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legendes i tradicions més o menys antigues i adaptades a les necessitats i conveniències 
actuals, envolten la diada de Sant Jordi. Els catalans ens posem d’acord per demostrar 
l’amor i l’amistat que sentim uns pels altres a través de flors i llibres. Lluny queda el sentit 
d’orientació social que gairebé manava rebre rosa en cas de ser dona i llibre pel sexe 

masculí. Avui, per sort hi han molts homes que reben una flor en senyal d’amor i les dones una 
obra literària amb les mateixes intencions, un petit pas endavant per a la tant sol·licitada igualtat 
de gènere. Sigui com sigui, el proper 23 d’abril tots farem cap una hora o una altre, ja que no és 
un dia festiu al calendari, a complir amb la tradició.

El destí del viatge d’aquest mes també és ple de llegendes, Transilvània, no cal donar gaires 
explicacions, però a “viatges responsables” ens volen donar a conèixer una vessant més rural de 
bellesa desconeguda, i les costums locals a través de la convivència amb els nadius de la zona.

De Mas en Mas s’endinsa en la història de Can Fontanals, una de les cases més emblemàtiques 
de Ribes.

En El Contrafort, la Juani, ens garanteix que la utopia existeix. A aquestes alçades l’entusiasme 
d’algunes persones són el motiu de continuïtat per a d’altres, i la Juani és de les entusiastes de 
debò, de les que qüestiona el més petit detall per a transformar-lo en una raó de ésser.

Tall rodó de vedella amb cebetes i bolets. En El Bon Menjar aquest mes, cuina tradicional 
casolana, sense trampa ni cartró, com les mares i les àvies han fet tota la vida.

La Laura Escofet ens dóna referències de les qualitats i aplicacions dels minerals per al nostre 
organisme. Petites molèsties i fins i tot malalties, moltes vegades causades per la falta d’aquests 
elements químics inorgànics.

L’Ajuntament informa ens posa al dia de les notícies més destacades del nostre municipi.

L’arxiu musical de VINSEUM a Vilafranca ha rebut en donació l’obra del músic ribetà Josep 
Rosell. En Josep Lluís Palacios ens fa cinc cèntims dels continguts de la seva obra i dels actes 
recents referents a aquesta donació.

L’Altaveu d’abril, un número de primavera que no vol sortir al carrer sense agrair l’esforç i la 
confiança de tots els col·laboradors que el fan possible, i totes les empreses i comerços que 
confien la seva promoció i el fan real. Doncs és per ells que podem celebrar el 5è aniversari de 
L’Altaveu.

Fins aviat!
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Diu la tradició popular, que un militar romà a les ordres 
de l’Emperador Dioclecià i nat a la Capadòcia, Turquia, 
quan corria en el temps el segle III, va ésser torturat 
i decapitat al negar-se a perseguir cristians. No va 
passar molt de temps quan varen començar a aparèixer 
fantàstiques històries heroiques i un personatge al que 
es venerava com a màrtir. Havia nascut Sant Jordi.

A Europa, ja en el segle IX, sota el títol de “Llegenda 
àuria” es va popularitzar la gesta a través, (en el 1264), 
del llibre “Llegenda sanctorum”, versió en la que en 
aquest cas va esdevenir a Líbia.

La versió catalana de la llegenda transcorre a Montblanc 
(Conca de Barberà). Però no som els únics en mantenir 
la tradició, Anglaterra, Portugal o Grècia recreen amb 
petites variacions la mateixa història.

...la llegenda.

Una amalgama de tradicions i costums donen origen a 
una jornada festiva i popular on parades de llibres i de flors 
conviden a passejar per poder comprar la rosa o el llibre per 
regalar a estimats/ades, familiars, o senzillament amistats.

La coincidència de que fos Sant Jordi el patró de Catalunya 
oficialment des de 1456, el costum medieval de celebrar una 
fira de roses al Palau de la Generalitat, i la instauració a tot 
Espanta des de 1926 del dia del llibre varen crear la celebració 
de la Diada, donant cabuda a la celebració del patró, roses 
i llibres fins convertir-ho en un esdeveniment popular de 
participació masiva de públic i que comporta percentatges 
altíssims de venda dels productes protagonistes. Les 
editorials s’afanyen a presentar les darreres novetats, els 
escriptors surten al carrer a signar les seves obres, i les flors 
s’ofereixen des de la flor única i simbòlica fins a veritables 
obres d’art composades amb els motius de la Festa.

El valent cavaller, el ferotge i despietat drac, una indefensa 
princesa, lletres, pètals ... tot per amor.

...la Diada

Amb la col·laboració de:
El Drac de Ribes: (el 23 d’abril parada davant de la botiga).
Gabaldà: (el 23 d’abril parada a la plaça de la Font).
Joieria Fortuny: Joia Drac de Ribes
Gonflor: Imatge portada

Sant Jordi
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EL MÓN SOBRE RODES

Albert Casals 

«Us vull explicar una història. És la història d’un nen que va néixer el 18 de juliol de 1990, a 
Barcelona. La història d’un nen que va néixer abans del que estava previst de les ganes que 
tenia de veure món, i també la història del que va passar amb aquestes ganes de conèixer gent 
i coses noves. Evidentment, és una història d’aventures.» El món sobre rodes és la història de 
l’Albert Casals, un noi que tot i haver patit una leucèmia, amb tan sols catorze anys va començar 
a viatjar, sol i en cadira de rodes, per mig món. El seu esperit inconformista i aventurer, la 
seva curiositat i l’afany per superar els contratemps i ser feliç l’han convertit en un rodamón 
excepcional i ha decidit explicar les seves experiències en aquest relat. Albert Casals i Serradó 
va néixer a Barcelona l’any 1990. Als cinc anys va patir una mononucleosi que va acabar 
desencadenant una leucèmia que l’ha deixat en una cadira de rodes. Des dels set anys viu a 
Esparraguera amb els seus pares i la seva germana, on ha acabat els estudis de batxillerat. 
Ha viatjat sol arreu del món des dels catorze anys. Ara té divuit anys i ha passat els últims set 
mesos recorrent tot Amèrica, perquè va decidir prendre’s un any sabàtic abans de començar 
els seus estudis universitaris. Recentment ha estat nomenat ambaixador de la fundació Step by 
Step, dedicada a la rehabilitació de pacients amb lesions medulars.. 

CRÒNICA DE LA INDEPENDÈNCIA 
Patricia Gabancho 

L’any 2037, Daniel F.G., un científic català que viu al Canadà, rep l’encàrrec d’escriure un balanç 
sobre Catalunya per commemorar els trenta anys de la seva independència. Aquest llibre 
edita els papers que en Daniel aplega en la primera visita d’aproximació a la realitat catalana: 
entrevistes amb polítics, historiadors i periodistes, i un recull d’articles de premsa. El material 
s’ordena en dues carpetes: l’una analitza el moment de la independència, el procés previ, les 
reaccions a Catalunya i a Espanya, els problemes que s’hi susciten L’altra, la construcció del 
país, prop de tres dècades després, en cultura, llengua, societat, economia, territori, esport i 
Barcelona. El llibre és, doncs, la crònica de la independència de Catalunya, a través d’una ficció 
periodística amb la màxima versemblança i un ull posat en la realitat actual. Els personatges i 
comentaristes són reals i coneguts, per tal de provocar en el lector la il·lusió d’estar vivint els 
fets en temps real. El balanç del 2037 ens dóna la dimensió exacta del somni.

ABOLIM LA BANCA 
TESTIMONI D´UN ACTIVISTA QUE HA DESAFIAT EL PODER 

Enric Duran 

«Escric en aquestes pàgines per fer públic que he expropiat 492.000 euros a 39 entitats bancàries 
a través de 68 operacions de crèdits. Incloent els interessos de demora, la xifra actual del deute 
és de més de 500.000 euros, que no pagaré.» Dia 17 de setembre de 2008 un diari peculiar 
inundava la ciutat de Barcelona: Crisi. Enric Duran, un jove antisistema revelava en aquesta 
publicació com havia expropiat 492.000 a diverses entitats bancàries del país per reivindicar 
una nova forma de desobediència civil, a l’alçada dels temps que corren. «Quan el finançament 
al consum i l’especulació són dominants a la nostra societat, què millor que «robar» als que ens 
roben i repartir els diners entre els grups que ho denuncien i construeixen alternatives?» Una 
història de rebel·lia i enfrontament al sistema econòmic actual. Heroi o delinqüent?
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BARCINO
Maria Carme Roca 

Basant-se en fets històrics reals, Maria Carme Roca novel·la l’apassionant vida de Luci Minici, 
un il·lustre patrici de la Barcino del segle II d. C. que, a banda de les seves gestes militars i 
polítiques, a l’any 129 va guanyar la cursa de quadrigues en la 227a olimpíada. Luci enceta el 
llibre amb la rememoració d’aquella victòria, un moment difícil perquè no pot evitar sentir un 
gran odi envers el seu esclau Teseu, amb qui tindrà més d’un enfrontament al llarg de la seva 
vida. L’èxit olímpic, sumat a una trajectòria militar impecable, farà que el protagonista obtingui 
el reconeixement directe de l’emperador Adrià, qui el convida, a ell i la seva esposa Fausta, a 
la vil·la Adriana, a Tibur, que és famosa per la seva bellesa i la fastuositat dels seus jardins. 
Adrià, però, vol conèixer l’auriga, el conductor de la quadriga, que li va proporcionar la victòria 
i, inevitablement, Teseu ha d’acompanyar Luci.

LA BASTARDA DE ESTAMBUL   
Elif Shafak

Para Armanoush, recién llegada de Arizona en busca de sus raíces, Estambul es como un gran barco de 
ruta incierta. Acogida por la familia de su padrastro, esta joven armenia-norteamericana irá desgranando los 
secretos de dos familias unidas por la tragedia que separó a turcos y armenios a principios del siglo XX. Una 
apasionante saga familiar sobre uno de los episodios más turbios de la historia de occidente: el tantas veces 
negado genocidio armenio. 

EL TOC DE CASTELLS. Història i històries d’una música. (amb CD inclòs) 
Joan Cuscó i Clarasó

El llibre de l’editorial Andana estudia la música dels castells partint dels documents del segle XVIII. També 
parla de les gralles i dels timbals, dels timbalers, dels Balls de Valencians, les Moxigangues i dels Castells.

També hi ha un CD amb 24 enregistraments fets entre 1931 i 2008, molts encara inèdits i d’altres fets 
expresament per al llibre.

Un llibre fet per a tot aficionat als castells i a la seva música. L’autor és Joan Cuscó graller de totes les 
festes majors de Ribes, que és doctor en filosofía per la Universitat de Barcelona i també especialitzat en 
musicologia. En els últims anys ha publicat Francesc Pujols i el seu pensament filosòfic (2008), Cançons del 
vi, de veure i de taverna (2007), Tiempo y música, Més enllà del Noucentisme (2002), Els beguins: l’heretgia 
a la Catalunya medieval (2005), Josep Soler i Sardà. De la vocació a l’ofici, entre d’altres obres. 

LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA Y UN BIDÓN DE GASOLINA

Learson Stieg  
Lisbeth Salander se ha tomado un tiempo: necesita apartarse del foco de atención y salir de Estocolmo. Trata 
de seguir una férrea disciplina y no contestar a las llamadas ni a los mensajes de Mikael, que no entiende por 
qué ha desaparecido de su vida sin dar ningún tipo de explicación. Lisbeth se cura las heridas de amor en 
soledad, aunque intente distraer el desencanto con el estudio de las matemáticas y ciertos placeres en una 
playa del Caribe.

Las vidas de nuestros dos protagonistas parecen haberse separado por completo, pero entretanto... una 
muchacha, atada a una cama, soporta un día tras otro las horribles visitas de un ser despreciable y, sin decir 
palabra, sueña con una cerilla y un bidón de gasolina, con la forma de provocar el fuego que acabe con todo.
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c/ Havana, 18 1er 3a  Tel. 93 815 15 17
Vilanova i la Geltrú

Horari: dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00h

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

dietistaescofet@gmail.com

Els beneficis que ens aporten
Els minerals són elements químics inorgànics presents a la dieta. 
Els aliments n’aporten 90 i només 26 d’aquests són els que 
anomenem “essencials”, ja que el seu consum és imprescindible 
perquè l’organisme no és capaç de generar-lo per si sol. 

La funció d’aquests en el nostre cos és diversa: formen part 
de teixits como el dels ossos i les dents, regulen els impulsos 
nerviosos i també el metabolisme, entre d’altres.  

La carència o l’excés de determinats minerals pot provocar 
malalties específiques. En cas de deficiències,  aquestes 
malalties es reverteixen després d’ingerir diàriament les 
quantitats suficients del mineral deficitari que el nostre 
organisme necessita. 

A continuació es presenta una pinzellada de les característiques 
més rellevants d’alguns dels minerals més importants per a la 
nostra salut.  

� CALCI

Manté l’estructura dels ossos i les dents fortes i sanes. Les 
necessitats d’un adult (1.000 mg / dia) es cobreixen fàcilment 
amb l’aportació diària dels làctics, les ametlles o les figues. 
En cas de dèficit important i prolongat pot aparèixer... 
raquitisme o osteoporosis.

� MAGNESI

Considerat el mineral antidepressiu, regula el to muscular, el 
ritme cardíac i prevé de càlculs biliars i pedres als ronyons. El 
podem trobar en les llegums, verdures de fulla verda, plàtans, 
cereals, fruites, fruits secs i a la xocolata. En cas de dèficit 
important i prolongat pot aparèixer... depressió, irritabilitat, 
caiguda del cabell i astènia.

� FÒSFOR

Juntament amb el calci manté la salut dels ossos i les dents. Està 
present sobretot en aliments proteics (peixos, carns, llegums), 
als cereals i als fruits secs. En cas de dèficit important i 
prolongat pot aparèixer... raquitisme i piorrea.

� FLÚOR

Augmenta la resistència de l’esmalt dental prevenint les caries 
i enfortint els ossos. El trobem a l’aigua fluorada, les gelatines 
elaborades amb ossos de carn o peix i a les fulles de te. En cas 
de dèficit important i prolongat pot aparèixer... càries dentals.

� POTASSI

Juntament amb el sodi, regula el balanç hídric de l’organisme 
(evitant la retenció de líquids), normalitza el ritme cardíac i 
afavoreix que el cervell estigui més oxigenat i, per tant, més 
receptiu. Els cítrics, patates, tomàquet, carbassó, meló i vegetals 
verds són fonts d’aquest mineral. En cas de dèficit important i 
prolongat pot aparèixer... fatiga i confusió mental.

� FERRO

Produeix l’hemoglobina, una molècula responsable del transport 
d’oxigen per la sang. Això afavoreix a una bona coloració cutània 
i prevé el cansament típic. A més, participa en el creixement. 
El trobem en les carns vermelles, visceres (fetge), llegums, 
cloïsses i musclos. En cas de dèficit important i prolongat pot 
aparèixer... anèmia i fatiga. 

� ZINC

És un mineral antioxidant, prevé de problemes de pròstata, 
enforteix el sistema immunitari, participa en l’activitat mental i 
ajuda a la cicatrització de les ferides. En la carn, ous, llevat de 
cervesa i germen de blat s’hi troba en més abundància. En cas 
de dèficit important i prolongat pot aparèixer... alteracions 
en la pell, cabell, ungles, envelliment precoç i hipertrofia 
prostàtica.

ELS MINERALS A LA DIETA

Si... 

“Tinc fractures òssies amb facilitat”: és probable que 
la causa sigui una desmineralització òssia. Convindria 
augmentar el consum de calci, fòsfor i vitamina D (a través 
de làctics i exposició al Sol)

“Sovint tinc rampes musculars”: un dels motius 
principals pot ser la falta de magnesi. 

“Tinc retenció de líquids”: augmentar el consum de 
potassi seria una de les possibles solucions. 

 “No aconsegueixo quedar-me embarassada”: pot ser 
per una falta de zinc, magnesi i seleni en qualsevol dels 
dos sexes. Germen de blat és el suplement dietètic més 
aconsellat per aquests casos. 

“Estic desanimada”: una de les causes és la falta de 
ferro necessari per a la metabolització de les vitamines del 
grup B, que influeixen en l’estat mental.



per
Ramon Prats El bon menjar
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INGREDIENTS PER A 4 PERSONES :
1 tall rodó de 1 kg. aprox. (rodó de l’espatlla, llata, jarret ...)
2 cebes mitjanes
2 tomàquets
2 pastanagues
2 o 3 grans d’all
1 branca d’api
1 fulla de llorer
1 gotet de vi ranci o 1 copa de brandy
400 gr. de cebetes
400 gr. de bolets al gust
Puré de patates

Elaboració:
En una cassola amb oli daurem el tall rodó, prèviament 

salat i empebrat, fins que agafi un color més aviat fosc. Quan 

el tall estigui ben daurat, afegim les cebes, els alls, els tomàquets, 

les pastanagues, l’api i el llorer. Abaixem el foc i ho deixem coure 10 minuts. 

Tirem el vi i deixem que redueixi, tombant el tall de tant en tant. Hi afegim, una mica d’aigua o brou, fins que veiem 

que estigui ben tou (les cebetes petites les afegirem a mitja cocció de la vedella perquè quedin senceres per muntar 

el plat).

Retirem de la cassola el tall rodó, les cebetes i les pastanagues i passem la salsa pel colador xinès.

Incorporem la salsa a la cassola afegint-hi els bolets, les cebetes, la pastanaga i la vedella que prèviament haurem 

deixat refredar i tallat a rodanxes fines. Ho deixarem coure tot uns cinc minuts aproximadament.

Per a la guarnició en aquest cas hem fet un puré de patates, però també quedaria moltbo amb un arròs basmati

Bon profit.

TALL RODÓ DE VEDELLA
AMB CEBETES I BOLETS
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Una nova proposta de Viatges Responsables ens 
trasllada a un país ple de llegendes i misteris per 
descobrir la part més rural en totes les vessants 
on participar i compartir es convertirà en una 
experiència, si més no, ben diferent al que estem 
acostumats quan ens proposem viatjar per Europa.

La vida rural a Transilvània (Romania)

Aquest  és un viatge per a conèixer els atractius 
de la zona rural dels Apuseni, a Transsilvània, una 
zona muntanyenca desconeguda per la majoria 
d’europeus, però que té un atractiu suficient per 
merèixer una visita reposada i molt interessant. 
Gràcies a aquest viatge coneixerem les costum 

locals, viurem en una petita casa d’hostes i podrem 
participar en activitats tradicionals. Visitarem coves, 
realitzarem excursions a peu, menjarem plats locals, 
etc. Tot en una zona de gran bellesa.

El primer dia arribarem i ens traslladarem al caseriu 
Ghetar. Des de l’aeroport, travessarem amb cotxe 
el cor de “País dels Moti” (nom donat als nadius 
que viuen en aquestes muntanyes). Després del 
sopar, una breu presentació multimèdia ens donarà 
l’oportunitat de conèixer el Parc Natural Apuseni. 

El segon dia serà d’exploració. Aquest dia està 
dedicat al descobriment de la zona de Ghetar-
Hanasesti. Un passeig a través d’aquests dos 
pobles tradicionals i la visita a una tradicional família 
ens proporcionarà una experiència d’aprenentatge 
sobre la forma que aquestes persones han 
viscut durant segles. També assistirem a un 
demostració de tallat en fusta i sessió d’informació 
sobre altres costums tradicionals i l’artesania. 

En aquest jornada podrem visitar el projecte de 
conservació Arnica i la cova de gel Scarisoara. 
El dia començarà amb una introducció a la zona, 
que inclourà una petita excursió. A continuació, 
obtindrem més informació sobre el projecte WWF 
Arnica Montana, que implica l’educació i el suport 
de la comunitat local sostenible en les pràctiques 
de recol·lecció. Scarisoara, la impressionant cova 
de gel (que conté la segona major cova glacera 
a Europa), serà la nostra última visita del dia. Un 
espectacle natural que no deixa indiferent a ningú.

Avui realitzarem una interessant excursió. Deixarem 
per un temps Ghetar i anirem a fer una passejada 
d’unes 4 hores (nivell moderat) fins a Calineasa 

Transilvània rural

Cristina Perelló i Carles Tuduri
Fotografies: Apusemi Experience
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Glade. Situat en el centre de les 
muntanyes, Calineasa s’utilitza com 
una solució d’estiu per a la població 
local, per a la criatura d’animals 
i la silvicultura. Anem a visitar 
una petita cabanya de muntanya 
i veure com la gent local planta 
cara a les més dures condicions 
allà dalt a les muntanyes. Per 
la nit gaudirem d’un sopar de 
pastor i dormiren a la cabanya. 
Una experiència inoblidable.

Al dia següent anirem fins la casa de llogaret Piatra. 
Aquí anem a visitar la impressionant entrada de la 
cova de Coiba, un altre atractiu natural que farà 
gaudir tant a petits com a grans. També visitarem 
unes fonts naturals, on realitzarem un picnic. 
Retornarem a peu o bé en carro i cavalls.
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Un altre punt de gran interès és la Vall de 
Ordancusa. El dia està dedicat al descobriment 
d’aquesta zona de les Apuseni Highlands. Farem 
una caminada a Ordancusa Valley, un dels llocs 
tradicionals utilitzats pels viatjants per a accedir a la 
Vall d’Àries, i continuarem el nostre viatge 
per bells prats amb moltes flors silvestres. 
Arribarem a un mirador, on tindrem una 
magnífica panoràmica de les muntanyes i 
la vall. A la tornada gaudirem d’una tarda 
lliure i podrem preparar-nos per a un 
dinar tradicional amb música local. Si el 
temps acompanya farem una fogaina al 
camp i compartirem la nit amb els amics.
Al dia següent serà més tranquil. Anirem 
amb cotxe fins a Patrahaitesti per aprendre 
sobre el paper de la fusta autòctona en 
la vida de les persones, sobre la talla i 
el teixit, i anem a visitar un museu local 
amb els tradicionals objectes fets a mà. 
Coneixerem, per exemple, el sistema de 
comunicació dels nadius entre muntanya 
i muntanya mitjançant uns instruments 
de fusta construïts amb aquesta finalitat.

Dia de Comiat. Ha arribat l’hora de dir 
adéu Tornada a l’aeroport i el vol de retorn 
a casa. 

L’empresa que organitza el viatge encoratja 
el coneixement de la cultura local i empra 
treballadors locals per als seus serveis. 
El viatge s’organitza en petits grups de 
màxim 12 persones i s’intenta que el 
viatger pugui obtenir coneixements sobre 
la cultura i població local. Des del punt de 
vista mediambiental s’intenta que el viatge 
no deixi cap petjada: s’utilitza transport 
sostenible, es consumeixen productes 
locals, s’utilitza paper reciclat, es minimitza 
la producció de residus. S’inverteix diners 
en conservació. L’empresa assegura 
que inverteix entre el 5 i 10% dels seus 
ingressos en projectes que donen suport a 

la conservació de la naturalesa i la cultura local. 

Per a més informació:

www.viatgesresponsables.com
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El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

L’actualitat ens empeny a una entremaliada guerra 
pel protagonisme de les portades de la premsa 
més internacional. Aquella en la què no hi ha res 
que reflecteixi, en cap sentit, allò que passa a casa 
nostra,  a la plaça o en qualsevol racó de les nostres 
vides de cada dia.

Mentre pacifistes, feministes, ecologistes, artistes, 
idealistes, llibertàries i simpatitzants han estat 
gairebé cent anys lluitant per la nostra felicitat, ara 
alguns semblen haver descobert, només fa uns dies, 
que un món sense nuclears, un món sense guerres, 
un món en igualtat d’oportunitats, un món sostenible, 
un món en transformació, pot ser un món millor!  Era 
una broma. Era només una cimera. El grup dels 
vint... més qui peti.

Probablement encara no s’han 
adonat, però la guerra i la pau 
semblen ser només un reclam 
de titulars, com ho són el 
vermell o el blau en la telefonia 
mòbil... I tu de qui ets?

No em paguen prou per a 
confessar-me avui. I tal vegada 
no m’entusiasmen els colors.

Per contra, en un exercici 
filantròpic, tant desinteressat 
com estúpid, em puc permetre 
escollir. És un exercici recomanable i reconfortant, 
sovint confós i caòtic, feixuc però quasi necessari; 
imprescindible quan encara poder gaudir d’un món 
que ens permet llegir.

A les portes del patró de la indústria literària, 
comprar un llibre per llegir-lo, prendre’l d’una 
biblioteca, jugar a escriure’l o escoltar-lo en una 
lectura maratoniana, ens acosta un xic més a 
l’exercici excloent de decidir el color... Escollir el 
color és com qui escull aquell racó per a manifestar-
se. Qui escull que té dret a una feina, una vivenda, 
una llibertat d’expressió o un desig aclaparador per 
a viatjar o enamorar-se. 

Escollir el color és, honestament, la transformació 
de la idiotesa en capacitat. La transformació de la 
protesta i el silenci en oportunitats. 

Escollir el color pot ser donar cos i ànima a la idea. 
Pot ser la transformació d’una 

catarsi i el resultat no definitiu 
però sí infinit, de trobar una 
altra manera de conviure en el 
món. 

Utopia existeix. Era aquell racó 
de casa de l’àvia on les nines de 
porcellana i els llibres ens fonien 
en una conxorxa espatarrant 
d’intencions i coneixement.

La Juani

PD. Ara que semblen coincidir 
en la idea de que caldria 

transformar la nostra societat... 
que no se’ns escapi l’oportunitat! I una reflexió: donar-
li la volta a una idea, no la transforma, només es torna 
al mateix lloc... per tant... deixem-nos de tombarelles 
i fem el pi ! 

Utopia
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D e  m a s  e n  m a s
per Núria Martí

L’Àngels Guillaumes Marcer, una de les protagonistes de la 
història de can Fontanals, va néixer un 19 de novembre de 
1928.  La seva mare, la Mercè Marcer Raventós era filla dels 
Somidors i l’Isidre Guillaumes Puig pertanyia a can Pinyoner, 
una de les cases pertanyents a un caserio situat davant la finca 
el Mur, conegut com La Fassina. Des de ben jove, l’Isidre feia 
de pagès a can Fontanals, quan hi vivien en Francisco Almirall 
Soldevila i la seva muller Francisca. Després de formar part de la 
mateixa colla d’amics, l’Isidre i la Mercè al cap dels anys es van 
casar, quedant-se a viure a can Fontanals, i fent-hi de masovers. 
Allí és on van néixer els seus dos fills: Josep Maria i l’Àngels. 

Aleshores la masia, igual que la finca propera coneguda com 
el Mur, era propietat de la familia Llubià-Maristany, en aquells 
anys de la Clara Maristany Ma�eu i Modest LLubià Banyeres, el 
seu espòs.  A la casa, amb dos rellotges de sol,  hi havia dues 
vivendes, la d’ells i la dels masovers, comunicades entre sí, per 
la banda de l’escala. 

Aquest és un altre dels portals per on entrem des de les pàgines de L’Altaveu, per donar a conèixer el que segueix 
sent una de les cases de Ribes més recordades d’anys ençà, i un referent d’aquells que ens fan pensar en com era 
abans l’entorn d’un poble, quines anècdotes en queden de la seva gent.

Josep Maria Guillaumes Marcer i la seva germana Àngels. Els seus 
pares asseguts, l’Isidre i la Mercè.

CAN FONTANALS
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La Clara i el Modest van tindre tres fills: en Lluís, en 
Fernando i la Clarita. Al igual que a can Jove, les relacions 
d’amistat entre uns i altres eren molt estretes. Una gran 
família i un fort vincle que es va mantenir de generació en 
generació fins al dia d’avui. Tots van passar grans estones 
plegats a can Fontanals. Quan decidien  vindre des de 
Barcelona ho feien en tartrana i un ruc.

Per la seva banda, els masovers comptaven amb dos carros, 
un amb vela que u�litzaven els dies de mercat per anar a 
Vilafranca, o a d’altres indrets, i un sense ella, que es feia servir 
majoritàriament per les feines al camp. En una de les estances 
del mas, arribant a mà esquerra, s’hi guardaven aleshores tots 
els guarniments dels matxos i les eines de treball. 

Durant les èpoques de pastura, l’Àngels recorda com si fos ahir 
quan venia el pastor i tancava el ramat al corral, i després al 
capvespre feien la torrada a la vora del foc, tot fent tertúlia, 
amb els seus pares, mentre ella i el seu germà Josep Maria 
jugaven a amagar la pedra i endevinar en quina mà està. 
Passaven llargues estones xerrant i rient, i encara que ells fossin 
canalla, recorda aquelles nits com les més especials. La vida i les 
converses d’homes i dones tenien lloc prop la llar de foc, i una 
taula al seu davant per la trobada d’amics, veins i familiars. 

A can Fontanals també hi havia una gran bassa, que anomenaven 
el “xup”, i on hi feien capbussades al mig de l’es�u i més d’una 
relliscada. A la part del darrera, el safareig, on s’hi rentava la 
roba. Peça a peça per després ser estessa. El celler i les premses 
eren una part important de can Fontanals, doncs hi elaboraven 
el seu propi vi. 

Vivien de la feina a pagès, dels animals i l’hort que tenien, de 
les vinyes i del seu raïm, del blat i l’ordi durant l’època de sega, 

després de ventada la pallofa del gra. Les garbes apilades, a punt 
per ser dutes a l’era, i el corró vinga fer tombs, anar girant.

Els inicis dels anys trenta per l’Àngels encara són recordats com 
a época de misèria i escassetat, en que es bescanviaba un pot 
de melmelada per una ceba, un pot de carn per una cabeça 
d’alls. Els úl�ms moments de la guerra a Ribes l’Àngels explica 
com dos soldats en van aturar per demanar un bocí de pa. Eren 
joves, pertanyents a la lleva del biberó, i al entrar a la casa els 
dos fusells a la porta van arraconar. Quan els nacionals, bàndol 
contrari, va passar a cavall i els van veure, van assaltar la casa 
tot cridant: “fussils russos, fussils russos”.  Un cop dins el mas, 
ella i sa mare i els mateixos soldats van ser cridats a posar-se en 
renglera, agenollats i amb les mans al cap, com si els anessin 
a matar. Quan els soldats els apuntaren, un fort i contundent 
estrall els va fer aturar. El pont de les Parellades havia esclatat. 

Els vidres de les finestres es van sacsejar, i els soldats, sense 
saber que passava,  sorpresos, van marxar. La resta, al veure’s 
salvats, van córrer dins la casa i ben espantats.

La tartrana de la familia Llubià-Maristany davant la masia, amb els 
seus dos fills, en Lluís i en Fernando, acompanyats per en Josep 
Maria Gillaumes. Al fons la masia de can Jove.

Tots dos germans, l’Àngels i Josep Maria, a l’hort de la finca agafats 
de la mà.



i la seva muller, la Maria Puig i Coll, que es van casar l’any 1955, i 
els pares d’ell: l’Isidre i la Mercè. 

La feina a les vinyes no es va aturar. En Josep Maria es va fer 
càrrec al complert de la hisenda, amb l’ajut del seu pare i va 
donar un fort impuls a l’ac�vitat que fins llavors s’hi duia a 
terme. Hi tenien divers bes�ar, vaques i porcs, i també van 
optar pel cul�u de regadiu en unes terres del davant la casa, 
que van des�nar a hort. D’aquesta manera, llegums i productes 
de la terra �pics als plats catalans, formaven part de la cuina 
diària. Allò que sembraven els donava gairebé de tot.

A més, hi havia diversos jornalers que treballaven al mas 
durant diverses èpoques. Dos dels més recordats a Ribes són 
en Josep Rossell, conegut com el “Tet” que s’hi va passar més 
de quaranta anys, i en Josep Robert Carbonell que també hi va 
treballar més de vint-i-cinc anys. El seu pare Pere Robert Coll 

ja ho havia fet abans que ell. O feinejadors que venien des 
de l’Arboçar en època de segar, o per la verema des del País 
Valencià. La modernització de les eines agràries més endavant 
també els va permetre subs�tuir el matxo pel tractor, i millorar 
en certa manera la forma de cul�u, a mida que anaven sorgint 
avenços. Tot, a voltes massa depressa, anava canviant.

Josep Maria Guillaumes i la Maria Puig  van �ndre tres fills: 
Liduvina, Isidre i Josep. Van passar gran part de la seva vida a 
can Fontanals, fins l’any 1982. El més gran, Isidre, ja va començar 
als 14 anys aprendre les feines de pagès, a dur el tractor, i a 
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Més enllà en els anys, tos dos germans, en Josep M. i l’Àngels es 
van casar. Ella ho va fer l’any 1952, amb en Josep Mar� Mestre, 
de can Marcer de la Penya, conegut per molts com en Pepsi 
Cola. D’aquesta manera va deixar la masia, per anar a viure 
al Mur,  on van nèixer els seus tres fills: la Mercè, l’Elena i en 
Josep, que hi van passar tota la seva juventut. 

A can Fontanals s’hi quedaren a viure en Josep Maria Guillaumes 

Can Fontanals al fons, i a la dreta, assegudes, la mestressa de can 
Jove i un altre familiar.

Josep Mar� Mestre, de can Marcer de la Penya, i l’Àngels Guillaumes 
Marcer, de can Fontanals.

Josep Maria Guillaumes Marcer, de can Fontanals i la seva dona 
Maria Puig i Coll.
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fer-se càrrec de les terres del mas. Fins l’úl�m moment hi va 
estar al costat. Aquella primera generació, els seus avis, l’Isidre 
i la Mercè, va anar marxant, i amb els anys els Guillaumes-Puig 
també ho van fer. 

Una altra família de masovers entrava a viure-hi poc després: 
en Josep Mar� Carbonell i la Pepita Rossell Paretas. Fins 
aleshores vivien al barri del Palou, amb els seus tres fills: en 
Jaume, en Josep i la Cèlia. Un cop allà la Pepita m’explica que 
es va haver, i molt,  d’espavilar. En moltes de  les feines de 
la vinya, era una més a treballar. Somriu, amb  alegria, quan 
recorda les golfes i on quan durant l’any feien alguna matança 
del porc, hi penjaven tot l’embo�t i preparaven els pernils, per 
posar-los al salador. 

Allà els pe�ts es van fer grans. Avui és un dels seus fills, en 
Josep, qui amb els anys hi ha con�nuat vivint. Ho fa amb la seva 
dona Jasmine, i els seus fills en Carles i l’Abril. Han passat els 
anys però no ha canviat la fesomia del mas. En Josep i la Pepita 
a Ribes se n’han entornat, deixant a can Fontanals, com tots els 
altres, part de vida, uns records passats. 

A vegades, sembla que de tant en tant, al portal de la masia 
encara s’hi escolten jocs d’infants, pe�tes entremeliadures, 
tardes de gresca, de genolls pelats. Molts d’ells ja no són amb 
nosaltres, cops baixos que la vida et va donant, tot i que els 
ma�ns de sol fan sen�r un somriure, com el de l’Àngels, o…qui 
sap…. el d’altres, que no oblidarem mai.

Uns dels masovers de can Fontanals, la Pepita Rossell Paretas i en 
Josep Mar� i Carbonell.

La masia de can Fontanals en l’actualitat, amb l’hort al davant la casa.
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Josep Rossell, 

una vida musical que 
tots podrem consultar

El músic ribetà, Josep Rossell i Artigas (1891-1969) 
ha estat intèrpret, director d’orquestra, impulsor de 
conjunts musicals i compositor de diversos gèneres. 
La seva família ha fet donació de la seva obra a 
l’Arxiu musical de VINSEUM. L’acte va tenir lloc a 
Vilafranca i va ser presidit per Josep Soler Barceló, 
President del Museu de les Cultures, Montserrat 
Iniesta, directora del museu, Mireia Rossell, en 
representació de la família del músic i Joan Cuscó, 
responsable de l’Arxiu Musical de VINSEUM.

En aquesta donació el total d’obres musicals és de 
1005 i a més a més 41 documents. Ens trobem obres 
musicals des del XVII al segle XX. Hi ha tot tipus de 
música, però amb una integritat del fons artístic. 
També podem investigar partitures de tots els 
períodes històrics de Catalunya des de l’”Himme de 
les campanes” (de la Lliga catalana), “Els Segadors”, 
“Himno de Riego”, La Marsellesa” (de l’etapa de la II 

República), “La internacional”, “Los hijos del pueblo” 
(de la FAI, durant la guerra) i ja durant el franquisme 
l’”Himno nacional”, l’himne de la Falange i del 
movimiento i les cançons “tradicionalistes-carlines”. 
Va ser un moment molt dur per a un director musical 
ja que en vint-i-quatre hores va haver de canviar 
obligatòriament el seu repertori.

Entre els autors que s’ha trobat a l’arxiu musical de 
Josep Rossell, podem assenyalar compositors com 
Joaquim Pascual (de començament del segla XIX, i 
vinculat a Ribes), Antoni Urgellés (de Vilanova), 
Esteve Català (de Sitges), Joan Pla (un dels 
compositors catalans més importants del segle 
XVIII), Ramon Roig (de Vilafranca), Joan Teixidor (de 
València, de música de Banda que no s’ha d’oblidar; 
també va fer “Amparito Roca”), Joan Vila Ayats 
(músic de Granollers, que és qui va tenir més 
vinculació professional amb Josep Rossell), Dino 
Ferrari (de Vilafranca), Josep Ribera (un wagnerià 
del segle XIX), Manuel Guzmán (director de 
l’Escolania de Montserrat), Enric Clarà (un dels 
importants músics de revista catalana), Raquel 
Meller (cantant i també compositora), compositors 
de sardanes com Josep Serra, Pere Rigau, Vicenç 
Bou, E. Morera (aquest té més història), Felip Pedrell 
(el fundador del nacionalisme musical català i mestre 
del nostre Robert Gerhard: sempre recordem per la 
seva estada a Ribes a casa de Carles F. Maristany) i 
representats europeus de totes les èpoques.

Josep-Lluís Palacios

El sextet ribetà de principis de segle XX que va fer 
actuacions al Centre Agrícola, al Casino i a la societat 
d’Agricultors i Obrers (El Local). Eren la “Germanor 
Artística”. D’esquerra a dreta: Anton Rossell (fiscorn), 
Agustí Bertran (violoncel), Anton Font (cornetí), Benet 
Juhé (clarinet), Josep Jacas (cornetí) i el nostre Josep 
Rossell (contrabaix i director). (Fotografia: cedida per 
Anton Rosell; reproducció: J.C. Mestre; de la revista 
“Montgròs”).
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El passat dijous 26 de març, va tenir lloc a “Can Puig” a 
Sant Pere de Ribes, una reunió de totes les colles de foc 
de la comarca, amb la participació de representants de 
Vilanova, Canyelles, Cubelles, Roquetes, Ribes, Olivella, 
i fins i tot de Calafell, amb la intenció de valorar la situació 
actual al voltant de la directiva europea que afecta molt 
directament  l’ús de la pirotècnia a totes les colles, tant en 
les distàncies del públic, en les colles grans de bestiari i 
diables, com en les edats per a les colles infantils.

Davant de tot això, es va comentar les diferents iniciatives 
i actes reivindicatius que s’han fet i s’estan duen a terme, 
i es va valorar el fet d’unificar els criteris i esforços del 
gran interès de totes les colles, per poder consensuar 
un projecte comú. En aquest sentit, es van comentar 
diferents propostes i es va decidir reunir-se amb diferents 
Federacions i agrupacions de diables i bestiari, per a 
recollir les seves propostes, i donar-les a conèixer a les 
colles de la comarca, per donar tot el suport que calgui.

Per altra banda, vist l’interès, i  la participació de les 
diferents colles de tots els municipis, es va decidir 
d’elaborar un registre de les colles de Bestiari i diables  
per poder coordinar millor les accions i la comunicació.  

També van assistir a la reunió representants de les Colles 
de Calafell, que tot i no ser del Garraf es van oferir per 
a elaborar un registre de la seva comarca, així com 
traslladar les propostes per a poder unificar les comarques 
del Penedès, i el Garraf.

No esta clar si el Ministeri, arribarà a escoltar i portar 
a Brussel·les les peticions per salvar la festa, tot i 
això,s’insistirà el que sigui necessari, fins l’últim dia, 
perquè entenguin que significa per uns pobles com els 
nostres aquestes representacions, culturals i tradicionals 
amb tants anys de tradició vinculada al foc.

Redacció

REUNIÓ COLLES DE FOC DE LA COMARCA DEL 
GARRAF DEL  26 MARÇ 2009
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El 22 d’abril, fa tot just 
un any que en Manel 
Ojeda ens va deixar.

Regidor d’esports i 
noves tecnologies del 
nostre municipi, infermer 
de professió, i amb 
una faceta vocacional 
i incondicional que 
no tothom coneixia 
d’escriptor. De tarannà 
modest i discret havia 
compartit les seves 
pensades amb una 
secció a L’Altaveu 
anomenada “Un 

moment de reflexió”, on despertà en molts de nosaltres 
la sensibilitat pels petits conflictes socials, donant sempre 
conclusions de benentès.

En l’any 2005, va escriure una novel·la anomenada “A 
través de tu mirada” on es recreen els últims mesos 
de vida d’un tinent dels carrabiners durant la Guerra 
Civil. Capturat al final de la contesa i comdemnat a 
mort es posa en contacte amb els seus familiars, els qui 
conjuntament amb el mossèn de Sitges obren una lluita 
per aconseguir la commutació de la pena. Tot entrellaçat 
amb la història d’amor que sota l’oposició del pare d’ella 
viuen els protagonistes. La va presentar a la 29a edició 
del Premio Azorín de Novel·la, premi convocat per la 
Diputació d’Alacant i l’Editorial Planeta amb la participació 
de 168 obres de les quals es varen escollir deu finalistes.  

La obra d’en Manel havia estat escollida entre aquestes 
deu i ell va determinar aquest fet en una entrevista al diari 
de Vilanova i amb la humilitat que el caracteritzava de 
“una satisfacció personal que no esperava”. Posteriorment 
a aquest reconeixement en Manel va canviar el títol de la 
novel·la per “No era rojo el mar”.

Novel·la que es mantenia com a manuscrit i  que s’ha 
recuperat per a fer una edició a nivell familiar sense 
cap ànim de publicar-la. Gesta que els més propers a 
en Manel han considerat necessària tot i els esforços 
econòmics per mantenir la memòria de una vessant, 
encara que poc reconeguda, era la gran vocació d’una 
persona benvolguda i estimada per tot el seu entorn, en 
Manel Ojeda Romero.

UNA ROSA I UN POEMA

Només una rosa solitària i vermella,
tan sols una, espuntant al roser.

L’amoixo i ella, esvelta, em somriu,
volent evitar, tal vegada, l’inevitable.

Dubto un instant..., però ho faig;
no es queixa, l’agafo a poc a poc,
la mimo lentament, suaument;

l’acarono amb la vista i amb el nas.

Ella sap que té un destí llunyà,
que potser arribarà marcida i trista.

Amb cura, l’agafo i l’endinso al poema:
el cap al primer vers, la tija en columna,

les fulles abraçant els verds versos,
sense espines per no ferir els mots.

A l’última estrofa hi poso una deu fresca
amb paraules xopes d’estima i candor

perquè la tija en begui i alimenti la flor.
La rosa, formant ja part del poema,

emet, agraïda, la seva subtil fragància
nodrint paraules, versos i persones.

Agafo el poema transformat i l’envio per fi
en sobre tancat dins el bec d’un colom,

i et faig arribar l’estima a la vista de tothom.
Només un poema, amb una rosa i un destí.

Pau Fleta
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EL 83% DE LES OBRES DEL FONS 
ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL LES 
FARAN EMPRESES DEL  TERRITORI

El passat 14 d’abril van co-
mençar les obres de 17 

dels 23 projectes del Fons 
Estatal d’Inversió Local, el 
conjunt del qual suposen una 
inversió total de 4,8 milions 
d’euros al municipi.
Cal destacar que el 83% del 
projectes els faran empreses 
del municipi i de la comarca. 
Concretament, dels 23 pro-
jectes, 14 han estat adjudi-
cats a empreses locals i 5 a 
empreses d’altres municipis 
del Garraf. 
Aquest fet suposa que el 81% 
de la inversió total (gairebé 
4 milions d’euros) anirà des-
tinada a les empreses locals 
i comarcals que executaran 

El tret de sortida de l’inici de les obres és el dia 14 d’abril

La plaça de l’Església de les Roquetes és una de les obres que s’han 
començat aquest mes.

les obres. A més, la situació 
generarà una ocupació de 
307 llocs de treballs.

14 projectes han 
estat adjudicats a 
empreses locals. 
En total es gene-
rarà una ocupació 
de 307 llocs de 
treballs.

Els projectes que s’iniciaran
aquest mes d’abril són de 
pavimentació de vores i 
supressió de barreres ar-
quitectòniques; la millora 
d’equipaments educatius; 

la millora de la plaça de 
l’església i del parc Pompeu 
Fabra de les Roquetes; la 
millora de la plaça Francesc 
Layret de Ribes; i la pavimen-
tació de seguretat de jocs in-
fantils, entre d’altres.
Posteriorment, abans de 
l’estiu, també començaran 
les obres de construcció de 
la coberta d’un pista espor-
tiva a Ribes, la instal·lació de 
plaques solars als pavellons 
municipals i al camp de fut-
bol de Ribes, la millora del 
Centre Cívic L’Espai de les 
Roquetes i de l’edifici de Can 
Puig de Ribes 
Tots aquests projectes for-
men part de les línies d’ajut 
del Fons Estatal d’Inversió 
Local que té el doble objec-
tiu d’ajudar el teixit empresa-
rial i generar llocs de treball, 
a la vegada que serveixen 
perquè els ajuntaments pu-
guin realitzar obra pública de 
millora dels espais públics, 
principalment.
En aquests moments ja han 
estat adjudicades les 23 
obres que es portaran a ter-
me entre els mesos d’abril i 
desembre d’enguany.
L’alcalde de Sant Pere de 
Ribes, Josep Antoni Blanco, 
ha manifestat que seria molt 
convenient que el govern es-
panyol es plantegés seriosa-
ment la possibilitat de reno-
var aquest pla per l’any que 
ve.
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L’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes ha 

programat un cicle de re-
unions informatives sobre 
les obres dels projectes del 
Fons Estat d’Inversió Local 
(FEIL).
El dia 15 d’abril, a les 21:15 
hores, la sala polivalent de 
l’Edifici Institucional de la 
Vinya d’en Petaca de les 
Roquetes acollirà la pri-
mera de les sessions pú-
bliques, en aquesta ocasió 
destinada als comerciants 
de les Roquetes. En ella 
s’explicaran els diferents 
projectes que es faran,  
especialment aquells que 
afecten a la millora de la 
via pública (pavimentació 
de voreres i carrers, su-
pressió de barreres arqui-
tectòniques, canalització 
de línies elèctriques i ade-

quació de la il·luminació 
exterior). Posteriorment, 
pels comerciants de Ribes 
es farà una altra reunió de 
característiques similars el 
dia 16 d’abril, a les 21:15 
hores, a la sala d’actes de 
l’edifici de Can Puig.
Les millores dels centres 
educatius, així com els pro-
jectes de pavimentació de 
seguretat d’àrees de jocs 
infantils i d’altres actua-
cions, també s’explicaran 
a la comunitat educativa de 
Ribes i les Roquetes. En el 
primer dels casos, la reunió 
sobre les obres previstes al 
CEIP Els Costerets, el CEIP 
Riera de Ribes i la Llar 
d’Infants El Cargol es farà 
el dia 17 d’abril, a les 15 
hores, a la sala d’actes de 
Can Puig. El dia abans, 16 
d’abril, a la mateixa hora i a 
la sala polivalent de la Vin-
ya d’en Petaca, s’informarà 
del què es farà al CEIP Sant 
Eulàlia i al CEIP Les Roque-
tes.
Pel que fa a les entitats i 
associacions, l’ajuntament 
ha previst dues convoca-
tòries. Una a Can Puig, el 

L’AJUNTAMENT FARÀ REUNIONS 
INFORMATIVES SOBRE LES OBRES 
DEL FONS ESTATAL
S’han programat 
diverses sessions 
organitzades per 
àmbits i públics 
diferents

dia 20 d’abril, per explicar 
les millores que es faran 
en aquestes mateixes de-
pendències municipals que 
acullen l’Àrea de Serveis 
a la Persona i els projec-
tes d’alguns equipaments 
esportius. L’altra es farà a 
la sala d’actes de la Vin-
ya d’en Petaca, el dia 22 
d’abril, per parlar bàsica-
ment del projecte de millo-
ra del Centre Cívic L’Espai 
de les Roquetes. Totes 
dues reunions s’iniciaran a 
les 20:30 hores.
Es pot consultar el calendari 
de reunions a la pàgina web 
(www.santperederibes.cat).

L’actuació també ha permès 
condicionar l’enllumenat de 
l’espai (s’ha instal·lat un focus 
i s’han rehabilitat els fanals) i 
refer una petita zona de vore-
ra en mal estat. 
Aquesta obra de millora s’ha 
fet donat que el Casal Munici-
pal de la gent gran de Ribes 
disposa a la part posterior 
del seu edifici del pati de Can 
Salvador Miret, un espai molt 
adequat per realitzar activitats 
a l’aire lliure.
Gràcies a la reforma i amplia-
ció de la superfície ja pavimen-
tada a partir d’ara es podran 

EL CASAL D’AVIS DE RIBES JA DISPOSA 
DEL NOU PATI REFORMAT

A finals de març van finalit-
zar les obres d’ampliació 

de la pavimentació del pati 
exterior de Can Salvador Mi-
ret, al Casal d’Avis de Ribes. 

realitzar actes i celebracions, 
sobretot en èpoques de bon 
temps. 
L’execució de l’obra, que ha 
tingut un pressupost de gaire-
bé 20.000 euros, ha consistit 
en fer una neteja general de 
les restes vegetals del pati, 
la compactació del terreny,  
l’ampliació del paviment 
en uns 13 metres de llarg i 
l’asfaltat amb una capa de 
formigó de 15 centímetres de 
gruix. El perímetre de tota la 
solera, tant la existent com la 
nova, també s’ha reposat amb 
peces de vorada de jardí. 

Aspecte del nou paviment

Sala d’actes de la Vinya d’en Petaca durant 
una sessió informativa
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UNANIMITAT PER 
ELABORAR UN PLA 
ECONÒMIC MUNICIPAL
Ha d’ajudar a afrontar la crisi i 
reactivar l’economia local 

L’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes elabo-

rarà un Pla Econòmic Muni-
cipal que reculli les accions 
que s’han de dur a terme 
durant el bienni 2009-2010 
per afrontar la crisi econò-
mica. Així es va acordar 
per unanimitat en la darrera 
sessió ordinària del Ple de 
la Corporació celebrada el 
passat 17 de març.
La proposta, presentada per 
CIU-VIA mitjançant una mo-
ció, va ser debatuda entre 
totes les forces polítiques i 
finalment va poder ser apro-
vada amb el suport de tots 
els grups municipals.
Els acords adoptats servi-
ran per crear, mitjançant la 
Junta de Portaveus (amb 
representació de tots els 
partits), un grup de treball i 
estudi per analitzar i propo-
sar mesures contra la crisi 
econòmica i donar suport 
al govern per a l’elaboració 

d’un Pla Econòmic Mu-
nicipal (PEM) que, entre 
d’altres, determini i anali-
tzi la situació econòmica 
de l’Ajuntament, faci una 
previsió dels escenaris per 
al 2009 i 2010, elabori un 
Pla de Crisi on s’exposin 
les mesures de conten-
ció econòmica i elabori un 
Pla de Mesures Actives on 
es relacionin les activitats 
econòmiques i empreses 
del municipi en situació de 
risc i es proposin mesures 
correctores.
A més, també es propo-
sarà al Consell Comarcal 
del Garraf la creació d’una 
“Taula anti crisi”, que hau-
ria d’estar composada per 
representants del món em-
presarial, sindical, social i 
polític de cada municipi de 
la nostra comarca, i tingui 
per objectiu recollir informa-
ció i elaborar propostes per 
fer front a la crisi econòmica.

S ’ O R G A N I T Z E N 
TROBADES AMB EL 
VEÏNAT D’ALGUNES 
PLACES

La campanya d’informació 
sobre les obres del FEIL 
també inclou diverses 
accions comunicatives 
dirigides als veïns de zo-
nes afectades. 
A més de la tramesa 
de cartes que s’ha fet 
per anunciar l’inici dels 
treballs d’execució, 
l’ajuntament es re-
unirà amb els residents 
d’alguns sectors (places, 
principalment) on es fa-
ran actuacions de més 
gran envergadura.
El dissabte 18 d’abril,
a les 11 hores, s’ha pro-
gramat una reunió a peu 
de carrer amb els veïns 
de la plaça de l’Església 
de les Roquetes i, a les 
18 hores, una altra amb 
els residents de la plaça 
ubicada entre els carrers 
Sant Joan i Comtes de 
Barcelona. El diumenge 
19 d’abril, a les 12 hores, 
a la plaça Francesc La-
yret de Ribes es farà la 
darrera de les trobades 
informatives previstes fins 
ara.
L’Ajuntament també ha 
habilitat una secció espe-
cial a la seva pàgina web 
(www.santperederibes.
cat) on es recullen diver-
ses informacions sobre 
tot allò relacionat amb 
aquestes obres i projec-
tes, així com diverses fi-
txes descriptives de cada 
un d’ells.
El conjunt dels 23 pro-
jectes del Fons Estatal 
d’Inversió Local serviran 
per millorar equipaments 
públics, carrers i places, 
suprimir barreres arqui-
tectòniques a la via públi-
ca i realitzar accions de 
protecció del medi am-
bient al municipi, a part 
d’ajudar al teixit empre-
sarial i generar llocs de 
treball.

EL PLE TAMBÉ VA APROVAR, ENTRE D’ALTRES 
PUNTS, UNA ORDENANÇA PER A LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
El Ple també va aprovar amb els vots a favor de to-
tes les forces polítiques diverses mocions, entre elles 
l’Ordenança Municipal per a la Gestió dels Residus de 
la Construcció, que servirà per regular correctament la 
gestió de les runes i residus de la construcció que es 
destinen al seu abandonament i són generades arrel de 
les obres d’enderrocament, de nova construcció, exca-
vació i les obres menors.
D’altra banda, també es van aprovar per unanimitat les 
modificacions dels preus públics de les biblioteques mu-
nicipals, donat que la Diputació de Barcelona ha actua-
litzat els preus del 2009 per als serveis de préstec inter-
bibliotecari i de consulta a Internet. 
Finalment, i amb el suport de tots els 21 regidors del 
Consistori, va veure llum verda una moció de suport als 
actes de commemoració dels 30 anys d’ajuntaments de-
mocràtics, organitzats per l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques, la Federació de Municipis de Cata-
lunya i les Diputacions Provincials. L’acte central de la 
celebració serà el dia 16 d’abril a Barcelona. 
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MÚSICA  DE PRIMAVERA. amb Victòria Carbó
Els Cicles de Músiques per Primavera s’acaben amb Victòria Carbó, al piano, 
amb el concert Els infants dins un piano, el proper diumenge 3 de maig a 2/4 d’1 
del migdia a la Sala d’Actes de l’Entitat Cultural i Esportiva GER. Els cicles han 
estat tot un èxit amb les sessions Romanticisme de Primavera, El Barroc amb veu 
i cordes, Jazz a Tres (amb Manuel Martínez al piano) i s’espera també amb el 
Classicisme amb el Quintet Montserrat i amb la pianista Victòria Carbó. 

TAXI
R.Garcia

687 464 820 - 607733213 24h.

Pisos de 3 habitacions, dos banys, plaça de pàrquing, 
edifici de nova construcció, ascensor, calef. c/ 
Andalucía, núm. 32-34 Les Roquetes, 600,- euros/mes.

Pisos d’1 i 2 habitacions, bany, edifici de nova 
construcció, ascensor, calef. c/ Barcelona núm. 
45 Les Roquetes, a partir de 500,- euros/mes.

Pis reformat de 3 habitacions, 2 banys, 
ascensor, calef. c/ Velázquez Les Roquetes, 
600,- euros/mes

Carretera del Cards, 43   -  Tel. 93 896 48 24  -  93 896 08 76   -   Fax. 93 896 47 83
www.finquesmontmar.com   -  montmar2@teleline.es  -  08810 Sant Pere de Ribes 

Local cèntric, Sant Pere de Ribes, c/ M. Cervantes, 
núm. 31, 150 m2 a planta i 50 m2 a altell, preu 
1.000,- euros/mes.

Local cèntric, Sant Pere de Ribes, c/ Lluís Companys, 
50, 150 m2, preu 1.100,- euros/mes (negociable)

Local cèntric, Sant Pere de Ribes, c/ I. Cerdà, núm. 
20, 100 m2 a planta i 103 m2 a soterrani, preu 
1.200,- euros/mes

Locals a “Mas Milà” Olivella a partir de 64 m2 a Plaça 
Catalunya núm. 5, preu: 12,- euros m2/mes.

Pis obra nova, Sant Pere de Ribes, 3 habitacions, 2 
banys, ascensor, calef, traster, terrassa solàrium, c/ I. 
Cerdà núm. 20, preu: 750,- euros/mes.

Cases d’obra nova a Sant Pere de Ribes, 260 m2 
c/ Gala Placidia, quatre habitacions, 2 banys, 
1 lavabo, garatge per a 4 cotxes, calef. aire 
condicionat, parquet.

Pis de 2 habitacions, un bany, calef, aire condicionat 
i jardí posterior d’aprox. 100 m2 a “Mas Milà” Olivella, 
c/ Bessons, preu: 700,- euros/mes

Oferta de pisos i locals comercials a llogar a :
Sant Pere de Ribes, Ribes/Les Roquetes 
i urbanització “Mas Milà” d’Olivella.



DIJOUS, 23 D’ABRIL
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TOT EL DIA

A LA PLAÇA MARIA MERCÈ MARÇAL

Parades de llibres i roses
I la Biblioteca surt al carrer!

Exposició de les felicitacions 
al Bibliol realitzades 

per les escoles de Ribes

17.30h
Taller Pintem el Bibliol, 

a càrrec de Lídia Serra

18h
Recital poètico-musical 

Manuel de Pedrolo. Mai no 
és de nit, amb Jaume 

Calatayud i Vicente Monera
A LA SALA D’ACTES DE LA 

BIBLIOTECA MANUEL DE PEDROLO

TOT EL DIA A LA PLAÇA LLOBREGAT

Parades de llibres i roses
I la biblioteca surt al carrer!

A partir de les 17h
Taller Fes la xapa del Bibliol!

Organitza: Biblioteca Josep Pla 

Col·labora: El Cep i la Nansa Edicions

18h
Contes de Dracs, cavallers 

i princeses, a càrrec 
de Carles Alcoy

19.30h
Contes per a adults,

a càrrec de Carles Alcoy

LES ROQUETES

RIBES

ORGANITZA

FLORS RIBES PAPERERIA VICTORIA��������������
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