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Editorial

L

es Festes Majors del nostre municipi han aplegat com cada any un seguit d’actes on
l’afluència ha estat considerable. Sense entrar en detalls hi ha hagut un bon volum de
participació general. I és que les Festes Majors són per dates en el cas de Ribes i Les
Roquetes l’inici de l’estiu, el tret de sortida de les vacances estivals. Sobretot pels petits
i joves que lliures d’escoles i instituts reben la Festa com a tancament del dur curs escolar amb
traca i focs d’artifici inclosos.
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Disseny i Maquetació

Un juny on L’Altaveu encuriosit pels esdeveniments ha estat guardant la informació que ens
heu anat enviant, per esclatar en un especial Festes Majors.

Xavi Colom

L’Altaveu de juliol és una edició on les imatges prenen inevitable protagonisme, en Xavier
Callao a Ribes i en Joan Ars a Les Roquetes són els encarregats de capturar amb flash o
sense, els moments viscuts per recrear en paper un munt de petits/grans detalls per recordar.
El cert és que sempre ens quedem amb la lleugera sensació de fer curt d’espai, perquè són
bons fotògrafs i a més valents el que ens proporciona un gruix de material, que la feina és per
escollir-lo.

Núria Pujol
Josep-Lluís Palacios
Cristina Perelló
Núria Martí

El Cabaler torna “Des de la Plaça”. Tant temps de descans ha donat el seu fruit, s’hi ha posat
amb força i ganes, fins i tot s’ha passat a la pàgina del costat, potser ha anat acumulant, per
esclatar en un seguit de reflexions com sempre prou interessants.
La Juani, llesta la punyetera, parla del mosquit tigre per explicar-nos ... Que cadascú ho
interpreti a la seva, és la gràcia.
Can Ramonet és la masia que la Núria Martí ens porta a conèixer. Una història que tot i el pas
del temps continua, si més no, envoltada de bosc, vinyes i pedra blanca.
L’Ajuntament informa, ens posa al dia de l’actualitat més rellevant del municipi, mesures
anticrisi, nou institut, i altres notícies per estar al cas del nostre entorn.
Recomanacions mèdiques, cuina, informació d’entitats. Un seguit d’articles que han provocat
que aquest mes ens hagin quedat molts documents per publicar, hi haurà qui es senti perjudicat
i demanem disculpes. Mirarem dins les possibilitats que els màxims vegin la llum.
Fins aviat!
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SANT JOAN, LA FESTA GRAN
El mes de juny Les Roquetes ha viscut una intensa cursa
d’activitats fins arribar a la Festa Major de Sant Joan.
El 6 de juny va tenir lloc la 1ª Trobada Bastonera de
la demarcació Garraf-Penedés i Anoia, que va comptar
amb gairebé una vintena de colles bastoneres de
diferents municipis, entre ells de Vilafranca, Canyelles,
Vilanova i la Geltrú, Sitges… i com no, les colles locals
de l’ Agrupació de Balls Populars de les Roquetes i la
colla gran de bastoners de Ribes. Una trobada que va
concloure amb una alta participació i un ball i festa en
commemoració dels 35 anys del ball de bastons de Les
Roquetes.
Dues setmanes més tard, a les portes de la Festa
Major de Sant Joan, la tarda després del pregó d’inici
de la festa a càrrec de Creu Velasco, la colla dels
Diabólics celebraven el desè aniversari del correfoc,
acompanyant-se de nou colles més, en una nit de foc i
festa, que només la pluja, ja de matinada, va obligar a
suspendre.
Era el dissabte 20 de juny, tres dies abans de la nit més
curta i més iluminada de l’any, la nit del 23 de juny, la
vigília de la festa de Sant Joan. Una festa, enguany,
novament protagonitzada per les cercaviles dels balls
populars, el castell de focs i els balls a la plaça.
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La vigília doncs, es va viure pels carrers de Les Roquetes de la
mà dels balls populars, de la llum i el ritme de les colles de foc i
timbalers, de les bèsties, la Dragona i el Duc i dels Gegants. La
Comissió de Festes va ser l’encarregada d’enllestir el castell de
foc i el ball a la plaça amb una alta participació i que, com sempre,
va acompanyar a tothom fins ven entrada la nit.
Amb les Matinades Tronadores, es consolida una activitat
engrescadora pels carrers el matí del dia 24, amb la participació
de les colles de foc locals: Els Diabòlics, el Ball de Diables de Les
Roquetes, la Dragona i el Duc, que celebrava també aquest any el
seu desè aniversari. Els balls populars, amb 20 colles, segueixen
creixent incorporant nous balls de la mà de la canalla i van celebrar
la seva exhibició la tarda del mateix dimecres 24 de juny a la plaça
de la Vinya de’n Petaca davant del públic i autoritats, en un escenari
en què cada colla va poder lluir vestuari, dansa i festa al costat d’un
públic entusiasmat i expectant, atent als versos dels Diabòlics en
una plaça on la calor també protagonitzava el que ha estat una festa
participativa i plena d’actes.
Fotos: Joan Ars
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SANT PERE, LA FESTA MAJOR
La calor, la multiplicitat d’actes, una alta participació,
el castell de focs i les noves cercaviles infantils
consolidades, han estat els elements protagonistes de
la festa major de Sant Pere.
El programa d’ enguany ha comptat amb la col·laboració
del periodista Jordi Eroles, veí de Ribes des de fa molts
anys, autor de la portada en homenatge explícit al Drac
de Ribes i als Capis, recuperats ja fa dues edicions.
Per un altre costat, el programa també s’ha fet ressò
dels 30 anys de la Colla de Diables Petits de Ribes,
amb una separata especial, escrita per en Josep
Graells, membre de la Colla.
El 20 de juny, uns dies abans es va celebrar una diada
dels balls populars, a la plaça de la Font, amb l’objectiu
d’escalfar motors i donar a conèixer els elements
populars que engloba la festa major. Una activitat
que va tenir un gran èxit en la participació i contribuïa
també a donar a conèixer a un públic
més ampli el contingut de la cultura
popular que caracteritza la festa
major.
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Durant la presentació del programa d’actes i la separata, el
22 de juny a la Biblioteca Manel de Pedrolo, a càrrec dels
seus autors, Josep Graells i Jordi Eroles, un representant
de l’ Assemblea de Balls Populars, n’ Albert Roig i la
regidora de Cultura, Bàrbara Scuderi, es va fer balanç de
la Diada i es van explicar alguns dels canvis, que motivats
per la voluntat de donar a conèixer la festa major a un
públic més ampli, es consolidaven dins del propi programa.
Es tracta de l’apartat dedicat a la passejada per la Festa
Major, on s’han inclòs fotografies i una petita ressenya de
cada un dels balls populars que participen a la festa.
Els actes de la Setmana Multicultural i Solidària, també han
estat ingredients adients a una setmana plena d’activitats
culturals. Teatre i contes a la plaça Marcer, concert amb
Quiubó i Bulma de la mà de la Regidoria de Joventut i el
Ball de Diables de Ribes, conferències i el Sopar Solidari
del passat 3 de juliol en són un exemple de les diverses
fotografies de la festa major d’ enguany.
Per un altre costat, les exhibicions dels balls infantils a
la plaça Marcer, al Redós el mateix dia 29 de juny, i els
concerts i cercaviles han estat, malgrat la calor i malgrat
coincidir amb la jornada laboral del dilluns, d’una gran
afluència de públic i de participació.
Fotos: Xavier Callao
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Gran actuació a Ribes
Els Castellers de Vilafranca fan
dos castells de 9 i la Jove de
Sitges en fa tres de 7
Repetint el cartell de la
darrera Festa Major, la Jove
de Sitges i els Castellers de
Vilafranca es van trobar el
passat dissabte, 4 de juliol,
per la tarda a la plaça de
la Vila de Ribes. Amb un
bon gruix d’afeccionats
a plaça i moltes càmeres
de TV, entre elles les de
TV3, Ribes va ser testimoni
de la millor actuació
castellera del què portem
de temporada, amb dos
castells de 9 per part dels
verds i tres castells de set
i el primer pilar de cinc de
l’any per part de la Jove.
La vinculació de la Jove
amb Ribes és coneguda
per tothom, però mai ens
cansarem de recordar que
Ribes és la segona casa
de la Jove de Sitges per la
gran quantitat de ribetans
que formen part de la colla.
Enguany se celebren 15 anys de la primera presència de la
Jove a Ribes en una diada de Festa Major. El 1995 els Xulius
van organitzar una diada nocturna en acabar un correfoc
a la plaça Marcer. L’any següent ja va ser l’Ajuntament
l’organitzador de la diada i des de llavors sempre hem
actuat a la plaça de la Vila. Unes vegades s’han fet millors
castells i d’altres vegades no tant, però el que és segur és
que la Jove intenta fer a Ribes els seus millors castells.
Per la Jove l’actuació es presentava amb molt bones
perspectives després d’un bon inici de temporada en què el
5de7 ja s’havia descarregat a mitjans de maig a Vilafranca.
Fou precisament aquest el castell escollit per la tècnica per
començar la diada. Amb alguns canvis en el tronc respecte
els darrers cincs fets per la colla i amb el debut d’un baix
i un segon el castell es va fer amb la seguretat que sol
acompanyar aquesta estructura, un valor segur per la colla.
En segona ronda la Jove va optar per fer un 4de7 lleuger.
Era un quatre amb el tronc del 4de8 al qual s’havia tret
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el pis de segons. El castell no va oferir cap dificultat i es
va completar amb èxit, tot i que també hi havia algun
debut al tronc, amb dues castelleres que baixaven un pis i
s’estrenaven en la seva nova posició. Els propers assaigs
han de servir per polir aquest castell i fer possible tornar a
veure un 4de8 de color vi.
Per acabar la ronda habitual de castells es va descartar
el 4de7 amb l’agulla, un castell que s’havia estat assajant
intensament en els darrers assaigs, però que baixes de
darrer moment van fer preferible deixar-lo en cartera. En el
seu lloc es va fer un segur 3de7, un castell que el divendres
ja s’havia fet sencer a l’assaig.
Per acabar un vano de cinc, amb el primer pilar de cinc de
la temporada, i dos pilars de 4 al balcó en què van pujar
bona part de la canalla.
Els Castellers de Vilafranca tornava a ser la colla convidada
i aquest cop va venir a demostrar que són la millor colla
del país. Amb la ràbia de no haver estat els primers en fer
castells de 9 aquesta temporada, cosa que havien fet les
dues colles vallenques el dia de Sant Joan, els verds es
van presentar a Ribes amb un gran nombre de camises
i amb ganes de fer castells de 9. Van sortir de 3de9f, el
qual van descarregar amb total seguretat, tot i els habituals
nervis en tractar-se del primer de l’any. Era el segon castell
3de9 que es feia a Ribes, després que el 2001 el fessin ells
mateixos. En segona ronda van continuar amb el seu recital
i després de veure que tenien un peu suficient i que la gent
de plaça responia a la pinya van enlairar un 4de9f que van
descarregar com aquell que no vol la cosa. Era el primer
4de9f que es feia aquest 2009 i el primer que es feia a
Ribes en la seva història. El 4de8 amb el pilar, que va portar
més d’un ensurt a l’hora de descarregar-se i el pilar de 6,
també amb algun ensurt, van ser la resta de castells alçats.
En definitiva, la millor actuació castellera mai feta a Ribes.
Colle Jove de Castellers de Sitges

Bastoners de les Roquetes.
¡Moltes felicitats per la vostra dedicació!
Des del 29 de maig fins el 6 de juny d’aquest any,
els bastoners de l’Agrupació de Balls Populars de les
Roquetes han celebrat el seu 35è aniversari, amb tot
un seguit d’actes de reconeixement a les persones que
són o han estat part, d’alguna de les colles bastoneres
durant aquests anys. Actualment dins de l’Agrupació
de Balls Populars hi ha cinc colles bastoneres: Xics,
Petits, Colla jove, Colla de veteranes i Colla de veterans.
Avui volem parlar d’aquesta última, la Colla de
Veterans. Són un grup d’homes que des de fa molts
anys formen una pinya. Gràcies al seu optimisme,
al seu amor pels balls i les seves ganes de viure
han aconseguit portar endavant aquest projecte i
donar continuïtat de futur a l’entitat a Les Roquetes.
Nosaltres, les parelles i fills d’aquests bastoners,
volem agrair-los la seva dedicació al grup i fer-los
saber que ens han encomanat el seu amor pels
balls populars i alhora, que sàpiguen que compten
amb el nostre recolzament incondicional per
qualsevol projecte o activitat que vulguin engegar.
De vegades ells poden arribar a pensar que el temps que
hi dediquen al ball, ho treuen del nostre, però en realitat
és aquest un temps d’oci i joia per a tota la família. Som al
seu costat els dies que toca dinar a corre cuita per sortir
a ballar a algun poble veí. Som al seu costat quan els
esperem a la nit perquè les reunions no acaben mai. Som
al seu costat quan just abans de sortir per ballar es posen
nerviosos perquè no troben la roba o els picarols o el
mocador o....els bastons. Ens agrada el que fan i esperem

que ho facin per molt de temps.... serem al seu costat, fins i
tot quan ja no puguin aixecar tant les cames o picar tant fort!
Volem que se sàpiga que tots ells, són unes persones
estupendes, que la unió els fa encara més forts i que
sabem que aquesta passió comú que els fa picar i ballar
fins que no poden més, és una de les principals causes de
la nostra extraordinària qualitat de vida.

¡Entre tots podem fer-ho!

Fotos: Marta Gonzalez
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De mas en mas
per Núria Martí

CAN RAMONET
A la falda del Montgròs, can Ramonet, una masia del segle
XVI, ha sobreviscut amb els anys, convertint-se en còmplice
del pas del temps, vora la muntanya, a l’aixopluc d’un cel
immens. A la seva part davantera, el camí de can Zidro, i a la
part del darrere cases veïnes com les de la Serra, can Parisi,
la Masieta, o can Ramon; i can Manetes o can Barba, venint
pel camí de Sant Pau.
Des de fa uns anys, Can Ramonet s’ha convertit en una casa
que ofereix allotjament per una quarentena de persones en
el conjunt de vivendes que la formen, avui anomenades pels
actuals propietaris: ca l’Erika, can Màrius, ca la Mei i ca la
Lali, cadascuna amb diferent capacitat i acomodades per
rebre un turisme molt variat, però, sobretot, familiar. S’hi
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poden fer estades de cap de setmana o de més temps, i sens
dubte una de les seves millors característiques ès la situació,
propera al poble de Ribes i a la resta de comarca, i envoltada
de marges, vinyes i camins que li atorguen una tranquilitat i
unes vistes immenses.
La casa en sí conserva una col.lecció d’estris antics que
trobes a cada cantonada, eines o detalls a les portalades,
que et solen transportar, durant instants, a altres èpoques
del temps.
Can Ramonet és preciosa, atapeïda de bosc per tots cantons,
de matolls i pedra blanca, de paisatge esquerp, amb el poble al
fons.

vinya i garrofers. La casa, adossada a la dels amos, comptava
amb àmplies estances, tenien un pou i un hort, i davant d’ella
el xup.

Començant per l’esquerra, en Fèlix, la Núria, la Pepita, la M. Teresa i
en Jaume, i asseguts els seus pares, la Manela i en Sebas�à.

Una de les famílies de Ribes que hi va mantenir un fort vincle
és la dels Xixu, que van fer-hi de masovers durant tretze anys.
En Sebas�à Carbonell Almirall i la Manela Ventura Vivó estaven
casats i tenien sis fills. Quan al 1958 va sorgir l’orportunitat
d’anar a la masia, desseguida s’hi van traslladar per fer-se
càrrec de les terres. Aleshores la finca era propietat de Josep
Rosell.
En aquell temps treballaven tots els camps propers a la casa,
a la banda de la Serra, a Mas Alba i al maset de la Miquela,
proper a Mas Milà. Principalment es tractava d’un cul�u de

A N U N C I A’ T

Començant per l’esquerra, l’avi de can Barba (en Josep Barba), en
Sebas�à i la Manela, una �eta, la Regina Trenzano, i uns cosins, al
portal de can Ramonet, sota el plataner.

En Sebas�à Carbonell es va dedicar a fer de pagès de totes les
terres, i de cuidar el mas. Els seus fills en Jaume, en Josep i en
Fèlix també l’ajudaven, sobretot en Josep, que va ser qui més
va seguir la tradició de l’ofici de pagès. La resta de la família
la formaven les seves germanes: la Pepita i dues bessones, la
Núria i la M. Teresa.

93 896 41 72
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En Josep es va casar al 1958 amb la Regina Trenzano Fabregat,
i plegats s’hi van quedar a viure. Fins i tot durant dos anys hi va
viure el germà d’ella, l’Abelard Trenzano, recordat ciclista, en
memòria de qui recentment es va tornar a celebrar a Ribes la
cursa que duu el seu nom, i que organitza el Club Ciclista Ger
pels volts de Sant Pere.

Del total de tretze habitacions amb que llavors comptava la
casa, en feien servir unes cinc. Durant tot el temps que hi van
viure, a can Ramonet no van �ndre llum i feien servir llums de
carbur, espelmes i fins i tot una bateria, que van anar a comprar
a Sitges, a can Perez, una bo�ga de bicicletes. La posaven
en marxa a la nit, i els donava llum durant gairebé un mes.
Començava a funcionarar quan es feia fosc.

La casa principal de can Ramonet i els seus voltants en l’actualitat.

Als hiverns, vora la llar de foc, els es�us a la fresca, a la masia
hi feia cap tothom. Amics i familiars s’explicaven coses, i veien
junts els úl�ms raigs de sol. A la primavera, l’era enamorava, i
el verd dels pàmpols, al cep, feia treure el barret.

Els germans Carbonell Ventura: en Josep, en Jaume i en Fèlix a la
dreta.

En aquella època, com a la majoria de cases, a can Ramonet
també tenien bes�ar, i un matxo i un cavall. La vida consis�a en
treballar al camp, i quan de tant en tant tocava, omplir el cabàs.
Encara que fos un temps escàs, s’hi feien grans celebracions,
i tota la familia es reunia en dates senyalades com Nadal, Cap
d’Any, Setmana Santa, St. Josep, i durant l’es�u….Passaven
moltes estones junts, i mentrestant, noves generacions anaven
arribant.
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El portal de la masia de can Ramonet, amb el rellotge de sol a
l’esquerra.

Varietats diverses omplien les bótes de vi: xarel.lo, carinyena o
sumoi, eren les més comuns. A la banda posterior s’hi trobaven
els cups, i avui encara se’n conserva la premsa en una de les
estances interiors.
Més endavant a la masia hi van quedar a viure en Sebas�à
i la Manela amb en Josep i la Regina. En Fèlix es va dedicar
principalment a fer de jardiner, des dels divuit anys. Va néixer al
1932 i encara avui treballa a la vinya i es fa càrrec d’un hort.
El germà gran, en Jaume va treballar més endavant a la fàbrica
Pirelli, després de fer de pagès, i es va casar amb la Delfina
Ar�gas, de can Gil. Les altres germanes, la Pepita, la Núria i la
Teresa també van anar marxant de la masia, algunes per anar a
viure a d’altres masies un cop casades, i la Teresa a Vilanova.
La masoveria de can Ramonet va con�nuar endavant, tot i amb
la pèrdua d’en Sebas�à al cap dels anys, que va ser una de les
raons per les que van tornar al poble, i al barri del Palou.

Ca l’Erika, una de les diverses estances que ofereix com allotjament
can Ramonet.

Ara can Ramonet manté la porta oberta, i un indret que ens
convida a descobrir la remor de les vinyes quan és capvespre,

l’udol del mussol a mitjanit, una vetllada màgica quan fa lluna
plena, un raig de sol quan es desperta el ma�…

Una de les vistes al fondo de vinyes properes a can Ramonet, mirant a la Serra.
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LA PELL: CURA I PROTECCIÓ
Laura Escofet i Rigual
Dietista-Nutricionista

Especialitzada en Trastorns
de la Conducta Alimentària

dietistaescofet@gmail.com

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

A aquestes alçades, ja no fa falta dir que ens hem de
protegir dels raigs emesos pel sol. La pell, l’òrgan més
gran del cos, és la víctima principal d’aquests.
Els raigs solars són els principals agressors de la dermis
(una de les capes de la nostra pell) i el principal factor
d’envelliment.
¿Com podem protegir la nostra pell?
A més de l’ús de productes cosmètics per hidratar i
protegir-nos d’aquests raigs solars, una alimentació
saludable acompanyada d’una bona hidratació (1,5 a 2
litres de líquid diari) són les dues principals mesures per
protegir la pell.
Si volem mantenir-la ben hidratada i en perfecte estat,
cal ingerir àcids grassos de tipus insaturat, presents
en l’oli d’oliva o altres olis vegetals, alvocat, els fruits
secs oleaginosos (nous, ametlles, avellanes...) i el peix,
principalment el blau.
La vitamina A té una funció essencial en la renovació de
la pell i les mucoses. El fetge, els làctics o els ous són
aliments amb importants quantitats d’aquesta vitamina.
També cal considerar els beta-carotens (que l’organisme,
quan ho necessita, transforma en vitamina A), continguts
en les verdures de fulla verda, el tomàquet i la pastanaga i
en certes fruites (albercocs, cireres, meló i préssec).
La vitamina E, potent antioxidant, evita l’acumulació de
radicals lliures, que durant l’estiu augmenten per l’acció
dels raigs solars i produeixen taques d’envelliment. Podem
trobar aquesta vitamina en l’oli de germen de blat, de soja,
cereals de gra sencer, olis vegetals (preferentment el
d’oliva), fruits secs i vegetals de fulla verda.
La vitamina C (també anomenada àcid ascòrbic), també
és un important antioxidant i millora la producció de
col·lagen, una proteïna que afavoreix a que la pell estigui
tensa i sense arrugues. La trobem en fruites i verdures,
fresques i crues (kiwi, maduixes, mores, tomàquet i
pebrot).
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Existeixen també, tot un conjunt de vitamines del grup B
que actuen millorant i mantenint l’estat de la pell, mucoses
i cabell ja que intervenen, entre d’altres funcions, en
la renovació cel·lular. La majoria d’aliments vegetals
(verdures, fruita fresca, fruits secs, cereals, llegum) i
animals (carns i vísceres, peix i marisc, ous i làctics) en
contenen.
Un altre important antioxidant és el seleni, relacionat amb
un menor risc d’aparició de certs tumors (entre aquests,
els de la pell). La carn, peix i marisc, cereals, ous, fruita
i verdura són els principals aliments rics en aquest
mineral.
El zinc és també un mineral que afavoreix la formació
de noves proteïnes, necessàries pel correcte creixement
de noves cèl·lules i el bon estat cutani. Ens proporciona
elasticitat a la pell. El podem ingerir consumint carns i
visceres, peix, ous, cereals integrals i llegums.

A més d’una bona hidratació, si a partir
de la nostra alimentació aportem tots
els nutrients bàsics que el nostre cos
necessita, podem mantenir la pell en
perfecte estat, sempre i quan no la
sotmetem després a banys de sol intensos
sense cap tipus de protecció

SALUT

DOLORES DE CUELLO, HOMBRO,
CODO Y MANO (1a parte)
Dolencias en el cuello, hombro, codo y mano pueden ser
el resultado de un golpe, accidente o la distensión de un
músculo al llevar demasiado peso o al practicar deporte.
Sin embargo, muchos dolores de estas partes del cuerpo
tienen su origen común en las cervicales.

Las cervicales: culpables del dolor
Las cervicales son muy vulnerables,
ya que se trata de la zona más frágil
de la columna: sujetan la cabeza,
que pesa entre 4 y 8 kilos, mientras
permiten la rotación de la misma.
Entre las cervicales pasan todos los
nervios que atraviesan el hombro y
el brazo hasta llegar a la mano,
es decir que cualquier
desplazamiento cervical
puede provocar dolor o
incapacidad funcional en
estas partes.
Son muchos los factores
que provocan presión en
las cervicales: las malas
posturas al dormir, las
malas posiciones en
el trabajo (cabeza
inclinada hacia
delante cuando
estamos delante del
ordenador, teléfono
que colocamos
entre la oreja y
“Los dolores de cuello,
el hombro),
hombro, codo y mano
los malos
están, en su mayoría,
gestos (por
relacionados con
ejemplo, al
problemas vertebrales
levantar peso),
en las cervicales.”
los accidentes de tráfico,
etc.
Como resultado mucha gente llega a perder la curva
natural del cuello, lo que se traduce en irritaciones
nerviosas, dolores en el cuello, hombro codo o
mano, pudiendo derivar en una artrosis cervical
con la aparición de subluxaciones y osteofitos
(pequeños salientes óseos por deformación).

Dolor de cuello
A menudo nos duele el cuello porque sus músculos
trabajan en exceso para tratar de recuperar la
curva natural de las cervicales. Así acabamos con
dolorosas contracturas musculares que pueden
además causarnos jaquecas. Los masajes sólo
enmascaran los síntomas, aliviándolos de forma
temporal. En cambio, al reposicionar las vértebras
en su sitio, el doctor en Quiropráctica trata a la vez el
dolor y la raíz del problema.

La solución Quiropráctica
Su doctor en Quiropráctica le examinará y
realizará pruebas diagnósticas para determinar
de manera exacta qué está causando su dolor.
Si, como la gran mayoría de los casos, se trata
de las cervicales, el doctor en Quiropráctica
realizará ajustes precisos e indoloros para
devolver a la columna cervical su posición
normal, resolviendo así la irritación nerviosa
que causa el dolor.

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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El noble suc

Hi havia una vegada... (I)
Que millor per començar que fer-ho des del principi. I el
principi del nostre viatge comença fa milers d’anys.
Tot i que no es coneix amb exactitud quan i on es
produeixen els primers vins, la ciència i la religió
coincideixen!!! en situar-nos fa 7000 anys en el cim del
mont Ararat entre Turquia i Armènia, on es descobreixen
els vestigis de les primeres llavors de raïm, i on la Bíblia
diu que Noè va desembarcar amb la seva nau desprès
d’enfrontar-se amb èxit al Diluvi Universal, i on va
quedar-se a viure, plantant vinyes i fent-hi vi.
És també amb aquest personatge
amb qui podem documentar la
primera ‘borratxera’ de la Terra
(Gènesis 9:21) imatge reflectida
per Michelangelo a la volta de la
Capella Sixtina, on veiem a un
Noè estès a terra i descobert pels
seus fills abatut per un poder etílic
superior.
A la vinya li calen de tres a cinc
anys per a començar a produir
raïm apte per a la vinificació.
És per això que el cultiu no es
generalitzarà fins que l’home
abandona la seva cultura nòmada
per assentar-se en un terreny.

Però van ser els grecs els grans impulsors de la cultura
vinícola al llarg de les costes mediterrànies gràcies a la
seva capacitat per a comerciar. El vi, juntament amb l’oli,
van ser les seves principals matèries d’intercanvi. Un
costum molt comú era aigualir el vi, pràctica també molt
habitual avui en dia. No sabem si
per fer més agradable el seu sabor
o per obtenir-ne més quantitat
amb menys raïm. Tanmateix
els additius com el guix (per
clarificar) o l’aigua del mar eren
molt comuns, així com barrejar
vins diferents per a obtenir-ne
un de més excepcional. Aquests
també van haver de perfeccionar
la conservació i el transport del
vi, com les pells de cabra en
forma de bóta per al vi més comú
o utilitzant resina de pi per a
Embriaguesa de Noè (Michelangelo)
segellar les àmfores, material que
encara trobem avui en dia en un
famós vi de les illes Gregues.

Tot i la tasca dels fenicis, van haver de passar dos mil
anys des d’ aquell incident bíblic per trobar una societat
que documenti, a través de les seves pintures, una clara
activitat vinícola. Tot i que en aquells temps la cervesa
era la beguda més popular, el vi, que de vegades es
feia amb el suc de les magranes, es reservava per a les
celebracions de l’alta societat. Considerat un luxe, aquest
es conservava en àmfores amb inscripcions que permeten
precisar el seu contingut i que han estat trobades a
les tombes dels més famosos faraons. Precisament va
ser ‘arp’ (vi) la primera paraula que els egiptòlegs van
desxifrar dels complexes jeroglífics.
Cal recordar que el vi que es bevia llavors era ben diferent
de l’actual. Aquests primers vins eren begudes dolces,
segurament de color rosat, provinent de la premsada de
raïm (que dóna més quantitat de suc que d’altres fruits) i

TAXI
R.Garcia

687 464 820
607 733 213

24h.
14

que en molts casos es barrejava
amb espècies per a millorar el
La Fil.loxera
seu gust. Degut a la maduresa
dels fruits i el seu alt component
en sucres, aquestes begudes eren d’una graduació força
alta (entre 17 i 22%).
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Convivien amb el vi, d’altres begudes com el conegut
hidromel (els grecs l’anomenaven melikatron), una
beguda de l’època produïda amb la fermentació d’aigua
i mel, així com altres begudes, barreja de vi i ordi amb
herbes aromàtiques, precursor de la tisana.
Els grans pensadors de l’època com Sòcrates o Plató es
reunien en ‘simposiums’ amb un ritual on el consum moderat
del vi i el menjar va ajudar al naixement de la filosofia.
Però de totes les grans figures que la societat grega va
aportar a la humanitat, va ser Hipócrates, el pare de la
medicina moderna, qui utilitzant el vi en la majoria dels
seus remeis, en generalitzarà el consum.
Si vols viure molt, guarda una mica de vi ranci i un vell
amic. Pitàgores.

per
Ramon Prats

El bon menjar
PEUS DE PORC AMB CARGOLS

Ingredients per a 4 persones :
4 peus de porc
1⁄2 quilo de cargols
100 gr. de pernil
100 gr. de xoriço
2 cebes
2 o 3 tomàquets
1 pebrot verd
1⁄2 pebrot vermell
Sal i pebre

Elaboració :
Si els peus de porc no són bullits, poseu-los
a bullir en una olla amb aigua i un polsim
de sal durant dues o tres hores. Una altra
opció és comprar-los prebullits, envasats al
buit. (Surten molt bé).
Per altra banda renteu els cargols ben dejunats i bulliu-los amb aigua abundant, un bon polsim de
sal i unes herbes aromàtiques al gust durant uns vint-i-cinc minuts aproximadament.
Poseu una cassola al foc amb un bon raig d’oli i saltegeu el pernil i el xoriço, els pebrots tallats a
daus, i després tireu la ceba a trossets petits. Al cap de deu minuts afegiu els tomàquets ratllats i
deixeu coure fins que redueixi.
Afegiu a la cassola del sofregit els peus i els cargols escorreguts i cobriu-los amb brou suau o amb
l’aigua de bullir els peus. Deixeu coure a foc lent uns deu minuts aproximadament i el plat ja està a
punt per servir.
Bon profit
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per la Cinémathèque Française, per la qual cosa els
films realitzats en aquests dos tallers s’han projectat
a París, juntament amb films d’alumnes de França,
Portugal i Itàlia. A l’IES Alexandre Galí, un grup
d’alumnes de 4rt d’ESO ha realitzat un altre taller de
cinema. Algunes de les pràctiques i dels moments
dels tallers han estat compartits pels tres centres.
Els tres tallers han estat impartits per professionals
del cinema juntament amb els docents del grup. S’ha
treballat amb material de rodatge professional.

Petites pel·lícules de petits cineastes
El passat dia 30 de juny es van projectar a la
Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes els treballs
cinematogràfics realitzats per alumnes d’entre 11 i
16 anys del CEIP Riera de Ribes, de l’IES Can Puig i
de l’IES Alexandre Galí. La presentació dels curts va
ser a càrrec dels mateixos nois i noies que els han
realitzat. L’èxit de públic va acompanyar l’alt nivell de
les pel·lícules projectades.
El treball cinematogràfic s’ha dut a terme durant tot
l’any en el marc del projecte de tallers de cinema al
municipi, recolzat per l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes. Alumnes de 5è i 6è del CEIP Riera de Ribes
i alumnes de 1er de Batxillerat de l’IES Can Puig
han treballat conjuntament en dos tallers dins del
projecte “Cinema en curs”, dut a terme a 15 centres
educatius d’arreu de Catalunya. “Cinema en curs”
està vinculat a un dispositiu pedagògic organitzat
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Dels tres curtmetratges realitzats pels nois i noies
de Sant Pere de Ribes que es van presentar, n’hi
ha dos que ja s’han projectat a l’Institut Francès de
Barcelona en el marc del projecte “Cinema en curs”.
Un d’ells, a més a més, ha estat seleccionat pel
Festival Doc’s Kingdom de Serpa (Portugal). També
podeu veure els films per internet accedint a la
pàgina web de l’IES Can Puig (www.iescanpuig.com)
a l’apartat “Les nostres pel·lícules”.

106 ciclistes varen participar a l’Abelard Trenzano
Mauricio Wald Muller (de l’equip Azysa-Conor WRC)
va guanyar el Trofeu Abelard Trenzano del passat 4
de juliol. Els 130 quilòmetres del circuit els va realitzar
amb un promig de 41,1 Km/h. i un temps de 3h. 09’
46’’. Els següents primers corredors no varen arribar
en el mateix temps que el campió. El 2n. classificat va
ser Antonio Garcia (Universitat Politècnica de ValènciaBancaja) a 2’ 00’’, el 3r. Gonzalo Miranda (UPVBancaja) a 3’ 02’’, 4rt. Ibon Zugasti (Azysa) a 3’ 16’’, i
5è. Juan Vicente Della (Ajuntament de Tarragona) a 3’
16’’. Els dos primers classificats varen rebre Trofeu de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
A la Categoria Sub 23 va quedar 1r. Classificat Pascual
Orengo (UPV-Bancaja) i va rebre el Trofeu Família
Trenzano. També va recollir el Trofeu Ribes Roig per
ser 1r. Classificat de la Categoria Sub 21.

en un programa dissenyat per Francesc Pascual i
Roig.

Els primer classificats per equips foren Azysa que varen
rebre el Trofeu Club Ciclista GER. El líder de les grans
clàssiques va recollir el maillot groc: Jordi Cervantes
(C.C. Alcoletge).

Ribes va ser el centre del ciclisme català en celebrar-se
la 4a edició del Trofeu Abelard Trenzano en homenatge
a un excel·lent ciclista que sempre va estimar la
bicicleta.

La prova ciclista de Ribes va coindir amb l’inici del Tour
de França. El Trofeu Abelard Trenzano es va presentar

El Trofeu Abelard Trenzano és una de les proves
puntuables de les Grans Clàssiques Catalanes i va ser
organitzada pel Club Ciclista GER.

A N U N C I A’ T

93 896 41 72
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Esplai de Teatre Xiroi
LA MÀGIA DEL TEATRE I ELS MÉS PETITS
Fa uns anys que el Centre Parroquial de Ribes, l’entitat
social i cultural de la plaça Marcer, va decidir donar un gir
a la tasca del seu esplai, i va néixer l’Esplai de Teatre Xiroi.
Tenint en compte que un dels trets diferencials
més potents del Centre és la seva dedicació
permanent al teatre, es va decidir muntar totes
les activitats de l’esplai al voltant d’aquest.
Sense deixar de banda la definició d’esplai: “El temps
lliure amb sentit”, l’Esplai Xiroi va incorporar a la seva
activitat el teatre i tot allò que comporta de relació,
coneixement, desenvolupament del llenguatge i lectura.
Durant el curs es treballa d’una manera ben lúdica per tal
d’acabar representat un espectacle al teatre de l’entitat.
Totes les manualitats, jocs, cançons, sortides de les
nenes i els nens estan enfocades a la construcció del
fet teatral. Així doncs, les manualitats es transformen en
decorats o elements escenogràfics, els jocs formen part
de l’assaig i de l’aprenentatge d’un text sempre ajustat
a l’infant, les cançons són part d’una obra teatral i les
sortides són, la seva majoria, per anar a veure teatre.
Sense deixar de ser un divertiment, els més petits

Aquesta temporada els equips
d’hoquei patins han participat en
lliga comarcal i federada, amb un
molt bon paper.
Cal destacar la formació d’un
nou equip base d’Iniciació, el
qual va participar al torneig joan
petit - nens amb cancer a Sant Sadurní d’Anoia el passat
dissabte 20/06/09, on pel matí va haver jocs pels equips
catalans que van participar, al voltant de 250 nens i
nenes, i a la tarda va haver partits d’hoquei, va ser una
festa molt maca i la causa s’ho valia.
Per finalitzar la temporada, es va organitzar al pavelló de
Ribes el passat 13 de juny de 2009 amb el XXIII Torneig
Montgròs, amb els següents resultats:
Iniciació: Ribes - Vilanova 3 a 3
Comarcal: Ribes - Vendrell 1 a 1
Pre-benjamí: Ribes - Vilafranca 1 a 3
Benjamí: Ribes - Montbui 9 a 2
Aleví: Ribes - Montbui 3 a 1
El XXIII torneig montgròs va anar molt bé i es va disfrutar
del bon hoquei base.
Per finalitzar, cal recordar que el passat dimecres 1 de
juliol de 2009 dins dels actes de la VIII diada de l’esport,
es va jugar un partit entre Catalunya i Moçambiq de
categoria sènior, on van guanyar els catalans per 6 a 4,
amb molta afluència de públic.
Ara la temporda començarà el proper 3 de setembre de
2009 a les 17’30h al pavelló de Ribes.
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aprenen a entendre l’argument dramàtic i els diàlegs com
a element de comunicació amb altres, a respectar l’espai
del company i, el més important, a posar davant de tothom
la feina feta per tal d’emocionar i entretenir l’espectador.
Aprenen a conèixer el teatre físicament (de les
bambolines al pont de llums i de la pinta a la corbata),
l’espai escènic (els aplics, la tramoia, els decorats, la
llum, el vestuari...) i les eines de la representació (el text,
l’assaig, el personatge, l’expressió corporal, la dicció...).
I tot per arribar al moment màgic en que s’obre el teló.
El teatre i la seva màgia són una experiència molt positiva
pels nens i les nenes i si l’afició fa que vulguin continuar,
tenen la possibilitat de fer-ho al mateix Centre... si no,
hauran tingut una experiència molt i molt enriquidora.
Joan Rosquellas i Gil

També s’ensenyarà a aprendre a patinar i a jugar a
hoquei patins.
Ribes Club Patí
Magí Mestre

El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

TIGRES, TIGRES... LEONES, LEONES...
Un nou personatge ha aterrat en les nostres vides,
les nostres converses i sobre tot... a la meva pell. Em
ve al darrere tot el dia, em xiuxiueja... em sorprèn i
sobretot... què voleu que us digui? M’emprenya.
M’emprenya que ara que ja fa massa del triplet
blaugrana i de les europees, ningú no parla ja de cap
altre cosa: el mosquit.
Abans, en aquestes dates, era costum trobar-se a la
gent i sentir converses, del tipus: Qué tal? Qué
faràs aquest estiu? I ara en canvi, al què tal de
torn li segueix una mena de Com portes el
tema dels mosquits?
Aquest insecte de cap i cua ens ha pres
el do de la paraula i de l’ intercanvi de
somnis d’estiu, sobretot de nit, que és
quan surt a jugar i arreplega amb qui primer
es troba. L’insecte en qüestió que es troba a
tot arreu, que surt d’allà on menys ens esperem
i que sembla que no hi ha res que l’aturi. Diuen que
va arribar en primer lloc a Sant Cugat... i clar... amb
la crisi ara va d’un lloc a l’altre cercant un habitatge
assequible, una feina digna i com no... també un espai
de vacances, que amb crisi o sense, al costat de casa
o a l’altre banda del mediterrani, tothom es mereix
un racó per a recuperar el temps amb les amistats,
desconnectar de la realitat o senzillament gaudir d’un
paisatge diferent al del sostre de casa o la finestra de
la veïna.
I m’emprenya que es parli de la calor a l’estiu i de la
pluja, el vent i el fred a l’ hivern, quan és cert que ens

cal un xic de major
preocupació pel
món que ens
envolta i es
desmembra
c a d a
i això... no hi ha qui ho entengui!

vegada més,

I m’emprenya que ningú recordi, que aquest proper
31 de juliol farà 65 anys de la mort de Antoine
Saint Exúpery, autor del llibre de capçalera de
qualsevol persona que sàpiga que la vida passa
i que només aprenent es continua creixent.
El petit príncep que avui, si aterrés a
qualsevol punt de les nostres terres
trobaria dificultats per travessar voreres,
carrers i places, obra de la planificació
potser desmesurada per la celeritat
i potser inconscient per les molèsties
però que ens deixarà (així esperem) un
paisatge urbà i humà (per les feinetes
generades...) que caldrà inaugurar el dia
que tot torni a la normalitat i la quotidianitat ens
permeti, sense anar gaire lluny, recuperar les pàgines
d’una historia que es va escriure pensant, només, en
què calia ser llegida i en canvi ha esdevingut també
una lliçó a la maduresa, per una societat que ha
cregut que ser petit... és ser sempre i només petit... i
en canvi significa desig de créixer.

La Juani
PD: si pica, pica... rasca, rasca...
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CONEGUEM EL NOSTRE MEDI

Caminada nocturna de descoberta
El Consell Municipal de Medi Ambient (CMMA) convida a
tothom a conèixer el nostre medi natural. Per segon any
consecutiu, el compromís i la tasca per a treballar en la
protecció del medi ambient ens ha portat a organitzar una
activitat a l’aire lliure i de contacte directe amb el nostre
entorn més proper. Es tracta d’una passejada pels nostres
boscos i camins rurals per donar a conèixer les virtuts i les
característiques dels nostres espais naturals.
En aquesta ocasió, us proposem una excursió nocturna
que ens portarà per rieres, barraques de pedra, al Coll de la
Glaieta, Els jugadors i el Turó de Sant Pau, des d’on podrem
gaudir d’unes visites de nit per molts inèdites. A més,
l’escapada estarà guiada i també es faran observacions
astronòmiques (sense aparells).
Aquesta activitat, que es promou des del CMMA és la
continuïtat d’una sèrie d’iniciatives que s’estan portant a
terme per difondre el coneixement del nostre medi i la
sensibilització per a la protecció del medi ambient del
nostre municipi.
Des de l’any passat, el CMMA (format per entitats,
formacions polítiques i persones a títol Individual) té la
tasca de dur a terme les principals accions en matèria
de sensibilització de la regidoria de Medi Ambient, tot
gestionant part del pressupost en aquest àmbit.
D’aquesta manera, fem més activa la participació i ens
apropem amb activisme i compromís a un treball que
requereix la implicació de tothom. Des del què podem fer a
casa per a vetllar per una conservació del medi i uns usos
energètics sostenibles, fins a la nostra implicació en l’àmbit
social i general del conjunt del nostre medi natural i urbà.

foto garraf nit

Cal recordar que el CMMA està obert a tothom qui vulgui
participar i sumar-se al compromís que tenim en relació a la
protecció del medi i dels indicadors mediambientals.
En el consell, es debaten temes d’interès, s’aporta
informació i es decideix per on comencem. Es tracta,
doncs, d’una important tasca, on les persones que hi
participem, sabem que sumant noves perspectives i noves
incorporacions, és una bona notícia.
Així, amb l’activitat que es durà a terme el dia 24 de juliol, on
us hi esperem a tots i totes, volem ampliar el coneixement
del nostre territori natural i al mateix temps contribuir a ferne un bon ús i recurs del nostre paisatge.
Si voleu més informació, i per a poder participar tant de
l’activitat com del propi consell, us podeu adreçar a:
Consell Municipal de Medi Ambient
mediambient@santperederibes.cat

CONEGUEM EL MEDI

Ajuntament de
Sant Pere de Ribes

Caminada nocturna de descoberta.
Divendres 24 de juliol de 2009
Hora: a les 19:30 h.
Punt de trobada: davant de l’Ajuntament (Ribes).
Lloc: entorn de Ribes
Durada: entre 3 i 4 hores anar i tornar
Cal portar sopar, calçat adequat (es caminarà de nit i per la muntanya, en algun
tram hi ha força pedres) i llum (frontal o similar).
Hi haurà guies que aniran informant sobre el que ens anirem trobant durant el recorregut. La sortida
està pensada per fer una descoberta nocturna d’una part de l’entorn de Ribes. Es passarà per boscos,
rieres, barraques de pedra, l’ermita de Sant Pau, però l’interès estarà sobretot en les vistes nocturnes
des dels punts elevats, com el Coll de la Glaieta, Els jugadors i el Turó de Sant Pau.
Un membre del consell de medi ambient també ens ajudarà a descobrir el cel de nit i ens ajudarà a fer
observacions astronòmiques (sense aparells).
Es recomana la inscripció escrivint a:
mediambient@santperederibes.cat (assumpte “Coneguem el medi”).
Organitzen: Consell Municipal de Medi Ambient i Regidoria de Medi Ambient
20
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El valor de nuestros dientes
La perdida de las piezas dentales, tanto de las
temporarias como de las definitivas, nos producen
muchos problemas en diferentes aspectos; tanto
a nivel estético, como por perdida de hueso,
disminución en la eficacia masticatoria (perdemos
fuerza para masticar), o bien inclinación y
movimientos verticales de los dientes que cambian
la posición de todas las piezas dentarias de la
boca. Todo esto predispone al comienzo de hábitos
parafuncionales, como:
-

Bruxismo (frotar los dientes)
apretamiento de los dientes.

-

Desviaciones de la mandíbula (perdemos
la simetría facial, el rostro toma el aspecto
de persona anciana).

-

Alteraciones en la articulación mandibular
(se manifiesta con ruidos, dolores y vértigo,
raramente asociados por el paciente a la
perdida de piezas dentarias).

o

el

Por las anteriormente mencionadas patologías
es muy importante la odontología conservadora,
encargada del mantenimiento y reconstrucción de
las piezas presentes en la boca mediante diversas
técnicas, algunas de ellas el tratamiento de nervio
o empastes.
En caso de perdidas es necesario la reposición
de piezas mediante prótesis dentarias tales como
implantes, prótesis fijas o removibles con el fin de
evitar los problemas citados anteriormente.
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L A PL A ÇA

“Del “Yes we can” al “Persistirem”

Des del mes d’octubre de l’any passat no
escrivia en aquest espai. De ben segur que
no heu trobat a faltar les “tabarres” mensuals
que “Des de la Plaça” us havia anat abocant
de manera ininterrompuda des de feia dos
anys.

Ara els ZP i companyia, esfereïts, i amb una “claretat d’idees”
digna de menció o callen o menteixen o es barallen amb el passat
més pròxim. Sense saber que caram fer es tanquen sobre sí
mateixos amb l’esperança de que la forta tempesta passi abans de
dos anys i així tinguin temps per repetir-nos allò de...”Voteu-nos
que si no vindrà el llop”.

El fet de que ara ja estiguem a punt d’acabar
el “curs” ha fet que no pogués resistir la
temptació de tornar-hi i en Xavier, el pacient
i quasi bé heroic editor d’aquesta finestra
lliure anomenada “L’Altaveu”, m’ha obert
de nou els seus finestrons.

D’altra banda, a casa nostra, la mescla “colorista” del “tripartit”
no fa altra cosa que facilitar la feina als guionistes del “Polònia”.
Potser és que els veritables productors de l’exitosa sèrie de TV3
són ells mateixos. Per a esbrinar-ho ho haurem de preguntar al
genial actor i veí de Vilanova Toni Albà.

“EL CABALER” Com sabeu, el què escric aquí brolla
directament de l’esperit, sense filtres,
“correccions” o autocensures. És per això que si hagués gosat
escriure durant aquests vuit darrers mesos i m’haguéssiu fet cas,
probablement l’augment de les vendes de “Kleenex” o de “Prozac”
en el nostre poble haurien estat remarcables i ... caram! tampoc
era qüestió de que el CAP es col·lapsés més del que ja n’està i les
farmàcies del municipi fessin encara més negoci.

Certament la tardor de 2008 i fins encara ara ens ha portat aires
“depressius”. En fi, que si un escoltava o llegia les notícies que
quotidianament ens anaven donant els “pregoners” dels “media”
t’agafaven ganes de no sortir de casa, amagar-te a les golfes del
teu interior i barrinar impotent sobre el que caram havies fet
malament.
Un que no és precisament de pedra, ho va fer però tot va ser inútil,
no hi va trobar resposta.
No obstant, passat el temps, un es revela tot comprovant que
ningú, absolutament ningú, dóna respostes mínimament coherents
sobre el que hem fet malament tots plegats i menys sobre el que
hem de fer.
Són els nostres representants als que se’ls hi suposa (és molt
suposar) l’obligació de lideratge, és d’ells el deure de dir-nos la
veritat col·lectiva, de “donar-nos canya” si cal, d’explicar-nos
que els bancs i caixes ens varen ensarronar quan deien que ens
“regalaven” els diners i ens convencien que el “carpe diem” era
el mètode filosòfic més adequat en aquells “gloriosos” dies de
l’”España va bien” tan pregonat pel ínclit mal imitador del “Bigote
Arrocet” que llavors ens governava.
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Així doncs, immersos en la disbauxa “socio-depressiva” ens
veiem obligats, una vegada més, a mirar a fora, potser fent-ho
així ens entra una mica d’aire fresc o un espill d’esperança.(Els
més grans recordareu que això ja ho fèiem en els temps grisos del
dictador).
Al novembre, com si ens agaféssim al darrer “salvavides” del
“Titànic” ens apassionem amb l’aparició, quasi miraculosa, d’un
“negre”, altrament dit ara pels USA: “afroamericà” vingut de les
divisions inferiors de la política nord-americana el qual pretén
canviar la història convertint-se en el president de “L’imperi”.
Des de l’elecció de Kennedy unes eleccions nord-americanes no
havien despertat tant entusiasme a Europa i en concret al nostre
país.
Ens preguntarem ... per què? Doncs senzillament perquè el
missatge clar, concret i apassionant de Mr. Obama és tan senzill
que cap dels nostres representants, governants o no, s’atreveix a
dir-nos: “Yes,we can”, “Si, podem”. Per a poder dir això, per a
encoratjar-nos, per a poder transmetre il·lusió i seguretat primer
l’han de tenir ells i molt em temo que no la tenen.
De sobte però i a casa nostra, s’ha pronunciat durant aquest
“curs” una altra frase que no només ha quedat en paraules. És la
que en la presentació de l’equip del Barça va pronunciar en “Pep
Guardiola”. Era senzilla però també clara i concreta. Tant sols
deia: “Persistirem”.
El que ens diu el “Yes we can” i el “Persistirem” no té masses
diferències. Ambdues ens criden al treball, a la seriositat, al rigor,
a l’honestedat, a l’empenta, a la tossudesa i sobretot a l’esperança
col·lectiva.

Òbviament, salvant les diferències i les dificultats, ambdues
circumstàncies en la que es varen pronunciar tenen un cert
paral·lelisme:

reconeix públicament el que tots ja sabíem però que cap president
USA s’havia atrevit a dir al qualificar d’execrable la situació del
poble palestí.

L’Obama ha rebut com a herència la nefasta gestió del pitjor
dels presidents dels Estats Units que hom pot recordar. No cal
assenyalar els desastres provocats pel senyor Bush i els seus
falcons, tots els tenim a la memòria. (No recordeu la foto de les
Açores? Recordeu el cas Enron?).

En “Pep”,vingut també de la 3a. divisió, agafa al grup de joves
multimilionaris que pocs mesos abans dormitaven al gimnàs de
l’autocomplaença i els fa “persistir” en el treball, l’esforç i la
solidaritat.

D’altra banda, en “Pep” va rebre com a herència una entitat
convulsa, amb la meitat de la Junta Directiva fugint en desbandada,
i una moció de censura que no va prosperar per pèls.
I no parlem del primer equip de futbol. Aquest dormitava al
“gimnàs” immers en la ressaca de glòries passades. El seu director
d’orquestra, l’entrenador, ja havia perdut tota l’autoritat i no podia
posar ordre. El resultat ja el recordem tots: Cap títol en dos anys i
dues lligues regalades a un mes que mediocre “Realísimo” .
Amb el “Yes we can” Obama, aquell senador vingut de la 3a.
divisió de la política USA, va “golejar” a la líder de la “Divisió
d’honor” del Partit Demòcrata en les primàries.
Mesos desprès amb una mobilització sense precedents guanyava
les eleccions.
Del “Yes we can” es passa al “Yes, i do”, “Sí, ho faig”.
Poden semblar petits gestos però Obama deroga lleis restrictives
com la que prohibia la investigació amb cèl·lules mare, recolza
lleis protectores del medi ambient, advoca per una sanitat i
educació pública de qualitat al seu país i sobretot dóna un gir de
360 graus a la seva política exterior.
Obre la mà a Cuba, la estén al populista Chávez, signa l’ordre de
tancament de l’ignominiós Guantánamo i dirigint-se al món àrab

Aquest “Yes we can” i el “Persistirem” transformà de la nit al dia,
no només a un grup de futbolistes que fan del futbol un veritable
art escènic sinó també a tot un país: Catalunya, aquesta Catalunya
decebuda per falses promeses i que necessita, com l’aire que
respira un espill d’il·lusions col.lectives.
Des dels esperançats temps d’inici de la “transició democràtica”
no s’havia vist tanta mobilització ciutadana i “tranversal”, tants
somriures de complicitat entre generacions, creences, races o
orígens .
Us imagineu a un ministre d’economia dirigint-la tan bé com ho fan
l’Iniesta i en Xavi amb la pilota? Us imagineu al senyor Corbacho
bregant contra l’atur com ho fa en Messi amb els defenses rivals?
Us imagineu un Montilla defensant els interessos de Catalunya
com ho varen fer en Puyol o en Piqué al Bernabeu?
I a la fi ... us imagineu al ZP o als seus mediocres opositors tenint
la intel·ligència, les idees clares, la força, la autoritat moral i
l’empenta que ha demostrat el nostre “Pep Guardiola” dirigint el
seu equip?
Si fos així si aquest “desideràtum” deixes de ser-ho i es transformés
en realitat de ben segur que el país i tots nosaltres podríem cantar
amb veu ben alta allò de: “COPA, LLIGA I CHAMPIONS”.
Mentrestant ... sabem que “Yes, we can” i ...”Persistirem”, si ens
deixen, clar.
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VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL A RIBES
c/ CARLES BOHIGUES; c/ JAUME BALMES (ZONA CAN PUIG)

CONDICIONS
Ingrés mínim 5% valor vivenda.
Ingressos màx. 5.5 vegades IPREM.
No tenir cap vivenda en propietat.
Ser resident de Sant Pere de Ribes (Aquesta condició s’haurà d’acreditar mitjançant
Certificat d’Empadronament)
El preu de la vivenda, plaça d’aparcament i traster va des dels 168.000,-Euros + 7% IVA, fins
els 211.000,-Euros + 7% IVA. depenent dels m2 útils de les vivendes i/o annex.
Preu i superfície mitjana per vivenda 80 m2 + pàrquing + traster: 175.000,-Euros + 7% IVA
Formes de pagament:
20% entrada + la totalitat del 7% IVA
80% hipoteca de HPO
En cas d’estar interessats es disposarà del termini fins el dia 18 de setembre de 2009 per a
ratificar-lo, remetent les seves dades personals al Departament Comercial.

Per fax al núm. 93.601.10.89 o per email tllerena@qhs.cat
El 30 de setembre de 2009 es realitzarà un sorteig entre totes les sol·licituds rebudes per
establir el núm. d’ordre en el que s’adjudicaran les vivendes.

Vivenda tipus:
Vivenda de 3 dormitoris amb pàrquing i traster
Superf. útil interior= 80,11 m2
Superf. útil terrassa= 2,95 m2
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Promoció:
Vivendes (de protecció oficial), locals
comercials, places de pàrquing i trasters.
Emplaçament:
c/ Carles Bohigues i c/ Jaume Balmes
parcel·la 1d, Sector Can Puig 08810, Sant Pere de Ribes
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Butlletí de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes - Juliol 2009

S’APROVA LA CONSTRUCCIÓ
DEL NOU INSTITUT DE RIBES
El Conseller es reuneix amb l’Ajuntament i
l’AMPA i reconeix el centre com a IES i no SES

L’

alcalde, Josep Antoni Blanco, i la regidora d’Educació, Carme
Farràs, es van reunir el dia 8 de juliol amb el Conseller
d’Educació, Ernest Maragall, i el Dir. Territorial d’Educació, Jose
Antonio García Saceda, per parlar del futur de l’IES Montgròs.
A la trobada, que es va fer a la Casa de la Vila amb l’assistència
de representants de l’AMPA, Maragall va confirmar l’aprovació

per part de la Generalitat de la construcció del nou institut que
inicialment disposarà de tres línies d’ESO per a 360 alumnes.
Les obres del nou centre estaran llestes el setembre del 2010 i
tindran un cost de 5.211.885 euros.
El Conseller, que ha agafat el compromís d’anar seguint l’evolució
del cens escolar per determinar a partir de quan es podrà
fer batxillerat a l’IES Montgròs, ha defensat la qualitat del
sistema educatiu i per aquesta mateixa raó no es determinarà
l’aprovació de dues línies de batxillerat fins que no hi hagi
prou garanties perquè els alumnes disposin de les mateixes
condicions i possibilitats que en d’altres centres.
No obstant, es podrà fer batxillerat a l’IES Montgròs, ja que
d’entrada la Generalitat reconeix el centre com a Institut
d’Ensenyament Secundari i no pas com a Secció d’Educació
Secundària on només es fa ESO, tot i que estaria condicionat
per les necessitats escolars i sempre i quan es puguin garantir
la creació de dues línies. En aquest supòsit es podria obrir de
manera excepcional una línia provisional al 2011 si no s’arribés
a assolir la xifra de 120 alumnes que volguessin fer el batxillerat
al nucli de Ribes, per després l’any següent ampliar-la a dues
línies de batxillerat.

LES RADIACIONS DE LES ANTENES DE MÒBIL
SÓN FINS A 50 VEGADES INFERIORS AL PERMÈS

A

petició de l’Ajuntament, tècnics de
la Diputació i del consorci Localret
han mesurat, per segona vegada en
dos mesos, el camp elèctric en diversos
punts del municipi situats a prop de
diverses antenes de telefonia mòbil.
Concretament, el dia 18 de juny es van
mesurar una trentena de punts de Ribes
i les Roquetes, per la tarda. Les primeres
proves es van fer el dia 15 de maig al
matí, a les Roquetes.
De l’estudi es desprèn que totes les
mesures efectuades estan per sota els

nivells de referència que marca el Decret
d’ordenació ambiental de les instal·lacions
de telefonia mòbil de la Generalitat i el
Reial decret de l’Estat. Així, pràcticament
la totalitat de les dades registrades no
supera de mitjana els 0,5 volts per metre,
dels 19 volts de sostre que permet la llei.
L’objectiu d’aquestes mesures era
determinar si en algun lloc els valors
mesurats del camp elèctric superaven els
valors màxims marcats per la normativa
vigent (qüestió aquesta que no s’ha
produït en cap cas) i, amb la constatació,

tranquil·litzar a la ciutadania. Només un
punt, el cim del Montgròs, ha registrat
una intensitat de 18 volts per metre,
tot i que segueix trobant-se per sota de
la intensitat de camp elèctric màxima
permesa. Les medicions s’han fet tant a
dins com a fora d’alguns habitatges dels
carrers Sagunt, Murcia, Cid Campeador,
Bruc, avinguda Mas d’en Serra, Joan de
la Cierva, plaça Puerto Cabezas, Vinya
d’en Petaca, Milana, Lluís Companys,
Joan Maragall, Eduard Maristany i cim del
Montgròs.
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EL PLE APROVA RESPOSTES
LOCALS CONTRA LA CRISI
Acord unànime de mesures contra la crisi
per mobilitzar els recursos municipals

L’

Ajuntament va aprovar en el Ple de
la Corporació del mes de juny per
unanimitat de tots els grups municipals
una moció amb algunes mesures contra
la crisi.
Concretament va veure llum verda el
document “RESPOSTES CONTRA LA
CRISI” (que es pot consultar íntegrament
al web www.santperederibes.cat), el qual
ha estat treballat i consensuat per totes
les forces polítiques en el sí d’una
ponència específica perquè serveixi de
full de ruta a seguir pel govern municipal.
També s’està elaborant un “catàleg de
mesures” que reculli tant les accions que
ja preveu el pressupost municipal 2009
així com el mateix document.
El repte de Sant Pere de Ribes, diu
el document, és “mobilitzar tots els
recursos municipals possibles per evitar
la fractura social” que aquestes noves
realitats poden arribar a provocar,
especialment entre els sectors més
vulnerables de la nostra societat.
Tot i que la majoria de competències
sobre les quals es fa necessari actuar,
tant a nivell social com en l’àmbit de les
polítiques actives, corresponen a d’altres
nivells de l’administració, l’ajuntament
vol implicar-se, escoltar i acompanyar al
conjunt de la ciutadania amb la finalitat
de poder trobar la millor solució possible
als problemes que es plantegen, bé
sigui oferint-los els propis serveis i
recursos municipals o bé facilitant-los el
camí perquè puguin accedir als serveis,
recursos i ajudes que també han
mobilitzat la resta d’administracions
(Consell Comarcal, Diputació, Generalitat
i Estat).
Pel que fa a l’inclusió social per a
persones i famílies amb dificultats, es
proposen mesures com incrementar
les disponibilitats municipals per cobrir
situacions d’emergència social; donar
cobertura a la impossibilitat de fer
front a les obligacions tributàries amb
fraccionaments,
subvencions
o
exemptcions; i potenciar els serveis
d’assessorament i acompanyament
integral per a persones i famílies.
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Constitució de la taula anticrisi el mes d’abril passat

L’AJUNTAMENT FACILITA EL PAGAMENT DE
TAXES PER AJUDAR A AFRONTAR LA CRISI
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha aprovat per Ple la modificació de
l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic pel que fa al quadre de fraccionaments i ajornaments, en el seu redactat
d’excepcions.
Aquest canvi s’ha fet per donar facilitats en el pagament dels deutes tributaris
i recolzar especialment els ciutadans que es troben en una situació crítica o
d’atur a causa de la situació actual de crisi econòmica general, que afecte també
moltes famílies de Sant Pere de Ribes. Les excepcions s’aplicaran en aquells
casos degudament justificats pel Departament de Benestar Social.
Així, s’atorgaran ajornaments o fraccionaments en els impostos i taxes de
recollida, tractament i eliminació d’escombraries, taxa per entrada de vehicle
a traves de les voreres i les reserves de via pública per aparcament i taxa de
parades i llocs de venda al mercats municipals. També s’ha modificat l’ordenança
referent a la Taxa d’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, on s’ha especificat que durant els mesos de temporada d’estiu,
la quota a satisfer per qualsevol sol·licitud demanant l’ocupació correspondrà
obligatòriament a la quota del trimestre corresponent. Durant la resta de
l’any, la liquidació a satisfer seran per períodes mínims d’un mes natural,
independentment dels dies d’aprofitament dins del mes satisfet.
Finalment, dins del calendari fiscal del 2009, s’ha establert excepcionalment per
aquest any alguns canvis en els períodes de cobrament d’algunes taxes.
Per la taxa per parades i llocs de venda als mercats municipals es posarà a
cobrament l’import global anual en els set últims mesos de l’any, repartit en set
quotes iguals de juny a desembre. En el cas de que es causi baixa abans de final
d’any es liquidarà un únic rebut per l’import global. No obstant, en aquest cas
es podran acollir als criteris generals de fraccionament i/o ajornament que es
regula a l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic.
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EL DELEGAT DEL GOVERN VISITA
LES OBRES DEL FONS ESTATAL
L’alcalde va demanar-li que es repeteixin
ajudes similars l’any que ve

E

l delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, va
visitar Sant Pere de Ribes el passat 22 de maig
per fer un seguiment de les obres dels projectes que
s’estan portant a terme amb l’ajuda del Fons Estatal
d’Inversió Local.
Actualment les obres s’estan fent a bon ritme i
s’ajusten a les previsions d’execució. Al juliol ja han
finalitzat completament tres actuacions: la millora
dels espais exteriors i estabilització de les timbes del
castell; l’adequació d’una zona d’aparcament entre
els carrers Riera i Rosa Sensat i la millora dels
camins rurals. També a finals de juny es va instal·lar la
estructura espaial de la coberta de la pista esportiva
al costat del pavelló de Ribes, la qual està prevista
que es posi a finals d’aquest mes de juliol.
Aquest setembre, la majoria d’obres es trobaran en
la fase final i restaran aquelles que per les seves
característiques ja s’havien previst de més llarga
durada, com la millora d’algunes places, la millora
del centre cívic de les Roquetes o la millora de la
Masia de Can Puig.
Joan Rangel va comentar que s’ha valorat
satisfactòriament “aquesta aliança entre el govern
d’Espanya i els ajuntaments” i l’ha qualificada
“d’exitosa, tant per la creació d’ocupació com per
la millora de l’entorn urbà i dels equipaments

Joan Rangel, acompanyat per l’alcalde i regidors durant la seva visita
municipals”.
L’alcalde del municipi, Josep Antoni Blanco, va aprofitar l’avinentesa per
demanar-li al representat del Govern de l’Estat que es repeteixin ajudes al
finançament municipal com aquestes. Rangel va avançar que el pròxim
any es vol repetir la convocatòria de subvencions del FEIL amb una inversió
de 5.000 milions d’euros per a tots els municipis de l’estat.

ES POSA EN MARXA UN PROGRAMA PER
POTENCIAR L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

L’

Ajuntament de Sant Pere de Ribes
ha posat en marxa el Pla d’Activitat
Fisíca, Esport i Salut (PAFES) per
promoure l’activitat física com a mesura
de prevenció i millora de la qualitat de
vida, així com l’establiment d’uns hàbits
saludables amb l’objectiu de prevenir

i disminuir el risc de patir patologies
derivades del sedentarisme.
Es tracta d’una campanya que s’articula
des dels Centres d’Atenció Primària
(CAP), on els professionals mèdics han
incorporat en el seu dia a dia el consell
i la prescripció de fer activitat física i
esport en la seva pràctica habitual a
aquells usuaris que ho necessiten.
Bàsicament es recepten programes
específics d’activitat física assessorada
(com rutes a peu que es recullen en el
fulletó Activa’t Caminant) i programes
monitoritzats que es fan al Complex
Esportiu Municipal Espai Blau.
El que es pretén és facilitar la
incorporació de l’activitat física en la vida

diària i potenciar un estil de vida actiu
tot promovent hàbits saludables que
ajudin a prevenir malalties mitjançant
“la recepta” de l’activitat física i l’esport.
La iniciativa està adreçada principalment
al conjunt de la població adulta
sedentària amb factor de risc de patir
malalties cardiovasculars, dislipèmia,
obesitat i diabetis,
Aquesta és una actuació impulsada per
les regidories d’Esports, Benestar Social
i Salut, conjuntament amb el Consell
Català de l’Esport i el Departament
de Salut de la Generalitat, i amb la
col·laboració de la Unitat de Medicina
Esportiva del Consorci Sanitari del Garraf
i dels CAP del municipi.
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CAMPANYA INFORMATIVA DE CONSUM
A BARS I RESTAURANTS DEL MUNICIPI

D

urant la primera quinzena de juliol,
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona, ha portat a terme una campanya
d’inspecció informativa en matèria de
Consum als establiments del comerç local
dedicats a l’activitat de la restauració.
L’objectiu de la campanya ha estat fer un
seguiment del grau de compliment de la
normativa vigent en matèria de defensa de consumidors i usuaris, amb especial
atenció a la indicació de preus, documentacions necessàries, reglamentacions i
normes de qualitat. La seva finalitat és la conscienciació per part dels establiments
sobre les normes que regulen la seva activitat en relació als seus clients i la forma
més adequada d’adaptar la seva activitat a les esmentades normes.
En total s’han visitat més d’un centenar d’establiments del nostre municipi, entre
cafeteries, bars i restaurants, i ha de servir per millorar en l’atenció al consumidor i
usuari i, alhora, un incentiu de qualitat pels establiments de restauració.

300 PERSONES I 5.000 € RECAPTATS
AL SOPAR SOLIDARI DE COOPERACIÓ

E

l passat divendres 3 de juliol es va dur
a terme a la Masia de la Vilanoveta
del Grup Matas Arnalot la primera edició
del Sopar Solidari a benefici de Puerto
Cabezas, municipi de Nicaragua agermanat
amb Sant Pere de Ribes.
L’acte, organitzat per la regidoria de
Cooperació i Ajuda al Desenvolupament de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la
Cadena Ser, va tenir una assistència de prop de 300 persones i va haver-hi una fideuà
i les actuacions del monoleguista Lari i de l’orquestra Tràvelling Band.
La recaptació del sopar ha estat de 4.889€, recollits a través de la venda d’entrades
i de les donacions particulars, que aniran íntegrament destinats a un projecte de
cooperació per fomentar la igualtat de gènere en el mercat laboral de Puerto Cabezas,
segons ha explicat la regidora de Cooperació, Gemma Gallego.
També es va presentar una exposició itinerant sobre els projectes de cooperació
internacional que es duen a terme i que es programarà als instituts i equipaments
municipals.

EL CASAL D’AVIS DE RIBES ESTRENA
UNA CIBERAULA D’INFORMÀTICA

L’

alcalde, Josep Anton Blanco; la regidora
de Benestar Social, Núria Mestre; el
director de l’oficina “la Caixa”, Josep Lozano,
i la gestora social de “la Caixa” a Barcelona,
Rosa Preñanosa, van presentar el dia 6 de
juliol la renovada Ciberaula d’informàtica
per a gent gran al Casal de Ribes. La
nova instal·lació, amb un cost de 40.000
euros, té nou ordinadors, una impressora,
un escàner, un projector, una camera de fotos i nou mobiliari) i és una aportació al
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Obra Social “la Caixa”. També s’ha
previst que es faran cursos d’informàtica, Internet i vídeo i fotografia digital.
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S’ATORGUEN 105.000 €
A ENTITATS CULTURALS
Les entitats beneficiaries en aquesta
convocatòria han estat l’Associació de
Veïns de les Roquetes (9.900€),
l’Agrupació de Balls Populars de les
Roquetes (8.500€), el Grup Sardanista
Tamborí (6.800€), la Casa de Andalucía
(5.100€), la Hermandad Nuestra Señora
del Rocío (4.500€), la Rondalla de les
Roquetes (2.500€), el Ball de Diables
de les Roquetes (2.200€), l’Entitat
Urbanística Rocamar (2.000€), la Colla
de la Dragona (1.200€), el Centro Cultural
García Lorca (600€), l’Asociación
Latinoamerica (600€), l’AAVV Mas Parés
de Dalt (500€), l’Asociación Pasión
Flamenca (300€), Globalitzat-e (300€), el
GER (20.500€), els Xulius (19.350€), el
Centre Parroquial (10.000€), l’Agrupació
Social i Cultural de Puigmoltó (3.000€),
l’AAVV del Barri del Palou (1.800€), el
Ball de Diables Petits de Ribes (1.500€),
la Coral Canti qui Puigui (1.300€), l’Enitat
Urbanística de Vallpineda (1.000€), el
Ball de Diables de Ribes (600€), el Ball
de Diables - Colla Jove (500€) i el Grup
de Caramelles Joves i Casats (450€).

L’OFICINA DE TURISME
TORNA A OBTENIR LA
DISTINCIÓ SIQTED
L’Oficina de Turisme de Sant Pere de
Ribes ha tornat a rebre enguany la
certificació de Qualitat Turística en
Destinació que atorga la Secretaria
d’Estat de Comerç i Turisme del Ministeri
d’Economia i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
A part de l’oficina de turisme, també
han estat reconeguts tres establiments
d’allotjament turístic rurals del nostre
municipi com són l’Hotel Palou, Clos la
Plana i Can Ramonet.
El SIQTED, coordinat per la Diputació de
Barcelona i la Cambra de Comerç, és una
sistema integrat per agents i empreses
del sector que ofereix als seus membres
formació i assessorament per treballar
amb uns estàndards de qualitat. Al final
de cada edició els establiments passen
una avaluació externa, el resultat de la
qual es revisa a la Taula de Qualitat
del Garraf que és l’òrgan encarregat de
gestionar els distintius. Així es garanteix
l’alt nivell i el bon servei dels qui
gaudeixen del segell de compromís de
qualitat turística.

Oferta de pisos i locals comercials a
llogar a: Sant Pere de Ribes, Ribes/
Les Roquetes i urbanització “Mas
Milà” d’Olivella.
Pisos de 3 habitacions, dos banys, plaça de pàrquing,
edifici de nova construcció, ascensor, calef.
c/ Andalucía, núm. 32-34 Les Roquetes, 700,- 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

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
Local cèntric, a Sant Pere de Ribes, c/Torreta, nº 33,
150 m2. 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/ 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/ 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.

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.

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