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ue n’ha passat de temps des de l’ultima edició de L’Altaveu. Un estiu ple d’ anades 
i vingudes, d’entrades i sortides, però com recomana la dita “volta el món i torna 
al born”. I al born han tornat la majoria, alguns s’han quedat “penjats” amb alguna 
història, i d’altres no s’han mogut del lloc. És possible que la “crisis” tingui part de 

culpa de que aquest estiu hagi estat més “bullit” del normal per a molts, que els destins no 
foren tan llunyans i que les estades s’escuressin, però tot i això arribar al mes de setembre 
es tornar a les arrels, als costums, als horaris. O sigui a la rutina, i a aquesta fita tots hi som 
convidats.

A L’Altaveu estem encantats de tornar a la rutina amb la força que ens ha donat el dejuni 
d’edició. Els col·laboradors fan la seva incorporació amb la il.lusió de continuar donant 
consells, opinions, informacions diverses, cadascú en el seu estil i en el seu espai. Espais on 
fins i tot alguns ens anuncien un canvi radical, sense perdre l’essència.

Hem de parlar també dels anunciants de L’Altaveu, gràcies per continuar amb nosaltres i 
mantindrem així la humil realitat de que Ribes tingui la seva publicació. No ens cansarem 
d’agrair a qui fa possible que continuem mes a mes, l’esforç que els suposa econòmicament 
en els temps que corren i la confiança que ens atorguen donant-nos la imatge del seu negoci 
per a promocionar-lo, identificant-se així amb L’Altaveu de Ribes.

Volem aprofitar també, tot obrint la temporada, convidar al públic per crear una linea de 
comunicació més estreta, volem obrir encara més L’Altaveu i que a través d’imatges, 
escrits, o petits comunicats, el públic hi pugui participar més directament. Ens interessen les 
propostes que tingueu, ens les podeu enviar via email- laltaveu@laltaveu.com.

Bé, pot ser que com a editorial, no sigui molt convencional, però es que hi havien un “parellet” 
de coses que ens venien molt de gust de comentar-les.

Fins aviat!
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En Jaume Casadevall és un home primmirat concís en les 
explicacions i concret amb els detalls. De professió, artesà per 
convicció, perquè no recorda altre desig que el que va complir 
quan va entrar a estudiar a la escola Massana de Barcelona.

Fill nat a Girona, de Palafrugell fa cap a Avinyonet seguint 
l’ofici del pare, en Joan Casadevall Costa qui va dedicar la 
seva vida  professional a la foneria de peces industrials en un 
taller fins a la seva mort. Taller en el que en Jaume va fer les 
seves primeres figures amb motlles de sorra i amb metalls 
d’alta temperatura.

No era precisament el mateix ofici que ell ha desenvolupat a 
la seva vida però potser va ésser el punt d’inici de la decisió 
de ser escultor.

 L’ home 
 de plom

Als 14 anys quan entra a la Massana treballa amb fusta, 
pedra, bronze, i amb les tècniques establertes. D’aquí i 
amb companys de l’escola neix un grup artístic anomenat 
“Grup artístic L’Hospitalet” que exposava de forma 
conjunta tot tipus d’escultura, pintura i joieria. Li rondaven 
els vint anys d’edat i encara ajudava al pare al taller. En 
aquesta mateixa edat es casa amb la Isabel Cardó amb 
qui té dos fills, el Jaume i la Gemma de qui també té un 
nét, en Pol.

Tenia només 19 anys quan una empresa de soldats de 
plàstic li encarrega els primers motlles de dos o tres 
models de soldadets. Això el va portar a relacionar-se 
amb artistes del moment que ja feien soldats de plom i va 
començar a treballar per a ells per encàrrec. Fins el 1992 
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es va dedicar a fer les escultures i els 
motlles que  posteriorment venia als 
fabricants.

Quan mor el pare es tanca el taller de 
foneria i en Jaume fa cap a treballar a una joieria 
orfebreria  d’on recorda sobretot la precisió dels detalls, 
llimats impossibles i perfeccions gairebé microscòpiques.

El mateix 1992 recorda la seva primera comanda de 
l’Ajuntament de Vilanova, “el diable de Vilanova”, 1.000 
figures, però aquest cop no era només el motlle, sinó que 
s’havien de lliurar completament acabades. Va descobrir 
amb l’ajut de la seva dona, la Isabel, el posterior procés 
de les figures, la pintura i l’acabat de les seves pròpies 

obres. Imatges de les Olimpíades de Barcelona 92 els 
varen acompanyar en la fita de pintar i acabar els 1.000 
diables de Vilanova.

Aquest fet li va donar la idea de continuar en aquesta línia 
la seva professió. És a partir d’aleshores quan en Jaume 
amb l’ajut de la seva família empren el camí de convertir 
en petites obres d’art les identitats culturals populars dels 
municipis que li demanen.

Han passat per les seves mans gegants, dracs i caps 
grossos d’arreu, i ha treballat per molts ajuntaments. 

A Ribes va fer com a primera feina el drac de tres 
caps, després els gegants, en Pere i la Paula i el 

ball de cintes de les Roquetes. També, encarregat 
per l’entitat GER, els grallers de Ribes i un parell 
de nans, a Sitges les tres parelles de gegants, 
l’àliga, el drac, la moixiganga, el ball de cercolets, 
balls de bastons i aquest any el ball de pastorets. 

A Vilafranca a part de donar continuïtat a 
reproduccions ja fetes, enguany ha recreat el “ball 

de cotonines”.

D’altres Ajuntaments com Cambrils, Salou, Cubelles, 
varen fer encàrrecs al Jaume. Per a les comarques  
gironines també ha rebut encàrrecs, per a la capital en 
concret, va realitzar els gegants antics, en Cugat i la Musa 
així com el gegantó Narcis bomber. A Besalú va reproduir 
en plom els “manaies i els “estaferms”, i a Verges es 
va agoserar a encapsar per a col·leccionistes (o no) la 
famosa “dansa de la mort”.

El procés que en Jaume utilitza és un compendi de totes 
les seves vivències i experiències professionals. La 
creació de l’escultura, tècnica apresa a l’escola Massana 
li dóna la capacitat a partir d’una imatge fotogràfica i una 
cera moldejable concebre un original amb tots els detalls. 
Aquest primer motlle serveix per passar al metall, aquí 
la seva experiència en la foneria l’habilita per treballar 
amb diferents aliatges i temperatures i aconseguir que el 
resultat final sigui el més òptim a les necessitats. Arribats 
a aquesta fase i  dins una centrifugadora, en un  motlle 
rodó de cinc o sis figures, és on s’omplen d’una barreja de 
plom, antimoni i de vegades estany.

Quan les figures surten, no sempre estan senceres, 
de vegades braços i/o detalls que en Jaume tracta de 
la manera més metòdica, són petits motlles a part que 
posteriorment reuneix amb una soldadura especial 

1 2
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anomenada Newton. A molt baixa temperatura permet un 
bon acabat sense el perill de fondre la figura al soldar-
la. Entre aquest procés i el posterior en Jaume es val de 
metodologies utilitzades en el precís i refinat món de la 
joieria i l’orfebreria.

I finalment, l’acabat de les figures a través en primer 
lloc d’una capa d’imprimació per a garantir que el metall 
no es faci malbé i la pintura, on els detalls i els colors 
exactes són imprescindibles per donar credibilitat a l’obra, 
es mantingui perdurable en el temps. Unes peanes del 
mateix metall amb el nom corresponent en relleu a sota la 
figura donen per acabat el procés de reproducció a petita 
escala dels personatges més representatius  de Festes 
Majors i celebracions típiques dels municipis d’arreu. La 
cultura popular s’ha representat de moltes maneres, però 
en Jaume eleva a la categoria d’art la tradició popular. 
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D e  m a s  e n  m a s
per Núria Martí

na de les cases més 
conegudes al poble de Ribes 
és aquesta, que trobem en 

direcció a Vilanova i la Geltrú,  per 
l’antiga carretera, i a la que 
accedim a través del camí de 
Montgròs, que  també  ens porta  a 
can Vidal de la Serra, can Ramon, 
can Ramonet, la Masieta, can 
Massalleres,…i a d’altres masies i 
finques que voregen el terme. Al 

seu voltant, veiem una gran 
extensió de vinyes, garrofers i 
oliveres, que es treballen a diari 
amb plena dedicació, i a peu de 
camí, el celler centenari, propietat 
de la masia, que s’ha anat alçant 
amb els anys com a “Vega de 
Ribes”, i on la família hi elabora i 
embotella el seu propi vi.

La masia de la Serra, d’origen 

medieval, la formen dues cases 
que es comuniquen entre elles,  
amb un gran nombre d’estances, 
com la cuina, els tres menjadors i la 
sala d’entrada, amb una inscripció  
al portal on s’hi indica la data de 
1819. També hi ha un text que diu 
:”Roig. Ave Maria. Agost 1806”. Es 
tracta de diferents èpoques en què 
s’ha anat transformant l’entrada i el 
baluard de la casa.  El  més antic 

La Serra
U
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que es conserva  és la torre de 
guaita que s’alça amunt,  més de 
10 metres, i des d’on es pot veure 
gran part de la nostra comarca. És 
de base quadrada, està adossada 
a l’edifici principal, i del segle XII. 
Aquesta torre era un element molt 
necessari antigament, sobretot en 
masies situades a certa alçada, 
als altiplans,  i a les afores del 
poble, per assegurar la vigilància 
de la costa més propera, camí fàcil 
d’accés pels vaixells de pirates i 
corsaris, que fins al segle XVIII es 
van fer amb les riqueses i presoners 
de molts pobles dels voltants i 
d’arreu de Catalunya. A la nostra 
comarca es concentraren sobretot  
entre Vilanova i Sitges, a les cales 
properes al Pla de Miralpeix. Per 
això, moltes masies també es van 
fortificar, i s’hi van fer torres per 

amagar-s’hi els guanys o els propis 
habitants. Quan es divisava perill 
els pagesos es feien senyals entre 
ells, i avisaven la gent del poble per 
tal que s’amagués, a vegades, fins 
i tot, fent fogueres.

Els origens dels Roig de la Serra dins 
l’arbre genealògic ens duen a l’any 
1540. Hi han viscut durant disset 
generacions. El darrer de la nissaga 
Roig va ser Lluís Roig, que no es va 
arribar a  casar, i que va venir a viure 
a La Serra amb la seva germana 
Carme, quan va morir el seu germà 
Amador. Al 1978 va ser quan hi va 
anar a viure la família Bartra-Roig, 
degut a que un altre germana, la 
Montserrat, es va casar i vivia a 
Barcelona, i dos dels seus fills, en 
Lluís Anton i l’Alfons, van continuar 
l’activitat del camp a la masia.

En Lluís Anton Bartra Roig i la 
Roser Torrens Giralt, que era de 
Ribes, es van casar al  1964.  Van 
tindre vuit fills: en Baltasar, en 
Joan Lluís, la M.Rosa, en Carles, 
en Ramon, en Sergi, en David 
i la Meritxell. El primer d’ells, 
juntament amb son pare, en Lluís 
Anton Bartra, va perdre la vida,  en 
greu accident a la masia. El seu 
germà Alfons, que també viu a la 
Serra, es va casar amb la Neus 
Sebastián Angelats, i un dels seus 
fills, l’Enric, ha continuat també 
amb la tradició vitivinícola de la 
Serra. Actualment viu a la masia 
amb la seva dona, Irene, i els seus 
quatre fills: la Maria, la Laia, en 

Durant l’època de verema, al davant de tot en Parisi, en Lluís Anton dalt del 
cavall, i entre d’altres, l’Amador Roig, amb croses.

A l’entrada de la Serra, asseguts a 
taula, en Lluís Anton Bartra, amb 
camisa de quadres, acompanyat per 
Ramon Pascual, en Paise, i l’Amador 
Roig, entre d’altres.
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Martí i en Biel. Per la seva banda, 
a la Serra hi segueix també vivint la 
Roser, que ja té sis nets.

Prova de tants anys dedicats al 
conreu de la vinya i la qualitat de 
l’elaboració de vins, són els premis 
obtinguts l’any 1882 pel vi negre a 
l’Exposició Regional de Vilanova i 
la Geltrú i la de plata pel vi blanc a 
l’Exposició Universal de Barcelona 
l’any 1888. A la Memoria Vitivinícola 
de Barcelona, de Roig Armengol, 
es fa menció d’aquests guardons 
atorgats a Joan Roig Marcer, de la 
família Roig de la Serra.

Les setanta hectàrees de terra, 
entre ceps i garrofers, dels que 
disposa la masia, antigament 

van ser treballades per diversos 
pagesos de Ribes. Un de molt 
proper va ser l’Enric Albà Bolet, de 
can Vidal de la Serra, que va viure 
de prop l’època en que el raïm el 
collien en portadores i en feien 
tot el procés d’elaboració amb el 
mètode tradicional.  

Als seus 78 anys d’edat, aquest 
ribetà ha anat veient tota la 
transformació de la Serra i la 
incorporació, des dels anys 
quaranta fins ara, de diferents 
premses i també maquinària nova 
al celler. 

Altres parcers de Ribes avui 
recordats foren: en Joan Artigas, 
en Sebastià Camps, l’Esteve 
Carreras, en Josep Carbonell, en 
Josep Castellví, en Joan Cuadres, 
en Josep Moreno, els germans 
Pascual,  i d’altres, de manera que 
la masia sempre es trobava en 
plena activitat. 

Durant tots aquests últims anys 
ha estat la família Bartra, que ha 
orientat cap  al cultiu ecològic tota 
la producció de les seves terres. Al 
cap davant de la gestió del celler i 
la finca hi són l’enòleg Enric Bartra 
Sebastián,  i en Carles Bartra 
Torrens, el quart dels vuit germans,  
que ha seguit la tradició familiar 
fent de pagès a les terres de casa. 
Al 1978, amb l’adquisició dels 
primers tractors,  la forma de 
treballar es va anar modernitzant,  
i al 1982 van construir una tolba 
a la masia que els va permetre 

Al portal de la masia l’any 1915, diversos membres de la família Roig de la 
Serra: en Josep Roig Montaner, asseguda la Francisca Piera, i els seus fills 
Lluís, Amador, Josep Oriol (que era capellà), la Montserrat, la Carme, en Joan 
i l’Andreu, entre d’altres.

L’Enric Albà i Bolet, una de les 
persones que va treballar les vinyes 
de la Serra, i que avui encara hi 
manté un fort vincle.
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deixar de collir amb portadores i 
fer-ho carregant el raïm directament al 
remolc. 

Més endavant, a cap de nou anys, 
van adquirir una premsa pneumàtica 
que va suposar un avenç important, 
i que no trenca el pinyol del raïm ni 
n’aixafa la pell, així com un equip 
de refrigeració per controlar la 
fermentació i a la vegada no perdre 
els aromes primaris del raïm. Amb 
la certificació de les vinyes al 1996, 
i l’ampliació del celler al 2002, s’ha 
anat teixint el primer vi ecològic de 
la comarca  que es manté fidel a 
la no utilització d’herbicides, adobs 
químics, o productes  sistèmics per 
la terra. Una  filosofía que aprofita 
l’entorn, i que també aprofita 
l’existència de marges de pedra 

i de boscos propers  als camps. 
Una manera d’elaborar el vi que la 
família Bartra ha donat a conèixer 
arreu a través del seu producte, i 
que fa temps que exporten a altres 
cellers i a l’exterior, com al Japó o 
Estats Units.

“Vega de Ribes” es manté amb 
maquinària moderna d’última 
tecnologia i disposa avui dia de 9 
tines  d’acer inoxidable, cadascuna 
amb capacitat per 3000 litres 
de vi. D’entre les dotze varietats 
principals, les més destacades 
són el souvignon blanc i el merlot, 
i les més autòctones, la Garnatxa 
i la Malvasia de Sitges. Un celler 
i una masia, la de la Serra, que 
segueixen cap endavant.

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

L’entrada lateral a la masia La Serra.

Imatge frontal de la masia La Serra, amb la torre de guaita que sobresurt, i les vinyes a peu de camí.
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Enric Vicens-Calvet
Expresident de 
“Sociedad Española de 
Endocrinologia Pediátrica”

El creixement en talla o altura

Avui analitzarem com evoluciona  aquesta 
mesura des del naixement fins a l’edat 
adulta. (Fig. 2)

Brot de creixement des del néixer fins els 
2-3 anys  (primera infància).

Moltes vegades no existeix correlació entre 
la talla (i pes al néixer) i el creixement 
posterior doncs el fetus potser que hagi 
crescut poc perquè la matriu és petita i en 
altres perquè el fetus no ha rebut a través 
de la placenta la nutrició adequada.

De totes maneres, després de néixer, es 
produeix un important brot de talla, durant els 
2-3 primers anys. Això fa que als 2 anys  un 
nen mesuri ja, com a mitjana, 85 cm. És a dir 
aproximadament la meitat de la talla adulta.

Període comprès entre la segona infància 
i la pubertat.

És un periode en el qual el creixement és 
molt més lent i com veiem en la gràfica 
quasi es creixen els mateixos cm. cada any 
(4-6 cm.), però amb una tendència a una 
disminució progressiva de la velocitat de 
creixement.

Brot de creixement de la pubertat.

En les nenes aquest brot de creixement 
(canvi de ritme)  ja s’inicia al apropar-
se la pubertat (cap els 10 anys) i en els 
nens al començament de la pubertat 
(cap els 12 anys) El pic de màxima 
velocitat de creixement té lloc als 12 i 

SALUT INFANTIL

El creixement dels nostres fills - I 
n una societat del benestar com en la 

que afortunadament vivim, existeix un 
interès que pot esdevenir  una preocupació 
per a conèixer si els nostres fills creixen 
correctament, ja que està ben establert que 
la major part de programes  de salut en la 
infància en països amb menys recursos 
–excloses la prevenció de  malalties 
infeccioses-, es reflecteixen en un canvi 
en el patró de creixement. És un fet que 
s’ha observat en Espanya els darrers 
50-60 anys, i que s’anomena “milloria 
ancestral de la talla en països en vies de 
desenvolupament”. 

Dintre d’aquesta problemàtica analitzarem 
els principis elementals per a conèixer si el 
nostre fill es desenvolupa normalment.

Diguem abans de tot que cal distingir entre 
dos processos: creixement i maduració.

El creixement pròpiament dit, és un 
fenòmen quantitatiu que es tradueix per una 
modificació progressiva de totes les mesures 
corporals. Hom pot apreciar-ho determinant 

el pes, la talla o altura, el número de sabates 
que es calcen, etc.( Fig. 1).

La maduració, és un fenomen  qualitatiu. 
Així, amb la mateixa talla, les 
característiques visibles d’aquell nen/nena 
poden ser molt diferents. És a dir un adult 
no és sols una persona dos o tres vegades 

No existeix gaire correlació entre 
la talla al néixer i la talla adulta.

E

Evolució de les proporcions corporals segons un llibre clàsic 
de pediatria.

Els tres períodes de creixement que 
composen la corva de talle d’un infant 
fins l’edat adulta.

més gran que un nen, si 
no que el mateix temps 
ha variat la relació 
entre cap i el tronc 
-1/4 en el nen i 1/8 en 
l’adult-, han aparegut les 
característiques sexuals 
visibles,  diverses peces 
dentàries, etc.

La interacció d’aquests 
dos processos es 
l’expressió del grau de 
desenvolupament assolit 
pel nostre fill.

Hi ha moments, en 
aquest procés de 
desenvolupament en els 

que és més evident el creixement, -increment 
de talla durant  tota la infància- i en altres,  com 
la pubertat –aparició del pel pubià en els nois  i 
desenvolupament mamari en les noies-  en el 
que la maduració és el més evident. Llavors, 
l’individu madura fonamentalment: passa de 
nen  a adolescent.
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14 anys respectivament. Posteriorment el 
creixement torna a alentir-se per finalitzar 
uns 6 anys després del canvi de ritme en la 
velocitat de creixement.

Per a resumir, el brot puberal de creixement 
comença 2 anys abans en les nenes i finalitza 
també abans i el pic de màxima velocitat de 
creixement (Peak High Velocity-PHV-) és 
menor que en el sexe masculí. Els nois, 
en canvi, inicien la pubertat més tard, però 
els dos anys precedents han crescut  a una 
velocitat de 5 cm. per any, la durada de 
la pubertat és la mateixa i el PHV és més 
intens. Això fa que en l’edat adulta aquest 
dimorfisme sexual es manifesti amb una 
diferència de 13 cm. en favor dels nois. És 
a dir, una talla de 160 cm. en una noia és 
l’equivalent a 173 cm. en el noi.

Taules de creixement de referència 
per a la talla o altura

Per a conèixer si els nostres fills 
creixen normalment els hem de mesurar 
correctament i col·locar la seva talla 
en uns taules de referència per a la 
població catalana, fugint de l’ús de taules 
internacionals, etc, que s’adapten pitjor a 
la nostra població. (Fig. 3 i 4).

Òbviament les taules són diferents per els 
nois i les noies. 

En aquestes taules s’han marcat uns canals 
o percentils de creixement. ¿Per què hi 
són? ¿Quin valor tenen?

Tenen molta importància, perquè 
cada nen/nena durant tota la primera 
i segona infància va seguint “el seu 
canal de creixement”  i sols pot canviar 
transitoriament a la pubertat segons la faci 

més aviat o més tard. Per tant dóna molta 
idea del creixement normal o patològic 
(anormal) d’aquell noi/noia.

Es diuen també percentils (P) perquè 
indiquen el % de nens que per a aquella 
edat tenen una talla inferior. Així, un nen/
nena que creix pel percentil  97 (P97) serà 
un noi alt perquè per a aquella edat el 97 % 
del nois/nois són més baixos que ell/ella. 
Si ho fa pel P50, indicarà que per aquella 
edat el 50% de la població és més baixa i 
el  50% més alta. Tindrà doncs finalment la 
talla mitjana de la població

Mesura correcta de la talla y la seva 
valoració. 

Abans dels dos anys. La mesura de la talla 
que en aquest període s’anomena longitud 
és una mica difícil de fer a casa i s’efectua 
amb el lactant completament estirat sobre 
una superfície plana, etc, però en aquesta 
època de la vida en la que es porta sovint el 
nen/nena al pediatre, no és freqüent que la 
família intenti fer-ho a casa.

Després dels dos anys. La mesura de talla 
s’ha de fer dempeus. Com aparell es pot 
utilitzar un cinta mètrica o una escala 
anàloga enganxada a la paret. El nen cal 

que estant dempeus estigui ben estirat, 
però relaxat amb el cap i els ulls situats en 
un pla horitzontal sense que  miri ni a qui 
el mesura ni a terra. Aleshores s’agafa el 
cap entre les mans i s’estira lleugerament 
el coll. Cal efectuar dues-tres mesures i 
observar si  hi ha petites diferències, llavors 
pot fer-se una mitjana de les mesures;

• Els nens/nenes s’han de mesurar 
sense mitjons i només amb roba 
interior.

• El que mesura ha de col·locar 
una superfície horitzontal (llibre, 
fusta, etc) fregant el cap.

• L’alçada pot variar fins a 1 
cm. segon s’efectuï el matí o 
al vespre, ja que la columna 
vertebral es comprimeix en estar 
moltes hores dret. 

• Entre una mesura i la següent cal 
que passin al menys 6 mesos, ja 
que en períodes més curts l’error 
de mesura pot ser superior al que 
al noi/noia ha crescut.

Avaluació del pes

Paral·lelament a les corbes de talla 
existeixen els canals de creixement per a 
valorar el pes al llarg de la creixença

Com pot veure’s en els gràfics, la distància 
entre els canals o percentils de pes és més 
àmplia, especialment pel que respecta  entre 
els canals percentils (P) 75 i 97 perquè la 
normalitat del pes en la població està subjecte a 
més variabilitat segons el tipus d’alimentació.

En canvi la talla assolida en cada moment 
al llarg del creixement depenen més de les 
característiques genètiques, sempre que hi 
hagi una nutrició suficient.

En aquest sentit en les corbes de pes de 
la població catalana (part inferior del 
gràfic) s’observa un descens del pes com 
conseqüència de la lluita contra l’obesitat 
que s’ha promogut els darrers anys.

Posteriorment s’anotarà la talla i el pes en 
una llibreta i es representarà a les corbes 
de creixement corresponents per a una 
acurada  interpretació. 

Aquest serà el subjecte del proper capítol.               

Cada nen/nena durant la infància 
segueix un canal de creixement 

determinat.

En l’edat adulta els nois són 13 
cm. més alts que les noies.

El pes té molta més variabilitat 
en la població normal. 

Representació en canals o percentils de la talla i pes per a nois (esquerra) i noies 
(dreta), segons l’estudi espanyol (Carrascosa i col.laboradors.)

Mesura correcta d’un nen.

NOIS NOIES
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La Teresa Alsina, filla dels masovers de can Giralt i en Manel Martínez (en “Manolín”) ens obren les portes de 
casa seva per compartir amb tots vosaltres el seu tresor, tresor que van anar acumulant des de l’any 1973 quan 
es casen i l’esperit de col·leccionisme del Manel i la cultura conservacionista (de guardar-ho tot) de la Teresa 
s’ajunten per crear aquest museu del patrimoni humà de Ribes, on molts i diversos objectes exposats tenen 
nom, cognoms i adreces del nostre municipi. És espectacular els bocins d’història guardada amb tant d’afecte 
pel Manel i la Teresa, no sé si donarem crèdit a tot el que custodien.

Per sort volen compartir amb nosaltres tot el que tenen i conviden tant a particulars com a grups, escoles i 
entitats a poder visitar el que tenen exposat, el telèfon de contacte és el 93 896 10 74. Nosaltres els volem 
agrair per avançat la gentilesa de treballar per difondre història i cultura a qui la vulgui veure i escoltar, i també 
l’amabilitat de tota la família en atendre’ns.

PETITS DETALLS, GRANS RECORDS DE RIBES - 3

Soperes i plates de vaixelles dels avis (la vermella) i pares 
(la de floretes) de la Teresa Alsina, totes de la Cartuja.

Procés del cafè des del torrat començant per la dreta de la imatge, amb 
diferents molinets i varietat de cafeteres i pots per servir-lo. Tasses i xicres. A la primera filera de dalt i a la segona filera 

de baix una donació d’en Joan Marcer de xicres del Casino 
de Ribes d’uns 80 anys d’antiguitat.

Parament de taula típica catalana amb estris antics: ganivet 
de tallar el pa, setrill de terrissa, càntir d’aigua i el porró 
que concretament va sortir del restaurant El Celler de 
Sant Miquel d’Olèrdola propietat dels avis de l’Anna 
Monasterio.

Cuina econòmica 
donació de la 
Montserrat Masdéu 
amb una olleta de 
terrissa i una altra 
de ferro colat. A 
terra, galleda de 
zenc amb pales de 
fusta per a picar la 
roba quan encara es 
rentava al safareig.
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Planxes de diferents països 
i èpoques des del carbó fins 
l’electricitat.

Diversitat de plats, plates, teteres i cafeteres comprats a les gitanes que venien 
en mula artesania d’arreu, junt amb restes de vaixelles familiars.

Tupins, gerres i càntirs d’oli que es 
diferenciaven dels càntirs d’aigua per tenir 
un sol broc de sortida.

A la filera de sota, les dues de marc més claret, són rajoles 
antigues de Cal Forner Vell abans de la seva remodelació. 
A la mateixa filera, les de marc més fosc, pertanyen a la 
cuina de Can Giralt.

Cuina econòmica de la casa de Vilanova de 
la Montserrat Guillaumes, filla de Ribes, 
amb gerres i estris propis dels fogons.
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c/ Havana, 18 1er 3a  Tel. 93 815 15 17
Vilanova i la Geltrú

Horari: dimarts i dijous de 17:00 a 20:00

dietistaescofet@gmail.com

L’ALIMENTACIÓ SEGONS
L’ETAPA VITAL  (1a. part.)

Laura Escofet i Rigual
Dietista-Nutricionista
Especialitzada en Trastorns 
de la Conducta Alimentària

Què hem de menjar segons la fase de la vida 
en la que ens trobem?
Al llarg de la vida experimentem canvis i vivim situacions 
molt diferents; conseqüentment les necessitats nutricionals del 
nostre organisme van canviant per adaptar-se a aquestes noves 
circumstàncies. La millor dieta és aquella que es caracteritza per ser 
completa i variada. A continuació es mostren les recomanacions 
nutricionals més rellevants per cada etapa de la vida. 

     1.  Nens preescolars i escolars (fins els 12 anys)
Els nens experimenten un creixement i desenvolupament 
constant junt amb un rendiment físic i intel·lectual elevat. Tot 
això representa una despesa energètica molt alta per l’organisme, 
que s’ha de compensar amb una bona alimentació. Els hidrats de 
carboni (nutrient energètic essencial pel cervell), que trobem en 
el pa i els cereals, són la millor font d’energia. 

El nen té alts requeriments de minerals (calci, ferro i zinc) i 
vitamines (A, D, B2 i àcid fòlic) que afavoreixen a un millor 
rendiment tant físic com intel·lectual, que també es veuen reforçats 
amb una dosi alta d’àcids omega-3. Aconseguir que el nen/a 
ingereixi aquests nutrients en les primeres etapes de la vida pot 
ajudar a un millor rendiment escolar. La llet enriquida, les nous, el 
peix blau (3-4 vegades a la setmana), els llegums, les verdures i les 
fruites són aliments molt recomanables en aquest rang d’edat. 

     2.  Adolescents
En aquesta etapa de la vida el desenvolupament corporal i els 
canvis orgànics destaquen per la seva importància; s’experimenta 
un ritme de creixement accelerat combinat amb episodis  
d’hiperactivitat física i intel·lectual. Això requereix una aportació 
d’energia i nutrients important. A l’igual que en l’etapa anterior, 
els carbohidrats procedents dels cereals són la millor font 
energètica per cobrir aquesta despesa. 

Tot i així, degut al creixement de la massa corporal, les necessitats 
de proteïnes són considerables, sent lleugerament majors en els 
nens. No hem d’oblidar l’aportació d’alguns minerals com el calci 
i el ferro pel notable desenvolupament i maduració del teixit ossi 
i, en les noies, per compensar les pèrdues menstruals. Els làctics 
i les ametlles (pel calci) i la carn, el peix i els ous (pel ferro) són 
els aliments més indicats. 

Cal recordar que s’ha d’evitar un consum excessiu de greixos 
(productes industrials, menjar ràpid, excés d’embotits...) per 
prevenir, entre d’altres conseqüències, alts nivells de colesterol.  

     3.  Adults 

Hem de moderar el consum de greix, especialment el de tipus 
saturat, ja que incrementa el colesterol i els triglicèrids. A llarg 
termini, això es tradueix en un excés de pes i una predisposició 
a determinades malalties. Per aquest motiu seria bo reduir 
la ingesta de productes industrials, embotits i brioixeria. No 
obstant, avui coneixem que un consum regular d’àcids grassos 
omega-3 redueixen el colesterol. La llet enriquida, el peix blau 
(2-3 vegades setmanals) o bé, 3-4 nous diàries, cobreixen les 
necessitats d’aquests àcids. 

La dona ha d’assegurar l’aportació de ferro per cobrir les pèrdues 
menstruals. Per això, és imprescindible que, per una banda, es 
consumeixin productes d’origen animal i, per altra banda, es 
combinin els cereals amb productes rics en vitamina C (cítrics). 

Degut a que és l’etapa de la vida en que es necessita menys 
calci, podem reduir (amb moderació) les racions de làctics 
consumides.  

No s’ha d’oblidar la ingesta diària de verdura i fruita, ja que ens 
aportaran les vitamines i minerals antioxidants que necessitem 
per mantenir un bon estat cutani i alentir l’envelliment. 
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El verano llega a su fin, y esta época del año significa para 
muchos el fin de las vacaciones y la vuelta a la rutina. Para 
afrontar estas fechas con serenidad es menester tomar un 
cuidado especial de su cuerpo. El doctor Chiappinelli, 
director del Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral 
en Barcelona y Sitges, nos explica cómo la quiropráctica, 
terapia natural basada en el cuidado de la columna vertebral, 
nos puede ayudar a estar al máximo de nuestro potencial 
para este período de transición.

Dr. Chiappinelli, ¿por qué la vuelta de las vacaciones 
es un período en el cual hay que cuidarse de forma 
especial? 

La vuelta del período vacacional supone para muchos un 
cambio a veces difícil al que  cuesta adaptarnos. El período 
de relax y de libertad se acaba y vuelven las obligaciones, los 
horarios y la rutina. 

Además la sociedad se está volviendo más competitiva. El trabajo, 
los estudios e incluso la vida personal nos piden cada vez más 
esfuerzos para alcanzar los objetivos que se nos imponen. Tenemos 
que ser altamente productivos y para ello es absolutamente esencial 
estar en una forma física y mental óptima.

¿En qué nos puede ayudar la quiropráctica para 
afrontar la vuelta a la rutina? 

Un chequeo quiropráctico después de las vacaciones nos 
permite digamos “ponernos a punto”. Del mismo modo que 
los escolares preparan la mochila con cuadernos y lápices 
nuevos, hay que asegurarse que nuestro cuerpo está en las 
condiciones óptimas para enfrentarse a los nuevos retos que 
la vuelta a la rutina conlleva. 

La base de la salud es el buen funcionamiento del sistema 
nervioso, y éste depende a su vez del estado de nuestra 
columna vertebral, que es la estructura que lo almacena. 
El doctor en quiropráctica se asegurará del funcionamiento 
óptimo de ambos.  

Así podremos volver a nuestras actividades con toda la 
energía que éstas requieren, sin sufrir los síntomas de la 
depresión post-vacacional por ejemplo.

¿Se pueden también tratar lesiones deportivas con la 
quiropráctica?

Claro que sí. La quiropráctica resulta especialmente útil 
para aquellas personas que hayan padecido dolores o sufrido 
golpes o caídas durante las vacaciones. En el verano se 
practican muchos deportes, a menudo sin la preparación 
física adecuada, lo cual acarrea posibles desequilibrios 
vertebrales, o incluso lesiones. Así que antes de volver 
a practicar cualquier actividad, acudir a un doctor en 
quiropráctica nos permitirá controlar la columna vertebral y 
solucionar los problemas. 

¿Cómo nos puede ayudar la quiropráctica a mejorar 
nuestro rendimiento?

La base de la quiropráctica es fomentar el buen funcionamiento 
de la columna vertebral y del sistema nervioso. Si la columna 
está equilibrada, el sistema nervioso funcionará de forma 
óptima, y entonces el cuerpo rendirá mejor. 

La verdad es que nos ocupamos de nuestros coches quizá 
mejor que de nuestros cuerpos. Cada año los coches tienen 
que pasar la ITV, pero ¡hay muchos españoles que todavía no 
han hecho un control de su columna vertebral en su vida! Por 
eso los trastornos de la columna vertebral se comparan a un 
asesino silencioso: no se detectan hasta que ya es demasiado 
tarde. 

¿A quién va dirigida la quiropráctica? 

Básicamente a todos: niños, estudiantes, adultos y ancianos. 
La salud de la columna vertebral es absolutamente 
fundamental para el buen funcionamiento del sistema 
nervioso y la salud del resto del cuerpo. 

¿Cómo puede ser que en el 2008 a cada niño se 
le chequea la boca con regularidad, pero que los 
chequeos de algo tan importante como la columna 
vertebral no sean más habituales? 

En el extranjero, la quiropráctica forma parte de los 
cuidados básicos de la salud, tanto para prevenir y  tratar 
lesiones, como para conservar la salud y asegurar el buen 
funcionamiento del cuerpo. 

De hecho muchas personalidades de Hollywood, como por 
ejemplo Mel Gibson o Arnold Schwarzenegger, y del mundo 
del deporte, como Tiger Woods o Lance Armstrong, utilizan 
la quiropráctica. En Estados Unidos, es muy común que los 
hombres de negocios recurran a cuidados quiroprácticos 
para aumentar su productividad. 

¿Algún consejo para elegir bien a su doctor en 
quiropráctica? 

Para su total seguridad debe confiar su salud y su columna 
vertebral a un auténtico profesional, doctor en quiropráctica 
o doctor en medicina especializado en este  campo.

Volver  a  la  ru t ina  en  p l ena  
forma  con  la  qu i roprác t i ca .

Para más información sobre la quiropráctica o el Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral del 
Dr. Chiappinelli y su equipo consulte  www.quiropractic.es o llame al 93 8110101 (Sitges) o al 93 487 50 35 (Barcelona).

Alain Chiappinelli
Dtor. en Quiropráctica.
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La commemoració de l’11 de setembre enguany ha donat 
grates sorpreses en alguns dels actes organitzats. Dins els 
actes organitzats per l’entitat cultural GER les sorpreses 
vingueren de la mà de l’emotivitat i de la qualitat. 

Perquè emotiu fou i molt el Concert de Gralles que cada 
any organitza l’entitat al seu pati del Palmerar. Enguany el 
concert contemplava un acte d’homenatge a Manel Rius. 

Amb presència d’un nombrós públic i de la família, la primera 
part del concert anà a càrrec dels Grup de Grallers de Santa 
Madrona i Montònec i els Grallers de Ribes. A la segona part 
fou presentada la publicació MANEL RIUS, el músic, la 
música i la festa  feta en ocasió d’aquest homenatge. Xavier 
Orriols, de Vilanova i la Geltrú, deixeble del Manel Rius va fer 
unes pinzellades humanístiques i musicals del mestre. Ens 
va parlar d’un Manel Rius lliurat a la música popular, prolífic 
i alhora humil amb la seva obra, avui escampada per tota 
la geografia catalana. L’acte finalitza amb la interpretació de 
peces del mestre a càrrec d’un virtuós grup de doble canya.

La qualitat i la bona interpretació es manifestà de nou al bell 
mig de la plaça Marcer, amb l’actuació del Grup Folklòric 
de la República de Komis, dins les Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya que des de fa una bona colla 
d’anys organitza l’entitat ribetana GER. Noranta minuts de 
bellesa damunt l’escenari, repartint colors, cants i dansa van 
saber engrescar el nombrós i amable públic que omplia la 
plaça que no va dubtar en acomiadar el grup de dansaires 
amb un fort aplaudiment tothom posats dempeus. 

Dimarts al vespre a la sala d’actes de l’entitat cultural del carrer 
del pi, el Grup Municipal Unitat Municpal 9 va fer el seu acte polític 
de commemoració de l’11 de setembre, aquest cop acompanyat 
d’un personatge de luxe, Alfons Lòpez Tena vocal del Consell 
General del Poder Judicial el mateix dia que es publicava la 
renovació d’aquest òrgan després d’anys de sequera.  Amb un 
currículum en el món jurídic molt extens, autor de nombroses 
publicacions i conferències va dissertar força estona entorn a 
les relacions entre Catalunya i Espanya. Parlà amb fermesa 
i contundència perquè els seus, són arguments ferms i 
contundents. La situació política actual no fa sinó donar-li la raó, 
i per tant, referma amb claredat la seva argumentació. Partidari 
de la independència aquest membre del CGPJ i membre del 
Cercle d’Estudis Sobiranistes va reblar el seu parlament amb un 
“és hora de la realitat i el pragmatisme: o volem allò que tenim 
o tenim allò que volem” que no va deixar indiferent a ningú dels 
presents com després es veuria en l’animat debat. 

             Joan Garriga i Cuadras

11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, 
emotivitat, qualitat i contundència. 

Tota la plaça es va entusiasmar amb el Grup Folklòric de la 
República de Komis dins les Jornades Internacionals Folklòriques. 

Un dels actes d’homenatge a Manel Rius, el músic, la música 
i la festa.
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Com cada any el passat 11 de setembre es va 
celebrar a Ribes les tradicionals ofrenes florals 
en commemoració de la DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA.

L’alcalde en Josep Antoni Blanco amb regidors i 
regidores del consistori i un seguit de representants 
dels diferents partits polítics, es varen aplegar a la 
Plaça Catalunya com ja és habitual, per fer honor a la 
Diada en un acte públic acompanyat per les veus de 
la Coral dels Casals d’avis de Ribes i les Roquetes. 

El discurs de l’alcalde va fer ressò de la situació 
actual de recessió econòmica i de la perspectiva de 
prevenció que des de l’ajuntament es pretén activar 
cap a les persones més desafavorides socialment i 
econòmicament parlant, per donar-hi recolzament, 
fent una crida a la necessitat d’aplegar esforços 
envers la realitat 
actual.

Paral· lelament, 
a les Roquetes, 
d’altres actes 
com l’ actuació 
castellera de 
la Colla Jove 
dels Castellers 
de Sitges, es 
van aixecar a la 
Plaça de la Vinya 
d’en Petaca per 
concloure la 
celebració de l’11 
de setembre al 
nostre municipi.

L A  D I A D A  D E  C A T A L U N Y A  
A  R I B E S

A N U N C I A’ T  9 3  8 9 6  4 1  7 2
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A Sant Pere de Ribes, Caixa Manresa ha aportat enguany 
la seva col·laboració a dues entitats dedicades a  l’acció 
social: l’Associació Educativa per a Joves Betània i la 
Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere.

Concretament, estem parlant de persones en situació de 
dependència per manca d’autonomia física, psíquica o 
intel·lectual, per motius d’edat, de malaltia o incapacitat; 
persones amb dificultats d’integració social o laboral per 
diferents raons de tipus familiar, d’origen, etc., i també 
persones afectades per malalties de procedència diversa.

Amb l’Associació Educativa per a Joves Betània, que té 
com a objectiu crear, promoure i organitzar residències 
i centres d’acolliment d’infants i joves en risc d’exclusió 
social, Caixa Manresa ha fet la seva aportació per a les 
obres de reparació i millora del centre d’acollida de joves 
amb dificultats personals i familiars.

Amb la Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere, institució 
dedicada a l’atenció de persones grans, Caixa Manresa ha 
col·laborat en el taller de risoteràpia per combatre el dolor, 
la depressió o la inactivitat del col·lectiu atès.

La creixent implicació de Caixa Manresa en la societat de 
Sant Pere de Ribes ha de fer que aquesta col·laboració i 
la relació mútua en tots els àmbits de la vida del municipi 
sigui cada dia més consistent.

L’OBRA SOCIAL DE CAIXA MANRESA 
A SANT PERE DE RIBES

L’anada al Montgròs l’Onze de Setembre, la Diada 
Nacional de Catalunya, s’ha convertit en un acte 
plenament consolidat. Ara es fa al matí després de la 
passejada en bicicleta pel poble.

Durant tot el matí van ser un seguit de persones les que 
van fer cap al Montgròs, a quarts d’una va tenir lloc l’acte 
dels seguidors de la convocatòria d’Unitat Municipal-9. 
L’enlairament i els parlaments de Salvador Rios, membre 
de la Permanent, i Ramon Moragues, President d’UM-9, 
van fer un acte que va aplegar més de 200 persones.

Els parlaments de fort contingut reivindicatiu en el terreny 
de les llibertats socials i nacionals de Catalunya va girar 
entorn el finançament i les relacions Catalunya-Espanya 
condicionades pel procés estatutari. També es va insistir 
en la necessitat de participació en l’àmbit de la 
reconstrucció nacional.

L’acte, com és costum, va acabar amb el cant dels Segadors 
i un toc de gralles a càrrec dels Grallers de Ribes. 

Enguany i en 
commemoració 
del centenari de 
l ’ e s t e l a d a 
aquesta també 
va onejar al bell 
cim del Montgròs.      

La Diada i el Montgròs
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El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

La història està per a explicar-la. 

Ara sembla que el debat es centri en el fet de remoure 
unes terres quan, en realitat, es tracta de remoure les 
consciències i de posar en evidència que en aquest 
país (com d’altres) tenim un deute important amb el 
nostre passat, comú, però també personal.

El desarrelament entre la nostra història i el present 
es constata en que es deixi anar un debat 
insostenible, en un context en el que la 
necessitat passa pel reconeixement 
d’una barbàrie viscuda per un país 
en la recerca constant de fer 
palesa la seva diversitat, les seves 
particularitats i la seva docilitat.

Enmig de l’operació de retorn a la 
vida sedentària amb el nou curs 
escolar, se m’acut confessar que no 
cal. No és necessari tornar a començar 
com cada mes de setembre com si tots 
els setembres fossin iguals.  Una mica 
d’imaginació amb una petita dosi de seny i uns 
grams de protesta ens permetran tirar endavant 
amb la iniciativa de mantenir viva la revolta permanent; 
dient no. No a l’eterna recerca de la felicitat. No a la 
perpetuïtat de l’acatament de normes estúpides capaces 
de controlar fins i tot els nostres desitjos. No a continuar 
escoltant l’absurditat de discursos buits. No a la necessitat 
d’amagar les idees perquè no troben suport. 

Ara que la revolta és permanent. Que remourem les 
terres i ressorgiran velles i noves reivindicacions, ara 
que tenim la oportunitat... no la podem deixar escapar: 
aprofitem l’apagada analògica per dir, per fi, adéu a 
la televisió i donar la benvinguda al veritable mitjà de 
comunicació: la nostra pròpia veu.

LA REVOLTA PERMANENT

Redescobrirem les relacions humanes, cos a cos o 
ens quedarem atrapades en la xarxa inesgotable de 
recursos inútils i de bones intencions, però una xarxa 
estancada en un món en el que, sincerament, hem 
de reconèixer que matrix no existeix.

Ens parlen de la memòria històrica en el mateix 
context en què ens van enganyar amb una guerra 
al Kuwait, una altra a l’Irak, i abans al Vietnam i 

al Panamà i diuen que tot va començar 
al Mèxic de 1910... aviat farà només 

cent anys i ni els zapatistes del 
Subcomandante Marcos ni els 
petazetas del Zapatero sabran 
com sortir-se’n ara que el 
món sembla que el vol dirigir 
l’Obama... l’home que ha 
acabat amb el somni nord-
americà de deixar-se governar 
per una dona. És clar que les 

dones... no som el què érem. I 
sort.

Així que potser sigui cert que som com 
les titelles d’antigues llegendes en les que a 

diferència del món disney no sempre els finals són 
del tot feliços... com canta un vell amic... todo lo que 
termina, termina mal o se contamina... però hi ha 
episodis que no es podran mai tancar fins que, cara 
a cara i amb totes les creus, reconeguem que només 
l’església perdona i la màfia practica la venjança, per 
tant ens correspon trobar un camí diferent cap el 
reconeixement del què ha estat una història plena 
de víctimes i botxins... en la que a diferència d’una 
història d’amor ... encara no ha pogut plorar ningú.

La Juani
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LA  PLAÇA

“EL CABALER”

 Ja fa quasibé dos 
mesos que no us he donat la 
“tabarra”. Per sot o més bé 
dissort per a vosaltres, pacients 
lectors, en Xavi m’ha tornat 
a convidar a la seva “finestra 
màgica” que és “L’Altaveu”.

 Depressa i corrents 
m’afanyo a enviar-li el que ara 
mateix escric, com sempre, pel 
“broc gros”, i sense massa temps 
ni ganes de fer-me la  “auto-
censura” que habitualment es 
fan  la majoria de professionals 
de la comunicació. Aquest és  
l’avantatge de no jugar-te els 
“cuartos”amb el que escrius.

 Mentre intentava 
“desconectar” en el poc temps 
de vacances que he pogut 
gaudir  em preguntava si 
estaveu disposats a llegir les 
meves “pallisses” mensuals 
durant molt de temps més, 
tenint en compte que els temps 

“NOVA ETAPA, NOUS REPTES”

no estan com a per a què algú us vingui amb més cabòries 
de les que ja tenim quotidianament.

 És per això que vaig pensar en  canviar el format 
de la meva col.laboració a L’Altaveu a partir del mes 
d’octubre, transformant-lo en quelcom més amè.

 Recordo que a la malauradament extinguida 
TV Ribes, vaig fer un programa que es deia “Fem un 
Vermouth?” en el qual feia una sèrie d’entrevistes a 
personatges a les hores populars. A tall d’exemple recordo 
les entrevistes a  Àngels Barceló, a  Olga Viza, a Charlie 
Reixac i a uns quants d’altres personatges.

 Ara no vull fer el mateix de llavors però he 
pensat que al nostre poble hi viuen persones que ens 

poden aportar moltíssim donant-nos les seves vivències 
i experiències arreu i més en concret a Ribes.

 Es per això que... no us preocupeu, no us donaré 
més la tabarra amb les meves disquisicions i “filosofìa de 
carrer” durant un llarg temps. El mes que ve us prometo 
no sols la meva “continència verbal” (escrita) sinó també 
quelcom més interessant i divertida per a llegir.

 Bé, un cop anunciat això anem amb “la música a 
otra parte”. 

 Parlant de música m’haig de referir a la bona 
acollida que any darrera any té la música de ball que cada 
divendres dels mesos de juliol i agost omple la Nostra 
Plaça Marcer. 

 Sembla poca cosa però fer que la Nostra Plaça 
Major no sigui un desert com ho és quotidianament no 
es  fàcil d’aconseguir. L’esforç que des de ja fa cinc anys 
varen endegar “La Xijonenca” i  “ El Quo Vadis” a la qual 
s’hi va afegir el nouvingut “Cabaler Cafè” ha sigut un petit 
revulsiu per a que veritablement es visqui la Plaça com es 
fa a qualsevol vila del nostre país.

 Certament, per a alguns, això pot suposar un 
inconvenient o una incomoditat pero hem de convindre 
que es un bé general per a la nostra vila.

 Probablement els que es queixen de la “manca 
de vida” al nostre poble són també, alguns d’ells, els 
que després no volen la incomoditat que representa 
que durant un parell d’hores i en vigília de festa es senti 
música, paraules, riures, aplaudiments, en resum : vida a 
la nostra plaça.

 El passat 9 d’agost i sota l’excusa de la celebració 
del 2n aniversari del “Cabaler Cafè” es va dur a terme la 
ja clàssica actuació del grup ribetà els “Spider’s”. Sense  
dubte i com sempre, els “Spider’s”, millor de forma que 
mai, varen “arrassar” com diuen ara. El públic que omplia 
la plaça Marcer va ballar sense parar els vells però al 
mateix temps actuals temes que sorteien de les guitarres 
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i la veu d’en Pep Galofré.

 Hem de fer especial menció de la versió “Jimmy 
Hendrixiana” que en Toni va fer del popular tema dels 
Shadows “Apache”. 

 Curiosament els teloners dels Spider’s una 
treintena d’anys mes joves en edat que el grup “estrella”  
varen versionar músiques dels “Stones”, dels “Creedence”, 
del “Chuck Berry” etc…. 

 Sí, els “Blue Rackets”, grup recentment  format i 
amb pocs assaigs va fer moure dels seus seients a dues 
generacions a l’hora i…això no es fàcil.  En “Charles”, 
l’Òscar , en Víctor, en “Símpson”, l’Andrea i la violoncelista 
Glòria varen demostrar-nos que la bona música, com els 
vells rockers mai moren.  

 Ara entrarem a la “foscor” de la tardor i l’hivern 
Ribetà, al silenci dels seus carrers deserts a les 9 del 
vespre,  a l’èxode dels joves cap a viles veïnes amb el risc 
afegit de la carretera i de la llunyania de casa. Es el que 
tè el que haguem fet del nostre poble un veritable “barri 
dormitori” de la gran ciutat . 

 És habitual sentir la frase: “És que a Ribes no hi 
ha res!!!”. És això el que diuen els joves i no tan joves 
quan es refereixen a que en el nostre poble no hi ha cap 
lloc on anar a gaudir del lleure.

 Per a evitar això, un cafè de la plaça Marcer, 
fa quasibé dos anys va endegar amb no poca il.lusió i 
m’atreviria a dir que de forma agosarada una sèrie de 
concerts en “Viu” cada divendres i també “Guateques” 
pels més grans els dissabtes. 

 Això en el nostre país i menys a Ribes no és gens 
habitual però sí que ho és a la majoria de pobles i ciutats 
d’arreu d’Europa principalment al Regne Unit. Es tracta de 
Cafès, (Pubs a Anglaterra), normals i corrents en els que 
els caps de setmana s’hi fa música en viu. 

 La bona acollida que han tingut aquests 
esdeveniments quotidians dels caps de setmana ha 
esperonat a la direcció del Cafè a programar una nova 
temporada incluint cada primer divendres de mes una 
sessiò de Jazz.

 Amb aquesta iniciativa, els joves del nostre poble 
ja no poden dir que “a Ribes no hi ha res” , poden deixar 

els vehicles a casa seva i anar a peu a casa i al Cafè, 
estalviaran el caríssim combustible, el risc d’accidents i la 
possible retirada de punts o fins i tot el carnet de conduir.

 Potser  això també despertarà les habituals  
queixes pel trencament del quotidià “silenci sepulcral” 
en que viu el nostre “moribund poble” però… en què 
quedem? Volem o no volem un Ribes viu al menys els 
caps de setmana?

 Bé, amics, ja no us dono mes la “tabarra”. 

 Ja us ho he dit, el mes que ve llegiu aquest espai, 
valdrà la pena ja que jo em limitaré a escriure el que gent 
molt més interessant que jo em diran a l’entrevista.
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La Societat Gastronòmica “La Cassola” es va 
inaugurar a Ribes el passat mes de maig, però la 
seva creació ha estat llarga i fruit del treball de 
persones que estimen la cultura culinària.

L’any 1992 un grup de dotze persones feien un sopar 
mensual a l’Entitat Cultural GER. Funcionaven amb 
tres normes: 1. Un cuiner i un ajudant es 
responsabilitzaven de tot l’àpat que elaboraven a 
casa d’ells. 2. L’import del menjar no podia superar 
les 2.000 pesetes. 3. Si algú dels habituals comensals 
faltés havia de buscar un substitut o pagar igualment 
per no haver vingut.

Després de molts anys es va passar a meditar en la 
necessitat de constituir una societat gastronòmica 
amb instal.lacions correctes, cuina adequada, estris 
suficients i un lloc on es pogués menjar 
tranquil.lament.

A partir de l’any 2007 es trobaren amb la necessitat 
de fer tot això. Es va crear una comisió gestora 
formada per Carles Albareda, Josep Garriga i Toli 
Garriga.

Es volia una societat oberta i assequible amb unes 
instal.lacions adequades de cuina que necessiten un 
treball i inversió inicials.

Després de l’experiencia anterior i dels objectius que 
es volien aconseguir es va negociar amb la Junta del 
GER per poder instal.lar-se a la seu social del carrer 
del Pi. Fruit d’aquestes converses ha estat la creació 
de la Societat Gastronòmica “La Cassola”, i la 
redacció dels seus estatuts.

“La Cassola” és una societat dedicada a l’art del bon 
menjar i de la bona taula. També ha de fomentar la 
gastronomia i les relacions socials entre els 
començals. Els estatuts recullen les normes i la 
col.laboració amb l’Entitat GER.

L’aportació del treball voluntari ha estat molt 
important per a l’habilitació del local i transformació 
en cuina i menjador del segon pis. El primer dia de 
portes obertes va ser el 23 de maig i el sopar 
d’inauguració es va celebrar el 30 de maig.
Actualment hi ha 25 socis i des de la seva inauguració 
ha funcionat pràcticament cada setmana. Ja s’ha 
celebrat la primera assemblea dels organismes 
rectors de la societat. Van ser escollits: Lluïsa Laguna 
(Presidenta), Antoni Domingo (Secretari) i Lluís 
Molina (Tresorer).

A la Tardor hi haurà la inauguració oficial amb la 
participació d’un cuiner de 3 estrelles de la Guia 
Michellin. Llarga vida a la cultura i la cuina.

“LA CASSOLA”, Societat Gastronòmica
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El passat mes de juliol es va celebrar a les immediacions 
del Bosc de Plaça la clausura de la diada de l’esport de 
Ribes amb un sopar on es varen aplegar participants i 
organitzadors. Acte que va donar cabuda a l’homenatge 
de dues persones senzillament “importants” en l’esport 
al nostre municipi i malauradament desaparegudes 
recentment. Dues vessants ben diferents amb una 
prioritat comú, que petits i jovent pugessin gaudir de 
les avantatges de la pràctica de l’esport en les millors 
condicions possibles.

En Francesc tractava les qüestions físiques, “fisio” 
(com ell deia) de professió, convertia les lesions dels 
nois i les noies amb sessions de xerrades de tota mena 
de temes que els joves ja esperaven. Se’l podia anar 
a veure a qualsevol hora, en qualsevol moment i de 
vegades en qualsevol lloc s’hi posava (te’l podies trobar 
tranquil·lament mirant un turmell en un banc a la Plaça 
Marcer a les deu de nit tot prenent una orxateta) no era 
d’estrany, així era en Francesc. No tenia un no per a 
ningú però per a l’esport menys, valorava tant l’esforç 
de la gent que el practica, que els donava cura amb tota 
l’estima del món.

En Manel treballava en un camp diferent, les 
infraestructures, possibilitat que li va proporcionar el seu 
càrrec de regidor i que va dur a terme amb tanta il·lusió 
com  professionalitat. El seu tarannà tranquil i pacient 
va permetre que no hi hagués tràmit ni paperassa que 
se li resistís. Va lluitar, i molt, per aconseguir millorar 
al màxim instal·lacions i serveis per a l’esportista. La 
seva fita anava molt més lluny del seu càrrec, tenia 
una implicació aguda i personal doncs per sort, creia 
imprescindible la millora d’instal·lacions entre d’altres 
accions que també duia a terme, per donar continuïtat 
a l’esport del municipi. 

Així doncs en dos àmbits diferents, dos personalitats 
ben diferents, han treballat de valent per donar suport 
a l’esport. En camins paral·lels, han ajudat a millorar 
la salut esportiva del nostre municipi, i és per això que 
en una diada en honor a l’esforç i a la dedicació que 

comporta l’esport en si mateix, estiguessin presents, 
encara que fos a títol pòstum, dues persones, jo diria, 
“molt importants” amb tot el que l’adjectiu representa.

Desprès d’aquest reconeixement comú per a tots dos, 
els que tenim alguna gesta per agrair, tant sols ens 
queda donar continuïtat a la seva memòria. De quina 
manera? Aquesta ja és tasca més oficial.

Per tant, a qui correspongui... No oblidem a en Francesc 
Pascual i a en Manel Ojeda.

Mirem endavant tot 
recordant...




