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Editorial
quest mes L’Altaveu amplia la seva edició fins a 5.000 exemplars (2.000 més del que és habitual)
i abasta tot el municipi. L’Altaveu de Sant Pere de Ribes surt amb l’ambició de créixer i donar
així el màxim de rendiment a la publicitat, i també la cobertura d’actes i notícies d’interès
públic. Unes pàgines d’informació municipal ens acosten a la realitat de la nostra vila.

Una iniciativa recolzada pels comerciants, industrials i el propi Ajuntament amb la idea de fer una mica
més gran un mitjà de comunicació local que des de fa cinc anys treballa per promocionar qui som i el
que fem en les vessants més culturals i populars.

L ’Altaveu
de Ribes

Coordinació

Cristina Perelló

Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Les Festes Majors d’hivern protagonitzen els reportatges de capçalera. Les imatges donen crèdit de la
participació de grans i petits, el bestiari surt al carrer i els balls, la música i el foc omplen tots els racons
del municipi.

Foto Portada

La Juani observa i admira la quotidinitat per narrar a través de petits detalls, grans realitats de la nostra
societat.

Foto Contraportada

Nepal és un país multiètnic, regit per un “sistema de castes”, de gents tranquil·les i amables on les nostres
protagonistes s’esforcen per millorar les condicions sanitàries en llocs on actualment són inexistents.

Redacció

D’altres seccions com El bon menjar, recomanacions de nutrició, De Mas en Mas, i coneixement de
la flora del nostre entorn, omplen una edició de L’Altaveu que inicia una nova perspectiva per ampliar
cobertura i volum de promoció per a tots els que confien en nosaltres.
Diuen els entesos que en els temps que corren s’ha d’aguditzar l’ingeni, fer el possible per no quedar-se
enrere. Vist així, no és el moment de tirar la tovallola i desaparéixer, per tant, un pas enrere ni per agafar
“carrerilla”.
Tot just tanquem aquesta edició en l’inici del Carnaval, Sant Pere de Ribes s’aboca a la disbauxa i
L’Altaveu hi és per recollir en reportatge l’ambient irrefrenable que aquesta celebració comporta.
Envieu-nos les vostres fotos i les publicarem.
Fins aviat!
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mb el sò dels timbals i el
convit al pregó de Festa Major,
enguany Ribes iniciava el
passat 17 de gener un seguit
d’actes, que afegits als que van
aportar diverses entitats del poble,
vàren guarnir un Sant Pau ple de
celebracions diverses.

Amb l’acompanyament de les colles
de timbalers de Ribes, i després d’
un recorregut divers per carrers i
places, es va donar pas a un dels
actes més tradicionals com és el
pregó. Aquesta vegada amb en Josep
Pascual Mestre, actualment una de
les figures més representatives de
la història del Club Bàsquet Ribes
des dels seus inicis, i precursor del
mantenir viu aquest esport, tant per
aquells qui el practiquen com per
als que en són seguidors al nostre

poble. Després de ser escoltat pels
assistents a la sala, va fer encessa del
Correfoc, que va iniciar-se a la plaça
de la Vila, amb la participació de colles
convidades que van omplir de foc els
carrers més cèntrics fins arribar a la
plaça Marcer. Per tancar el conjunt
d’actes de dissabte, 17 de gener,
aquella nit es representava al Centre
Parroquial l’obra de teatre Catacrak, a
càrrec del grup de teatre Bell Lloc, de
Ribes, i l’entitat Ger, per altra banda
, consolidava amb éxit una tercera
edició del Ribes Rock a la Nau Pere
Vall i Soler, amb diferents actuacions
musicals i una notable afluència de
públic.
L’endemà va ser quan va tindre lloc la
2ª Anada infantil a Sant Pau, novament
molt ben acollida pel públic, tant pels
més petits, perque és una forma de

Fotos: Xavier Callao

fer-se més seva la festa, i pels grans,
que també la van disfrutar. Després
de l’emorçar a l’ermita pels balls
populars, entre d’altres, amb xocolata
i sabre de Sant Pau, es va celebrar la
baixada, fins la plaça de la Vila, on es
va disparar una traca dolça i es va fer
l’exhibició.
L’artista ribetà Antón Rigual va poder
mostrar la seva obra esdevenint l’autor
de la portada del programa d’enguany
editat per l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes. De tons verdosos i amb
el traç recargolat, el poble i l’Ermita
foren elements idonis per presentar
aquest programa de festes en el qual
també hi va participar l’autora de la
separata, Núria Martí, que va dedicar
a l’ermita de Sant Pau i als origens de
la festa. Durant aquest acte, celebrat
a la biblioteca Manuel de Pedrolo,
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es van donar a conèixer les novetats
d’enguany a la Festa Major per part de
Josep Rius, de la Comissió de Festes
de Ribes i la regidora de cultura,
Bàrbara Scuderi. Incorporació de
noves colles infantils al cercavila i la
inclusió d’un grup local de música oi,
ska i reggae dins els actes previstos
per la nit de vigilia en foren els més
destacats.
L’aportació
d’altres
activitats
i
celebracions a la Festa Major ja la
presentaren els Xulius-CSR com a
entitat, juntament amb el programa
d’actes nadalencs. Per la seva
part, aquests van iniciar-se amb el
tradicional Campionat de Tenis Taula
“Sabre de Sant Pau”, que començava
el dia 13 de gener. També es va
convidar els Grallers de Bonaire per
amenitzar el vermut de Festa Major
del diumenge següent .
Altres entitats, com el Ger, novament
van oferir-nos de nou el seu programa
de festes, amb tot el que durant

02

aquestes dates tenien a punt. Amb
els picarols i l’espardenya de pagès
com a portada, i una bona colla de
fotografíes mostrant els moments més
emblemàtics de la festa, així com la
gent que hi participa, han presentat
tots els actes per grans i per petits,
com l’espectacle teatral o el festival
infantil, i d’entre els quals cal destacar
la 58èna edició del Campionat de
Truc, que tants seguidors acull a Ribes
o el Cross de Sant Pau, que organitza
la secció d’atletisme.
Un dels actes que atrau més gent al
carrer, potser perque marca d’alguna
manera l’inici de la Festa Major, i es
fa sentir, es la traca d’inici a la Plaça
de la Vila. L’acompanyament de les
gralles i la idea encertada d’incorporar
un petit cercavila infantil un cop acaba
aquesta, la fan més participativa, i
és moment d’alegria i d’inici d’una
celebració esperada, d’un moment
que passa un cop l’any: a Ribes es
celebra Sant Pau.
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També hi ha els que continuent gaudint
de la tradicional i antiga ballada per les
masies del poble que ofereix la colla
gran de Bastoners de Ribes, els més
veterans, per unes quantes masies del
poble havent dinat. És el preludi d’un
cercavila que a l’hivern comença més
d’hora. A les 6 de la tarda va començar
un recorregut de totes les colles de
balls populars de Ribes que va tindre
inici al Redós de Sant Josep i Sant
Pere i va finalitzar a la Plaça Marcer,
enguany amb una encesa de foc
que es va veure minvada de pòlvora,
degut al fort vent i el mal temps, fets
desfavorables que van incrementar les
mesures de seguretat i on es va optar
per fer només l’encesa de foc a la
plaça Marcer. Els diables vàren dir els
seus versos, i les colles de bastoners
van fer la ballada conjunta. Entre
d’altres, el fort vent també va impedir
que les dues parelles de Gegants de
Ribes sortissin a ballar.
Un cop finalitzat el cercavila de
dissabte 24, l’entitat Ger celebrava,

inscripcions prèvies, un sopar servit
per membres del grup La Cassola
amb acompanyament posterior de la
música alegre de la Portàtil-FM a la
seu de l’entitat. Les conseqüències
causades pel fort vent durant tot el
dia van causar danys a l’estructura de
l’envelat situat a la zona de Can Puig,
les que van fer que finalment, i després
d’una reunió d’urgència convocada
per l’organització i formada per el cap
de Governació, Alcaldía, la regidoría
de cultura, i les comissions de festes
i balls. En ella, una de les opcions
era anul.lar tots els actes previstos,
fins que s’acabés optant pel Centre
Parroquial com a lloc on celebrar el
ball de vigilia. Entre d’altres, una nit on
era prevista l’actuació de l’Orquestra
Covers, que degut a la manca de
temps després d’aquesta decisió
finalment no va actuar, i el concert de
Bugies, una formació que va oferir la
trentena de peces, entre elles les del
disc Mondo Avestruz, peces antigues
com Rastafary o de noves com Nanu,
entre vàries versions. Sons dels

Specials o dels Fabulosos Cadillacs
van sonar
en un escenari
de
dimensions reduides pel gran nombre
de músics que acull el grup, pero amb
un públic entregat i seguidor dels seus
ritmes. L’aforament del local, limitat
a tres-centes persones va causar a
mitjanit el descontent de molts que,
degut al tancament de portes durant
una hora per evitar qualsevol incident,
no van tindre oportunitat d’entrar a
la sala i seguir de prop el concert
fins aproximadament les dues de la
matinada.
El matí de Sant Pau es va llevar fred
i amb vent per acollir un cercavila

matinal que a les 8 ja despuntava
Plaça Marcer amunt al sò de timbals i
gralles. L’esmorçar per totes les colles,
un cop més, a l’escola El Pi i després
l’Anada a Sant Pau, amb la missa com
a acte central litúrgic, i la presència de
les autoritats polítiquess del poble, fins
arribar la Plaça de la Vila, on va tindre
lloc un acte de protesta en resposta
als fets de la nit passada. L’exhibició
d’aquelles colles que ofereixen versos
com els cercolets, les gitanes o els
diables es va dur a terme, a excepció
de la colla Jove de diables. La resta no
ho va voler fer en motiu de reivindació.
El vermut de Festa Major, que s’ofería
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com sempre sota les voltes de la placa
de la Vila, va ser l’impàs a l’esperat
dinar de Festa Major i a la continuació
de la tradició festiva, aquest cop
asseguts a taula.
La jornada de diumenge es va
cloure amb el concert de l’Orquestra
Musicalia i el Ball de Festa Major,
aquesta vegada si, celebrats a l’envelat
i amb les dificultats del dia anterior ja
superades i molta alfluència de públic.
Moltes parelles es van apropar a la
tarda per escoltar un bon repertori
d’aquelles cançons de sempre, les
d’abans, i després el conjunt va donar
més ritme a la nit, seguida per un
públic més variat.
Les entitats de Ribes vestíen d’actes
diversos els dies següents, també
les esportives com el Club Bàsquet
Ribes o el Club Patinatge Ribes, que
va celebrar l’últim cap de setmana
de gener el 5è Trofeu Sant Pau, i
el Festival, amb gran afluència de
públic al Pavelló de Ribes, per veure
l’espectacle d’enguany.
Una Festa Major que els XuliusCSR van acabar d’amenitzar amb
la Trobada de Gegants, dracs i
Capgrosos i el cercavila infantil que
van organitzar el passat 1 de febrer
per diversos carrers de Ribes. Uns
carrers que han viscut de prop de nou
la festa, la d’Hivern, Sant Pau 2009,
que s’amaga, fins l’any que vé, sota
d’un núvol que els següents dies va
dur-nos pluges.
Redacció

TAXI 659 599 801
R.Garcia
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El bon menjar

per
Ramon Prats

ESPINACS AMB PEBROTS DEL
PIQUILLO I GRATINATS

Ingredients per a 4 persones:
1 quilo d’espinacs
100 gr. de bacó
50 gr. de pinyons
Crema de llet
1 llauna de pebrots del piquillo
Maionesa amb una mica d’all

Preparació:
Posarem a bullir els espinacs amb aigua i sal durant uns 10 minuts. Seguidament els escorrerem bé.
En una paella saltejarem el bacó, que prèviament haurem tallat ben petit i els pinyons.
Hi afegirem els espinacs i la crema de llet.
Quan s’hagi reduït una mica ho posarem tot en una safata pel forn.
Tallarem els pebrots del piquillo a tiretes i els posarem a sobre dels espinacs.
Ho cobrirem amb una capa de maionesa i tot seguit ho gratinarem.

Bon profit!!!
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SANTA EULÀLIA ‘09
UNA FESTA MAJOR AMB MÉS PARTICIPANTS

El passat dijous 12 de Febrer a Les Roquetes
es va viure l’inici de les celebracions de
Santa Eulàlia, una festa major d’hivern que
enguany ha comptat amb més participació i
amb un programa d’actes complert, en què
tant l’Associació de Festes de Les Roquetes,
l’Agrupació de Balls Populars i altres entitats
i colles independents, han participat més que
mai.
Algunes novetats en la incorporació de noves
colles a la cercavila infantil, van sorprendre
a un públic entusiasmat amb els balls i una
cercavila que es va consolidant gràcies a la
implicació de les més de 250 persones que hi
participen.

FOTOS: Joan Ars
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El dijous, l’exhibició dels balls infantils, abans
de la traca, es va dur a terme a la plaça de
la vinya de’n Petaca, davant de l’ Ajuntament
i les autoritats, després de la sortida d’ofici,
amb un recorregut pels carrers principals des
de la Parròquia de Santa Eulàlia fins la plaça
de la Vinya.

Durant l’Ofici, la colla de la bolangera va dur a
terme la tradicional ofrena a la Parròquia envoltada
d’un públic fidel a les celebracions d’una festivitat
que arriba cada vegada a més persones. Segons
la regidora de Cultura, Bàrbara Scuderi, “la festa
esdevé un escenari de convivència, trobada entre
generacions i el contrast de tradicions que en la
diversitat d’actes queda en evidència perquè hi ha
espais per a tothom”.
Balls populars i el ball amb l’orquestra Gerunda
que va tenir lloc el dissabte 7 de febrer al Centre
Cívic l’Espai, les exhibicions dels balls i la
institucionalització de les Matinades Tronadores del
passat diumenge, abans de la cercavila, van ser
els principals atractius d’una festa que es va iniciar
amb el primer acte institucional de presentació del
programa i la separata d’enguany. Va ser uns dies
abans, el 4 febrer, quan a la nova Sala Polivalent de
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la Biblioteca Josep Pla, es va presentar el programa.
La il·lustradora local Carolina Raventós, autora
de la portada, va exposar els principals elements
inspiradors del seu treball junt amb l’autora de la
separata, Hannan Belljoloul, ex estudiant de l’IES
Alexandre Gal·lí, acompanyada de la directora de
l’institut i del tutor del seu treball sobre immigració
magrebina. Tot plegat, en un acte que va arreplegar
gairebé el centenar de persones.
La festa, que enguany, també s’ha vist de cap a les
portes del carnaval, ha representat per l’organització
el fruït d’un treball intens i continuat.
Redacció

A N U N C I A’ T 9 3 8 9 6 4 1 7 2
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LA NUTRICIÓ CONTRA L’ESTRÈS
dietistaescofet@gmail.com

Laura Escofet i Rigual
Dietista-Nutricionista

c/ Havana, 18 1er 3a Tel. 93 815 15 17
Vilanova i la Geltrú
Horari: dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00h

Especialitzada en Trastorns
de la Conducta Alimentària

El ritme de vida actual és una de les causes més
importants d’estrès biològic i emocional. Això pot
repercutir en la nostra alimentació i per tant en la
nostra salut, ja que aquesta situació pot desencadenar
en l’aparició d’una malaltia.
Una dieta “antiestrès” es basa principalment en el
consum de vitamines B, A, C i E (les tres últimes per la
seva funció antioxidant) i en minerals com el potassi,
el magnesi i el calci, perquè ajuden a relaxar-nos
pal·liant l’efecte de les hormones que segrega el nostre
organisme en contra de l’estrès.
Quan el nostre organisme s’enfronta a situacions de
treball excessiu per estrès emocional, s’esgoten les
reserves d’energia i, indirectament, les vitamines del
grup B. Aquest estat afavoreix a l’aparició d’insomni,
depressió i irritabilitat. Per evitar-ho cal introduir en la
dieta aliments rics en aquestes vitamines ja que són
responsables de proporcionar-nos energia, regular el
funcionament del sistema nerviós i ens predisposen a
tenir un actitud més alegre i a estar de bon humor.
La vitamina C destaca per la seva funció antioxidant
i potenciadora de les defenses de l’organisme. La
vitamina E, també amb propietats antioxidants,
protegeix a les hormones de l’estrès. I minerals com
el magnesi, el potassi i el calci són imprescindibles
per combatre l’estrès, perquè actuen en front de les
hormones que el cos segrega en aquesta situació, a
més d’afavorir la relaxació general de l’organisme.
ALIMENTS QUE ELS CONTENEN
NUTRIENTS
Cereals
integrals, llevat de cervesa, germen de blat, llegums,
VITAMINES B
bròquil, espinacs.

RECOMANACIONS GENERALS
ü

Realització regular d’exercici físic. La seva pràctica
produeix endorfines, hormones del benestar, i ajuda
a la relaxació.

ü

Mantenir els nivells de glucosa en sang
estables, evitant farines refinades, dolços i sucre,
i prioritzar aquells aliments amb hidrats de carboni
complexes (pa i cereals integrals, patates, llegums,
etc.).

ü

Fraccionar la dieta en 5 ingestes diàries.

ü

Consumir aliments rics en triptòfan, ja que aquest
mineral augmenta la producció cerebral de l’hormona
de l’alegria, la serotonina. Carns vermelles, peixos, llet i
derivats, fruits secs, plàtan, enciam i ous són aliments rics
en aquest mineral.

ü

Basar la dieta en “aliments estabilitzadors de
l’estrès”. Són aquells que ens proporcionen energia
estable, regulen el sistema nerviós i són molt
rics en vitamines i minerals: cereals integrals,
llegums, vegetals de fulla verda, peix blau, llavors
i fruita.

ü

Evitar els “aliments estressadors” com ho son els
estimulants (cafè, té, begudes de cola, alcohol...) i
aquells que provoquen fluctuacions brusques en els
nivells de glucosa en sang (aliments procedents
de farines refinades: pa blanc, dolços, brioixeria i
sucre).

ü

Valorar l’aportació d’aquells aliments que per la
seva riquesa nutricional es podrien considerar
“complementaris” de la dieta habitual. Entre
d’altres, destacar el llevat de cervesa (amb alt
contingut de vitamines del grup B) i les algues
(exemple: wakame per afegir a les sopes de verdura
o kombu pels guisats de llegum).

ü

El consum de regalèssia calma la gana i exerceix un efecte
antiestrès.

VITAMINES C Fruites (especialment en cítrics: taronja, mandarines,
maduixes, llimona) vegetals frescos (bròquil, pebrots,
tomàquet), té verd i meló.
VITAMINES E Germen de cereals integrals, olis vegetals, fruits secs.
MAGNESI
Verdures de fulla verda, fruits secs, cereals integrals, llavors.
POTASI

Fruites, verdures, cereals sencers i carn.

CALCI

Làctics (llet, formatge i iogurts) i ametlles.
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De mas en mas

per Núria Martí

MAS D’EN GIRALT
Dins el nostre terme i propera a Olivella, s’amaga entre pins i mates, gairebé esmunyedissa, la masia de mas d’en Giralt.
Limita de molt a prop amb l’altre municipi, i temps enrere els habitants dels voltants prenien com a referència una gran
roca situada al Pla de les Piquetes, i que marcava d’alguna manera, el pas entre aquesta i tres masies més: ca l’Almirall,
el Rourell i can Milà.
El mateix camí, a mà dreta i travessant la riera de Begues, ens hi porta, després de sotrecs, tombs i un entorn ple de pins.
Mirant a ponent, es converteix en un inmens balcó, d’es d’on contemplar les vinyes i els camps, i el bosc que l’envolta. Una
finca que s’ha engrandit i s’ha tornat , amb el pas del temps, en un conjunt de cases, tres en total, la més antiga de totes a
la banda posterior, gairebé a tocar la muntanya.
Mas d’en Giralt va ser adquirida per
en Josep Roig i Punyet, que també
tenia com a propietat can Jove, i cap
als anys quaranta va passar a mans
dels hereus, Josep Vilardaga i la seva
esposa, Carme Roig.

La primera masia de Mas d’en Giralt,
mirant cap a Olivella.
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A l’any 1915 hi van anar a viure en
Joan Rigual Sellarés i la seva família
per fer-hi de masovers. Van deixar la
Mesquita, la masia on vivien, propera
a Olivella, per poder fer-se càrrec de
totes les vinyes i sembrats, així com
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del bestiar que tenien, i alhora estarse en un indret més proper al poble de
Ribes, fet que els permetía desplaçars’hi amb menys temps, anessin en
carro o a peu.
Al 1917, el propietari d’aleshores,
Josep Roig i Punyet, va fer construir
una segona casa propera al mas, la
més gran, gran part formada pel celler
i una gran sala, que s’utilitzava per
estendre-hi les garrofes, les ametlles,
el gra… tot allò que produïa la terra

de tots, en Josep Rigual Albareda
va continuar treballant la terra i es
va casar, vivint igualment a mas
d’en Giralt, i amb un altre generació
per endavant. A la Carme Roqueta
Comellas la va conèixer cap als anys
trenta. Era d’Artès, però tenia família a
la comarca i per això aquesta trobada.
Van viure a mas d’en Giralt, on va
neéixer el seu fill, en Manel Rigual
Roqueta, que avui està establert a
Vilanova, i que m’explica la història de
la seva vida i la dels seus pares.

Una de les cases de mas d’en Giralt,
aquesta construida al 1917.

En Joan Rigual, casat amb l’Àngela
Albareda Escofet, va tindre tres fills,
dos xicots i una noia. El més gran

El servei militar el va passar entre la
Seu d’Urgell i Barcelona, a la branca
de transmissions, que li va permetre
apendre’s l’alfabet Morse i enviar
“partes” d’una banda a l’altra durant
un interval de quinze mesos. En
aquella época es va poder comprar
una Montesa, que va millorar molt la
forma de comunicació des de la masia
fins altres pobles.
Després de tot, però, la vida de
pagès no era prou rendible i tampoc
entusiasmava del tot a en Manel, que
als vint-i-quatre anys va començar a
treballar d’ajudant de camioner, fins
que al 1959 es va treure el permís de
conduir per, primerament transportar
vi per una empresa de Canyelles, i
més endavant amb el camió de Miquel
Pagès, traginar pinsos, soldó, o aigua
de Caldes, entre d’altres.

En Joan Rigual Sellarés, l’avi d’en
Manel.

i que els permetía subsistir i passar
temporades llargues. A la planta
baixa hi havia els cups i les premses,
i diverses estances. El corral proper
l’ocupaven les ovelles d’un pastor de
Queralbs, que degut a l’abundància
d’herba de la zona, passava llargues
estances instal.lat al mas, mentre
elles repelaven els marges. Quan
continuava camí, sovint cap el Recó,
escampaven al corral un jaç de palla, i
llavors en feien fems.

Mentre tot això passava, el seu pare
continuava fent-se càrrec de les terres
properes al mas, i a ell també li va
ensenyar l’ofici de pagès.

En Manel Rigual Roqueta, amb la
bicicleta davant l’antiga cantonada de
can Ramón Miret.

Sense corrent elèctrica, i amb una
pila de dificultats per apropar-se a la
civilització més propera, els primers
anys els va passar amunt i avall, a peu
o en bicicleta, cap a col.legi a Ribes.
Com la majoria de joves d’aleshores,
anava al carrer del Pi, i abans d’arribar
s’unia a l’Albert de can Marcer de la
Penya, o en Poma de Puigmoltó, i
aleshores hi anaven tots junts. Quan
passava la riera i era impossible
creuar-la, en Manel anava a donar el
tomb al pont de les Penyatones, per
així poder anar fins a Ribes.

En Manel Rigual Roqueta amb la
Montesa prop de la masia.

Més endavant van deixar l’estada,
al 1962, passant a viure a Canyelles
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amb el seu pare, ja vidu. Actualment,
i després de tindre dos fills, viu a
Vilanova, on ha pogut seguir de prop
tradicions com els Tres Tombs, que
el fan tornar, de nou, per unes hores,
a la seva infantesa, i on hi participa
activament des de fa anys.

Avui es continua amb el conreu
d’autosuficiència, i amb l’explotació
d’unes terres que segueixen produint
vi blanc de la vairetat xarel.lo, entre
d’altres. Els temps han portat canvis,
i el paisatge proper també s’ha
transformat, la civilització és més
propera, però el mateix camí de
sempre ens seguiex conduint al mas.
Altres dues famílies ocupen ara la
resta de cases, i la dels masovers s’ha
habilitat a una de les bandes. Com un
paratge desconegut però amb vida,
quan és vespre, i els grills no hi canten,
avui, encara s’hi escolta el silenci.

La Josefina Arnal amb el seu germà
Vicenç a la vora i en Josep Arnal al fons,
durant la collita a mas d’en Giralt.

En una de les seves participacions als
Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú.

A mas d’en Giralt, les terres i la varietat
vinícola que produïen, el sumoi,
permetia mantenir la finca i també la
vida a la masoveria. Punyet va cedir
tota la finca a la família Vilardaga, que
en van passar a ser propietaris. L’1
d’abril de 1963 hi van entrar uns nous
masovers, els encara actuals avui en
dia: la Josefina Arnal Baset i en Josep
Arnal Bernat i els seus fills.

La tercera casa de la finca, que recentment ha estat rehabilitada com habitatge pels masovers.

Part de la finca de mas d’ent Giralt, amb les cases al fons.

12
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El contrafort
contrafort
El

(perquè la contra ja té copyright)

UN PAM DE CONTE... ELLES
Anàvem al tren i plovia. No us penseu que és un
recurs literari ni cap broma. Malgrat la pluja el tren
seguia el seu camí fins a la gran Ciutat Comtal.
La Marina seia entre les seves dues companyes i
entre totes tres, a banda d’ocupar els seus seients,
ocupaven l’atenció de tothom qui compartíem el
mateix vagó. Els cabells llisos, despentinats i estil
Meryl Strepp de la Marina eren ja el reflexe de què
una o altra part de la seva realitat la neguitejava.
Agonitzava amb una subtilesa inoportuna, sens
dubte, al temps que deixava anar una mena de
missatge de benevolència.
Mitja hora de trajecte va ser suficient per a descobrir
que a la Marina, una malaltia li feia companyia.
La Mercè, a la seva esquerra i amb cara d’haver fet
créixer al menys tres criatures que mai li estarien
agraïdes, semblava fins i tot sentir un xic d’enveja.
Un maquillatge dissimulat, una jaqueta que volia ser
tradicional i una mirada agre-dolça, la convertien, als
meus ulls, en una Bette Davis sense encants.
I la tercera, imatge quasi perfecte de la innocència.
Optimista, feble, romàntica, intel·ligent, em recordava
l’Emma Thomson dels Amics d’en Peter...
La fantasia del moment i la màgia del trajecte van fer
la resta.
De sobte em trobava al bell mig d’un curtmetratge
davant la Meryl Streep, la Bette Davis i l’Emma
Thomson, amb un argument extret d’una novel·la de
Virginia Wolf.
A la recerca de trobar quelcom que omplís les seves
vides, elles, ignorant l’efecte de la seva conversa,

m’endinsaren en una mena de cova enlluernant, on
tot era possible. Fins i tot pal·liar un càncer amb un
passeig pel centre comercial llunyà o una tarda de
cinema.
Alienes a la meva expectació, evitaven plorar a base
de tocs a les cames, a l’esquena i un esquerp joc
d’ulls.
En arribar al nostre destí, no vaig poder evitar
acomiadar-me, tot recordant que el mur que separa
la realitat del no res, és només qüestió d’imaginació...
i de temps, el que triga el tren en arribar allí on vols
anar.
Probablement, aquella pel·lícula podria haver estat
de la Coixet i per primera vegada l’entrada havia
estat gratuïta.
La Juani
PD. Entre els aires de l’Obama... el Vent del Nord...
els fums d’alguns i el confeti del carnaval que
arriba... constatar el que em deia l’àvia... la vida es
un cuento, niña...
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NEPAL, Vida Útil

per Jacqueline Lorente, Esther Recolons i Marina Nadal.
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Vida Útil és una petita fundació formada per un grup
d’amics que treballa de forma desinteressada en diversos
projectes humanitaris. Des de 2006 recolza activament a
Clínic Nepal creant en la població de Meghauli (Terai),
Nepal, la UMS (Unitat Mòbil Sanitària) que un cop al
mes es desplaça a llocs de difícil accés amb carretes
i bicicletes. Un equip de metges, infermeres i personal
sanitari cobreix les necessitats bàsiques sanitàries de
poblacions existents en una zona de disseminat rural.

d’aclimatar-nos a una cultura tant diferent. De fet, poder
afirmar que Nepal és un país extremadament amable. I
no és gens difícil adaptar-se a la seva gent i a les seves
costums. Sobre Katmandú hauríem de subratllar, des del
punt de vista occidental. la precarietat d’aquesta ciutat,
tenint en compte que és la capital del país i que paraules
com neteja, organització o infraestructures allà no tenen
cap mena de força. De totes maneres la riquesa de la
ciutat, igual que la del país, resideix en la seva gent.

Al febrer de 2008 tres membres de Vida Útil, Jacqueline,
Esther i Marina, vam realitzar un viatge de deu dies a
Nepal que ens va permetre conèixer sobre el terreny
de quina manera es materialitzava el nostre treball. La
nostra arribada a Katmandú fou, simplement, una mica
de sort: el fundador de Clínic Nepal, Hari Bandhary,
celebrava el seu casament justament el dia següent. Així
doncs, vàrem assistir a la concertació d’un matrimoni
típicament nepalès– es a dir, concertada- i tenir una bona
manera de prendre contacte amb la cultura del país. Els
dies següents, a Katmandú ens van ajudar per acabar

Al tercer dia ens vàrem dirigir a la regió anomenada
Meghauli, que és on Vida Útil té els seus projectes de
recolzament a Clínic Nepal. Des de Katmandú és un viatge
llarg, encara que la mateixa distància a Espanya es faria en
dues hores, nosaltres en vàrem trigar sis. I això que només
són 200 km. A pocs quilometres de la capital podríem dir
que l’entorn no canvia o que potser no ha canviat en segles.
Tot està tranquil, el paisatge sembla que vagi lent. Pel camí
vàrem veure les faldes del Himàlaia, casetes de tova, bous
en els camps, dones portant enormes càrregues al cap ... I
vàrem arribar a Meghauli.
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Meghauli és una regió del Nepal formada per multitud de
petits pobles ubicada a la província de Terai i que és troba
a uns 40 km. de la frontera amb l’Índia. L’arribada és molt
acollidora. Des del començament ja vam observar el treball
realitzat per Clínic Nepal: moltes persones del poble on hi
passarem dies, Telauli, parlen anglès i estan acostumades
a tractar amb estrangers. Són gent oberta, carinyosa,
amable ... Són trets que, tots junts, no ens els trobarem en

altres poblacions on Clínic Nepal no hi és present.
Ens vàrem allotjar a casa d’en Ram, germà d’en Hari i
vam tenir la sort de passar els dies amb la seva família: la
seva dona, la seva mare i els seus fills. Les seves costums
són sorprenents: les dones treballen de sol a sol, sense
comoditats, però sempre amb un somriure. Treballen al
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camp, a casa, a la cuina, donen de menjar als animals
i malgrat tot, encara tenen temps de passar llargues
estones amb nosaltres.
La visita a l’únic ambulatori de la zona que ofereix
assistència sanitària, obra de Clínic Nepal, ens admira:
és increïble que amb els pocs mitjans de que disposen,
les coses que poden arribar a fer. En un altre viatge fet
per joves estudiants de medecina, la majoria fills de
persones que col·laboren amb Vida Útil, ens van explicar
com, utilitzant la meitat de material que en els hospitals de
Barcelona, aconsegueixen els mateixos resultats.
També vam visitar el Royal Chitwan Park, a llom d’un
elefant. No vam tenir la “sort” de veure els cinquanta
tigres que l’habiten i que han devorat a varis habitants de
la zona en els últims anys. Vàrem travessar el riu Capii
i vam poder veure tot tipus de fauna com els cocodrils,
rinoceronts, mones, cérvols i molts tipus d’aus.
Daldale
A 40 km de Telauli, Daldale és el poble on Vida Útil apadrina
una vintena de nens en un internat de Clínic Nepal. Allà
vam poder compartir alguns dies amb els nens que
tenim apadrinats. Quina experiència! Les persones que
tenen cura d’ells, Shusma i Bijaya, són extremadament
carinyoses i els proporcionen una abundant font de pau
i tendresa. Quina satisfacció veure que els esforços
de Vida Útil es converteixen en realitats per a aquests
petitons! Els nens ens reben cantant “Sol, solet”, herència
d’un viatge anterior. Així vam passar els dies, tan simples
com enriquidors, jugant amb els nens, passejant, ajudant
en el que podíem, prenent idees... I molt més aviat del
que haguéssim volgut ens vam veure de tornada cap a
Barcelona. Això sí amb les il·lusions renovades.
Més informació:

www.vidautil.es

info@vidautil.es

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

FLORS SILVESTRES
DEL GARRAF
GATOSA

Quan l´hivern arriba al Garraf són pocs els colors de les
flors que ens acompanyen. En aquesta època és quan la
gatosa que apareix en abundància ens ofereix el color
groc més impressionant i lluminós que puguem observar
destacant sobretot en indrets on formen grans colònies.
FAMÍLIA : Lleguminoses
ESPÈCIE: Ulex parviflorus Pourret
NOM VULGAR: Català (gatosa,argelaga marina)
Castellà (tojo, aulaga morisca,..)
DESCRIPCIÓ: Arbust mediterrani molt ramificat i espinós
que pot arribar a medir 150 cm d´alçada. Forma part del
matollar de substitució dels alzinars formant grans colònies
que en etapes avançades fan proliferar les alzines. Les
espines simples formen angle obert amb les branques. Les
fulles, de 4 a 5 mil.límetres de llarg són lineals i pràcticament
no són visibles. Les flors són nombroses sobre les espines
de color groc intens. El calze també és groc amb dos sèpals
que s´obren com el bec d´un ocell. El fruit és una llegum
amb pels, sis llavors i d´uns deu mil.límetres de llarg.

NOTA: Molta gent confon la gatosa amb les argelagues perquè
són similars. Aquestes últimes tenen més alçada, calze diferent,
llavors més grans i les fulles són fàcilment apreciables i
trifoliades. No tan abundant com la gatosa, l´argelaga també ens
acompanya al Garraf.

HÀBITAT: En indrets mediterranis amb brolles i màquia
litoral. També en alzinars.
FLORACIÓ: Des de la tardor fins la primavera.
USOS: És un gran combustible, per això s´ha utilitzat per
encendre i mantenir vius els focs , sobretot als forns de pa.
Amb els feixos de gatosa es netejaven les xemeneies.
Amb la gatosa seca socarrimaven la pell dels porcs quan la
gent feia la matança.
Les cendres d´aquesta planta eren aprofitades per adobar
la terra. Gràcies a les bactèries simbionts que li donen
capacitat per fixar nitrogen de l´atmósfera, enriqueix el sòl.
Es plantaven també per evitar que les grans pendents
s´erosionessin.
Era costum cremar les arengades amb gatosa per pelar-les
millor i donar-li aroma.
PROPIETATS: Les llavors són tòxiques i les flors en tisana
eren bones contra les malalties del fetge.
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