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Editorial
quest any volem aproﬁtar l’espai que ens ofereix l’editorial per felicitar a tothom d’una
manera senzilla i entranyable i si ens ho permeteu una mica melangiosa per les dates
i els temps que corren.

Començarem per vosaltres lectors que teniu el poder de decidir que serà de nosaltres, sou la
veu i el vot.
Els patrocinadors, que com els Mags d’Orient, feu possible la nostra existència a través de la
comunicació promocional.
Els col·laboradors, tots ells missatgers que ens expliquen, per compartir amb nosaltres el que
saben, el que pensen i, el que senten amb noms propis o pseudònims però amb la mateixa
ﬁta, agradar donant el millor d’ells mateixos.
A entitats, agrupacions, institucions i persones que de manera puntual ens aporten informació
propera i força interessant, que ens permet no perdre el ﬁl del nostre entorn.
Les festes de Nadal ja ho tenen això, és moment de desitjar el millor a la màxima gent possible,
i desembre és el mes del comiat per excel·lència. Finalitza un any amb tot el seu contingut, bo
i dolent, per donar pas a un de nou amb tot el que representa. Nous propòsits, noves il·lusions
i nous reptes. En realitat la diferència des del 31 de desembre ﬁns a l’1 de gener, és poc
palpable però dins nostre alguna cosa ha canviat. El que és cert és que l’ésser humà és així
d’estrany i amb poc en té prou. Encara que els canvis no siguin evidents d’un dia per l’altre,
canviar de número motiva suﬁcient com per crear nous projectes tant de caire personal com
professional o familiar, amb voluntat de complir-los i amb l’esperança de tenir un llarg any per
davant per dur-los a terme. Tot i així, es donen casos en que ﬁnalitzat el termini, l’intent fa
fallida, No és problema, amb salut, podem repetir l’operació tants anys com calguin.
Així doncs el nostre desig per aquestes Festes és que tots gaudiu de salut, perquè la resta,
amb crisi inclosa, ho podeu controlar vosaltres mateixos.
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Vint anys de pessebre vivent a Ribes
A. Ferret
Fotos: Josep Juliachs i Joan Inglada.

E

l Pessebre Vivent Parlat
celebra enguany 20 anys. Per
a l’ocasió, els organitzadors
han escollit com a escenari
un indret situat en el nucli
urbà de Ribes, concretament el
perímetre delimitat pels carrers de
Pere Carbonell, Calvari, Riera i Andreu
Malgà. Entre el 25 i el 28 de desembre,
prop de dues-centes persones entre
actors i tècnics ompliran d’ambient
nadalenc el centre del poble, en una
activitat de dimensions considerables
organitzada pels Xulius des de 1989.

Els orígens
L’indret que els Xulius han escollit per a
les representacions del 20è aniversari
és ben proper a les Parellades, el primer
indret que van triar, vint anys enrere, per
a una activitat que semblava nova, però
que en realitat no ho era tant. De fet,
el Grup de Teatre de l’entitat va decidir
muntar un Pessebre Vivent després de
cinc anys d’intentar fer pastorets en una
infraestructura absolutament inútil per a
usos teatrals, que continua essent inútil
avui dia: El Local.
I és que el Pessebre Vivent dels
Xulius ja era, des dels seus inicis, un

exercici netament teatral i hi havia
plena consciència de donar continuïtat
a la rica tradició teatral ribetana. Com
expliquen els organitzadors al seu web,
el pessebre «entroncava directament
amb la tradició de teatre popular de
la localitat: els balls parlats que es
representaven per les festes en el
segle XIX i els primers anys del segle
XX, el teatre al Centre Parroquial
entre els anys 50 i 70, les successives
representacions dels Pastorets, que els
Xulius van portar a terme ﬁns al 1987
i els senzills pessebres vivents que

s’havien representat a l’Església Vella,
la Serra i el Redós ﬁns a la dècada dels
80 del segle XX».

L’espectacle
La dimensió teatral és, doncs, una de les
característiques principals del Pessebre
Vivent ribetà. Aquesta teatralitat fa que
els quadres estàtics no siguin la norma
–com passa en la majoria de pessebres
vivents– sinó un recurs més que els
coordinadors de l’espectacle tenen a
la seva disposició. A la pràctica, el de
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Ribes és un “pessebre vivent parlat”
com habitualment se l’anomena, però
sobretot és un pessebre representat,
teatral, proper als Pastorets i que permet
gaudir de les qualitats histriòniques
d’un gran nombre de persones.
De fet, la teatralitat del Pessebre no se
cenyeix únicament al treball dels actors.
La composició dels quadres, el ritme
de les representacions, la il·luminació
–d’una complexitat increïble quan les
representacions tenen lloc lluny dels
nuclis urbans –, l’ambientació musical...
tots els elements de la representació
estan al servei d’un espectacle
complet, excitant i botit de sorpreses
i aclucades d’ull als espectadors, que
surten impregnats de la joia nadalenca
però, també, amb la sensació d’haver
passat una estona irrepetible.

sigui molt més feixuc que el que tenen
en pobles i poblets on es limiten a
treure la pols dels mateixos racons. Els
col·laboradors del Pessebre Vivent de
Ribes cada any han de triar, ambientar,
desbrossar i il·luminar un lloc diferent,
per deixar-lo després en perfectes
condicions.
El resultat d’aquesta decisió estratègica
repercuteix en el conjunt de l’espectacle
i l’enriqueix en gran manera: cada any
l’estructura és diferent, però també
canvien els quadres i les escenes.
Cal triar textos, cal modiﬁcar-los, cal
fer guions ad-hoc, cal escollir noves
músiques i coreograﬁes, tot s’ha
d’assajar de cap i de nou. El Pessebre
Vivent dels Xulius és un pessebre de
gent a qui treballar agrada molt, potser
massa.

Un lloc diferent cada any

L’ambient

Ara bé, si una singularitat distingeix el
pessebre de Ribes de tots els altres
és que cada any es representa en un
indret diferent. L’objectiu és clar: posar
davant els ulls dels espectadors, tant si
són de Ribes com si són forasters, els
espais més pintorescos del municipi.
Aquesta característica fa que el treball
voluntari que requereix l’espectacle

Però aquestes hores de treball es
converteixen en satisfacció quan la
mateixa tarda de Nadal els actors i els
col·laboradors (criatures, joves, adults,
vells…) deixen la taula a l’hora dels
torrons, es disfressen i s’acosten al lloc
de la representació.
I és aleshores quan, a la vora d’un foc
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improvisat, ocults en amagatalls entre
cables i interruptors, acaronant un
burro vell, potser fumant, esperant en
els espais habilitats per al maquillatge o
explicant acudits en qualsevol racó de
l’escenari natural, desenes de persones
comparteixen un estrany pessigolleig
d’emoció, el pessigolleig de qui sap a
punt de participar en un petit miracle,
el miracle de desitjar Bon Nadal a
centenars d’espectadors tot fent el
memorial de Betlem, dels diables, dels
pastors, dels àngels, del Nen, la Mare,
el Vell, el bou, la mula i l’estel.
L’emoció dels participants en el
Pessebre Vivent es perllonga durant
quatre dies. Si els dies de Nadal i Sant
Esteve els nervis són a ﬂor de pell,
els dies 27 i 28 s’imposa la serenitat i
el domini: els quadres surten clavats,
s’assagen divertides improvisacions
i com sol ocórrer quan un grup de
persones passsa moltes hores junts
aﬂoren diàlegs insòlits, coneixences
enriquidores i aprenentatges vitals.
Finida l’última representació amb
públic, és l’hora de la sessió golfa. Com
el caganer dels pessebres de borra, el
Pessebre Vivent té el seu contrapunt
humorístic en la sessió reservada
als mateixos actors. Els quadres es

representen complets, però no es tallen les ales a les bromes
mentre no esguerrin l’espectacle. En acabat, a dormir d’hora,
sobretot aquells que l’endemà aniran a desmuntar i desaran
acuradament estris i utillatges perquè estiguin a punt al cap
d’un any just. Pels volts de Sant Pau, una costellada servirà
per compartir fotograﬁes i riure plegats.

Llocs on s’ha representat el Pessebre Vivent
2008 c/ de Pere Carbonell, Calvari, Riera i Andreu Malgà
2007 Puigmoltó
2006 Can Ramon
2005 El Palou Alt
2004 Can Ferret (Mas de les Farigoles)
2003 Can Bruguera
2002 Sota-ribes
2001 Can Miret i can Carbonell
2000 Els Cocons
1999 Solers
1998 Masia de Montgròs
1997 Sant Pau
1996 Can Pau Artigues
1995 La Serra
1994 Les Torres
1993 Can Jove i can Fontanals
1992 Castell
1991 Can Giralt

Pessebre Vivent 2008
Representació: dies 25, 26, 27 i 28 de desembre.

1990 La Costeta
1989 Les Parellades

Horaris de representació:des de les 18 h, cada 30 minuts,
ﬁns a les 20 h. El dia 25, la primera serà a les 18.30 h
i el dia 28, la darrera serà a les 19.30 h.
Venda d’entrades anticipades: Perfumeria M. Àngels i
Bar Ca La Nisa. Des de 15 dies abans.
Venda d’entrades no anticipades : Entitat Els Xulius,
c. Major, 13, des d’una hora abans de les representacions.
Els dies 25 i 26, també als Xulius, de 12 a 14 h.
Més informació : 93 814 67 12 - 93 896 28 36
http://www.ribes.org/nadal

Més informació: http://www.ribes.org/nadal i al llibre
Nadal a Ribes. Els Xulius. Sant Pere de Ribes, 1999.
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Un sopar social i teatralitzat
El ﬁlòsof Josep Maria Terricabras diu
que les entitats, la societat civil
organitzada és un clar indicador de la
salut democràtica dels pobles. És bo,
doncs, que ens ﬁxem i comentem la
vitalitat d’aquestes a través de les
seves activitats, per saber una mica
com estem tots plegats. Aplegar al
voltant d’un sopar prop de dues-centes
persones per repassar el que com a
col·lectiu són, crec que és summament
important. No solament pel propi
col·lectiu sinó per la comunitat en
general.
I això, aplegar-se al voltant d’una taula,
és el que van fer els socis i sòcies de
l’entitat GER de Ribes, a la seva seu
del carrer del Pi. Ho van fer de manera
distesa i de amb pinzellades teatrals.
L’acte de reunió social tenia tots els
ingredients perquè sortís bé i així va
ser. Una nit rodona i emotiva sense cap
altra pretensió que el passar-ho bé.
A més a més de la presentació en
públic de cadascuna de les seccions
que conformen l’Entitat Cultural i
Esportiva GER, l’acte comptava amb
un ingredient força interessant i que la
va fer més atractiva. Es tractava de
presentar al conjunt dels associats la
recent creada Secció La Cassola, una
societat gastronòmica oberta a tothom,
que en aquest cas era la responsable
d’elaborar i servir el sopar.

Fotos: Eva Cortés i Maria Moragues

Si la proposta de menú era d’alt nivell:
Variat de terrines de paté, Crema de
tomàquet, Llagostins ﬂamejats amb
barreja de bolets, Mil fulls de pop amb
puré de dos sabors, Costella conﬁtada
amb llit de pinya natural, Mel i mató i
fruits del bosc, la posta en escena i els
plats no van quedar-se gens enrere.
Un magníﬁc sopar a càrrec de tothom
de La Cassola que van ser fortament
aplaudits per tots els assistents. Acabat
el sopar, per cert regat amb vi de Ribes
i postres de casa, va tenir lloc la
presentació de les diferents seccions i
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tallers de l’entitat dins un guió teatral
amb continguts alegres, d’humor crític i
força dinàmic. Quatre actors, dos nois i
dues noies, encaramel·lats dins de
personatges
barrejat
entre
els
assistents van anar desgranant els
pros i contres d’una entitat, els ets i uts
d’aquest col·lectiu social que és el
GER.
Un seguit de projeccions donaven
testimoni visual de les activitats dutes a
terme per les diferents seccions socials
i alhora entrada a les persones
responsables,
que
de
manera
engrescadora manifestaven el seu
plaer per ser protagonistes voluntaris
d’aquelles activitats socials. D’aquesta
manera van pujar a l’escenari membres
de les Seccions d’Esplai, Ciclisme,
Atletisme, Muntanya, Espeleologia,
mentre que els participants a la
Formació Musical, al Taller de Cant i
els Grallers de Ribes oferien en directe
els seus treballs, La Cassola rebia els
aplaudiments pel sopar i la de teatre la
crítica burlesca dels actors.
L’acte va acabar amb els parlaments
de la Junta Directiva i dels membres de
l’entitat convidada La Torna de la Vila
de Gràcia de Barcelona, seguits d’una
bona estona de música a la Nau Pere
Vall i Soler de l’Entitat Cultural i
Esportiva GER. Si com diu el Josep
Maria Terricabras les entitats són
indicadors de salut democràtica del
poble, a fe que el que vam viure l’últim
dissabte de novembre és el millor que
podíem esperar i un agradable
missatge de voluntat i compromís
social.
La tardor a les portes del hivern, ens ha
porta el fred, però també el recolliment i
les ganes de passar-s’ho bé al voltant
d’una taula. Això és el que ha passat a
l’entitat i tan de bo es repeteixi cada any.
Per salut democràtica .........i de tots.
Joan Garriga

per
Ramon Prats

El bon menjar

Pollastre amb escamarlans
INGREDIENTS
PER A 4 PERSONES:
1 pollastre de pagès tallat a trossos
2 escamarlans grossos per persona
2 cebes
2 tomàquets madurs
1 copa de vi ranci
1 picada de ametlles, avellanes, all,
julivert i una llesca petita de pa
torrat

PREPARACIÓ:
En una cassola amb oli saltejarem els
escamarlans i els reservarem per més endavant. Amb el mateix oli rostirem el pollastre prèviament
salpebrat. Quan estigui daurat, afegirem la ceba tallada a trossos petits. Després d’una estona tirarem
el tomàquet ratllat deixant-ho tot a foc lent. Més tard afegirem el vi ranci i quan s’hagi evaporat anirem
afegint aigua de mica en mica perquè es vagi fent. Finalment tirarem els escamarlans, la picada i si cal
una mica més d’aigua i ho deixarem coure cinc minuts més i ell plat ja estarà acabat.
Bon proﬁt!
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$E MAS EN MAS
per Núria Martí

CAN CLIMENT
El temps passa per tots, i els records
deixen empremta. Moltes vegades ho
fan a les parets velles de les masies
que ens envolten, que han viscut tot de
vides i d’altres èpoques i sentiments.
Algunes d’elles es tornen invisibles
amb els anys, deixades de la mà
de l’home, sense cap més futur que
acabar enrunades, fent-se inexistents;
d’altres encara avui llueixen boniques,
i han estat restaurades per aquells
que encara hi són, o que algun dia
hi han fet cap, i que alhora han volgut

recuperar-ne la seva essència. També
en queden de les que conserven els
seus masovers, aquells que a hores
d’ara encara es fan càrrec de la seva
guarda, a diari, ﬁns que el sol es pon,
per l’endemà començar un nou dia.

ﬁns ara han estat treballades, i que
anys enrera van procurar els pares
de l’Esteve Carreras Bosc, que avui
m’explica la seva història, i la dels
seus pares, durant els anys que hi
han viscut.

Can Climent guaita des del turó com
Ribes neix a les timbes i al Castell, i
ens rep preciosa, amb un gros rellotge
de sol al seu portal, amb el 1799 inscrit
a la façana. Tota la ﬁnca és ufanosa,
amb terres de cultiu al seu voltant, que

Quan agafem el tomb de la Serra,
en direcció cap a Ribes, a mà dreta
d’una pendent baixada, can Climent
sobreviu damunt marges i vinyes,
a la vora del bosquet. Una típica
casa de pagès, actualment amb sis
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habitacions, i abans d’elles la sala, la
cuina i el menjador. Prop l’entrada, un
xiprer, signe d’acolliment.
A l’any 1939, després de la guerra civil,
quan només tenia tres anys, l’Esteve
Carreras, conegut per molts com
l’Estevet, hi va anar a viure amb els
seus pares. Eren una família provinent
d’Olivella, de la masia els Palagons de
baix, actualment enrunada, que era
germana de la masia els Palagons de
dalt, situada més amunt, dalt d’un turó.
En Joan Carreras Parellada i l’Elisa
Bosc Marcer vivien de la pagesia, amb
escasses condicions, i allunyats de
necessitats diàries, atès que l’Olivella
d’aquella època no era la d’avui.
Quan havien de menester el metge,
posem per cas, es trobaven amb
greus complicacions. Existíen poques
masies, i algunes allunyades entre si,
però sempre s’ajudaven entre elles.
La distància ﬁns a Ribes, aleshores, el
convertia en un lloc llunyà.

En Joan Carreras i l’Elisa van tindre
cinc ﬁlls. D’entre tots, el quart, l’Esteve.
Al 1939, quan ell només tenia 3 anys,
va sorgir l’oportunitat de traslladar-se
a viure a Ribes, a can Climent, per
fer-hi de masovers. Tota la família hi
va vindre, acompanyats per un germà
d’en Joan, en Julià Carreras Parellada.
L’aspecte del mas aleshores era molt
diferent a l’actual, d’una sola planta, i
amb l’era sense enrajolar, tot el voltant
eren vinyes, camps i garrofers que
treballaven els pagesos de Ribes i els
propis masovers, mentre que la ﬁnca
pertanyia, després de tindre diversos
propietaris, als actuals, la família
Torras Barneda.

L’Esteve Carreras Bosc quan anava a
escola

Més endavant conduiria el matxo
amb el carro i començaría aprendre
de pagès. El servei militar el va dur a
Burgos més d’un any, i només tornar
va començar a festejar amb la Maria
Pagès Raventós, de can Calistu, que
aleshores vivia al carrer de la Torreta, i
amb qui es va casar el 1972.

La masia de can Climent durant l’època
de batre, amb el paller a la dreta i els
homes feinejant

Joan Carreras Parellada i la seva esposa,
l’Elisa Bosc Marcer

La infantessa de l’Estevet no va ser
gaire diferent que la de molts nois
de la seva edat i d’aquells temps a
Ribes. Anava a estudi al carrer del Pi, i
encara recorda les ﬁblades als dits del
regle d’en Mesías, o d’altres mestres
com en Sardà o en Lluís Aragonés.

L’Estevet i la Maria durant una de les
festes que es celebraven al Bell-lloch, i
on s’hi anava, sobretot, a ballar.
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A partir de llavors ella va viure també a
can Climent, i tot i que un any més tard
tingueren un ﬁll, en Joan, no va deixar
de cuidar-se del mas, de les feines
de la casa, i ﬁns i tot del camp, en
el procés d’elaboració de vi. Ho feien
utilitzant, entre d’altres, la premsa que
avui hi ha al jardí i que antigament era
als cups. Amb el carro i l’animal hi
traginaven les portadores, i l’oncle de
l’Estevet, en Julià, era qui dirigia tota
l’orquestra.

Martí, conegut com en Pepsi-cola.

Davant la masia de can Climent, jugant
al croquet, l’Estevet amb un amic de
Barcelona. L’oncle Julià s’ho mira
assegut al pedrís.

Amb la incorporació de la línia VilanovaVilafranca d’autobusos tot va millorar.
També es podia anar a Ribes més
sovint, i amb els anys la vida va ser més
fàcil. S’anava un cop per setmana a
plaça, a Vilanova, i un cop l’any feien la
matança del porc, i es guarien la resta
del temps amb el bestiar i els productes
provinents del corral. Més tard van
tindre moto, i Ribes es va fer gran.

En Julià Carreras Parellada, l’oncle de
l’Estevet, a la vinya, en temps de collita.

Quan tenien estones lliures, jugaven al
croquet. Eren uns autèntics aﬁcionats,
només havien de fer passar la bola de
fusta per entremig dels cercles en forma
d’arc que prèviament clavaven al terra, tot
creant el circuit. S’hi podien passar hores,
gràcies al llum que cremava al portal, que
tal com recorda l’Estevet, il.luminava bé
del tot i els havia fet anar a dormir a altes
hores de la matinada. El joc en sí era una
novetat que els havia facilitat la mestressa
de can Climent, la senyora Pepita Torras,
i que anava amb un estoig gros, fet de
fusta, on s’hi guardaven també els malls.
Tota una relíquia.

Amb els anys, i per compaginar les
feines de pagès, que després de la
mort de l’oncle i els pares de l’Estevet
aquest ja duia tot sol, va començar a fer
de jardiner, durant més de 10 anys, amb
l’Isidre Castellví , en Parisi, i en Josep

Recentment, arrel de la cura de les
seves vinyes, can Climent gaudeix
del seu propi vi blanc embotellat,
sota el nom de l’Era de can Climent,
i elaborat a la masia de can Ramon,
fruit de l’esforç dels propietaris TorrasBarneda. Durant la darrera verema
un bon nombre de persones, entre
familiars i amics, es va reunir a les
terres per collir-ne el seu raïm, de
varietat xarel.lo, i van acabar amb un
bon dinar per celebrar-ho.
Avui l’Estevet i la Maria continuen
a can Climent, no s’hi han mogut.
Tenen també un nét, l’Arnau, i fan
de masovers. Ella s’està per tot allò
relacionat amb la casa, que amb els
anys s’ha ampliat, i ell es cuida de
l’entorn de la ﬁnca, dels seus jardins
i manteniment. Ell ja ha guanyat ﬁns
avui un tou de premis jugant al truc,
una de les seves moltes aﬁcions, i s’ha
convertit en una d’aquelles parelles
tradicionals ribetanes com n’hi ha
poques, i de les “temudes” pels més
principiants durant els campionats. I
el més important, se sent content de
viure encara a can Climent, l’indret on
va créixer quan encara era un nen.

La masia de can Climent en l’actualitat, vista pel darrere, amb l’antiga premsa situada a la dreta
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VINYA DE TARDOR
Contemplo la irisada vinya
en la seva lenta davallada;
ha complert el seu cicle,
ha parit els seus fruits.
Es resisteix al novembre
en una lluita no volguda
contra el temps implacable,
en clar desavantatge.
Contemplo el paisatge
i ella, encara és agraïda,
vestida amb fulles tenyides
d’un rogenc color salvatge.
Es resisteix al vent, al temps,
amb por a aquell que amb tisores
aviat li mutilarà les llongues tiges
trencant aquest màgic paisatge.
Els pàmpols cauran a terra,
haurà perdut la batalla,
però no es donarà per vençuda;
esperarà, pacient, la primavera,
i s’aixecarà amb nova embranzida,
cobrint-se d’un suau vestit maragda
per borronar, joiosa, una nova vida.
Pau Fleta
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Hermínia Nubiola, resident a Sant Pere de Ribes, va viatjar a Gàmbia per primera vegada l‛any 2006. Durant aquell
viatge va conviure en un poble molt apartat de tot, amb la família que la va acollir; on la gent viu sense electricitat, ni
aigua corrent, ni vehicles, ni hospitals. En aquest poble (Sami-Madiana), gràcies a la col.laboració de molts ribetans, es
va enviar durant l‛any 2007 un vehícle Land-Rover i molta roba i joguines.
Aquell viatge va signiﬁcar un abans i un després en la seva vida, un any més tard es va fer secretaria de l‛Associació
Save the Gambian Orphans. Associació que treballa des de Catalunya per ajudar els infants orfes de Gàmbia.
“vegeu el blog : www.savethegambianorphans.blogspot.com”
Amb aquest relat us vol convidar a conèixer una mica més aquest país tant petit, de gent tant agradable i somrient;
i vol animar-vos a que el visiteu. És un país segur que es pot visitar en viatges organitzats, peró també en plan de
motxilla, pagant un guía nadiu i intentant ser solidari amb els pobles visitats. És molt normal i ben rebut que el visitant
porti menjar (oli, pa, sucre…) a la gent del poble que visita.
A través de l‛Associació Save the Gambian Orphans hem organitzat també un viatge per voluntaris al municipi de
Baddibu Alkalikunda que ja han pogut gaudir amb satisfacció una parella de Lleida (ella infermera i ell professor).
Van poder oferir el seu treball voluntari a tota la població, la Laura feia d‛infermera als matins i en Jordi feia de
professor a les tardes. L‛experiència va ser molt enriquidora per tothom: els voluntaris, els beneﬁciaris i els membres
de l‛Associació. Ara l‛Associació està treballant per oferir als visitants-voluntaris, la possibilitat d‛allotjar-se en
condicions molt confortables en un indret preciós, l‛antic poblat de Girong (aiguamolls); que és on estem centrant
l‛ajut per a la producció d‛aliment per als infants orfes (Cooperativa Agrària per a l‛autoabastiment alimentari). Les
persones que estiguin interessades poden possar-se en contacte a través del email : mininubi2@gmail.com .
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GÀMBIA

una autosuﬁciència alimentària, i és l‛única oportunitat
per a conrear el cacauet i l‛arròs. En anys secs el país
sencer ha de recòrrer a ajuts internacionals per crisi
alimentària.
Gàmbia no poseeix jaciments minerals d‛importància ni
altres recursos naturals. La seva economia es basa en
la producció agrícola i ramadera pel consum intern, del
qual depén el 75% de la població. La indústria es centra
en la transformació de productes agrícoles (cacauet) i
del peix.
La situació sanitària és del mateix baix nivell per falta
d‛equipaments i recursos humans.
L‛activitat econòmica depén fonamentalment de
les ajudes al desenvolupament del Fons Monetari
Internacional i d‛ajudes d‛emergència dels països
desenvolupats. Gàmbia ha estat inclós entre els països
preferents d‛ajut de l‛Agència Catalana de Cooperació
pel Desenvolupament, per estar entre els països més
pobres del món.
La insostenible situació de pobressa obliga a una
masiva emigració dels seus habitants (molts d‛ells cap
a Catalunya i Canadà), cosa que empobreix encara més
la societat doncs sols es queden els més grans i les
dones, abandonant la possibilitat de desenvolupament
ja que només esperen els diners enviats pels familiars
emigrats.

El país de Gàmbia és un dels més petits del continent
africà.
Gàmbia es troba situada a la costa atlàntica d‛Àfrica
i está totalment rodejada pel territori de Senegal.
Ocupa la vall del riu Gàmbia, que és navegable en tota la
seva extensió i té uns 320 Km de llarg.
Gàmbia es caracteritza per ser un país molt plà, no es
sobrepasen els 300 mt. d‛altitud. El clima és tropical, hi
ha selva a les vores del riu i sabana arbrada més enllà de
la llera. Sols una sisena part del sòl és cultivable.
La irregular i curta época de plujes, de 3 mesos l‛any
-de juny a setembre-, impedeix al país d‛assegurar-se

La capital és Banjul amb 372.000 habitants (l‛any2003)
seguida de Serekunda amb 200.000 habitants (l‛any
2003). A prop d‛aquestes dues poblacions és on es
concentra l‛oferta turística amb una vintena d‛hotels
al llarg de la platja atlàntica o a prop, n‛hi ha de més
econòmics i senzills i de més qualitat i serveis.
L‛idioma oﬁcial és l‛anglès. Gàmbia va estar colonitzada
per Anglaterra des de 1889 ﬁns 1965 quan es va
proclamar independent. Durant l‛època de la esclavitud,
Gàmbia va essser un dels paísos que més ho va patir, de
fet, el famós esclau Kunta Kinte va nèixer a Gàmbia i el
seu poble és molt visitat: Jufuri.
La majoria de gambians pertanyen a l‛ètnia mandinga
(40%), els segueixen en nombre els fula (14%), wuolof
(13%) i yula (7%). La majoria (aproximadament 95%)
són de religió islàmica, la resta entre cultes tradicionals
i cristianisme sobretot protestantisme.
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Reserva de Baobolong Weland: 22.000 Ha a la llera nord
del riu Gàmbia.
Parc Nacional de Niumi: 5.000 Ha al nordest.
Reseva d‛aus de Tanji: 612 Ha a la costa sud a prop de
la zona hotelera.
Reserva natural de Makasutu Culture Forest: 1.000
Ha de bosc “sagrat”, al voltant de la Bahía Mandina
Bolong.
Un altre indret molt interessant per visitar és Wassu
Stone Circle, un cercle fet de pedres monolits de color
marró –vermellós que daten de 500 a 1.000 anys A.C.
(abans de l‛arribada dels pobladors mandingas), també
hi ha un petit museu, on intenten explicar l‛enigma que
envolta l‛indret; està a prop del poble de Kuntaur.

L‛any 2001 aproximadament el 69% de la població vivien
per sota del llinda de la pobressa; a les àrees rurals
el 60% de les famílies són extremadament pobres.
L‛esperança de vida és de 54‛1 anys. Només un 37% dels
adults sap llegir i escriure.

Indrets únics
A Gàmbia hi ha uns quants parcs naturals i reserves
naturals, que ocupen el 3‛7% del seu territori molt
interessants per visitar, indrets únics per a visitants
amants dels ocells i la fauna, es poden veure nombroses
espècies d‛animals, destaquen el cocodril i l‛hipopòtam
en algunes zones del riu. Des de varios indrets es poden
contractar excursions amb vaixell o canoa pel riu.
Els parcs naturals i reserves naturals són :
Parc Nacional de Kiang: al centre del país, manglars.
11.000 Ha.
Parc Nacional del riu Gàmbia: illes Baboon. 580 Ha. No
obert al públic.
Reserva de Abuko : 105 Ha, la primera zona protegida.
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La platja de Brufut, a uns 17 Km de Serekunda, pròxima
a Kokoli, també és un lloc molt bonic per visitar, podem
veure entrar i sortir barques i canoes, moltes d‛elles
procedents de Ghana.
El Parc Nacional de Niumi és en realitat la continuació
del Parc Nacional de Sine Saloum (de Senegal), és
l‛ílla de Ginak, amb tres poblacions principals on es
pot trobar allotjament. Dins el Parc es poden veure
doﬁns, tortugues vora la mar, i a terra nombrosses aus
acuàtiques, cocodrils, llúdrigues, ànecs etc….
En deﬁnitiva, Gàmbia és un país per visitar i de fet hi
ha molta germanor amb Catalunya doncs molts dels seus
immigrants viuen a Catalunya des de fa molts anys.

L‛Associació Save the Gambian Orphans, vol agraïr a totes les persones que des de Catalunya han
col.laborat i están col.laborant en el desenvolupament dels projectes; doncs sense ells la nostra tasca
sería impossible. També les gràcies de part de tots els nens de Baddibu Alkalikunda i Sami-Madiana,
que en són els beneﬁciaris.
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EL CALCI, UN DELS SECRETS PER PERDRE PES
Laura Escofet i Rigual
Dietista-Nutricionista

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

Especialitzada en Trastorns
de la Conducta Alimentària

Encara no es coneix amb exactitud la relació existent
entre el calci dietètic i el pes corporal humà. Tot i així
l’investigador Zemel* del University of Tennessee Nutrition
Institute ha publicat uns dels estudis més recents sobre
aquesta qüestió. Ha conﬁrmat una relació inversament
proporcional entre el calci i el pes corporal.
Una dieta rica en calci, que inclou 3 o més racions diàries
de productes làctics, redueix signiﬁcativament la massa
de teixit adipós (teixit greixós) en les persones obeses
en absència de restricció calòrica, és a dir, quan no
realitzen una dieta de règim. A més, accelera notablement
la disminució de pes corporal i la pèrdua de greix quan
posem en pràctica un règim dietètic. Aquestes dades
indiquen un important paper en la prevenció i tractament
de l’obesitat o altres malalties com les que afecten al cor.
Segons investigacions cientíﬁques, aquests resultats
s’atribueixen al paper que desenvolupa el calci a nivell
metabòlic ja que redueix la formació de greixos en els
adipòcits (cèl·lules greixoses) i evita l’augment de pes
en aquelles situacions en que hi ha un consum excessiu

d’energia. En suma, manté activat el metabolisme, el qual
fa cremar més calories al ﬁnal del dia.
En quest estudi es va concloure que, en general, productes
làctics fonts de calci atenuen notablement el pes, eviten
el guany de greix i acceleren la pèrdua d’aquest en un
major grau que els suplements de calci. És probable que
sigui degut a la presència d’elements essencials (de vital
consum) presents en els productes làctics que actuen
simultàniament amb el calci activant el metabolisme i
afavorint una major eliminació de greix.
Ja que ens trobem en èpoques nadalenques, temps de
celebracions i àpats familiars, unes recomanacions per
mantenir el pes sota control:
-

El més important és la moderació, tant amb
els aliments com amb el vi o altres begudes
alcohòliques.

-

Si el dinar és més abundant del que és
habitual, és important que, tot i així, no
deixem de realitzar un sopar o ﬁns i tot un
berenar. D’aquesta manera no reduirem la
despesa calòrica total diària. Aquest sopar
hauria de ser lleuger, com per exemple, una
amanida variada, un puré de verdures, caldos
vegetals....

-

Si tenim temps, hem d’aproﬁtar l’oportunitat de
realitzar exercici físic, també per augmentar la
despesa energètica.

Aproﬁto l’ocasió per desitjar-vos Bones Festes a totes i a tots!
*Zemel MB. Role of calcium and dairy products in energy
partitioning and weight management. Am J Clin Nutr. 2004
May;79(5):907S-912S.
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LA QUIROPRÁCTICA
Y EL CUIDADO DE
SU HIJO 2ª parte

SALUT

h-UCHOS PROBLEMAS DE
ESPALDA DE LOS ADULTOS
TIENEN SU ORIGEN EN LA
NI×EZ $Ï A SU HIJO LA
OPORTUNIDAD QUE 5D NO
HA TENIDOv

,A ESCOLIOSIS
%NTRE LAS DEFORMIDADES DE LA COLUMNA LA MÕS GRAVE
Y FRECUENTE ES LA ESCOLIOSIS %STA TRÕGICA ENFERMEDAD
QUE AFECTA AL NI¶O F¤SICA Y EMOCIONALMENTE PUEDE
LLEGAR A INTERFERIR CON LA ACTIVIDAD DE LOS PULMONES
CORAZN Y OTROS RGANOS VITALES
$ESGRACIADAMENTE EL  DE LOS CASOS DE ESCOLIOSIS SE
DIAGNOSTICA DEMASIADO TARDE PORQUE ES CASI IMPOSIBLE
DE DETECTAR A SIMPLE VISTA ! ESTAS ALTURAS YA SUELE
SER DEMASIADO TARDE PARA CURARLA DEL TODO AUNQUE
LA 1UIROPRÕCTICA OFRECE IMPORTANTES PERSPECTIVAS DE
MEJORA 0OR LO TANTO LA IMPORTANCIA DE UNA PREVENCIN z#UÈNDO DEBO LLEVAR A MI HIJO A HACERSE UN
CHEQUEO
ADECUADA ES PRIMORDIAL.
3E RECOMIENDA REALIZAR REVISIONES A LOS   Y 
A¶OS CUANDO EL NI¶O SUFRA UNA CA¤DA O UN GOLPE YO
SIEMPRE QUE OBSERVEMOS ALGUNOS DE LOS S¤NTOMAS
%L #ENTRE #HIROPRÍCTIC DE LA #OLUMNA 6ERTEBRAL QUE INDICAMOS A CONTINUACIN
DISPONE DE EQUIPOS DE DIAGNSTICO Y DE TRATAMIENTO
5NA CADERA MÈS ALTA
DE ¢LTIMA GENERACIN PROCEDENTES DE %%55 Y
5N HOMBRO MÈS ALTO
&RANCIA

.ECESIDAD DE LOS CHEQUEOS

-EDIANTE UN EXAMEN COMPUTERIZADO SE CONlRMARÕ SI
SU HIJO GOZA DE UNA COLUMNA EN BUENAS CONDICIONES
REQUISITO INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR SU BUEN
DESARROLLO Y CRECIMIENTO %N EL CASO DE DETECTAR ALG¢N
PROBLEMA ESTE DIAGNSTICO TEMPRANO PERMITIRÕ LLEVAR
A CABO UN TRATAMIENTO RÕPIDO Y ElCAZ
El diagnóstico de la escoliosis
suele hacerse demasiado tarde,
ocasionando graves deformidades.

5NA PIERNA QUE PARECE MÈS CORTA
/MOPLATOS QUE SOBRESALEN
#AMINAR CON LOS PIES TORCIDOS HACIA DENTRO O FUERA
$OLORES DE LAS ARTICULACIONES
$OLORES DE CRECIMIENTO
%STAR CARGADO DE ESPALDA
#AERSE A MENUDO
!GITACIØN E HIPERACTIVIDAD
Recuerde que la escoliosis es sólo perceptible
a simple vista cuando es demasiado tarde para
corregirla. Dé a su hijo la oportunidad que usted no
ha podido tener.
z,A 1UIROPRÈCTICA ESTÈ ADAPTADA A LOS NI×OS

La intervención
quirúrgica supone
a menudo ﬁjar una
barra de acero a la
columna.

3¤ %STA TERAPIA NATURAL SIN FÕRMACOS NI CIRUG¤A ES
IDEAL PARA LOS NI¶OS ,A 1UIROPRÕCTICA OFRECE T£CNICAS
ADAPTADAS A CADA EDAD DESDE EL RECI£N NACIDO DE
 D¤AS HASTA EL ADOLESCENTE

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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ROCK DEL GARRAF
Santos y Rebeldes són una banda del Garraf que
practiquen, musicalment parlant, un Rock modern
amb molta melodia caracteritzat per inﬂuències que
van des del rock dels 70, ﬁns el metal
contemporani.
Els seus membres, Marc a la
bateria, León al baix, Albert a la
guitarra, Triky a les tecles, Alícia
cors i Rojas guitarra i veu, provenen
d’altres bandes i amb llarga
experiència en el món musical i amb
un currículum d’actuacions en tot
l’estat, es troben per crear al 2006
un grup musical que actualment, i
després de gravar vàries demos, es
troba donant els últims retocs al que
serà el seu primer llarga durada.

Canciones del desamor, odio, muerte y resurección,
13 temes amb les que el grup pretén que tothom se
senti identiﬁcat donant un tracte seriós i acurat a la
temàtica de les lletres.
El proper dissabte 17 de gener a la sala La Nau Pere
Vall i Soler del Ger es farà la
presentació del disc on tots hi sou
convidats. Diferents sorpreses i
col·laboracions amenitzaran l’acte on
tocaran també grups de Ribes del
cartell Ribes Rock, festival musical,
organitzat per l’entitat Ger des de fa
uns quants anys.
Si no podeu esperar a la presentació i
voleu veure un petit avanç d’aquesta
primícia podeu escoltar i cercar més
informació dels pròxims concerts a
www.myespace.com/santosyrebeldes.

ELS REIS D’ORIENT DEL 2009

L’Entitat Cultural GER ens informa que aviat podrem rebre els
Reis d’Orient. Molts infans ja es preparen per deixar les
sabates al balcó de casa seva i per escriure una lletra a ses
majestats orientals. Aquesta carta la podran entregar
personalment als Reis el dia 5 de gener al vespre a la Casa
de la Vila.
La mainada, però, també és obsequiada a les cases el dia de
Nadal, és el divertit caga tió. Són dies plens d’il.lusió i dies
que passen molt ràpidament.
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El contrafort
contrafort
El

(perquè la contra ja té copyright)

Diguin el que diguin, la cosa nostra es complica. Cada
matí ens desperten notícies de noves dades esgarrifoses
sobre aquest desgavell global, que té nom i cognoms
propis, però que han preferentment denominat sota el
genèric de la crisi. I sabem que aquesta vegada és en
majúscules, tot i que els nadals continuïn com ﬁns ara,
sent moment de recolliment o fugida, sopars o visites
esperançadores.

era necessari. Després de sobreviure al menyspreu que
sovinteja la insolidaritat envers els canvis que afecten
cada dia a més persones i després de seguir trampejant
amb el llistat de la compra i els rebuts mensuals, i aquest
vici de fumar que ens costa tant... m’he deixat convèncer
per trencar la rutina i redescobrir altres racons de vida on
abandonar les impureses del present i fabricar un crit a
l’esperança, a la tolerància i als somnis.

Ens caldrà fer front al parèntesi de la millor manera,
amb un entusiasme desmesurat. Gairebé com si fos
la darrera vegada. La millor. Es
necessita aquesta dosi de fer
veure que no ens ha canviat la
vida. Que la realitat romangui
a la sala d’espera uns dies,
per deixar-nos gaudir de la
fantasia més infantil, dels somnis
i de les sorpreses. I esprémer la
imaginació per a sorprendre a qui
tenim al costat, davant o darrera,
amb
moments
inoblidables.
Regalant
instantànies
de
moments
que
podran
ser
irrepetibles, per a reprendre el
ritme a l’any entrant, de manera
que continuem reconeguent que
el món és ple de diversitat i que
la diversitat mereix la nostra
atenció.

D’utopies abans el món n’era ple. On són? On han anat
a parar les espurnes del desig? L’enginy per a sobreviure
en aquest mar d’incerteses són al
nostre abast... només ens caldria
més proximitat, més intensitat
i més pluges i més trons per a
reaccionar. I noves complicitats
per irrompre a la vida dels altres
per la porta del davant i no pel
pati del darrera i ensopegant.
Així és com us proposo l’exercici
ﬁctici però necessari d’escriure
entre tots i totes una carta. La
carta més llarga del món, que
podria començar així: Estimats
Reis d’Orient, allí on us pugui
arribar aquest clam, us preguem
que tingueu en compte la
desesperació i pugueu disculparnos l’escepticisme que ens ha dut
ﬁns aquí. No feu gaire cas de la
nostra incredulitat i dels nostres
defectes... ja no som com érem
i encara que no sabríem dir,
ben bé, perquè... el paisatge
ens ha canviat. No sabem per
on continuar tirant endavant
però volem fer-ho. Ignorem si
existeixen camins més correctes o bé ens cal construirne de nous i millors i diferents. Ens podríem angoixar
però preferim aixecar el cap i els peus si cal i aprendre
a distingir les maleses de les malifetes. Sabem que el
nostre ateisme seria suﬁcient per què no atenguéssiu
aquesta missiva però si ateneu al nostre desig com
podem atendre a la màgia de què en sou portaveus,
continuarem sense tenir fe, però al menys creurem amb
la fantasia de tornar a somiar. I no patiu, que per part
nostra, farem l’esforç per a continuar gaudint de les
sorpreses amb cava i torrons, els maleïts mantecados,
i el què faci falta... però deixeu-nos enguany demanar
quelcom més que bones intencions[...].

“ EL PARÈNTESI”

Vèncer l’angoixa a base de
trencar amb les nostàlgies
d’altres anys, en què potser per
aquestes dates no solíem pensar,
com se sol dir, en aquelles altres
persones que no coneixem.
Deia en Joan Manuel que “seria fantàstic poder badar
sense córrer perill”... seria un somni de la infantesa, ara
cruel... perquè el badar, ens pot fer encara més mal si
no estem en bona companyia. Podríem cercar una nova
manera de celebrar aquestes festes d’hivern, enguany
més fresquetes i que prometen el recolliment casolà
i les visites inesperades. Viurem la contradicció del
victimisme consumista i la creativitat a la taula, perquè
no tot és el què era. Es guarniran arbres i places, carrers
i algunes cares per a donar la benvinguda al desig més
professat: que tot canviï. I seria fantàstic que poguéssim
reconèixer el desig de forjar una nova societat en la que
per ﬁ, tothom fos protagonista. Una societat en què la
vida deixés de ser l’esborrany ideal del projecte d’uns
quants, per esdevenir l’indret perfecte per a trobar-nos
i merescudament, celebrar que la màgia s’instauri per
damunt de les banalitats del món dividit entre qui sempre
guanya i qui sempre perd.
Disculpeu-me si em sento tremolar les paraules i si no hi
ha res millor a destacar del difícil viatge de cada dia, entre
les responsabilitats i els deures... però avui, el parèntesi

Val més un compromís que mil promeses. Des de casa...
un desitgen una bona entrada al 2009, Bona Vida i
Bones Festes!
La Juani
PD: Que em perdoni el meu republicanisme la destinació
dels meus desitjos d’avui... però les dates ho permeten.
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6 a.

Fira de Sta. Llúcia de Canyelles

per Cristina Perelló

E

l passat 7 de desembre es va celebrar a Canyelles
la 6a. edició de la Fira de Santa Llúcia. Dedicada
a les tradicionals festes nadalenques ha estat
reconeguda recentment com la 3a Fira de Catalunya
en volum de visitants. Reconeixement atorgat per
l’espectacular xifra de 25.000 persones de públic assolit.
Cinc anys de vida han consolidat la Fira de Santa Llúcia
de Canyelles que reunint una mitjana de 250 parades
combinades amb una important varietat d’exposicions,
activitats, i plena participació ciutadana, a aconseguit un
any més el repte que representa mantenir el bon nivell al
que ja ens han acostumat.
Des de les 9h del matí i ﬁns les 21h els carrers varen
ser plens a vessar, parades de productes nadalencs,
tradicionals parades de queviures, ﬂoristeries, artesania
diversa, bestiar, i també parades en pro d’alguna ONG,
la Marató de TV3, associacions, joves amb alguna ﬁta
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en comú. N’és un exemple la recollida de regals per a
nens i nenes necessitats, organitzat per l’Associació de
diables de Canyafocs, anomenat “Un regal, una llum”,
sense oblidar les parades que ofereixen diferents tipus de
menjar i que permeten esmorzar, dinar, berenar o sopar
sense moure’s de la Fira.
Les activitats varen ser diverses i prou concorregudes.
Com cada any a la casa del Pol Nord, el Pare Noel
esperava als més petits per a recollir peticions, tallers de
maquillatge i diferents manualitats varen omplir aquest
espai dedicat als més menuts de la casa. Com a novetat
aquest any ens va visitar des de l’Orient el patge del Rei
Melcior. El patge real anomenat Vibó va fer recull de les
tradicionals cartes que es podien confeccionar a la carpa.
També de caire infantil, la confecció de cistellets de vímet,
pintada de ﬁgures de Nadal, creació de polseres, dibuixos
que eren exposats davant l’Ajuntament, interessants

tallers que la gent gran va organitzar per a infants, i
com cada any la passejada en ponis que organitza la
Fundació La Granja i que ja forma part de la tradicional
Fira.
Les exposicions, totes dignes de reconeixement, el tió
de Cal Feliu, el pessebre de Ca la Carmeta, el celler de
Cal Caram, les puntes de coixí de Ca l’Helena, la sala
de costura de Cal Comas, el Pare Noel de Cal Faló i a
l’Ajuntament Vell, l’audiovisual Nadal a Canyelles per
Joan Bertran.
Des de les 11h ﬁns a les 14h i de les 16h a les 19h es
va representar a la plaça Joaquim Mir diferents quadres
del pessebre vivent que es realitzarà a Canyelles el cap
de setmana abans de Nadal.
A la rambla de Canyelles es varen concentrar les
degustacions: escudella, vins, caves i botifarrada, varen
fer gaudir al públic del bon menjar i del bon beure.
Amb l’eslògan “Viu la màgia del Nadal”, Canyelles, un
any més, ens ha convocat a tots per acostar-nos a les
tradicions i a la cultura popular, compartint en els seus
carrers el caliu que donen les persones a les persones
quan gaudeixen de la festa que és, la Fira de Santa
Llúcia de Canyelles.

A N U N C I A’ T
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UN NADAL DE CINEMA

per Javi Sánchez

BOLT

Bolt, és un petit gos estrella d’una sèrie de tv,
però es creu massa el seu paper de heroi… De
Director: Byron Howard, Chris Williams.
sobte i per accident es veurà obligat a sobreviure
País: USA.
en el món real. Amb l’ajuda d’un gat i un hàmster
Any: 2008.
intentaran trobar a Penny, la seva companya
Minuts: 90
al show, que s’ha perdut pels carrers de Nova
Dia de l’estrena: 5-12-08
York.
Gènere: animació

És una pel·lícula ideal per portar als nens al cinema aquest
Nadal i passar una bona estona tots plegats.

THE SPIRIT

Director: Frank Miller
Intèrprets: Scarlett Johansson Eva
Mendes,Paz Vega,S.L.Jackson
País: USA.
Any: 2008.
Minuts: 115
Dia de l’estrena: 26-12-08
Gènere: Acció,fantasia

EL INTERCAMBIO
Director: Clint Eastwood
Intèrprets: Angelina Jolie, John
Malkovich
País: USA.
Any: 2008.
Minuts: 141
Dia de l’estrena: 19-12-08
Gènere: ciència ﬁcció

Danny Colt és un detectiu emmascarat, un heroi
sense superpoders que s’encarrega de protegir del
mal als habitants de Central City. Colt persegueix
sense descans al dolentíssim Octopus.
És una adaptació del famós còmic de Will Eisner, molt
llegit als Estats Units, però ha aixecat molta expectació
per la participació de Scarlett Johansson,Eva Mendes i
l’ espanyola Paz Vega .Molt recomanada sobretot pels
amants del còmic.

La pel·lícula que narra l’hisòria real de Christine
Collins (A.Jolie), mare soltera que haurà d’ afrontar
la desaparició del seu ﬁll, i també els problemes
amb la policia, quan la intenten convèncer de que
el nen que han trobat és el seu ﬁll, desaparegut
fa 5 mesos.
Un altre gran ﬁlm del gran C.Eastwood, aquesta vegada ens
trasllada als anys 20 per explicar-nos aquesta història real
amb dos grans protagonistes com A.Jolie i J.Malcovich.
ALTRES ESTRENES
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FLORS SILVESTRES DEL GARRAF
per Pilar Carbó

En època nadalenca i de reis s´ha utilitzat popularment com a guarnició el galzeran en substitució del
grèvol. L´atractiu dels seus fruits de color vermell intens que contrasta amb el color verd de les tiges i la
seva resistència, el fan ideal per aquestes festes.

Aquesta costum no és convenient per a la proliferació d´aquesta planta tan atractiva i escassa al nostre entorn, el Garraf,
on fàcilment desapareixeria, donat que amb els incendis dels darrers anys són cada vegada menys els indrets boscosos i
ombrívols on creix.

GALZERAN
FAMÍLIA: Liliàcies
ESPÈCIE: Ruscus aculeatus L
NOM VULGAR: Català (brusc, cirerer
de Betlem, galzeran, boix marí, mataranyes)
Castellà (arrayán morisco, rusco, capio, gilbarbera,
orusco, escobina)
DESCRIPCIÓ: Planta perenne de ﬁns 1m. d´alçada amb
peus masculins i femenins que broten de rizomes subterranis.
TIGES llenyoses de color verd fosc. Les FULLES són petites
escates quasi inapreciables i el que semblen fulles són
ﬁl.locladis (extensions de la tija en forma de fulles), verdes,
estriades, alternes, sèssils, rígides i lanceolades acabades
en punxa. Les FLORS són menudes, poc vistoses, verdes o
liloses i estan situades a la base dels folíols. Les femenines
tenen sis segments ﬂorals en grups d´una a tres i les
masculines han soldat els tres estams.
La pol.linització
(endomògama).

es

fa

mitjançant

els

insectes

A les plantes femenines apareix el fruit, baia vermella de 10 a
12 mm. amb dos llavors grogues, molt vistosa i disseminada
mitjançant les deposicions animals (endozoocòra).
HÀBITAT: Terrenys calcaris, llocs ombrívols, preferentment
en alzinars amb marfull.
FLORACIÓ: Hivern -primavera
FRUCTIFICACIÓ: Tardor –hivern

USOS:
-

Els fruits són tòxics.

-

Les llavors torrades s´utilitzaven com a substitut del
cafè.

-

Dels extractes en feien sals per descansar els peus
i cremes per activar la circulació.

-

A l´Aragó, el diumenge de Rams col.loquen el
galzeran per tot arreu per protegir els habitatges i
els camps dels maleﬁcis, les malalties, les bruixes i
les tempestes destructives.

-

Les branques s´han utilitzat per allunyar els ratolins
i per fabricar escombres.

-

Com a planta ornamental es deixa secar amb el seu
color natural o tenyida.
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