 
notable segons les estacions de l’any encara que és 
comú trobar rèptils amfibis i fins i tot alguna de les tres 
espècies de mones que habita en el bosc tropical humit. 
Normalment, s’inclou en l’excursió un dinar a la terrassa 
mirador de la Ceiba on a més es proporcionen l’ús de 
prismàtics i botes adequades per a la selva.
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Migracions de rapinyaires
Les aus migratòries formen part important de la riquesa 
de l’avifauna costa-riquenya i depenen durant la seva 
estança al tròpic dels habitats i recursos disponibles a la 
regió atlàntica del centre d’Amèrica. En els mesos de 
setembre i octubre les aus fan cap al sud utilitzant els 
hàbitats prop de la costa per descansar i dormir. És 
aleshores quan a l’àrea de Talamanca s’han contat fins 
150.000 rapinyaires en un sol dia, fet que ho converteix 
en un dels  esdeveniments migratoris més importants 
del món.
Des de la Ceiba es pot contemplar aquest 
esdeveniment.

Per més informació: 
www.rpceiba.com
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Bones notícies corren en els últims temps pel C.D. RIBES. 
La inauguració de les remodelades instal·lacions i els canvis 
esdevinguts en el si de l’entitat cinquantenària ribetana 
sembla que han portat ànims renovats a tots els seus          
integrants. La nova junta presidida per Francesc Vila Mayor 
ha desenvolupat un pla estratègic que passa per dos         
objectius clars:

1) La pròrroga de l’adjudicació d’explotació de les 
instal·lacions d’EL BOSC DE PLAÇA per part de      
l’Ajuntament d’aquesta localitat del Garraf per a la qual 
ja se han presentat tots els requisits que exigia l’esmentat 
Consistori.

2) L’obertura a noves iniciatives que dinamitzin la         
relació de la institució amb el municipi i la seva comarca.
Acords de col·laboració amb altres clubs del municipi, 
ampliació de l’escola de futbol (col·laboracions amb 
col·legis, integració de joves immigrants, realització de 
campionats interns per a tots els nivells, assistència a 
torneigs d’altres comunitats autònomes, etc.) i l’ampliació 
de les seccions (femení i veterans).

En el cas de la secció de veterans de l’entitat, que el passat 
dia 20 de gener va protagonitzar la inauguració oficial del 
nou terreny de joc disputant un derbi de la màxima, on la  
rivalitat va donar pas al bon rotllo i el magnífic comportament 
entre ambdós equips a una matinal d’enteniment que 
realment fa preveure un futur prometedor a aquesta secció.

Al partit no li va faltar cap mena de detall: des de la sacada 
d’honor, passant per un emotiu minut de silenci, fins la     
perfecta actuació del col·legiat Sr. J. Roig. En el terreny de 
joc, l’equip visitant va donar mostres d’una major conjunció, 
d’estar molt més preparat. D’aquí el marcador 1 a 5 i és què, 
perquè no dir-ho... l’èxit va fer perdre el nord al C.D.            
RIBES.
Sí, sí, el que es diu morir d’èxit, ja que aquesta secció  
compta amb una plantilla de 29 jugadors, dels quals, 24 van 
gaudir de la festa. Per tant no és difícil imaginar que la      
continua rotació de jugadors va restar potencial futbolístic a 
l’equip local que no humorístic ja que els participants s’ho 
van passar d’allò més bé sense restar mèrit a l’equip visitant 
que fou un clar exemple d’equip seriós i organitzat i que amb 
la qualitat que té es va emportar el partit amb una merescuda 
solvència.

Els jugadors protagonistes van ser:

BLANCA SUBUR
R.Font, David, C.Sanz, Gaby, Magi, J.Lucas, Tito, Kike, 
Sergi, Juanito, P.Gonjon, JC.Gea, P.Roig, C.González,     
Abdón.

C.D. RIBES
Porters: Guijarro, Antonio
Defenses: Oscar, Iniesta, Canta, Juan, Javi, Joan, Elder, 
Jesús, Gustavo, Sarabia.
Mitjos: Sergio, Arteaga, Paco, Bargalló, Rafel, Guillem, 
Blanco.
Davanters. Andrés, Basilio, Martín, Haro, De la Torre, Sedano.

VETERANS 
C.D.RIBES
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Una “oxidación” articular
Se podría calificar la artrosis como una “oxidación” 
de las articulaciones del cuerpo humano. Se trata 
de una acumulación de sales de calcio que poco a 
poco solidifican las articulaciones, volviéndolas 
cada vez menos móviles y desembocando en una 
deformación de las mismas.

Se tiende a asociar la artrosis a las grandes 
articulaciones (rodilla o cadera), cuando en realidad 
afecta igualmente a las más pequeñas. Amenaza 
en particular a los 24 segmentos articulares de la      
columna vertebral, la más importante cadena móvil 
del cuerpo humano, implicada en la mayoría de los 
movimientos cotidianos.

La subluxación favorece la 
artrosis
Cuando menos movilidad tiene una articulación, 
más vulnerable es a los depósitos de calcio. Ésta es 
la razón por la cual una subluxación –un 
desplazamiento vertebral-, provocada por ejemplo 
por un mal gesto a una caída, puede ser el primer 
paso hacia esta “oxidación” articular. Si la 
subluxación no se corrige a tiempo, la articulación 
vertebral se solidifica poco a poco y acaba por 
deformarse. Se acusan dolores, se encorva la 
columna; se  envejece antes de tiempo.

La artrosis y la osteoporosis son dos tipos de 
problemas óseos frecuentemente asociados al 
proceso de envejecimiento. Sin embargo estos 
trastornos no constituyen una fatalidad: es        
totalmente posible evitarlos. Su doctor en        
Quiropráctica desempeñará un papel esencial 
en la detección y prevención de estas 
enfermedades, permitiéndole gozar de tonicidad 
y movilidad a lo largo de toda su vida.

Su doctor en Quiropráctica desempeña un papel 
esencial en la detección y la prevención de la      
artrosis y la osteoporosis, permitiéndole gozar de 
tonicidad y movilidad a lo largo de toda su vida.

La Artrosis

Columna cervical normal.

La artrosis es una especie de “oxidación” de las 
articulaciones.

La Quiropráctica devuelve la 
movilidad
En el caso de una artrosis ya establecida, el trabajo 
del doctor en Quiropráctica consistirá en corregir la 
mala posición de las articulaciones en cuestión, con 
el fin de devolverles una mayor movilidad, evitando 
así que el problema empeore.

En cuanto a la prevención, el papel del doctor en    
Quiropráctica es primordial: detectará los 
desplazamientos o bloqueos vertebrales, devolverá 
la movilidad a las articulaciones, evitando así que el 
proceso de solidificación se inicie. Así pues, los 
pacientes que reciben cuidados quiroprácticos 
regulares se mantienen flexibles, erguidos, en una 
palabra, más jóvenes.

En el proceso de artrosis 
los depósitos de sales de 
calcio solidifican poco a 
poco las articulaciones, 
volviéndoles rígidas.

(En el proper L’Altaveu parlarem de La Osteoporosis)
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per Pilar Carbó

AROMES I FRUITS DEL GARRAF-2
En el passat, l’home coneixia 
quines plantes eren comestibles, 
quines metzinoses, quines 
tenien propietats curatives, etc.

No obstant, des que l´home 
s´ha anat assentant a les 
ciutats, la seva relació amb la 
natura ha anat perdent força 
i conseqüentment també la 
cultura tradicional sobre els 
diferents usos de les plantes. 

En el present article, es 
descriuen, en primer lloc, 
els principals fruits i plantes 
comestibles de l’entorn natural 
més proper (el Garraf) i, en 
segon lloc, s’adjunten algunes 
receptes per poder gaudir del 
sabor i aliment que aquests 
ens ofereixen i evitar la pèrdua 
d’aquesta font de saviesa. 

Les plantes aromátiques, també 
gustoses, no han estat incloses 
en aquest article perquè van ser 
objecte d’un article anterior que 
porta com a títol “Les aromes 
del Garraf” i que també forma 
part d´una activitat proposada 
pel Museu de Gavà. 

FIGUERA  (Ficus carica L)
On viu 
Viu a tota la mediterrània on troba indrets     
profunds amb aigua subterrània peró amb sol i 
aire sec.
Propietats
Els fruits (les figues) son energétics i nutritius 
perquè tenen molt de sucre. També són laxants 
i pectorals.
Amb les figues s´elaboren bones confitures i si 
les deixen assecar són molt energètiques    
barrejades amb altres fruits secs com les nous. 
També es fan almívars.
La llet de les figues elimina les dureses i       
berrugues de la pell.
Recol·lecció 
A la tardor.
Altres curiositats
La sicomància consistia en una mena d´endevinalla mitjançant les fulles de 
la figuera, s´escrivia la pregunta sobre la fulla i segons el temps que trigava 
en assecar-se donava el vaticini.
En les mitologies antigues s´atribuien a les figues propietats afrodisíaques. 
Les creences diuen que mai s´ha de passar per l´ombra d´una figuera       
perquè porta mala sort.

FIGUERA DE MORO (Opuntia ficus- barbárica)
On viu 
Originària de Mèxic, s´ha adaptat perfèctament 
al nostre territori. Aquesta planta subjecta el 
terreny evitant l´erosió. Està adaptada per 
resistir llargues sequeres. Li agrada mirar al 
sol.
Propietats
Amb les figues, que són molt nutritives, es fan 
melmelades. També es mengen crues              
directament o amb sucre.
El fruit és astringent (antidiarreic). Les pales 
fresques s’obren per la meitat i barrejades 
amb sucre donen un suquet molt bo per al 
constipat.
Recol·lecció 
A la tardor.
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ESBARZER (Rubus ulmifolius)
On viu 
Aquesta liana viu en qualsevol 
indret on troba sòls humits, 
vores de camins i ribes.
Propietats 
Els fruits formats per diverses 
drupes vermelles i negres són 
molt gustosos i s´elaboren 
melmelades i pastissos. També 
són molt bons menjats crus i 
amb suc són  refrescants.
Les infusions de les fulles i els 
brots milloren la gastroenteritis, 
còlics i diarrees.
Les fulles i els fruits bullits curen les inflamacions de la boca.
Recol·lecció
A finals d´estiu i principis de tardor.
Altres curiositats
En alguns llocs de Galícia diuen que els fruits no són 
bons per que se’ls mengen els llangardaixos.

ARANYONER (Prunus espinosa)
On viu 
Viu en zones humides i        
plujoses, fondalades, prop de  
les rieres.
Propietats
Els fruits són arrodonits i de 
color blau fosc quan estan  
madurs. 
Amb els fruits es fa el licor 
pacharan. Són tonificants i 
aperitius. No s´han de menjar 
mai els pinyols perque són  
tòxics.
Les flors són diurètiques.
Recol·lecció
Els fruits es recol·lecten a la tardor.
Altres curiositats
S´han utilitzat els fruits en ritus d´exorcisme perquè es 
creia que el diable els tenia por.

OLIVERA (Olea europea L)

On viu
Viu a les terres de conreu, 
als marges i assilvestrada 
entre la màquia d´ullastre 
(olivera borda) i margalló.

Propietats
Les olives ens proporcionen 
un oli suau i excel·lent del 
qual tots sabem fer-ne 
ús.
L´oli redueix l’excés de   
colesterol. Les fulles      
baixen la febre.

Recol·lecció
A la tardor- hivern.

Altres curiositats
En moltes cases colocaven rams d´olivera a les portes 
per protegir les cases, granges, etc. Aquest poder       
augmenta si s´han beneit en diumenge de Rams.

GARROFER (Ceratonia siliqua L)
On viu
Viu en qualsevol indret i    
convivint amb tot tipus de   
comunitats vegetals, prefe-
rentment en llocs assolellats.
Propietats
Els fruits o garrofes són       
comestibles i dolces. L´home 
les menjava en èpoques de 
fam quan se´n feia xocolata 
amb la seva farina i era       
aliment important pels cavalls 
i animals de treball.
Les garrofes són astringents 
Recol·lecció 
A  la tardor.
Altres curiositats
Molta gent porta  beines de garrofa per conservar la salut 
i una llarga vida.

A N U N C I A ’ T   9 3  8 9 6  4 1  7 2
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LA  PLAÇA

“EL CABALER”

Aquest és l’eslògan que sembla ser 
utilitzará el PP a la seva campanya 
electoral a les eleccions generals 
del proper 9 de març. Penso que 
mai un eslògan ha sigut tant reeixit. 
De ben segur que us preguntareu 
el perquè d’aquesta afirmació. Ho 
aclariré:
Certament, estic segur que si els 
catalans no patim un profund i greu  
atac d’ amnèsia, tenim o hauríem de 
tenir “les coses ben clares”. Anem a 
pams:

 1.- Són clares les  fotos de 
les “Açores”, les mentides, fins i tot 
reconegudes pel propi Bush i no pel 
PP, a propòsit de la ignominiosa 
guerra d’Iraq, això desprès de 
menysprear les veus d’un 95% del 
poble de tot l’Estat que sortí al carrer 
en contra de la guerra “preventiva” 
mai recolzada per l’ONU.

 2.- Són clares les falsedats 
i els insults fets pel senyor Acebes 
(lo de “senyor” és pura retòrica ja 
que com diu el refrany, “de porc i de 
senyor, se n’ha de venir de mena”) al 

afirmar què qui digués que els atemptats del 11-M no havien 
sigut comesos per ETA era un miserable i un mentider.

 3.- Són clares les constants i grolleres campanyes 
contra els catalans, cridant als “espanyols de bé” a tots els  
“boicots” possibles.

 4.- Són clars els insults permanents en vers el nostre 
poble, les nostres institucions i els seus ciutadans utilitzant 
els “pregoners” finançats per la cínicament dita “església de 
tots”.

 5.- Són clars els menyspreus i les mentides envers la 
nostra llengua i la nostra cultura.
 
6.- Són clares les constants traves a l’esperança de pau a 
Euskadi.

 7.- És clara la utilització dels Jutges (posats per ells) 
i de la pròpia Justícia per a intentar retallar llibertats i per 
a arrancar de soca-rel el ja de per sí paupèrrim Estatut de 
Catalunya.

 8.- És clara la complicitat amb la cúpula Eclesiàstica 
més reaccionària que hom pugui recordar des del “Nacional 
Catolicismo”.

 9.-. És clar que qui va dir “Endesa antes alemana 
que catalana” és el personatge “franquícia” d’aquest “equip”.

 10.- És clar que no hi ha cap partit d’ultradreta a 
Espanya perquè senzillament són ells!

Desprès d’aquest decàleg de “claredats”, comprovables 
només anant a l’hemeroteca o revisant vídeos, un és 
pregunta si encara hi ha algú que deixi de tenir “LAS IDEAS 
CLARAS” a casa nostra.

“Las ideas claras”
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Aixó ...i molt més

. . . quin Carnaval!!!
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NOVA OFERTA DE CURSOS DE CATALÀ AL SERVEI LOCAL DE 
CATALÀ DE SANT PERE DE RIBES

Les classes del segon quadrimestre començaran el dia 18 de febrer

Ja és obert el període de matriculació per als cursos de català per a adults a Sant Pere de Ribes que organitza 
el Consorci per a la Normalització Lingüística mitjançant el Servei Local de Català de Sant Pere de Ribes.
Per al segon quadrimestre es proposen els següents cursos:

Nivell bàsic 2 i nivell bàsic 3. Els cursos de nivell bàsic són gratuïts. Estan pensats per a no catalanoparlants, i 
s’adrecen tant a persones que acaben d’arribar a Catalunya i que volen tenir un primer contacte amb la llengua 
catalana, com a les que ja l’entenen i volen adquirir la fluïdesa necessària per desenvolupar-se en les seves 
relacions personals i professionals. 

Nivell intermedi 1 i nivell de suficiència 1 i 2. Són cursos dirigits a persones que ja dominen en gran part la llen-
gua oral,  que volen aprendre l’expressió escrita i perfeccionar l’expressió oral.

Pel que fa als cursos a distància, es farà el nivell de suficiència 2 i 3. En aquest tipus de cursos l’alumne estudia 
pel seu compte i té el suport d’un tutor que l’orienta en el procés d’aprenentatge. Aquesta modalitat s’adreça a 
persones que per raons laborals, personals, geogràfiques, etc, no poden assistir als cursos presencials.
Els cursos que imparteix el Consorci per a la Normalització Lingüística estan homologats amb les titulacions que 
expedeix la Secretaria de Política Lingüística. Així doncs, la prova final dels cursos B3, E3, I3 o S3 permet d’ob-
tenir un títol oficial, que equival als nivells A, B i C de català.

Les inscripcions es fan a partir del 4 de febrer per als alumnes preferents (antics alumnes) i a partir del 6 per a 
la resta d’alumnes. Les persones que no hagin fet mai cap curs de català poden fer una prova de col·locació per 
saber quin curs els correspon. Les proves de col·locació es fan els dies 30 i 31 de gener.
Els cursos comencen els dies 18 i 19 de febrer.

Voluntaris per la llengua
El programa Voluntaris per la llengua està orientat als alumnes dels cursos bàsics i elementals o a altres perso-
nes que vulguin practicar la llengua parlada –o els calgui reforçar l’expressió oral- amb la col·laboració d’alum-
nes 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, que té molt bona 
acollida tant per  part dels voluntaris de parla catalana com per la gent nouvinguda, es tornarà a iniciar a partir 
del mes de març.

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, 80 ajuntaments, 37 
consells comarcals i la Diputació de Girona. A través d’una xarxa de 22 centres de normalització lingüística es-
tesa 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)
          C. Major, 110 (Can Puig)
                Tel. 93 896 48 84
                spribes@cpnl.cat

SLC de Sant Pere de Ribes (Les Roquetes)
Pl. de la Vinya d’en Petaca, s/n

Tel. 93 814 27 44
 lesroquetes@cpnl.cat
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         Efemèrides per a març 2008

Dia: 
  3   Mercuri màxima elongació oest (27º).
  7  18:14 h Lluna nova. Comença la llunació número 1.054.
10  15:00 h Lluna en perigeu a 361.240km de la Terra.
15  Mart 1,7 º al Sud de la Lluna.
19  Saturn 2,6º al Nort de la Lluna.
20  6:48 h Equinocci de primavera.
20  Comença la rotació solar número 2.068.
23  Venus 1º al Nort de Mercuri.
26  16:00 h Lluna en apogeu a 410.621km de la Terra.
30  Diumenge entra l’horari d’estiu, s’avança 1h als  rellotges. 

Ortos i ocasos solars:
Dia   5: 6 h 27 m i 17 h 57 m; 
Dia 15: 6 h 11 m i 18 h 07 m; 
Dia 25: 5 h 55 m i 18 h 17 m.
Dia Julià (a las 0h UT del dia indicat)
Dia   5: 2454530,5
Dia 15: 2454540,5
Dia 25: 2454550,5

Lluna nova
dia 7 a les 18:14 h.

Quart creixent
dia14 a les 11:46h

Lluna plena
dia 21 a les 18:14

Quart minvant
dia 29 a les 22:47h

astroribes@hotmail.com

EL “BiG BANG”

El Big Bang, de que tant es parla, és poc conegut, 
i val la pena d’explicar-lo, perquè forma part de la 
cultura moderna.

Fins a la meitat del segle passat es creia que tot 
el món estava comprès en la Via Làctia, de la 
qual el Sol en formava part, i que es trobava en 
estat estacionari, sense augment ni pèrdua de 
massa. Però vet aquí que el savi Doplér estudià 
l’efecte que porta el seu nom, observant que, 
quan un objecte sonor, per exemple una 
ambulància, se’ns acosta, apreciem el seu so 
com més agut del que és en realitat, i quan 
s’allunya, més greu del que és. Posteriorment, 
s’aplica això a la llum, i després de comprovar 
amb telescopis més potents, que la Via Làctia 
només és una dels milions de Galàxies que 

. . . una opinió
integren el món, i que la llum de totes elles 
s’escorre cap el vermell, s’arribà a la conclusió 
de que el cosmos es troba en expansió: I heus 
aquí el Big Bang. I tenint en compte aquesta 
explosió, es calculà que el món estava esclatant 
des de feia aproximadament uns dotze milions 
d’anys, a partir d’una matèria no major que una 
mandarina; però això sí: amb una temperatura i 
densitat inimaginable: respecte a qui fou el 
creador d’aquesta matèria original, mentre que 
uns creiem que fou Déu etern, altres no ho 
creuen. En tot cas hi ha una cosa certa: i és que 
per força ni ha d’haver un Ésser etern, perquè, si 
en algun moment no hi hagués hagut res, 
tampoc ara hi hauria res. Perquè del no res, no 
en pot sortir res.
                  Magí Miret

per Joan Carles Molina



  
    

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.

Agenda
BIBLIOTECA

MANUEL DE PEDROLO

MARÇ
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8 DE MARÇ – DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Dissabte 8 de març, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb la Jordina Biosca
La donzella de flors i ferro
Per a nens i nenes a partir de 3 anys

8 DE MARÇ – DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Divendres 14 de març, a les 19 hores:
Conferència Els rellotges de sol: orígens i      
construcció, a càrrec d’Andreu Majó, director del     
Museu de Rellotges de Sol “Can Majó” de Cabrils, 
i Jaume Selichs, constructor de rellotges de sol.

Divendres 28 de març, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de l’Antònia Santana
Historias del Kronen, de M. A. Mañas

Dissabte 29 de març, a les 12 hores:
Presentació i narració del conte 
El secret de la lluna, núm. 3 de la col·lecció     
Ginjoler, d’ El Cep i la Nansa edicions, amb els 
seus autors Susanna Peix i Víctor Capdet
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Hora del conte amb llengua de signes catalana
I a continuació hi haurà un taller d'aprenentatge 
de signes, cançons i dibuix al voltant del conte.

Exposició de ceràmica de Lidia Serra
Del 6 al 29 de març, a la sala polivalent
Inauguració dijous 6 de març, a les 19 hores

Exposició Rellotges de sol, de la col·lecció 
Andreu Majó del Museu de Cabrils
Del 14 al 29 de març, al vestíbul i sala de música 
de la biblioteca

Divendres 7 de març, a les 19 hores:
Conferència La masculinización del feminismo, a 
càrrec del Dr. Ney Bensadon, jurista internacional 
especialitzat en temàtica de dones.






