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etrobar-nos amb els lectors després de les vacances és tot un plaer per a nosaltres.

Després d’un estiu d’allò més calorós i sec del que és habitual, setembre, a més d’obrir 
una nova temporada per a L’Altaveu, engega totes les màquines aturades a l’estiu.

La normalitat (empresa multinacional amb seus arreu del món), ens atrapa i ens fa entrar 
dins la roda a través de diferents engranatges. Joves i petits tornen a la rutina diària que són 
els instituts les escoles i les guarderies, amb certa sensació d’ofec, la mateixa sensació que 
els pares deixen de tenir després de gairebé tres mesos endollant i desendollant criatures a 
familiars, esplais, activitats lúdiques i altres estratègies per anar passant fins la tornada a la 
desitjada normalitat.

Setembre ens porta la fresqueta, qüestió de tapar-nos un xic i treure de l’armari la mítica 
rebequeta, peça indispensable per a les primeres i les últimes hores del dia fins que el fred 
canviï definitivament la nostra indumentària. Canvi de temporada i d’aparadors, finalitzades les 
rebaixes, colors i textures que comencen a recordar-nos la imminent arribada de la tardor.

La vinya ha donat el seu fruit i els ceps descansen esgotats del trasbals de la collita, esperant el 
canvi de temperatura per enrogir les seves fulles i oferir-nos el meravellós espectacle de color 
que cada any mostren els voltants de Ribes.

Un moment immillorable per iniciar. Tot comença a rodar de nou, nous projectes, noves 
iniciatives, en definitiva normalitat, perquè la normalitat, també és començar de nou, cursos, 
temporades per a comerços, proper canvi d’estació.

L’estiu atura i canvia els hàbits, setembre engega, incorpora, i ens transmet per experiència la 
tranquil·litat que dóna la continuïtat . En poc temps recordarem les vacances com un fet llunyà, 
per a convertir-lo en un desig que ens ajudarà a motivar-nos per seguir treballant o estudiant, 
aconseguir les fites proposades i continuar creixent.

Potser com a editorial, aquest cop, sembli més aviat una reflexió pròpia d’alguns dels nostres 
col·laboradors, però és que setembre es mereix un incís, per a comprendre la seva tasca dins el 
calendari. El contingut de L’Altaveu el trobareu passant pàgina a pàgina, les seccions, que fixes 
o esporàdiques han retornat després d’uns dies d’esbarjo com tots nosaltres a la normalitat.

Fins aviat!

www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

Coordinació 
Cristina Perelló

Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Redacció
Núria Pujol

Josep-Lluís Palacios
Cristina Perelló

Núria Martí

Col.laboradors
Josep-Lluís Palacios

Núria Martí
Carles Tudurí

Süleyman Çakir
Àlvar Font

Josep Graells
Ramon Prats 

Salvador Perelló
La Juani

Pilar Carbó
Laura Escofet

Publicitat 
93 896 41 72

Edita

Pin Ups Publicitat
Pl. Catalunya, 4

93 896 41 72
08810 Sant Pere de Ribes

www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

Dipòsit Legal
B-16522-2004

L’Altaveu és un mitja plural i no 
comparteig sempre l’opinió dels 

seus col.laboradors

l’equip

L ’Altaveu
de Sant Pere de Ribes

E d i t o r i a l

Sumari

...i més

R

Viatge
La màgia d’Istambul i 
el misteri de Capadòcia
Pàg/ 08, 09 i 10

La collita 2009 
Pàg/ 04, 05, 06 i 07

La juani
GRIP...AU
Pàg/ 12

37es Joernades 
Folklòriques de Catalunya
Pàg/ 14 i 15

L’Onze de Setembre 09
Pàg/ 01

Notícies
L’Ajuntament informa
Pàg/ 17, 18, 19 i 20



L’Altaveu nº 45  any 2009                                      01

Un any més a Sant Pere de Ribes es va celebrar la Diada 
Nacional de Catalunya.

L’Onze de Setembre aplega tant a ciutadans, entitats, 
partits i ajuntament per oferir les tradicionals ofrenes 
florals en commemoració de la Diada.

L’alcalde en Josep Antoni Blanco, regidors i regidores del 
consistori, representants dels diferents partits polítics, 
ciutadans i ciutadanes es varen aplegar per esdevenir en 
un homenatge que tal com diu en el seu discurs l’alcalde 
del nostre municipi, acte senzill però convençut, a tots 
aquells homes i dones que amb la seva lluita -sovint sorda 
i anònima- contribueixen des del compromís a construir 
una societat més lliure.

Discurs que continuà, fent referència a que enguany 
celebrem l’any Macià, quan es compleixen 150 anys del 
seu naixement, i 75 de la seva mort. Rememorant el llegat 
que en Macià va deixar al nostre país, de patriotisme amb 
un fort contingut ètic i social. Perfectament aplicable a la 
realitat actual, on soterrats en una greu crisi econòmica, 
les polítiques s’han d’omplir d’accions socials i solidaritat 
per millorar el benestar de les persones i amb especial 
atenció als sectors més desafavorits.

Els actes es varen celebrar a Ribes a la plaça Catalunya 
com ja és habitual, i a les Roquetes dins la programació 
de la Mostra d’Entitats celebrada els passats 11 i 12 
de setembre, i organitzada per la regidoría de cultura 
de l’ajuntament de Sant Pere de Ribes. En totes dues 

congregacions les veus de la Coral dels Casals d’avis de 
Ribes i les Roquetes, i la Rondalla de les Roquetes, amb 
l’himne dels Segadors van posar el “toc” tant musical com 
emotiu dels actes. 

Diferents actes paral·lels com l’emblemàtica pujada al 
Montgrós o la passejada amb bicicleta, organitzada 
per l’entitat GER ompliren una diada plena de símbols 
identificatius d’un país que lluny d’oblidar-se de si mateix, 
es reafirma dia a dia amb més força.

Fotos: David

11
de Setembre 
     Sant Pere de Ribes
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El Servei Local de Català de Sant Pere de Ribes (i les Roquetes) 
iniciarà al setembre els cursos de Català per a adults.

Els antics alumnes s’hi podran inscriure a partir del 15 de 
setembre. Les persones que no hagin fet mai cap curs de 
català al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i 
que ara s’hi vulguin inscriure –sigui en la modalitat presencial 
o a distància - abans de formalitzar la matrícula han de fer 
una prova de col·locació amb la finalitat de situar-les en el 
curs més adequat. Aquestes proves es faran a partir del dia 9 
de setembre i prèviament cal demanar dia i hora al servei o a 
l’oficina corresponent. Un cop coneguts els resultats, a partir 
del 17 de setembre ja es podrà formalitzar la matrícula. Els 
cursos començaran els dies 28 i 29 de setembre.

Les persones que vulguin conèixer la nova oferta de cursos 
poden consultar el web del CPNL: www.cpnl.cat o es poden 
posar en contacte directament amb qualsevol de les oficines o 
serveis de català del CNL.

SLC de Sant Pere de Ribes. Ribes
Carrer Major, 110, (Can Puig)

08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 938964884
Fax 938963277

spribes@cpnl.cat 

SLC de Sant Pere de Ribes. Les Roquetes
Pl. de la Vinya d´en Petaca, s/n

08812 Les Roquetes (Sant Pere de Ribes)
Tel. 938109215
Fax 938144529

lesroquetes@cpnl.cat

COMENCEN LES INSCRIPCIONS DELS 
CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
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per Núria Martí

Fa setmanes el periodista Jordi Badia publicava a les 
pàgines de  l’Avui el seu ar�cle Elogi dels pagesos  i  en ell 
parlava de la poca consideració social que els hi tenen i 
de la situació d’indefensió en què es troben.  Tot el sector 
agrícola català de fa anys que pateix. I ho fa per culpa de 
pedregades que els vènen del cel i els fan perdre la collita, 
o per d’altres que vènen de baix, com els preus que els 
paguen pels seus productes, que son tan minsos,  que 
amb prou feines en cobreixen el cost. Saben de fa anys 
el que significa passar crisi, però aquest cop la noten 
més que tots, sobretot aquells, al sector vi�vinícola, 
que fins úl�ma hora no han �ngut assegurada la venda 
del seu most. Diferents raons que afecten la pagesia 
catalana, i que diversos mitjans de comunicació també 
han fet evidents. Una pe�ta part, al costat d’una colla 

LA COLLITA  2009 

d’entrebancs, amb els que ensopeguen cada any.

Però sigui amb dificultats o no, la natura fa el seu curs, 
i ves per on ja som al setembre. Pagesos i veremadors 
s’afanyen a collir el raïm,  sota l’amenaça de pluges i 
trons. Un cop més, la vinya dóna el seu fruit. Generacions 
i generacions l’han vista créixer i a la nostra comarca, 
veïna al Penedès, tractors i cellers, productors i enòlegs 
han iniciat una nova temporada, la majoria d’ells a finals 
d’un agost que enguany ha estat, sobretot, xafogós.

Començant la collita per les  varietats més primerenques, 
com el moscatell, i seguint amb l’arrelat xarel.lo, l’ull de 
llebre o el merlot, les previsions segons els experts per 
enguany són mitjanament bones.
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perquè fins llavors, a Vilanova,  només n’hi havia dos: el 
de can Guardià i el de can Pinyol, i tots els pagesos que 
tenien oliveres les havien de dur allà per ob�ndre’n el seu 
oli.  Amb el nou molí  les coses van canviar. La majoria 
dels que tenien oliveres també van optar per dur-les al 
Celler, i a canvi n’obtenien la seva part. En aquella época 
va suposar un pas endavant molt important. 

Durant els primers anys el Celler rebia un milió i mig 
de quilos de raïm, aproximadament, però amb la 
modernització de la maquinària i el pas de portadores 
a remolcs va augmentar l’entrada de vi. Avui aquesta 
gairebé s’ha triplicat. També per aquest mo�u, cap a 
finals dels anys 60 es van plantejar canviar les tolbes per 
unes de millor qualitat i  de més capacitat. El sistema de 
conducció del raïm cap a les premses també es va renovar, 

El Celler de Viticultors i un tractor a punt de descarregar el raïm a la 
tolva un cop pesat.

A la nostra comarca, una de les tasques que cal valorar és 
la que fa anys porta a terme, al costat d’altres,  el Celler de 
Vi�cultors de Vilanova i la Geltrú, D.O Penedès. A principis 
dels anys seixanta va néixer aquest referent del món 
agrícola, fruit de la unió de diferents famílies vilanovines 
que en van impulsar la seva creació. Al 1962 ja tenien el 
primer Consell Rector, gràcies a la familia dels Ferrer i Pi, 
an�cs propietaris de la fàbrica Fènix. Altres integrants 
foren:  els Rovirosa, els Camps, els Raventós, els Puig,  els 
Albà, la familia Pinyol, els Sivill, els Ballester, els Hill i els 
Soler i Poch. 

Tots ells convocaren amics del camp per aconseguir de 
fer un sistema coopera�u en el sector agrícola que fos 
profitós per tots els pagesos que s’hi volguessin afegir. 
La fórmula va resultar, i aquell mateix any ja van entrar 
la primera collita, sense teulada encara a cap de les 
instal.lacions del Celler. Aleshores els cups on dipositaven 
el raïm eren subterranis, i aquest es transportava en 
carro dins de portadores.  Al cap d’un any es va acabar la 
construcció de l’obra de l’edifici, proper a la carretera de 
l’Arborç i als afores de Vilanova,  i el nombre d’agricultors 
que n’eren socis  va augmentar. 

A través de l’impuls de les families Albà, Puig i Sivill, el 
Celler de Vi�cultors de Vilanova i la Geltrú  també va �ndre 
el seu molí d’oli. Aquest fet va suposar un avenç important 

Un grup de collidors en plena verema, l’última setmana d’agost, i  el 
tractor al fons.

La collita de xarel.lo a una de les vinyes de la comarca.
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pero el que sobretot va canviar en aquella época va ser la 
forma i el procés d’elaboració de vi. 

Primer el raïm es feia fermentar amb la pallofa i la rapa, 
pero més endavant va ser més adequat que els blancs 
fermentessin sols, i els negres amb la pallofa pero sense 
rapa. Això va fer adonar als responsables del Celler que les 
seves instal.lacions no eren les apropiades per tot aquell 
nou procés, més rigorós i sota un control de qualitat més 
estricte. A par�r de llavors les �nes les van adquirir d’acer 
inoxidable, amb una doble circulació d’aigua instal.lada 
al seu voltant,  per man�ndre’n sempre la temperatura 
adient.

Amb tot això, el Celler es va associar amb una coopera�va 
de segon grau, el Centre Vínicola del Penedès (Cevipe), 
que es va crear al 1985 i de la qual  prop d’una vintenta de 
coopera�ves de la regió del cava en formen part.  

Cevipe neix amb l’objec�u d’elaborar i comercialitzar 
vins base per cava i per les corresponents D.O on es 
troben ubicats els cellers elaboradors. Avui dia ocupa 
un lloc destacat dins el sector vi�vinícola  coopera�u, 
amb un volum de producció de 50 milions de quilos de 
raïm. A través de les  Agrupacions de Defensa Vegetal, 
també orienta en les plantacions i el conreu de la vinya 
dels associats de les coopera�ves locals, com al Celler 
de Vi�cultors de Vilanova,  gràcies el qual s’ha iniciat a 
moltes vinyes el control de qualitat del raïm.

Les instal.lacions s’han con�nuat  ampliant amb els anys, 
incloent una vivenda pel bodeguer i una agro-bo�ga, 
des�nada al subministre de  productes diversos a  la 
pagesia i a la venda del vins i caves de la DO Penedès al 
públic en general. L’oli de segon grau de la Coopera�va de 
Llorenç del Penedès també s’hi comercialitza, que és on 
ara es porten les olives a moldre, des del Celler. 

Actualment s’hi elabora cava, la part més important, que 
es fa de les varietats macabeu, xarel.lo i chardonnay. Amb 
vins negres disposen de les varietats tempranillo, merlot, 
carinyena, cabernet sauvignon i pinord noir. Pel que fa 
als vins rosats, el Celler els elabora amb  trempranillo, 
carinyena i part de merlot.

Els negres son fets de cabernet sauvignon i part de merlot. 
Tots ells estan elaborats amb fermentació controlada i 
sota la supervisió tècnica dels enòlegs de Cevipe.

El president del Celler de Vi�cultors, Pere Albà i Cucurella, 
valora molt posi�vament que al capdavant del Celler 
actualment hi hagi pagesos joves i amb ganes de �rar 
endavant aquest projecte que no ha parat de créixer. 
Sobretot enguany, tot i que pugui minvar  l’entrada de 
raïm degut a una baixada de la quan�tat, n’assegura 
ob�ndre una bona qualitat. 

Actualment mantenen uns 120 socis ac�us  i a  banda 

Part de les instal.lacions del Celler de Viticultors de Vilanova, on 
podem veure el sistema de conducció del vi cap als dipòsits.

Un tractor a punt per pesar i a la dreta un pila de rapa de raïm negre.
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de  la producció i venda de vi con�nuen premsant l’oli a 
Llorenç del Penedès. D’aquesta manera, ens comenta el 
president del Celler, no s’ha perdut el procés d’elaboració 
d’oli tradicional, tot i que ara sota altres controls més 
avançats i a través de nova tecnologia.

En defini�va un Celler i un sector, l’agrícola, que no ha 
sabut perdre els valors cap a la terra ni ha minvat pas el 
seu esforç, tot i les batzegades. I una collita, la d’enguany, 
que esperem no sigui més crua que cap propera i que  
aviat, als qui pertoqui, sàpiguen valorar.

Un remolc descarregant a la tolva del Celler raïm blanc.

Raïm negre acabat de collir, amb part del cim del Montgròs al fons.
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Conèixer en una mica més d’una setmana els més 
interessants atractius de Turquia: la magnífica Istanbul 
i l’apassionant Capadòcia. Petits hotels acollint la 
nostra estada i un grup privat, des de dues persones, 
permetrà gaudir de l’autèntic sabor local d’aquest país 
evitant rutes i horaris convencionals i massificats.

El primer dia és el de l’arribada a Istanbul. Rebuda 
a l’aeroport i trasllat a l’hotel. Podrem gaudir de la 
primera nit en una ciutat fantàstica com és Istanbul, 
una de les ciutats més grans d’Europa amb una xifra 
superior als 11 milions de habitants. Denominada 
Bizancio fins l’any 330 i Constantinopla fins el 1453, el 
seu nom actual prové del grec, pronunciat Is-tin-mboli, 
que vol dir “a la ciutat”. Sense ser la capital de Turquia 
té important rellevància en la indústria, el comerç i la 
cultura del país.

Continuarem l’itinerari fins la Capadòcia en un vol 
Istanbukl-Kayseri. Ens esperaran a l’arribada i ens 
portaran a l’hotel. Tarda lliure en la que podrem realitzar 
algunes excursions o passejos en alguna de les més 
formoses valls de la regió: Iceridere Valley, Caglay 
Valley, etc.

Pel matí coneixerem el paisatge lunar de Capadòcia 
amb les seves atractives formacions rocoses. També 
visitarem el museu a l’aire lliure de Zelve. No passarem 
per alt les cases dels troglodites ni les xemeneies 
naturals que caracteritzen aquesta zona. Després de 
dinar a Avanos veurem una demostració de terrissaires 
i altres tècniques artesanals. Per la tarda, visitarem el 
museu a l’aire lliure de Goreme i pujarem fins al castell 
d’Uchisar per tenir una panoràmica de la Capadòcia.

L’endemà farem una volta fins la ciutat subterrània 
de Kaymali. També anirem a la Vall de Soganly, una 

altra de les meravelles naturals de la zona que inclou 
esglésies esculpides en roca. Després de dinar visita 
a Sahinefendi, un nou emplaçament arqueològic que 
conté interessants mosaics. Seguirem cap al monestir 
de Keslik, a prop de Cemil, que amaga uns frescos 
sota una fina capa de fum. La “Madraza de Taskinpasa” 
és un altre punt del nostre “tour” que acaba amb una 
visita a Mustafapsa, un vell poble grec amb unes cases 
espectaculars.

LA MÀGIA D’ISTANBUL I EL MISTERI DE CAPADÒCIA
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El cinquè dia de viatge el dedicarem a caminar pel 
“Cañon d’Ihara” fins el poble de Belirisima. La “Valle 
del Cielo”, tocant al riu Melendiz en permetrà un bell 
passeig on veurem esglésies esculpides en pedra i en 
un entorn espectacular. Dinarem en Belisirma, en un 
restaurant al costar del riu. També visitarem Selime, 
una població amb cases ubicades en coves.

L’endemà, tornarem a Istanbul on podrem gaudir d’un 

dia lliure. Una de les possibilitats és realitzar un creuer 
pel Bósphoro. Sí, així és, el dia comença amb la visita 
a l’exòtic i aromàtic Mercat Egipci de les Espècies, 
on podrem comprar caviar i quasi tot l’imaginable. 
Creuarem els 490 m. de longitud del Pont de Gálata i 
veurem el “Cuerno de Oro”, un estauri que divideix la 
ciutat. Seguirem pel palau Dolmabahce, residència dels 
sultans otomans des del segle XIX fins la proclamació 
de la república de Turquia i pujarem pel Bosphoro 
fins Àsia, pujarem a Camlica Hill per gaudir de unes 
vistes meravelloses sobre la ciutat. El creuer comença 

LA MÀGIA D’ISTANBUL I EL MISTERI DE CAPADÒCIA

Cristina Perelló
Carles Tudurí

Fotos:Süleyman Çakir
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per la tarda i ens permetrà observar les magnífiques 
mansions situades a les lleres del riu.

El setè dia de viatge visitarem Sultanahmet –vell 
Istanbul. Visita a Santa Sofia, “la Divina Sabiduria”, 
sublim obra d’art dedicada a la tercera persona de la 
Trinitat i construïda durant el mandat de Justinià I en 
Constantinopla  i el Palau Topkapi i a la seva col·lecció 
de joieria, cristall, plata i porcellana. També podrem 
conèixer com era un autèntic harem. Després de dinar 
visitarem “la Mezquita Azul” amb el seus sis minarets, 
considerada la última gran mesquita del període clàssic 
otomà. Veurem l’Hipòdrom que data de l’època bizantina, 
l’Obelisc Theodoius i la Font Romana. Visita al Gran 
Basar Cobert. Un dia complert per admirar els tresors 
d’aquesta ciutat, gresol cultural i ètnic, raó per la qual 
el 1985 la UNESCO va declarar les zones històriques 
d’Istanbul com a Patrimoni de la Humanitat.

Encara que aquest és l’itinerari suggerit, l’àmplia 
varietat de possibilitats que ofereix la Capadòcia 
permet al viatger configurar el “tour” segons els seus 
interessos i les seves activitats preferides. Per exemple, 
es pot organitzar una estància amb una família turca a 
Capadòcia, incloent la possibilitat d’allotjar-se en una 
granja. A Capadòcia també és possible volar en globus 
aerostàtic i jugar a golf country.

www.viajesresponsables.com
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TDOLORES DE CUELLO, HOMBRO, 

CODO Y MANO  (2a parte)

Dr. Chiappinelli
Director y fundador del Centre 

Chiropràctic de la columna 
vertebral de Sitges y Barcelona 

www.quiropractic.es

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 

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.

Naturalmente si se trata de otro tipo de problema, el doctor en 
Quiropráctica actuará directamente en la articulación en cuestión 
para aliviar el dolor. Siempre se estará a tiempo de operar, y si 
se tiene que recurrir a esta opción, su doctor en Quiropráctica le 
podrá dirigir al especialista apropiado.

Dolor de hombro
Hay varios problemas causados por inflamaciones 
de esta articulación (tales como tendinitis, 
capsulitis, periartritis, etc.) Antes de recurrir a una 
operación o a infiltraciones, hay que acudir al doctor 
en Quiropráctica, puesto que en la gran mayoría de 
los casos sólo se trata de un dolor irritado, es decir 
procedente de una irritación nerviosa en la zona 
cervical

Dolor de brazo
La afección más temida, llamada cervicobraquialgia, 
es un dolor fulgurante que empieza a menudo como 
un hormigueo, o una sensación de calor y frío. Suele 
provenir de una profusión o de una hernia discal en 
la zona cervical. Tal como en el caso de cualquier 
otra hernia discal, antes de operar hay que acudir 
al doctor en Quiropráctica, puesto que este tipo de 
dolencia responde bien al tratamiento quiropráctico.

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.

Dolor de codo
El dolor de codo más famoso es “el codo de tenista” o 
epicondilitis, que es una inflamación de los tendones. 
Sin embargo, a menos de ser un consumado tenista 
(¡sufrir un codo de tenista es algo muy raro!), en la 
gran mayoría de los casos se trata de un problema 
de compresión del nervio a nivel cervical.

Dolor de muñeca
A menudo cuando la gente siente un 
entumecimiento en la muñeca, 
piensa que se trata del 
síndrome del túnel carpiano. 
Muchas veces se opera cuando e n 
realidad se trata del comienzo de una 
cervicobraquialgia (ver Dolor de brazo), 
causada por un problema cervical. Sería una lástima 
operar en estos casos, porque la intervención 
quirúrgica implica el riesgo de provocar una fibrosis, 
la cual puede causar un verdadero síndrome del 
túnel carpiano más adelante. Así que antes de 
someterse a cualquier operación, ¡hay que mirar las 
cervicales!

Un examen con 
pruebas 
diagnósticas 
determinará la 
causa exacta 
del dolor. 
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El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

Sembla clar que enguany la lliçó en insectes, virus i 
bactèries d’altres móns l’haurem de superar. Encara 
amb els mosquits tombant i aquest estiu l’amenaça 
de la grip ens ha atacat. Al menys mediàticament i 
amb moltes, moltes incerteses. 

I enmig, el príncep blau convertit en gripau, vestit de 
crisi i farcit de no poques expectatives, que dia rere 
dia se’ns acosta amb una nova notícia sobre l’atur, 
els índex borsaris, els expedients de regulació i 
no diu, perquè no gosa, que 
l’empobriment que estem 
vivint ataca les butxaques però 
sobretot els cervells. Perquè 
sinó, no s’entén...

No s’entén que a les portes de 
les fàbriques i empreses que 
han convertit a treballadors 
i treballadores en portaveus 
d’una mena d’esclavitud 
moderna, no hi hagi centenars 
o milers de persones reclamant 
els mateixos drets per a tothom. Una demanda per 
cert, més que centenària! Perquè no s’entén que en 
els hipermercats les cues ja no siguin per una altra 
cosa que per a demanar un mos. 

Perquè no s’explica la manca de solidaritat i de 
tolerància. Perquè no s’entén que les manifestacions 
davant de les entitats bancàries no es veuen ni es 
fan. 

Perquè no s’entén que i perquè prinicipal no ens 
podem creure que no ens importa res del què està 

passant a l’altra banda de la caixa tonta i al costat 
de casa també.

I  a nosaltres, la vuelta al cole ens surt més cara que 
mai! Llibres i llibretes, materials i vestuaris nous i tot 
perquè en aquest país, l’educació sigui encara una 
assignatura pendent. Una mitjana de despesa  de 
250€ a 500€ per família!  I el curs tot just comença... 
caldrà les vacunes, les vitamines, els esmorzars i 
no oblidem que d’aquí poc... passarem de la 

tornada al cole a les festes de 
nadal, guarnides com sempre 
de missatges de consumisme, 
discriminacions i alguna que 
altre rebaixa, perquè són temps 
difícils. Molt difícils. 

I sort en tenim de les noves 
tecnologies, que ens han dut 
noves formes de comunicació 
amb el món, sense necessitat 
de transport públic ni d’ espais 
diferenciats per a qui fuma. I 

sense sortir de casa... per qui la mantingui, és clar. 

I enmig, el príncep gripau... malalt de tanta eufòria 
culé... abandonat per una sequera que ens ha 
deixat incendis monumentals arrel del planeta i 
que acaba, mica en mica amb el somni dels rebrots 
verds, blaus o vermells. 

La Juani

Esperant la primavera. 

G R I P. . .  A U !  
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per
Ramon Prats El bon menjar

Ingredients per a 4 persones :
1 quilo de pops de platja

1 quilo de cebes

2 tomàquets sense pell

1 fulla de llorer

1 got de vi blanc

Sal i pebre negre en gra

Elaboració :
En una cassola amb oli 
saltegeu els pops a foc viu 
fins que es consumeixi l’aigua 
que deixaran anar, aleshores 
tireu el vi blanc i repetiu la 
mateixa operació.

Talleu les cebes a tires llargues i afegiu-les a la cassola juntament amb els tomàquets, la fulla de llorer, 
una mica de sal i els grans de pebre negre.

Tapeu la cassola i a foc mínim ho deixeu coure el temps que sigui necessari fins que els pops estiguin 
cuits (això dependrà de la mida dels pops), vigilant de tant en tant que no s’aferrin i si cal afegir una 
mica d’aigua.

Bon profit.

POPS DE PLATJA AMB CEBA
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Els artistes xinesos provenien d’una 
terra del sud de la Xina, amb més de 
36 milions d’habitants. Hi convieun 
diferents  pobles, entre valls verdes i 
riques, una de les quals són els Buyi.

A l’actuació varen oferir danses 
tradicionals seves que ens mostren la 
vida tradicional que encara existeix. 
També les danses ens volen sempre 
explicar la relació que hi ha amb la 
natura i també ens parlen de l’amor 
entre els joves i de la personalitat 
oberta i sociable del seu poble. També 
vàrem escoltar instruments de bambú, 
flautes de jonc, i algun de mil.lenari.

Més de 500 persones de la plaça 
aplaudiren les danses d’amor com 
Felicitacions al nuvi i a la núvia (és una 
cançó que diuen té tota la història de la 
música), L’amor de Le You (ball que 

El grup xinès fundat el 1972 ens va desitjar a tots bona sort i felicitat, en una dansa especialment dedicada a tota noia que s’ha de casar. 

37es Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya

El Grup de Música Tradicional i Dansa de Guizhou (Xina) van oferir una gran actuació a la plaça Marcer, a les 37es 
Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, com un dels actes del programa de l’entitat cultural i esportiva 
GER amb motiu de l’Onze de Setembre.

ens expressa el compromís d’amor 
entre els joves), L’encant del cabells 
(les noies es vesteixen i es recullen els 
cabells a la vora del riu on es reflecteix 
la seva bellesa), El ball del tamboret a 
ritme de flauta (els nois i les noies 
ballen molt animats amb ritmes  
canviants i fan picar una mena de 
tamborets petits per representar el seu 
caràcter social), Bu Hei Dang (és una 
expressió que significa que els 
visitants distingits que vénen són 
rebuts amb molta hospitalitat i amb la 
música de les seves cançons), La 
dansa dels címbals i tambors de 
bambú (els Buyi viuen envoltats de 
bambú i hi tenen tanta relació que en 
fan un instrument de percussió amb el 
qual toquen aquesta dansa que diuen 
que fa allunyar els mals esperits) i Una 
cançó d’amor de la gent Mongu (un noi 
espera pacientment i amb il.lusió que 

la seva xicota el vagi a veure a la seva 
tenda).

Les danses a la plaça no s’obliden i el 
grup de música i dansa de Guizhou 
(Xina) seran recordats.

Al final de l’acte, Pau Garriga, 
president de l’entitat GER, va fer 
arribar al grup de dansa una 
reproducció del Drac de Ribes.

Com anècdota direm que en el 
moment de l’entrega de la reproducció 
tots els components del grup xinès es 
varen quedar immobilitzats com si 
d’una fotografia es tractés. Gest que 
els assistens a l’actuació varen 
aplaudir molt efusivament.

 Fotos: Maria Moragues
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El moment final de l’actuació del Grup de Música i Dansa de Guizhou (Xina) quan el president 
de la entitat GER, Pau Garriga, fa entrega de la reproducció del Drac de Ribes a un del grups 
més importants de la dansa de tota Xina, en un acte de 37es Jornades Internacionals  
Folklòriques de Catalunya en el marc dels actes de l’Onze de Setembre, Diada Nacional de 
Catalunya 

El Grup de Música i Dansa varen portar 
instruments de bambú, flautes de jonc i 
alguns d’ells mil.lenaris. 

TAXI
R.Garcia

6 8 7  4 6 4  8 2 0  
6 0 7  7 3 3  2 1 3

24h.



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

c/ Havana, 18 1er 3a  Tel. 93 815 15 17
Vilanova i la Geltrú

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

dietistaescofet@gmail.com

“Todos podemos desarrollar un cáncer, pero también todos 
disponemos de recursos para hacerle frente”, assegura el 
psiquiatra i neuròleg d’origen francès, David Servan-Schreiber, 
el qual se li va capgirar la vida a l’assabentar-se de que tenia un 
tumor cerebral. 

Malauradament no és un cas aïllat. Cada vegada n’hi ha més, i tot 
i que tenim fàrmacs que intenten eradicar els diferents tipus de 
càncer, això no és sempre possible.  

Alguns aspectes del nostre estil de vida (l’alimentació, l’entorn en 
el que vivim i ens movem i l’exercici físic) poden afavorir a l’inici 
i desenvolupament d’un càncer. I el més interessant és que formen 
part dels nostres mecanismes naturals de defensa; si aprenem a 
utilitzar-los poden ser l’instrument idoni per prevenir i, alhora 
reforçar l’èxit dels tractaments que actualment estem aplicant per 
combatre la malaltia. 

No obstant, tot i que avui encara no disposem d’estudis 
concloents, moltes investigacions indiquen que un estrés o 
emocions negatives crònico-patològiques poden ajudar a formar 
un càncer. El més probable és que sigui resultat de tot un conjunt 
de factors associats, existents simultàniament.   

El llibre Anticáncer, escrit pel doctor citat anteriorment, confirma 
que s’ha observat que sentiments persistents d’impotència i la 
sensació de falta de control sobre la pròpia vida poden afavorir 
el creixement de processos tumorals ja existents. I afegeix que 
l’aïllament i el sentiment de falta de suport social són, actualment, 
els principals problemes emocionals a nivell social que poden 
tenir un impacte negatiu.  

Atenent a la dieta, quina importància pot tenir la dietètica amb la 
prevenció del càncer?

La veritat és que igual que per els altres factors explicats 
anteriorment, també existeixen pocs estudis que evidenciïn que 
una determinada alimentació pot intervenir en el procés d’aquesta 
malaltia. Tot i així, des de fa temps se sap que el consum de te 
verd, soja, cítrics, all, ceba, tomàquet, probiòtics (lactobacils i 
altres bactèries beneficioses), maduixes i rovellons, per exemple, 
estimulen el sistema immune, tenen una acció antioxidant, a més 
d’antiinflamatori i desintoxicant. 

Mirant el costat oposat, el sucre i els greixos saturats i hidrogenats 
(trans) que trobem en productes industrials, brioixeria, pastisseria, 
carns vermelles i làctics grassos, tenen un efecte negatiu. Aquest 

es justifica perquè són nutrients relacionats directament amb 
l’obesitat, alts nivells de colesterol i problemes cardiovasculars. 
I el càncer? En pocs llocs sentim que puguin incrementar la seva 
incidència. Doncs sí: el cas més extrem és un estudi publicat a 
Dinamarca, del tot curiós i recent, el qual demostra que en aquest 
país les morts anuals associades al consum de greixos trans són 
gairebé equiparables a les provocades per accidents de tràfic. 

UNA NOVA FORMA DE VIURE
És suficient la introducció de 4 hàbits saludables en el nostre estil 
de vida per prevenir el càncer i altres malalties occidentals: 

ü Dieta equilibrada i suficient i, en especial, hem 
d’assegurar 5 racions al dia de fruites i verdures. 

ü Activitat i exercici físic regular

ü Evitar tòxics com l’alcohol i el tabac

ü Mantenir relacions positives de suport

Un estudi publicat en la revista PLoS Medicine (gener 2008) 
afegeix que, a més de tenir un efecte de prevenció patològica, 
l’edat biològica de les persones que segueixen aquestes pautes 
retrocedeix fins a 14 anys; la seva salut interna (biologia) i 
aspecte físic guanyen vitalitat, rejoveneixen.

RECOMANACIONS DIETÈTIQUES

Realitzar una dieta basada en verdures, llegums i cuinades 
amb oli d’oliva i acompanyades de fruits secs. A més, seria bo 
utilitzar com a condiments all, herbes i espècies.

Les carns: vermelles 1 vegada a la setmana i la resta blanques. 
Això sí, ha de predominar el peix en front de les carns. De peix, 
preferiblement blanc, sense oblidar 2-3 cops setmanals de tipus 
blau. 

Alguns aliments recomanats: té verd, col, bròquil, coliflor, 
all, porro, ceba, cítrics, probiòtics, peix blau, nous, algues i 
condiments (curry, gingebre i cúrcuma). 

DIETA I CÀNCER
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LES ROQUETES ESTRENARÀ 
MERCAT MUNICIPAL EL 2010
La construcció de l’edifici, amb un cost de 
gairebé 6 milions d’euros, anirà a càrrec de 
l’operador del supermercat que s’hi instal·li

L’Ajuntament ha anunciat recentment  
la construcció del nou mercat 

municipal a les Roquetes per l’any que 
ve.
El nou equipament, que podria entrar en 
funcionament a finals del 2010,  s’ubicarà 
al solar situat entre els carrers d’Eugeni 
d’Ors, Roger de Flor i Ronda de la Masia 
Nova i amb una inversió total de 6 
milions d’euros suposarà la creació d’una 
nova centralitat i pol d’atracció de les 
Roquetes. 
La regidora de Desenvolupament Urbà, 
Abigail Garrido, ha explicat que aquest 

“serà un mercat modern i funcional, 
que a més de donar bons serveis als 
ciutadans significarà un impuls molt 
important per a la dinamització comercial 
de les Roquetes” i generarà nous llocs de 
treball.  A més, també ha de contribuir a 
consolidar la trama urbana de la zona i 
a potenciar el mercat setmanal que es fa 
cada dimecres en aquest sector.
En aquesta línia, l’alcalde, Josep Antoni 
Blanco, ha destacat la importància de 
tirar endavant aquesta iniciativa en temps 
de crisi, a la vegada que ha recordat 
que precisament “els objectius de crear 
riquesa, afavorir la nova implantació  
d’activitats econòmiques, afavorir el 
comerç urbà de proximitat, d’ajudar a 
la creació de nous llocs de treball i la 
dinamització de l’entorn” formen part 
d’un dels eixos estratègics de l’acció de 
govern que estan desenvolupant.
Aquesta actuació no tindrà cap cost per 
part de l’administració local, doncs s’ha 
optat per la fórmula de la concessió a 
un operador extern que s’adjudicarà per 
concurs i explotarà el supermercat que 
es farà a la primera planta. Així, tant 
la construcció com la posada en marxa 
del mercat aniran a càrrec d’aquest 
operador i no suposarà cap despesa 
per a les arques municipals. Segons els 
responsables municipals, de moment ja 
hi ha tres o quatre operadors interessats 
en el projecte.
Properament s’aprovarà el plec de 
condicions per a l’adjudicació del projecte  
i les obres de construcció podrien iniciar-se 
el mes de gener del 2010.

Butlletí de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes - Setembre 2009

EL PROJECTE PREVEU LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN MERCAT  
AMB UNA SUPERFÍCIE DE 
6.700 M2  QUE ACOLLIRÀ 
UNA VINTENA DE PARADES, 
UN SUPERMERCAT, UNA 
CAFETERIA, APARCAMENT I 
D’ALTRES ESPAIS 
COMPLEMENTARIS.

Imatge virtual del Mercat Municipal a les Roquetes
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460.000 € D’INVERSIÓ I 4.000 
ALUMNES MATRICULATS ALS 
CENTRES EDUCATIUS DEL MUNICIPI

Prop de 4.000 alumnes han començat 
el curs escolar 2009/10 amb 

normalitat a les llars d’infants, escoles i 
instituts del municipi.
Com a qüestions destacades, enguany 
s’ha estrenat el nou edifici del CEIP Les 
Parellades, que ha tingut un cost de 
4.408.131 euros, i s’ha invertit gairebé 
mig milió d’euros en obres de millora i 
adequació dels equipaments.
Pel que fa a les dades de matriculació, es 
pot dir que el 99% de les demandes de 
plaça s’han pogut encabir en la d’escola 
demanada en primera opció. Aquest curs 
uns 223 nens i nenes de 0 a 3 anys 
aniran a les llars d’infants municipals, 
2.558 faran primària a les escoles i 1.321 
alumnes cursaran els seus estudis de 
secundària al instituts de Ribes i les 
Roquetes.

MILLORES A LES ESCOLES
Aquest estiu s’han fet tot un seguit 
d’obres de millora i adequació dins dels 
recintes de les escoles per adequar i 
complementar els equipaments i els 
serveis dels centres educatius del 
municipi, moltes de les quals s’han 
realitzat amb ajuda del Fons Estatal.
A Ribes, a l’escola El Pi s’ha portat a 
terme l’actuació de pavimentació amb 
cautxú del pati d’educació infantil per 

fer-lo més segur i confortable; al CEIP Els 
Costerets s’han fet un lavabos nous al 
pati i s’han millorat la tanca i la coberta 
del magatzem de la cuina; a la Riera de 
Ribes s’ha construït un espai annex a la 
cuina; i dues de les aules per a nens d’1 
a 2 anys de la llar d’infants El Cargol de 
Ribes estrenaran aquest curs una nova 
instal·lació de parquet.

Pel que fa a les Roquetes, s’ha instal·lat un 
nou ascensor al CEIP Les Roquetes i s’han 
fet unes millores a la porta corredissa del 
centre per fer-la més segura. També al 
CEIP Santa Eulàlia s’ha adequat el pati 
dels pins amb un murs de contenció i 
rampes i escales, així com la instal·lació 
d’una nova claraboia a la coberta del 
centre per evitar filtracions d’aigua.

EL CEIP LES PARELLADES OBRE PORTES PUNTUALMENT

En relació a Les Parellades, en el seu moment hi havia una certa 
preocupació per si s’acabaria a temps, però l’alcalde, Josep Antoni Blanco, 
i la regidora d’Educació, Carme Farràs, ja van avançar el mes de juliol 
passat que s’havia aconseguit el compromís de la Generalitat perquè el nou 
equipament estigués a punt per a l’inici del nou curs escolar. 
El CEIP Les Parellades escolaritzarà aquest curs uns 200 alumnes, tot 
i que, al tractar-se d’un centre amb 2 línies d’infantil i primària, podrà 
escolaritzar fins a 450 alumnes. La previsió és que el centre pugui créixer 
progressivament fins a completar tots els nivells d’educació primària.
El CEIP té una superfície construïda de 3.346 metres quadrats i està format 
per dues plantes. L’escola, que es va crear el 2005, disposa de 6 aules 

d’educació infantil, 12 aules de primària, aules específiques, una biblioteca (de més de 60 metres quadrats), un gimnàs (de 
200 metres quadrats) amb vestidor i magatzem i una cuina-menjador. 
Fins ara, l’escola ocupava unes dependències provisionals que es trobaven a l’edifici Can Puig. Amb la construcció d’aquest 
equipament es posa punt i final a la situació que vivien l’alumnat i el professorat de Les Parellades,  que fins ara estaven 
ubicats en mòduls prefabricats a l’edifici de Can Puig.

El curs escolar s’inicia amb normalitat

L’alcalde i la regidora d’Educació van visitar les obres realitzades a principis de mes
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UNA CAMPANYA INFORMATIVA 
INCIDEIX EN LA NECESSITAT DE 
SEPARAR LA BROSSA ORGÀNICA 
Des del mes d’agost es fan visites a totes 
les llars del municipi explicant què cal fer

Aquest mes de setemebre s’han 
intensificat les visites a les cases 

per part d’un grup de deu educadors 
i educadores mediambientals (personal 
específicament format sobre aquest 
tema) que estan informant a la població 
del procès de separació de la brossa 
orgànica i de la necessitat i conveniència 
de practicar la separació de les 
escombraries que generem a les nostres 
llars i de fer-ho correctament.
Es tracta d’una campanya informativa de 
reforç, que durarà fins a finals d’octubre, 
impulsada per l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes amb la col·laboració de 
l’Agència de Residus de Catalunya i de la 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-
Garraf, entitat de la qual formem part com 
a municipi i a través de la qual es gestiona 
el Servei de Recollida d’Escombraries 
Municipal.
L’objectiu d’aquesta actuació és 
conscienciar i solidaritzar als ciutadans de 
la importància i necessitat de seleccionar 
i separar els diferents tipus de residus 
que es generen a casa, especialment els 

d’origen orgànic com les restes de menjar 
i petites restes vegetals, donat que a part 
de ser fàcilment reciclables en forma 
d’adob natural, representen entre un 40 
i un 50% del pes del total de la brossa 
domèstica i això encareix notablement 
les despeses d’abocament. Actualment, 
amb el rebut de la brossa no s’arriba a 
cobrir el cost real del servei de recollida.
A més, tot i que la recollida d’orgànica 
ha augmentat al municipi (de 902 tones 
l’any 2006 a 1093 tones l’any 2008), en 
els darrers anys s’ha detectat que  també 
ha anat incrementant progressivament 
fins a gairebé un 20% el percentatge 
d’impropis (restes no orgàniques) a la 
brossa orgànica recollida.
Segons la regidora de Via Pública, Abigail 
Garrido “és per aquest motiu que cal 
anar insistint amb campanyes de 
sensibilització ciutadana sobre els 
beneficis d’aquesta separació orgànica de 
la brossa domèstica per tal d’aconseguir 
uns bons resultats en la recollida 
d’aquesta fracció (és a dir, disminuir 
les tones de rebuig a abocador) i poder 

obtenir al mateix temps un compost de 
més qualitat”. 
Durant els tres mesos de campanya, 
s’estan fent visites porta a porta a 
cadascun dels domicilis de la població 
per donar als usuaris tota la informació 
necessària per a poder tractar 
correctament la separació de l’orgànica a 
les seves cases. També es lliura un fulletó 
explicatiu, unes bosses compostables, un 
paquet amb adob obtingut del reciclatge 
(com a mostra del resultat final que té 
el tractament d’aquests residus orgànics 
generats a casa) i un portallapis amb la 
forma d’un contenidor d’orgànica.

L’ACCIÓ S’ESTÉN A 
TOTS ELS SECTORS

Paral·lelament, aquest mes de setembre 
també començaran les visites als 
comerços i als paradistes del mercat, 
com a grans generadors d’orgànica que 
són, perquè segueixin el processos de 
recollida establerts i prenguin millor 
consciència. Els comerciants implicats, 
rebran un distintiu que acreditarà que 
en el seu negoci es fa la recollida de 
l’orgànica.
A més, està previst que els dissabtes 
12 i 19 de setembre, les places Maria 
Mercè Marçal de Ribes i de la Vinya d’en 
Petaca de les Roquetes, respectivament, 
acullin una exposició sobre l’orgànica. 
Aquesta mostra està formada per un 
conjunt de vuit lletres gegants que 
formen la paraula “ORGÀNICA” i està 
pensada com a eina de conscienciació 
sobre els beneficis de la recollida 
selectiva per tal de fomentar la 
separació d’aquesta fracció a casa. 
A través d’aquestes lletres, amb 
informació diversa, es pot conèixer el 
procés de transformació de la fracció 
orgànica fins a obtenir-ne compost, així 
com els beneficis que comporta per a la 
salut i el medi ambient. 

Una de les visites que estan fent els educadors mediambientals per les cases
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L’Oficina de Turisme de Sant Pere 
de Ribes està promocionant algunes 

de les rutes més significatives i 
representatives que s’ofereixen als 
visitants i turistes. Per aquest motiu 
s’ha editat un fulletó explicatiu que 
recull quatre propostes d’itineraris guiats, 
amb els seus calendaris de realització i 
horaris.
Una de les rutes que acostuma a aixecar 
més interès és la Ruta dels Americanos. 
L’itinerari urbà que 
segueix, de gairebé 
1,5 quilòmetres i 
amb una durada 
d’una hora i tres 
quarts, permet 
conèixer més 
detalladament el 
p a t r i m o n i 
arquitectònic i el 
llegat dels qui van 
fer fortuna a les 
amèriques. El dies 
de realització 
d’aquesta activitat 
són els dissabtes 19 
de setembre, 18 
d’octubre, 21 de 
novembre i el 5 de 
desembre, a les 11 
del matí.

L’OFICINA DE TURISME PROMOCIONA 
LES RUTES GUIADES PER CONÈIXER 
EL NOSTRE ENTORN I EL PATRIMONI

No t’ho 
pensis més, 

apunta-t’hi!

ES RECUPERA LA 
MOSTRA D’ENTITATS

Els dies 11 i 12 de setembre, la Vinya 
d’en Petaca de les Roquetes ha acollit 
una nova edició de la Mostra d’Entitats, 
que s’ha tornat a recuperar després 
d’un any de descans.
En aquesta ocasió, la Mostra ha pogut 
comptar amb la participació d’una vin-
tena d’entitats i associacions que han 
disposat d’un estand propi. A més, 
s’ha portat a terme un ampli pro-
grama d’activitats amb  actuacions 
musicals, tallers de manualitats i exhi-
bicions diverses, totes elles gràcies a 
la col·laboració de diferents col·lectius 
locals.

El dia 5 de setembre també s’ha 
programat la Ruta de la Vinya, que permet 
conèixer el món vitivinícola i la seva 
tradició al nostre municipi.
A l’agost ja s’han fet la Ruta Teatralitzada, 
consistent en una excursió on apareixen 
personatges històrics, i la Ruta del 
Rastrejador, pensada perquè els infants 
descobreixin la flora i la fauna a través 
d’un joc de pistes.
El punt d’inici de totes les rutes és l’Oficina 

de Turisme, que es 
troba a la Masia Can 
Puig (carrer Major, 
110) i la majoria 
tenen un preu de 3 
€ els adults i 2 € els 
infants (de 6 a 12 
anys). Cal inscriure’s 
amb certa  
d’antelació.
Per a més 
informació us 
podeu adreçar a 
l’Oficina de Turisme  
de dimarts a 
divendres de 9 a 14 
hores i dissabtes, 
diumenges i festius 
de 10:30 a 14 hores 
o bé trucant al 93 
896 28 57.

20                                     L’Altaveu nº 45 any 2009



L’Altaveu nº 45 any 2009                                      21

ORGANITZA

CAFÈ DEL MON
Música en directe

+
 DINAR (brasa)

A LA MASIA LA FASSINA (PARC DEL GARRAF)

CALENDARI 2009
18 OCTUBRE, 8 NOVEMBRE, 6 DESEMBRE

A PARTIR DE LES 13 H

PREU: 30� (ADULTS),15� (NENS DE 4 A 12 ANYS)

DATA LÍMIT RESERVES: 5 DIES ABANS DE CADA 
DATA

RESERVA: 
(30%) Al “ Cafè del Mon”, 

a la “Masia La Fassina” 
o al compte corrent :

Caixa Catalunya - 2013 0160 94 0201209477

INFORMACIÓ I RESERVES:
HERNAN: 647 38 04 74
MARCOS: 620 83 40 01
PILAR: 637 77 58 94
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