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Editorial

E

n aquesta edició comencem a tastar el gustet de Nadal, les promocions indiquen la
proximitat del que és inevitable. Tot i que no de forma imminent Nadal arriba. Fa il·lusió,
petits i grans desperten dins seu, sentiments de desig, de nostàlgia, d’acaronament. Però
no ens enganyem, els petits són petits, i els grans estem acollonits, perdoneu l’expressió
doncs no és pròpia de l’editorial de L’Altaveu, encara que en aquest cas considerem indispensable
concretar el tema fins el punt de definir-ho en una sola paraula, i entesa per a tothom.
Diuen els entesos que la manera de no notar tant la sobre-despesa, (també coneguda com
excessos), és avançar les compres de manera progressiva des d’ara fins les dates assenyalades,
tenint així l’oportunitat de:
- No comprar de manera compulsiva per una qüestió de presses.
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- Poder comparar preus, qualitats i decidir en conseqüència.
- Gaudir del compliment de ser atesos amb la dedicació que ens cal.
- Aprofitar les ofertes que els comerços ofereixen en aquestes dates.
En definitiva, poder elaborar un pressupost a la nostra mida i portar-ho a terme sense sacrificar, o
si més no, sacrificant el menys possible els desigs i il·lusions dels nostres propers.
Si això fos així, les compres d’aquest any serien sense embussos, sense triangles sorpresa deixats
on era el cotxe, (era impossible deixar-lo en un altre lloc la vigília en hora punta), no discutiríem la
tanda en cues on no veiem la caixera per que és lluny i no té temps d’aixecar el cap per donar les
gràcies al client. A més no hauriem d’aguantar a la consciència tot el que resta d’any per haver
gastat una barbaritat en un regal que ni s’ho valia, ni era el que estàvem buscant.
De totes maneres, no cal ser entès per adonar-se que a Ribes aquest conflicte és senzill d’evitar.
Tenim comerç, bon comerç, on ens atenen com cal i ens oferten productes, amb confiança i
garanties on les cues, si en trobem, valen per comentar amb coneguts com ens ha anat el dia. Pot
ser què no ens adonem o no sabem apreciar el que tenim a la vora?
No us confieu, el triangle sorpresa a Ribes també hi és, tot no pot ser...
Fins aviat!
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De mas en mas
per Núria Martí

CAN VIDAL DE LA SERRA
En aquest nou L’Altaveu, us convidem a tornar als
afores de Ribes, per enfilar-nos can Climent amunt, i
pel camí del Montgròs apropar-nos a la vora d’aquest
mas.
De paret blanca i preciosa, Can Vidal de la Serra
és una masia del segle XVII, actualment molt ben
restaurada, amb façana orientada a migdia, i al
centre, amb un rellotge de sol, gairebé tan antic com
la casa. Es troba situada a camí d’altres masies,
als peus del Montgròs, i es veïna de la Serra, can
Ramon, can Ramonet, o la Masieta, entre d’altres...
A principis del segle XIX va tindre com a propietaris
els Vidal de la Serra, i després va ser de Francesc
Marcer i Oliver, de can Coll, descendent d’una família

“d’americanos” i a qui es va dedicar, per la contrucció
de l’església, la plaça Marcer de Ribes, anteriorment
dita plaça dels Arbres.
A can Vidal de la Serra, com a masovers, hi van viure
el ribetà Enric Albà Pascual i l’Engràcia Bolet Rovira,
filla de Pacs del Penedès, que es van conèixer a
Ribes, quan ella hi venia sovint per Festa Major.
L’Enric tenia tres germans, l’Eusebi i dues noies, la
Teresa i la Roseta. El seu avi Claudio era carreter,
traginava amb carro bots de vi, de Ribes fins a
Barcelona, i un cop els antics masovers de can Vidal de
la Serra van trasladar-se a viure a la rectoría Vella, hi
van entrar com a nous masovers. Aleshores va deixar
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aquesta feina per convertir-se en la primera generació
dels Albà que van viure a can Vidal de la Serra.
A l’Enric, li va tocar, cap a l’any 1920, fer el servei
militar al Marroc durant tres anys i més tard es va
casar amb l’Engràcia Bolet Rovira amb qui va tenir
tres fills: l’Enric, la Carme i la Roser.
L’Enric, el seu fill, tenia només onze anys, però ben
aviat aprendria les feines del camp i es faria càrrec
de les terres de can Vidal de la Serra, atès que va
perdre el seu pare Claudio degut a un accident en un
dels seus viatges en carro, quan venia de Vilanova.
D’esquerra a dreta: la Carme Albà Bolet i els seus pares,
l’Engràcia Bolet Rovira i l’Enric Albà Pascual.

L’Enric Albà Bolet quan anava a escola al carrer del Pi a l’edat
de 7 anys.

Part del corral de Can Vidal de la Serra, just a l’altra banda del
camí.
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Un del fills de l’Enric, l’Enric Albà Bolet, avui fa
memòria de la seva infància, que va passar a can
Vidal de la Serra, on va néixer. Anava a estudi a les
monges, i quan va ser més gran al carrer del Pi.
Recorda com durant la guerra el seu pare, que era
republicà, va ser cridat a files, i després d’estar-se un
temps fent fortificacións va passar una temporada a
la Model. Va tornar a casa al 1943, després d’estarse en un camp de concentració a Saragossa.
Aquesta situació va fer que també l’Enric s’hagués
de fer, de ben jove, càrrec de les terres, que es
treballaven amb l’ajut d’un mosso que els duia el
tros i tots els camps de vinya, garrofers i ordi. Tenien
gairebé uns quaranta jornals, que de llavors ençà han
anat treballant altres pagesos de Ribes. Gràcies a
tots els béns de la masia, menjaven al llarg de l’any,
i es guarien de verdures i llegum, fet que suposava
només haver de proveir-se d’oli i arròs. Al llarg de
l’any criaven uns sis porcs, quatre per vendre i dos per
menjar, i feien la típica “matança del porc”, en la que
hi participaven, entre d’altres, el Joanet de can Cargolí
i en Manel Marcer, de can Manel. Després era tot un
ritual fer-ne les llonganisses, les botifarres, salar-ne
els pernils, elaborar la tupina amb el llom i la costella.
Es mantenia durant tot l’any, fet que convertia el propi
mas en autosuficient. Per Pasqua compraven un xai.

L’Enric Albà, de can Vidal de la Serra, va fer
el servei militar voluntari a Vilafranca durant
tres anys, a l’àrea de sanitat. Era el cuiner
del comandant major: Paulino Llorente Pollo, i
passava amb ell fins i tot períodes de vacances.
Anys més tard, al 1958, l’Enric perd el seu pare,
i es fa càrrec al complert de les feines del mas
i també es va casar amb la ribetana Pepita
Carbonell Ventura, de can Xixo, la quarta de sis
germans: en Jaume, en Josep, en Fèlix, la Núria i
la Teresa. Van tenir tres filles: la Carme, l’Araceli
i la Montse. La primera d’elles va néixer al mas.
Poc després, deixen la masoveria de can Vidal de
la Serra per anar a viure a Ribes, al cap de vinti-nou anys.
Al cap de ben poc de deixar can Vidal de la
Serra, l’Enric comença a treballar a la fàbrica
Pirelli, a Vilanova. En aquesta época dedica les
estones lliures a seguir amb les seves feines de
pagès, a la masia amb menys intensitat, atès que
porten les terres altres pagesos de Ribes, i també
ajudant amb les feines a la masia La Serra, amb
qui sempre l’ ha unit una gran amistat.
Avui l’Enric em descriu la masia com si hi fos dins:
l’entrada, la cuina, el rebost, el celler, la premsa,
l’estable i els cups. El galliner, les inmenses
sales, les habitacions o la llar de foc amb el petit
forn. La masia sempre estava en actiu, a l’hivern
a la cuina, on escalfaven l’olla mitjançant carbó,
i a l’estiu a l’entrada, a la sala on hi tocava la
fresca. Amb el pas del temps, a estones enyora la
seva vida al mas, pero està content amb l’actual.
Diu que ja ha fet la feina. Ara de tant en tant juga
al dòmino, o als escacs, i dedica força temps al
cinema, al casolà. I sempre guarda un raconent
dins seu, ple de records, d’allà on va nèixer: Can
Vidal de la Serra, un 20 d’octubre de 1929, ara en
fa 79 anys.

L’Enric Albà Bolet i la seva dona Pepita Carbonell Ventura, de
can Xixo.

L’Enric, el tercer per l’esquerra, al laboratori elèctric de la
fàbrica Pirelli, envoltat d’altres companys de feina.
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per
Ramon Prats

El bon menjar

Conill amb cargols
INGREDIENTS
PER A 4 PERSONES:
Un conill a trossos
400 gr. de cargols
1 ceba
3 tomàquets
1 pebrot verd
1 copa de brandi
Oli i sal.

PREPARACIÓ:
Per a la picada: dos o tres ametlles i
avellanes, dos grans d’all i julivert
Per fer bullir els cargols: Una ceba, llorer, farigola
Bullir els cargols uns vint minuts amb aigua, una ceba, una mica de llorer,una mica de farigola i un bon polsim
de sal i reservar per a més tard.
Salpebrar el conill i rostir-lo a la cassola amb oli fins que quedi ben daurat.
Afegir la ceba picada i el pebrots picats i quan la ceba comenci a estar transparent afegir els tomàquets
ratllats.
Quan la salsa comenci a reduir tireu una copa de brandi i esperar que quedi tot reduït. Aleshores afegirem els
cargols amb una mica del caldo resultant de bullir-los i ho acabarem de cobrir amb aigua o brou suau.
Deixar-ho coure tot uns vint minuts, tirar la picada i tornar a deixar coure cinc minuts més.
El plat ja està acabat.
Bon profit!
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ELS RISCS DE L’AUTOMEDICACIÓ
Laura Escofet i Rigual
Dietista-Nutricionista

Especialitzada en Trastorns
de la Conducta Alimentària

L’automedicació
consisteix
en
prendre
medicaments que no han estat prescrits pel nostre metge. La
disponibilitat de medicaments que no exigeixen recepta
mèdica i, el fet de que tothom sembla que conegui com
tractar les seves pròpies dolences està disparant el fenomen
de l’automedicació.
Una de les prioritats de les persones grans és el
desig de mantenir un bon estat de salut, funcionalitat i
màxima qualitat de vida. Potser és aquest el motiu pel que el
restrenyiment i l’envelliment són dues manifestacions que
preocupen a un percentatge elevat de la població,
especialment en la vellesa.
Aquests i altres problemes es poden arribar a convertir
en una obsessió. D’això se n’aprofiten les grans cases
comercials que contínuament ens bombardegen amb anuncis
que ens asseguren combatre aquests problemes amb
determinats productes “miracle”: reguladors intestinals
(per aquelles que volen una defecació diària) o
vitamines i minerals antioxidants (per aquells
que volen la eterna joventut). Avui existeix
una tendència a l’abús i mal ús de
medicaments, segurament perquè ningú ens
parla dels efectes secundaris associats a
aquests.
Els laxants per exemple, són
fàrmacs
que
tenen
una
actuació
exclusivament a nivell intestinal (colon i
intestí gruixut). En ocasions, disminueix la
sensibilitat dels mecanismes naturals que
provoquen la defecació. Així doncs, la
ingesta
indiscriminada
de
laxants
desencadena la dependència i la constipació
crònica, amb pèrdua de la funció intestinal i
formació de lesions intestinals. La melanosis
coli i el colon catàrtic són els efectes adversos
més importants de l’abús de laxants. Les
molèsties gastrointestinals són altres efectes
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dietistaescofet@gmail.com

c/ Havana, 18 1er 3a Tel. 93 815 15 17
Vilanova i la Geltrú
Horari: dimarts i dijous de 17:00 a 20:00

associats als laxants (nàusees, vòmits, còlics abdominals,
diarrea, flatulència, alteracions hidroelectrolítiques com la
pèrdua de potassi, sodi, deshidratació, malabsorció...). És
cert que alguns són segurs a llarg termini, però molts haurien
de ser utilitzats només de forma ocasional. Cal que un bon
professional indiqui el regulador intestinal més apropiat per a
cada cas.
La hipovitaminosis també és una conseqüència
de l’automedicació. Succeeix quan hom, sense
coneixement, s’administra de forma autònoma i voluntària
vitamines amb un consum que supera les ingestes diàries
recomanades (IDR) durant un llarg període de temps.
Com a resultat, en l’organisme s’incorporen quantitats
tòxiques de una o més vitamines. Algunes d’elles, per la
seva estructura química, s’acumulen en la massa grassa
del nostre cos. Són les anomenades vitamines liposolubles
(vitamina A, D, E y K).
Per citar un exemple: la intoxicació per vitamina A,
la aguda i la greu. L’aguda sorgeix quan es
subministren més de 200 micrograms en
adults i 100 micrograms en nens. Es poden
expressar els següents símptomes i signes:
cefalea, vòmits, fatiga i convulsions. La de
tipus més greus pot presentar pèrdua de pèl,
sequedat
cutània,
colesterol
elevat,
problemes visuals...
Amb una alimentació equilibrada i suficient
es cobreixen les IDR de vitamines i minerals per
satisfer les necessitats del nostre organisme,
fent que sigui innecessària la suplementació
d’aquests comprimits.
Com a qualsevol medicament, tant els laxants
com els suplements vitamínics i minerals,
aportaran un ampli rang de beneficis quan es
prenguin en la situació indicada, en la dosis
moderada i en la duració adequada, segons
pauti el professional sanitari.

SALUT

LA QUIROPRÁCTICA
Y EL CUIDADO DE
SU HIJO 1ª parte
La niñez con sus juegos, caídas y accidentes,
constituye a menudo una etapa de mucho
riesgo en la vida. Aunque los niños parecen de
goma, ¡no lo son! Los golpes, incluso los más
leves, producen daños en la columna vertebral,
amenazando la salud actual y futura de su hijo.
Recientes estudios han demostrado que el 80%
de los problemas de espalda en adultos tienen su
origen en la niñez. En su inicio, estos trastornos
pasan desapercibidos porque a simple vista no
hay nada anormal y no suele haber dolor.
Afortunadamente cada vez más padres se dan
cuenta de que, para prevenir los problemas de
salud, las revisiones periódicas de la columna
son tan imprescindibles como lo son las de la
dentadura, del oído y de la vista.

Los traumas de la niñez
El parto es a menudo el primer trauma. Incluso
nacimientos aparentemente sin problemas
pueden causar daños en la columna vertebral. La
situación se agrava aún más cuando se recurre a
fórceps, ventosas, etc.
Los niños en la primera fase de la infancia, al
ser extremadamente activos, pueden sufrir más
daños en la columna en un solo día que algunos
adultos en un año entero.
En la edad escolar, se añaden los riesgos
vinculados al uso de escritorios y sillas no
adaptadas a su morfología, mochilas pesadas,
lesiones deportivas, etc.

A continuación exponemos algunos de
los problemas de salud relacionados con
disfunciones de la columna o el sistema
nervioso, a los que ayuda a poner remedio la
Quiropráctica:
- Problemas de crecimiento
- Deformidades de columna (escoliosis,
cifosis,etc.)
- Dolores de cabeza y de espalda
- Infecciones de oído
- Asma
- Alergias
- Enuresis (mojar la cama)
- Hiperactividad y problemas de aprendizaje

Los padres
de hoy en día
entienden que
el cuidado de
la columna
vertebral es
vital para la
salud de su
hijo.

Repercusiones sobre la salud
Al hacer presión sobre la columna vertebral,
estos traumas crean interferencias en el
sistema nervioso (hay que recordar que la
columna protege la frágil médula espinal),
poniendo en peligro la salud de su hijo.
Para su total seguridad debe confiar su salud y su columna vertebral a un
auténtico profesional, doctor en quiropráctica o doctor en medicina con
especialidad en este campo.
SU SALUD EN BUENAS MANOS, NADIE SE LO MERECE MÁS QUE USTED

Dr. Chiappinelli
Director y fundador del Centre
Chiropràctic de la columna
vertebral de Sitges y Barcelona
www.quiropractic.es

Para más información sobre la quiropráctica o del Centre Chiropáctic de la Columna Vertebral del
Dr. Chiappinelli consulte: www.quiropractic.es o llame al: 93-8110101 Sitges o al : 93-4875035 Barcelona.
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La ubicació i el bon temps han fet possible que la
tercera edició de l’Agromercat de Sant Pere de
Ribes hagi tornat a ser un èxit amb l’assistència de
visitants de la comarca i rodalies.
La plaça Marcer va acollir més d’una vintena de
productors que van mostrar i van vendre els seus
productes artesans. L’objectiu d’aquesta trobada és
promocionar els productes de la terra i la venta
directa dels mateixos.
Un any més es van posar a la venta els tastets per
provar els productes exposats, aquesta vegada es
va obsequiar amb una cassoleta de fang i una copa
de vi, amb la compra del tiquet.
En el marc de la fira es van oferir un seguit de tallers i
actuacions complementàries dirigides a tot tipus de
públic, des del tradicional passeig en ponis a carrec
de la Fundació LA GRANJA, la ruta dels indianos,
aquesta vegada amb la novetat d’haver estat
treatralitzada, i l’actuació dels balls populars de Ribes
i les Roquetes, fins a la innovació d’un taller de most,
un taller de cuina solar i un espectacle gastronòmic
protagonitzat per titelles. Totes les activitats van tenir
un alt grau de participació i van encabir-se
perfectament en la temàtica alimentaria de la fira.
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Des de la seva posada en marxa, els l’Agromercat
es volen consolidar com una xarxa de
comercialització estable entre petits i mitjans
municipis de la província de Barcelona per a la
dinamització econòmica territorial i de suport a la
comercialització
de
petits
productors
i
transformadors agroalimentaris de les comarques
que en formen part, tot establint un nou canal de
comercialització de proximitat, de venda directa al
consumidor.
M. Eugenia Fernández

Consell veterianari
La identificació de les mascotes.
La responsabilitat que comporta tenir una mascota implica
identificar-la tant per una qüestió de pèrdua de l’animal com a
control en cas de malesa o atac a d’altres persones. A través del
microxip, que s’implanta sota la pell de forma indolora, l’animal
queda fitxat de manera que en el cas de que si s’extravies i
encara que fes cap a un centre fora del municipi, seria molt fàcil
localitzar-lo. També podem evitar que en el cas de que algú el
trobés i se’l quedes, en el moment que visités al veterinari per
algun motiu, aquest detectaria que no n’és el propietari. En
definitiva, és la manera d’assegurar que la nostra mascota no és
pot convertir en un animal abandonat, i de corroborar la nostra
responsabilitat envers ell, tant pel bo com pel dolent.
Esterilitzar per evitar
Els cadells agraden a tothom, són menuts, melosos, un peluix
per als nens, un caprici per als grans. És una retòrica que
tots hem escoltat milers de vegades, però hem de repetir-la
inevitablement. Els cadells creixen, es fan grans, s’han d’educar,
comporten despeses i atencions. Si som realistes molts cadells
que provenen de gestacions no pactades fan cap a les gosseres.
Gestacions que es podrien haver evitat amb una esterilització.
Sabem, igual que en les persones que esterilitzar un animal és
modificar una vessant que la natura atorga com a ésser viu. Tot
i això, en els temps que corren és una opció a estudiar en cada
cas.
L’esterilització a més de reduir la superpoblació, redueix també,
en el cas de les femelles les malalties relacionades amb l’aparell
reproductor i eliminen períodes de zel , pèrdues de sang i canvis
de conducta durant el mateix.
En el cas del mascle minven els problemes de
pròstata i les conductes pròpies de marcatge,
agressivitat, fugues, etc.
És convenient valorar en cada cas aquesta
possibilitat, assessorat per un professional.
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BEIJING NO PODIA ESPERAR
Quan un arriba a Beijing (Xina) després d’un llarg viatge
i va travessant amb cotxe les cinc corones que formen
aquesta enorme ciutat, sota un cel de plom, mig boira
baixa i mig contaminació urbana, un acaba tenint la
consciència que està entrant en un altre món. Massa
sovint considerem la nostra tradició cultural, heretada de
la civilització grega i del cristianisme, com la civilització
del món i ignorem altres cultures mil·lenàries, que han
buscat al llarg del temps entendre el paper dels homes
a la terra i el seu equilibri vital, probablement amb altres
valors i característiques. El profund desconeixement de
la història dels pobles ens porta a fer judicis de valor
d’una forma senzilla i poc objectiva.
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Darrere del vidre, del cotxe que ens duu a l’ hotel, podem
veure com les carreteres resten plenes de cotxes de tota
classe de models i marques i que les bicicletes i motos,
han perdut el pes específic que caracteritzava aquesta
ciutat dècades enrere i ens anuncien que la globalització
es un fet constatable per tots els indrets de planeta.
Però estem a la Xina, dues característiques ens ho
recorden: la dimensió i la quantitat de persones. La
distància mínima en qualsevol desplaçament per la
ciutat, és d’una hora. La ciutat té sobre uns 17 milions
d’habitants, i sembla ser que no hi ha racó on et puguis
trobar sol. No obstant, no sé si per cultura o caràcter,

els xinesos/es solen ser persones molt amables i
respectuoses, fet que fa més humanitzada la vida
col·lectiva de la ciutat.

algun dels punts que els ha caracteritzat. Potser caldrà
repensar el món fora de mesiànics salvadors i de
ideologies de veritats absolutes.

Per un visitant novell Beijing se’ns mostra com una
ciutat dual on conviu tradició i modernitat, capitalisme
i comunisne, laïcidat i religió. Tradició representada
per la ciutat prohibida, on durant més de 500 anys van
residir els emperadors que marcaven el destí polític de
la Xina o per la immensa muralla que protegia la ciutat i
el país dels possibles invasors. Tradició en els “hutongs”
o carrers estrets plens de paradetes de comerços amb
tot tipus de menjar xinès i modernitat amb els diferents
gratacels, rodejats de les botigues, exponents de la nova
economia. Tradició amb les places plenes de gent fent
“tai chi” de bon matí i modernitat amb els equipaments
esportius dels darrers jocs olímpics, amb l’emblemàtic
niu, d’una bellesa meticulosa, pròpia d’un poble
treballador i detallista.

A Beijing es respira una voluntat de caminar molt
depressa. Sembla com si la ciutat es volgués incorporar
al món d’una forma immediata. Sembla com si Beijing no
pogués esperar. Aquí tothom corre per no perdre el tren
del futur. Es percep una voluntat decidida de ser present,
deixant petjada de la pròpia personalitat, que hi és i es
manifesta, però al mateix temps vol demostrar que pot

Dualitat entre sistemes polítics en transició on el
comunisme aflora en el control dels mitjans de
comunicació i el control polític del “partido” i una
economia de mercat present a tota la ciutat. Són les
contradiccions de la vida, mentre el sistema capitalista
necessita d’una injecció de l’estat per no fer un crac,
el sistema comunista xinès necessita una obertura o
transició cap una economia capitalista. De fet sembla
com si els inicis del segle XXI, els models fracassats i
esgotats del segle XX, acceptessin les seves enormes
contradiccions i anessin cap una síntesi per conservar

L’únic retrat públic de Mao que ens trobem és a Tianament, a
l’entrada de la Ciutat Prohibida.

competir amb tothom. Amb productivitat, amb tecnologia
i recerca i comercialment. Tinc la visió que està més a
prop d’una ciutat-estat amb un estatus especial, que
d’una capital més d’un estat del món.

A la capital de la Xina, Beijing, les bicicletes han desaparegut,
però és una capital on conviu la tradició amb la modernitat.

Tianament ens acull de nit i amb poca visibilitat, la
immensa esplanada ens recorda els fets de l’arribada
victoriosa de la llarga marxa de Mao. La manifestació
de la seva mort. Les enormes desfilades militars encara
vigents, que es poden comprar en video als lavabos
públics de la mateixa plaça. O la revolta dels estudiants
de 1990 que va acabar amb una sagnant intervenció
de l’exèrcit. Avui encara amb presència dins la mateixa
esplanada. Davant una immensa foto del gran timonel
dóna entrada a la ciutat prohibida. De nit solament el
soroll dels cotxes fa despertar la plaça d’un silenci que fa
frisança. El monument als herois de poble i el mausoleu
de Mao acaben de definir el cor de la ciutat.
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per la ciutat, un no se sent estrany, malgrat que no
entengui res i les possibilitats de comunicació siguin
escasses.
Sopant amb l’Oriol Fortuny i la seva muller Ling, a un
barri de Beijing, un ribetà resident a Xina des de fa
més de dotze anys, ens va donar pautes per poder
entendre millor la complexa realitat d’aquest país.
Entendre la cultura, l’entorn relacional i els canvis que

No obstant la vida està algunes cruïlles mes avall. Allà
on els comerços, oberts tots els dies de la setmana,
ofereixen els mateixos productes que arreu del món.
Això sí, la majoria dels productes estan fets al propi
país. La gent passeja i menja pel carrer tota classe
de productes. La cuina xina és molt àmplia i deliciosa.
L’arròs, el porc i el pollastre, acompanyats de moltes
espècies, li donen una personalitat pròpia. Passejant
La Ciutat Prohibida o antiga residència imperial està a tocar
Tianament, la plaça immensa que ha estat el centre de les
manifestacions col.lectives de l’època contemporànea a Xina.

es van produint, necessita temps, i nosaltres tot just al
cap d’una setmana tornaven. La voluntat de tothom és
poder viure millor i amb la màxima llibertat dins el seu
propi país. Hi ha esperança amb les reformes iniciades
puguin anar en aquesta direcció.

Al centre, el ribetà Oriol Fortuny que viu a la Xina des de fa
dotze anys i ens pot parlar de tot el que vulguem del país i la
cultura que estima. A la imatge amb la seva dona Ling i els
catalans que varen acollir: Mari Benages i, asseguts, Miquel
Muç Vall i Juan Pedro Pérez, responsables d’INFORM, l’Institut
per a la Formació de Joves vers l’Administració d’Empreses,
amb seu central al nostre municipi.
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Tornant cap a casa, a dins l’avió travessant el llarg
desert del Gobi de Mongòlia (quin país que mai ningú
no en parla) i la Sibèria glaçada de Rússia, un té
la impressió, que en som de petits els europeus, i
els catalans encara més. Sembla que no és massa
agosarat predir que a la Xina li pot esperar un paper
més important a l’esfera internacional en els propers
anys.
Miquel Muç Vall

El contrafort
contrafort
El

(perquè la contra ja té copyright)

I HAVE A DREAM
Enrere queden ja els dies i les nits de la incertesa de
conèixer la nova cara de l’ Imperi. Enrere els escepticismes
romàntics d’aquella impotència i sort, que encara ens
queda un xic de desconfiança. El xicot, promet. Sembla
sortit del no res i en canvi, cada moviment, cada gest,
cada paraula i cada silenci, al menys fins ara, no han estat
gens improvisats. Diuen que joves, persones d’origen
afroamericà i llatí han donat la victòria al nou somni nordamericà. És la constatació de que encara hi ha qui
conserva esperances. Veurem com la nova societat
votant, protestant o no, passa de l’entusiasme a les
solucions, en un país que té molts deutes amb els drets de
la humanitat, el respecte, la tolerància i la llibertat.
La nit. La nostra nit del 4 al 5 de novembre no ha estat una
nit qualsevol. Vaig rebre la trucada, llunyana en el temps i
l’espai, d’un antic company, que cridat per la força de la
justícia ara fa uns anys va emigrar a la recerca d’una
mena de terra promesa. Les dificultats i l’enginy el van fer
viatjar i conèixer diverses realitats i de tot plegat n’ha fet
un veritable documental sobre la supervivència. Em deia,
però, que de totes les societats conegudes i de totes les
experiències només volia oblidar-ne una. I mentre jo
insistia en voler conèixer-la, em distreia comentant amb
detall l’arribada a Madagascar, la descoberta d’una
comunitat Bereber en mig del no res, la diversitat dels
Andes, el contrast de l’Austràlia del nord i del sud, les
lluites intel·lectuals del Brasil, els bel·licisme etíop, les
segregacions de l’Índia, i per moltes vegades que el vaig
intentar interrompre, no vaig aconseguir saber on havia
estat que no volia recordar-ho. I aleshores es va confessar
dient-me que gairebé tothom l’envejava, no tant pel què
havia viscut, sinó pel què havia estat capaç d’oblidar.
Em va decebre. Recordar dóna sentit a les experiències,
a l’aprenentatge i als somnis. Vaig penjar el telèfon i vaig
seguir expectant la crònica anunciada d’una anunciada
victòria, anunciada històrica. I em vaig adormir enmig
d’una absurditat de dubtes. I l’endemà, les borses van
continuar caient i encara hi havia qui somreia i qui gosava
anunciar l’imminent magnicidi de l’esperança. I jo, atenta

encara a les emissores no acabo de percebre canvis al
meu voltant.
La globalització té aquests efectes i aquestes paradoxes;
ens afecta quan el món trontolla i en canvi ens obvia quan
en alguns racons de món hi ha coses que funcionen.
Ens sotmeten aquests dies a la flaquesa d’un sistema en
què no ens van convidar mai a participar i en canvi ens hi
vam trobar de ple. Ningú gosa donar respostes i la
impotència, en forma de mil i una històries, és el discurs
més pronunciat de les darreres setmanes i mesos. La
cosa no va gens bé. I ens cal decisió. Radicalitzar les
prioritats i posar en pràctica l’exercici més difícil de tots:
prendre decisions. I fer-ho bé. El marge d’error és cada
dia més estret i les possibilitats queden enfoscades per
les perverses veus del res no és possible. Una perversitat
irresponsable i dirigida, fruït d’una nova estratègia que
injecta pors, malestars i dubtes a fi de generar
desconfiances, mancances i lluites lluny del veritable
objectiu dels canvis. Trobarem una espurna de possibilitats
en aquest mar de confusions? Sí... una altra manera de
viure és possible. I sincerament... entre tots els missatges
d’aquests darrers mesos... entre el WE CAN, i el SOM-HI
del nostre també esperançat govern... em quedo amb el
missatge clar i constant del mestre CHE Guevara: Hasta
la victoria Siempre .
La Juani
PD: Feina la nostra de convèncer al veí del tercer... de
que no és cert. Que aquest tal Obama no és el nostre
president. Que nosaltres, el dimarts, tampoc vam anar a
votar. No pateixis.
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SALUT INFANTIL
Dr. Enric Vicens-Calvet

Expresident de
“Sociedad Española de
Endocrinologia Pediátrica”

El creixement dels nostres fills - III
En els articles anteriors hem analitzat
globalment el creixement dels nens/
nenes fins assolir l’edat adulta, així
com les seves desviacions quan
alguna malaltia podia provocar una
disminució de la velocitat de
creixement i més rarament una
acceleració de la creixença. Aquests
fets hem dit que podien afectar sols
transitòriament la talla (si s’havia fet un
diagnòstic i tractament escaients) o
incidir en la talla definitiva si no es
considera la necessitat de visitar el
pediatre.
En el present article parlarem de les
característiques i variacions de la
pubertat que és l’últim tram de la corba
de creixement.
L’inici de la pubertat és molt visible
en les noies i passa desapercebut en
el nois

L’eclosió de la pubertat
L’inici de la pubertat indica que
l’organisme ha madurat prou perquè
els signes externs de tot un complicat
procés hormonal que té per finalitat
transformar el nen/nena en un individu
adult amb capacitat reproductiva i
personalitat responsable, es posin de
manifest. Alhora, hi ha un important
brot de creixement. És el brot de
creixement de la pubertat. L’adolescent
“s’estira en pocs mesos”. El
començament
i
ritme
de
desenvolupament puberal és ben
conegut que és diferent en ambdós
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sexes. Recordem-ne algunes fites
d’interès.
La primera regla en les noies a
Catalunya té lloc als 12 anys com a
mitjana

Noies
El primer signe puberal és l’aparició
del denominat “botó mamari”, és a dir
el desenvolupament de la glàndula
mamària, als 11 anys aproximadament,
que precedeix en general alguns
mesos a l’aparició del pèl pubià,
encara que de vegades pot invertir-se
aquest ordre. La simple presència del
pèl pubià als 8-9 anys no indica en
general l’inici de la pubertat.
Abans, però, ja ha començat el canvi
de ritme de creixement, iniciant-se el
“brot puberal”, cap els 10 anys (Fig. 1)
i assolint la màxima expressió cap els
12 anys. Posteriorment s’alenteix la
creixença i es finalitza al cap de 6
anys, essent els cm. guanyats fins la
talla adulta de 26 cm aproximadament.
Segons l’Estudi Català la primera regla
té lloc vers als 12 anys com a mitjana.

Nois
Encara que sigui poc conegut, el
primer signe de pubertat, és l’augment
del volum dels testicles (que el metge
sap valorar), abans de l’aparició del
pèl pubià. Però, mentre que en les
noies el botó mamari és prou evident
(per exemple a través dels vestits)
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l’increment dels testicles passa en
general desapercebut.
Dos anys més tard que en les noies,
cap els 12 anys, (Fig 1) té lloc el brot
de creixement puberal que assoleix la
màxima intensitat vers als 14 anys. El
creixement total del brot puberal fins
l’edat adulta és de 28 cm.
aproximadament, i també finalitza al
cap de 6 anys.
La diferencia de talla entre nois i
noies en l’edat adulta és 13 cm.
aproximadament

Diferències de
homes i dones.

talla

entre

La diferència de talla entre nois i noies
en l’edat adulta és de aproximadament
de 13 cm.
Expliquem-ho. Les noies comencen el
brot puberal de creixement 2 anys
abans (als 10 anys) i també maduren i
deixen de créixer, dos anys abans. Els
nois ho fan 2 anys després (12 anys),
però els dos anys abans de la pubertat
han continuat creixent a raó de 5 cm./
any (¡no estaven sense créixer!).
Per tant, si sumem en cas dels nois, 5
cm. (als 10 anys) + 5 cm. (als 11 anys)
+ 2-3 cm. de diferència en brot puberal
respecte les noies, tot sumat fa que la
diferència de talla en l’edat adulta sigui
de 12-13 cm. en favor del sexe
masculí.
Aquestes dades ben contrastades per
molts estudis, desitgem que siguin
d’interès pels nostres lectors, per
avaluar el creixement dels seus fills.

NOIS

TALLA cm.
Qi-Gong o Chi-Kung
El Qi-Gong o Chi-Kung vol dir treballar l’energia, es
tracta d’una disciplina mil·lenària que millora el resultat
físic i mental, la circulació de la sang, enforteix músculs,
tendons i articulacions i augmenta les defenses. Se la
coneix com la gimnàstica de l’eterna joventut.

Claqué

NOIES

TALLA cm.

El Claqué o Tap Dance en anglès és un estil de dansa
de teatre americà del 1928 que es distingia per treball de
percussió amb els peus marcant patrons rítmics a terra.
Els seus orígens es troben a la dansa irlandesa Jig Dance,
l’anglesa Clog Dance i moviments de dansa africana.

Taekwon-do I.T.F.
Aquest és l’estil original com a art marcial diferenciat de la
resta per la seva emfasització en el treball tècnic, defensa
personal i aspectes interns del art marcial. El significat del
seu nom és art o camí espiritual de lluita amb peus i mans.
Totes les seves tècniques estan dissenyades per a produir
el màxim de poder d’acord a les formules científiques i al
principi de l’energia cinètica.

Capoeira
Quan Brasil era sota domini portuguès els esclaus africans
feien balls amb música camuflant un art marcial que
practicaven en els assentaments per mantenir el bon estat
físic, defendre’s i donar continuïtat a les seves costums.
Originàriament aquestes lluites es desenvolupaven en
camps on els petits arbustos es deien capoeiras, d’on li
prové el nom.

Funky
Creixement des dels 10 anys en nois i noies fins l’edat
adulta. La fletxa indica l’inici del brot puberal (Corbes
de creixement estudi espanyol, A. Carrascosa i
col.laboradors).

Derivat del substantiu funk (olor molt desagradable) era
la manera en que anomenaven als anys 50 els músics
negres de jazz a un estil de música sense complicacions,
amb molt ritme, fort i ple de sentiment que feia reflex a
l’herència del blues, el gospel i la tradició africana. Són
l’emoció, la profunditat i el sentiment les característiques
d’aquest ball visceral.
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LA NIT QUE LA MUNTANYA VA BAIXAR AL RIU LLEGENDES D’ARREU DE CATALUNYA
Pep Coll\Carles Arbat (il·lustr.)
A GALERA, S.A. EDITORIAL Col·lecció: Narrativa Singular, 24

Pàgines: 272

Any d’edició: 2008

En tornar d’un congrés, uns especialistes en llegendes de Catalunya es queden atrapats en un poblet dels Pirineus
durant tota una nit, a causa de l’esllavissada d’una muntanya. Per amenitzar la vetllada de tots els damnificats,
l’amo de l’hotel on s’allotgen els planteja el repte de narrar una selecció de llegendes de totes les comarques
catalanes, sense repetir temàtiques i per a un públic de totes les edats. Aquest llibre recull les llegendes que es van
narrar la nit que la muntanya va baixar al riu.

GOMORRA
Roberto Saviano
LABUTXACA
Pàgines: 416
Any d’edició: 2008
La camorra napolitana, el Sistema, és una organització empresarial amb ramificacions a tot el planeta, incloent-hi
Catalunya. S’ocupa de negocis molt diversos: de la indústria tèxtil al reciclatge de residus, passant per la droga o
l’especulació urbanística. I passant també, naturalment, per uns crims que cada cop semblen més de cinema. En
aquest relat trepidant i revelador, que fa literatura de la bona sobre una sòlida base documental, Roberto Saviano reconstrueix la lògica
del poder i l’expansió dels clans originaris de Nàpols. L’autor ha estat amenaçat de mort i viu amagat sota protecció policíaca.

EL SECRET MÉS BEN GUARDAT. ELS MILLORS BOSCOS I RACONS PER TROBAR A CATALUNYA
Marc Höss Serarols, Robert Estévez, Robert Höss Serarols
ARA LLIBRES Col·lecció: Ara llibres Pàgines: 156 Any d’edició: 2007
Aquest llibre amaga tot allò que sempre heu volgut saber sobre els bolets però que mai abans s’havia fet públic. A
El secret més ben guardat trobareu més d’una vintena de rutes boletaires repartides per tot el territori català, amb
explicacions detallades dels millors boscos i racons, fotografies i comentaris de les nostres experiències, bolets més
freqüents, els millors mesos de l’any per trobar-los i, fins i tot, l’agoserada informació d’alguns secrets de cada
zona.

SALVEM LA TERRA
Diversos autors
BEASCOA
Pàgines: 68 Any d’edició: 2007
Salvem la terra és el llibre del canvi climàtic. El canvi climàtic s’ha convertit en un fenòmen que ens amenaça i
que ens acompanya. Diàriament en sentim parlar sense tenir molt clars alguns conceptes.Aquest llibre els explica
de manera visual, amb jocs i experiments.
Alerta Co2. El videojoc del canvi climàtic. El llibre inclou un videojoc per dirigeixir la luita contra el canvi climàtic a ciutat
Metropòlis. Prendre decisions als edificis, controlar la planta de reciclatge, fer el memory ecològic... Si t’equivoques es pot accelerar
la catàstrofe...
INCLOU VIDEOJOC - A PARTIR DE 9 ANYS
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ORFES DE GÀMBIA
L’Associació
Save
the
Gambians Orphans es va
presentar a la Biblioteca
Manuel de Pedrolo el passat
6 de novembre.
Kalilu Jammeh, president
de l’associació va presentar
el seu llibre i ens va endisar
en la història dels emigrants
i orfes del país africà de
Gàmbia. El que està passant
actualment en moltes parts
del sud d’Europa. Els seus
fills s’han quedat orfes per
sempre més.
Kalilu, protagonista d’aquestes emigracions i que ha escrit “Viatge perillós a Europa, viatge a la mort” (inèdit) ens
va explicar com els gambians marxen del país cap a l’Estat espanyol i altres països d’Europa. Molts moren pel
camí i els que arriben a un lloc ja mai poden tornar perquè no tenen la situació econòmica ni legal adequada.
És l’emigració sense informació, més aviat un viatge a la mort.

Desenvolupament i solidaritat
Gàmbia està situada a la costa atlàntica d’Àfrica i està envoltada per Senegal. La seva economia es basa en
l’agricultura i la ramaderia.
L’Associació per als orfes va néixer el juny de 2006 amb l’objectiu de construir centres d’acollida per als orfes
de Gàmbia, oferir-los educació i alimentació, la construcció d’una cooperativa agrària i ramadera, edificar una
casa per a voluntaris, fer arribar maquinària agricola i eines necessàries.
Per col·laborar: mininubi2@gmail.com

www.savethegambianorphans.blogspot.com
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“Acabarem vivint
de la música”
Fa poc més d’un any que Gentle Music Men va arrencar
una carrera musical que fins el moment ha estat
meteòrica. Dolces melodies, subtils arranjaments i la
delicada veu i guitarra acústica de Dani Poveda, l’ànima
de la banda vilanovina, han estat la clau de l’èxit que els
va portat a guanyar el concurs Proyecto Demo 2008 i a
tocar en grans festivals com el FIB o el Primavera Sound.
La passió per la bona música que transmet el seu primer
àlbum, que porta el mateix nom que el grup, es veu
reflectida en les paraules del Dani i el Miquel i en l’ambient
on fem l’entrevista, un menjador decorat per centenars de
vinils i diversos instruments en el qual només es respira
música.
Com va sorgir Gentle Music Men?
Dani Poveda:Tot va començar quan el meu anterior grup,
Flint, es va dissoldre. A partir d’aquet moment vaig estar
dos anys estudiant música al taller de músics i vaig ser
autodidacta amb el meu ordinador fent moltes hores de
gravacions i creant moltes cançons. La meva idea era
crear un grup amb molts instruments tipus Divine Comedy
o Rufus Wainwright, amb acústiques i moltes veus. Un
dia van aparèixer el Xavi Ribera, bateria, i el Miquel Tello,
baix i teclats, els van agradar les meves cançons i vam
començar a treballar. Més tard va entrar el David Charro,
guitarra elèctrica, baix i teclats, i després la Eli Barrau i la
Montse Inglada, dues violinistes que van acabar de donar
una forma molt definida al grup. El primer concert va ser
per Festa Major a la Plaça de la Vila a Vilanova i la Geltrú
i vam al·lucinar perquè a molts els vam agradar.
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per Oriol Mestres

Com definiríeu la vostra música?
DP: És un record melancòlic amb final feliç. Bàsicament és
un pop que molts anomenen lluminós i, fins i tot, sunshine
pop. La crítica especialitzada ens ha tractat molt bé, però
on més hem notat que agrada és en el públic.
Miquel Tello: Tothom li troba alguna cosa, no sabem si
són els violins, la melodia, la veu que entra molt bé, però
ha enganxat a molts dels que ens han escoltat.

Com treballeu a l’hora de crear un disc?
DP: Jo sóc un desastre, ho reconec. Sempre trec
melodies que a la majoria de la gent se’ls enganxen.
Fins que no gravem no fem canvis a les cançons. Això és
possible gràcies a que tenim un estudi de gravació propi
que ens permet escoltar les cançons diversos cops abans
d’enregistrar-les totalment. Per a nosaltres i pel bé de la
cançó és molt important tenir un estudi propi. A més, cada
cop anem polint més el so.
Per què canteu en anglès?
DP: Sempre hem escoltat música en anglès. Només
un petit percentatge del que escoltem és en castellà i,
possiblement, no és l’estil que més ens agrada. Tot i això,
no descartem tocar en castellà o català, però volem que
sigui un procés natural. De cara al segon disc segurament
gravarem algunes cançons en castellà.
Quins són els vostres referents?
The Beatles, Divine Comedy, Rufus Wainwright, Ron
Sexsmith, Neil Young, Wilco, etc...
Com decidiu apuntar-vos al Proyecto Demo?
DP: Nosaltres vam començar a tenir un manager al
desembre i jo li vaig dir que no volíem participar en cap
concurs. Ell ens va presentar sense dir-nos res i el primer
que vam saber és que ens van seleccionar. La meva
preocupació era què passaria si no guanyàvem un concurs,
no sabíem si ens desil·lusionaríem i, a més, a la música no
es tracta de competir.
MT: Guanyar o ser seleccionats era molt relatiu perquè hi
havia moltes bandes que a nosaltres ens agradaven i no
van passar ni el primer tall. Es van presentar 1.500 grups,
en van seleccionar 30 i d’aquí 3 finalistes, entre els quals
nosaltres vam ser els guanyadors.
Aquest triomf, entre d’altres premis, us va permetre
tocar al Festival Internacional de Benicàssim. Què vau
sentir?
DP: Res en especial. Et sents content i realitzat en el
moment que estàs a sobre de l’escenari, però t’has de
seguir movent per seguir tocant i anar, sobretot, a fora
d’Espanya. Tot i això, compartir cartell amb Leonard Cohen
va ser impressionant.

Dani Poveda, compositor i cantant del grup vilanoví

Viviu per la música? I de la música?
DP: Si, estem tot el dia envoltats d’ella, i tot i que encara
no ens podem dedicar exclusivament, estem en una línia
que estic convençut que acabarem vivint de la música. El
problema és que vivim en un país en el qual la gent no
està suficient educada culturalment per entendre què és
un concert en directe. A la resta d’Europa la gent és molt
més respectuosa, et venen a escoltar, tenen una cultura
de la música en directe que aquí no existeix. Si nosaltres
haguéssim fet el mateix a Anglaterra segurament estaríem
vivint d’això.
Quins projectes de futur teniu?
DP: Estem preparant el segon disc, treballant en les
noves cançons, i a finals de febrer començarem la gira de
presentació. El tenim bastant avançat, molt probablement
hi haurà cançons en castellà, però encara no sabem si
seran dos discs iguals, un en anglès i l’altre en castellà.
Serà un àlbum molt més madur, més professional i amb el
grup més conjuntat.
Què aconselleu als joves que avui comencen a muntar
els seus primers grups?
DP: Han de creure en ells mateixos i passar-s’ho bé,
nosaltres gaudim quan toquem en directe. Si vols arribar
lluny no pots esperar a que et vinguin a buscar, has d’anar
a trucar totes les portes com hem fet nosaltres. Però
sobretot, el més important és que sentin la música.
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LA PREMSA EXPOSA
Yoichi Tanabe
La senzillesa com a màxima expressió.
Yoichi Tanabe és un artista consolidat que viu
actualment al nostre municipi. D’origen japonès, va
néixer a Kumamoto, Japó, l’any 1949. Ha exposat
arreu i ara tenim l’oportunitat de gaudir de la seva
obra fins el 30 de novembre a La Premsa.
A part de l’oli com a tècnica habitual treballa l’oli
sobre paper japonès enganxat a la tela.
Temàticament parlant hi han diferents branques
característiques de l’artista, abstractes i figuratius,
ocells, flors, vaixells i fàbriques ens sorprenen per
subtils i intensos, tot d’una.

100 PASSATEMPS MUSICALS
Acaben de sortir 100 passatemps musicals de David
Puertas i Bernat Puertas. Són 55 Sidokus i 45 Diagons
editats per Clivis Publicacions. Es tracta del número 1
d’una nova col·lecció amb il·lustracions de Laura Borràs.
Per resoldre un SIDOKU cal posar en cada casella una
nota musical. I les notes són pistes d’una coneguda
composició musical: una simfonia de Beethoven, l’
”Imagine” de John Lennon, el “Bon dia” d’Els Pets, Mozart,
“El Virolai” o el “No woman, no cry” de Bob Marley.
L’altra part del llibre: Diagon. Aquí cal posar xifres que es
demanen i es donen pistes.

Val la pena no perdre l’oportunitat de veure la
seva obra.
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Seguim amb

GRANS OFERTES
PROMOCIÓ NADAL Fins el 5/01/09

T’obsequiem amb ampolles de
cava en totes les teves compres

Rentadora 1000R

398 €

BOSCH 7 Kg.

Rentavaixelles

389 €

Rentadora 1400R

BALAY
519 € Assecadora
condensació 7 Kg.

ARISTON 9 Kg.

296 € Rentavaixelles

INDESIT 12 coberts

389 €

BOSCH 12 coberts

217 €

Assecadora INDESIT

6 Kg.

99 €

Vaporeta D14
3.8 bar

GRUNDIG
TV-LCD 32”

429 €

Ctra. de Sitges, 42
Tel. 93 896 02 72
08810 Sant Pere de Ribes

SONY

TV-LCD 32”

669 €

Rambla Samà, 7
Tel. 93 893 25 01
08800 Vilanova i la Geltrú

e-mail: fonoll@fonoll.es
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