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Editorial
enjats panellets i moniatos, i celebrat el dia dels difunts, senyors i senyores, menuts i
menudes, comença el compte enrere per a la corresponent preparació de les Festes
de Nadal.

Som a primers de novembre quan tanquem aquesta edició de L’Altaveu, i els carrers de
Sant Pere de Ribes comencen a rebre la visita d’operaris com cada any per instal·lar les llums
al carrer.
Els comerços obren les seves campanyes, i les associacions els recolzen per estimular les
vendes.
Vendes que donada l’època econòmica en que vivim es presenten esglaonades i amb criteri
d’estalvi. És per això que des de L’Altaveu volem promoure les compres de Nadal al nostre
municipi, perquè el comerç s’ho val, perquè si volem un poble viu, l’hem d’ajudar a créixer, i
cadascú en la mida de les seves possibilitats donar l’oportunitat de garantir la continuïtat al
comerç local. Comprar a casa té avantatges molt interessants, gaudir de les garanties que
ofereixen el tracte personalitzat i la confiança de tot l’any ens oferirà seguretat d’encertar i el
plaer de sentir-nos ben atesos.
En el viatge reincidim a Costa Rica, aquest cop promocionant l’estil de viatge solidari, el mateix
esclat de natura amb els peus clavats a la realitat, de la que podem formar part durant un curt
però intens espai de temps.
De Mas en Mas ens trasllada segons la Núria Martí a; Un lloc on quan és capvespre hi regne
el silenci, on pots sentir el remor de les branques de pi …
Té La Juani un aire malencolic. Sense deixar d’ensenyar les dents pel que de debò l’importa,
lluitadora incansable, tolerant en extrem, tant com exigent, ens permet llegir d’entre línies una
certa tristor pel que pretén lluitar, no desesperis, no estàs sola…
En les diferents seccions, el doctor en Chiropràctica vetlla per la salut vertebral dels nostres
fills, la Laura Escofet ens dóna, amb l’article El Poder de la Soja, una alternativa per a resoldre
de manera natural, certs inconvenients quotidians de salut i benestar.
Volem acomiadar aquesta editorial fent referència a una persona molt important per
L’Altaveu, algú que va col·laborar amb nosaltres des del primer dia i que estimava
incondicionalment un projecte en el que no tothom hi creia, potser perquè no li era aliè. L’avi
de L’Altaveu ha marxat per sempre, molts el recordaran per portar als comerços rebuts,
revistes i programes de Festa. Discret i eixerit, restarà en la nostra memòria plena d’un
agraïment tant sincer i entranyable com ha estat el seu recolzament durant tots aquest anys.
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De mas en mas
per Núria Martí

CAN RAMON
El trajecte per les masies del municipi con�nua; i després de passar per indrets com can Ramonet o la Masieta,
encara som a la zona del Montgròs, resseguint l’empremta de paisatge vi�cola que forma part de la història de
Ribes, aquest cop aturant-nos al portal de Can Ramon.
Un lloc on quan és capvespre hi regna el silenci, on pots
sen�r la remor de les branques de pi, l’olor de romaní
i la humitat de nit a la cara ben fresca. Al costat d’un
majestuós llen�scle mil.lenari, la seva fesomia té una
forma semibasilical i ensenya tres cossos, tot i que la
familia Avinyó varen rehabilitar-la a par�r de l’any
2000, i s’ha reconstruït la façana d’un lateral ple de
finestres por�cades, seguint la línia de la masia original i
la seva part úl�ma, en forma d’arc. El rellotge de sol que
encapçala l’entrada té inscrita la xifra de 1816, referent
a l’època en què la fil.loxera feia estralls a França i els
vi�cultors d’aquí venien a bon preu el vi que s’embarcava
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al Port de Vilanova amb des�nació a Marsella. Va ser
llavors quan es va millorar la façana del mas, i hi ha molts
elements que encara es conserven, com ara el pou, les
quadres, el forn de pa, un peu de premsa del segle XVI
que finalment es va fer servir per la matança del porc, o
una pedra de trillar l’era, entre d’altres.
Fa molts anys aquesta masia es feia dir mas Agullons,
i sembla ser que el nom actual li ve donat per Ramon
Almirall del Carç, que es va casar amb la filla dels anteriors
amos. És per això que el nom real de la finca, i com es va
anomenar durant molts anys va ser: can Ramon Almirall.

La façana de can Ramon antigament, abans de la
rehabilitació de la casa.

En Daniel Pascual Massó i la seva dona Teresa Cuadres
Soler, una de les generacions de masovers.

Amb la reforma de la casa els seus voltants també se’n
van veure beneficiats, i amb l’obertura del Celler de can
Ramon després d’arreglar-ne, entre d’altres, la teulada, el
mas va tornar a elaborar el seu vi, amb e�queta pròpia,
amb el símbol del llen�scle com a marca de la casa i
provinent de l’agricultura ecològica.

Una de les families ribetanes que foren masovers de can
Ramon durant generacions foren els Pascual. Úl�mament
pertanyía a la familia dels Querol de Sitges. En Daniel
Pascual Massó, junt amb la seva dona Teresa Cuadres
Soler, ja en van ser una generació, i aquests van �ndre
tres fills: en Josep, la Maria i la Núria Pascual Cuadres.
Tant el pare com el fill avui son pagesos molt recordats
per la gent del poble, que van passar gairebé tota la vida
vivint i treballant al mas. La Núria hi va ser fins que es va
casar més endavant amb en Ramon Ferret Soler i es va
traslladar a viure a Ribes, a la plaça de la Font.

Els voltants són plens de bosc, garrofers, pins i margallons,
tot conformat unes 45 hectàrees. Pel que fa a la vinya,
n’hi ha unes 16. S’hi conreen varietats com el xarel.lo, el
sumoll, l’ull de llebre, el sauvignon blanc i la malvasia
de Sitges. El que abans era la quadra , avui ha esdevingut
la cava, amb el clar objec�u de recuperar la tradició de
produir vins dels ceps que planten, com les generacions
an�gues que hi havien estat.
A banda d’aparells idonis per a la fermentació del vi i el
control de la temperatura, la masia compta amb una sala
plena de bótes de roure francès de diferents anyades
per la seva criança. Al capdavant de tot, Manel Avinyó, i
el seu germà Joan, que s’encarreguen del funcionament
de la masia i el celler. Segueixen com a procés el que es
basa en la vi�cultura biodinàmica, amb el seguiment
de les llunes, i on pren importància la fer�lització de la
terra refusant qualsevol component químic i subs�tuint
aquest per extractes d’origen vegetal o animal, fent
servir únicament el sulfat de coure i el sofre. Pel que fa
a la varietat Sumoll, els seus ceps estan plantats des del
1938 en terreny calcari i sorrenc, fet que atribueix unes
caracterís�ques especials a la zona.

En Daniel al costat d’un carro ple de portadores, davant
de can Ramon.
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En Josep i la seva família van fer estada a la masia fins
als anys 80. Avui els germans Manel i Joan Avinyó encara
conserven les vinyes an�gues que llavors s’hi van plantar.
Elaboren vins bàsics des de l’any 2003 i van començar
amb el Pe�t Len�scus, el Clos Len�scus de les varietats
sumoll i xarel.lo, i tres caves diferents, entre d’altres, fets
amb malvasia de Sitges, varietat autòctona de la zona. I a
banda d’això, el més important és que no se’ls hi acaben
les ganes ni la confiança en con�nuar aquest projecte
que plegats han començat. Des d’aquestes pàgines,
una carretada plena de gràcies i molts d’ànims a seguir
endavant.

Una imatge antiga de la part posterior del mas.
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Alguns dels detalls antics que encara es conserven al
davant mateix de la masia.

El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

Els altres dies comentaven persones expertes en la
matèria que aquesta tardor la notarem, no pel temps sinó
pel clima que viurem. I tant...! Un clima de desconfiança,
un clima de certa sensació d’orfandat, un clima que no
hem desitjat mai, que no ens serveix per tirar endavant i
que ofèn fins i tot a la persona més indiferent... i tot en el
context d’un clima que canvia i un canvi climàtic també.
Ens queda l’alè. Saber que hi haurà algú a l’altre costat...
(excepte alguns... a la garjola, confio).
Les incerteses del moment en què ens hi juguem la
supervivència, no ens les mereixíem. Al menys no tothom.
Ni de la mateixa manera. La sensació, no sé si gaire
generalitzada, però sí present, és d’abandonament. Ens
deixen els fills o les filles, ens abandonen els sindicats
i els empresaris fugen o es passegen fent gala d’una
impunitat immerescuda. Avis i àvies expulsats de les
seves llars, futures mares repatriades... ens abandonen.
I ens estem abandonant.
I sort tenim encara del coratge d’algunes persones, de la
força, sovint silenciada, d’algunes veus que aclamen la
necessitat de posar destí a les nostres vides, abraçar-nos
a una fita i lluitar per una victòria... una almenys.
Ne me quitte pas... perquè si em deixes, si ens deixes,
si tu, que no ets com ens volen fer creure que som
tothom, tu que saps perfectament el què és compartir,
conviure i cridar per la tolerància, el respecte, la igualtat
d’oportunitats, tu que has lluitat per mostrar que el món
podria ser diferent. Tu, que pots fer-ho possible... no ens
deixis i dóna’t a conèixer... fes notar la teva implicació,
la teva fortalesa i amb les debilitats, totes les nostres
debilitats i febleses, potser podrem construir un foradet
diferent, petit però conscient, petit però il·limitat.
Les notícies del dia són una secció ampliada de l’apartat de
successos i el què veritablement ens interessa no apareix
mai. Les paraules, sense imatge, no resulten atractives,

NE ME QUITTE PAS
diuen... no són predominants i més aviat escassegen.
Coneixem els lladres, les víctimes... i en canvi, ignorem
les petites victòries del dia a dia... les milers de feines
que ens permeten encendre el llum cada nit. Ignorem els
milers dels sacrificis de milers de famílies per tenir el pa
cada matí calent. Desconeixem l’esforç de milers d’homes
i dones que netegen cada dia els nostres carrers arreu del
món. Ignorem el treball de milers de persones que prenen
decisions cada dia i no sempre s’equivoquen. I fins i tot
ignorem el dolor i el patiment de qui s’equivoca. Algunes
persones opten per fer-nos creure que els personatges
són més reals que les persones... i aquí... ens han matat
la il·lusió de que esdevingui possible. I sovintegen les
creences més que les certeses... i disculpeu-me, però la
fe... és la ceguera del coneixement... o no?
La Juani
PD... No em deixis... Pau, Júlia, Robert, Esther, Andreu,
Joan, Paula, Marta, Carlota, Jaume..., Albert, Carme,
Glòria, Verònica, Rafa, Susanna, Anna, Florència,
Laura, Pep, Ignasi, Marina, Núria.... Montse, Carles,
Anton... Oscar, Frederic, Mónica, Bibiana, Pilar, Gemma,
Manel...Edua...
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Des de l’ACIR a Ribes un ventall de possibilitats, volem
promocionar els avantatges dels que podrem gaudir per
realitzar les nostres compres a casa, coneixent qui ens
despatxa i amb la garantia i confiança de sempre.

A partir del 6 de desembre s’inicia la
Campanya de Nadal ‘09 dels comerciants
de Ribes.
Una iniciativa promoguda per l’ACIR, amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes i el Departament de Comerç de la Generalitat.

La confiança de tot l’any amb esperit nadalenc

Música al carrer en
zones comercials.
30 vals de 50 euros per
poder gastar en qualsevol
comerç associat.
1 abonament anual i 5 a
Espai Blau*

*Cedits pel Com

A N U N C I A’ T

06

93 896 41 72

L’Altaveu nº 47 any 2009

abonaments mensuals

mplex Esportiu Municipal Espai Blau

CANVI CLIMÀTIC
QUÈ ES FA? QUÈ PODEM FER?

TAULA RODONA

MUNICIPIS, SOCIETAT i EL REPTE DEL
CANVI CLIMÀTIC A LA UNIÓ EUROPEA
Benvinguda:
Gemma Gallego, Regidora de Cooperació i Ajuda al
Desenvolupament.
Modera:
Bàrbara Scuderi.
Regidora de Medi Ambient i Habitatge.
Intervenen:
Susana Borràs.
Professora de Dret Internacional Públic i Relacions
Internacionals de la URV i experta en canvi climàtic.
Arnau Queralt.
Vicepresident del Col·legi d’ Ambientòlegs i assessor en
desenvolupament sostenible.
Conclusions i cloenda:
Mònica Miquel.
Presidenta de l’Àrea de Serveis generals i atenció a la ciutadania
del Consell Comarcal del Garraf.

20 de novembre 19h

Biblioteca Manuel de Pedrolo — Sant Pere de Ribes
Organitza:

Informació i inscripcions: mediambient@santperederibes.cat Tel: 93 810 92 77
www.santperederibes.cat
Col·labora:
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EL PODER DE LA SOJA
Laura Escofet i Rigual
Dietista-Nutricionista

Especialitzada en Trastorns
de la Conducta Alimentària

La soja és una lleguminosa altament
digestiva que destaca per la seva riquesa en proteïnes d’alta
qualitat i ferro. És per aquest motiu que els vegetarians la
substitueixen per la carn. S’utilitza com a ingredient en
molts preparats proteínics vegetals com el tofu o la llet de
soja. 250 g de soja proporcionaran el 30 % de les necessitats
diàries de proteïnes d’una persona adulta “sana”. Tanmateix,
el contingut en calci és molt semblant al de la
llet de vaca. El calci té un paper important en
l’osteoporosis, especialment en les dones
menopàusiques o en homes grans. Un
altre mineral, el fòsfor, també present
en la soja en quantitats importants, ens
ajuda a formar i enfortir els óssos, a
més de tenir un efecte bene�iciós en la
funció nerviosa i cerebral. A més, és rica
en magnesi i potassi, uns altres minerals
amb un paper afavoridor pel tractament
de la hipertensió i el manteniment del
bon estat el ronyó, els nervis i el cor.

El que és realment important
per a la població general és que la soja redueix
els nivells de colesterol; contribuint així a reduir la
incidència de malalties cardiovasculars. Diferents estudis
han demostrat que el consum de dues racions diàries
de proteïna de soja crua ajuden a reduir els nivells
de colesterol �ins un 9%. Altres estudis han evidenciat
que la substitució de la proteïna animal per la de la soja
disminueix un 20 % les taxes de colesterol dolent (LDL)
i de triglicèrids. Així doncs, el consum d’aquest aliment
ens assegura una reducció del risc de malaltia cardíaca,
arteriosclerosis i altres complicacions
de tipus
cardiovascular.
Per aconseguir aquest efecte s’aconsella
que hi hagi una ingesta regular de tofu o llet de soja i,
es desaconsella l’hornejat de les magdalenes, cereals o
barretes enriquides amb soja ja que destrueix la proteïna
d’aquests aliments i, per tant, el seu bene�ici desapareix.
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dietistaescofet@gmail.com

La soja també ens sorprèn per la seva
propietat, ja evidenciada, anticancerigena. Les iso�lavones
de soja detenen el creixement de cèl·lules canceroses. El
resultat obtingut és una reducció de la incidència de càncer de
mama, pròstata, úter i colon, els més prevalents en la nostra
societat.
Finalment, no em d’oblidar els seus efectes
reductors de la simptomatologia típica
menopàusica, ja que conté �itoestrògens
que substitueixen la decaiguda natural
d’estrògens.

A més de tots aquests bene�icis,
aquesta llegum està indicada per
aquelles persones intolerants a
la lactosa, ja que no conté aquest
sucre; pels diabètics, perquè ajuda
a regular els nivells de glucèmia; per
aquelles persones amb tendència al
restrenyiment (pel seu alt contingut en
�ibra), pels celíacs (perquè no conté gluten)
i pels dislipèmics (perquè disminueix el
colesterol i està equilibrada en àcids grassos).

¿Com podem menjar la soja?

•
Hem de recordar que és una llegum, així que es poden
elaborar tot tipus de plats (sopes, bullides, combinades amb
verdures, amanides...).
•
Consumir els seus derivats: tofu, llet de soja, salsa, oli
de soja, brots, farina, etc.

•
Perquè conservi les seves propietats nutricionals s’ha
de posar sis hores en remull amb aigua seguit de dues o tres
hores més de cocció.

Es té que emmagatzemar en un lloc fresc, encara que té una
llarga conservació. Si es guarda en recipients secs i hermètics
pot durar mig any.

SALUT

LA QUIROPRÁCTICA
Y EL CUIDADO DE
SU HIJO 2ª parte
La escoliosis
Entre las deformidades de la columna, la más grave
y frecuente es la escoliosis. Esta trágica enfermedad,
que afecta al niño física y emocionalmente, puede
llegar a interferir con la actividad de los pulmones,
corazón y otros órganos vitales.
Desgraciadamente el 90% de los casos de escoliosis se
diagnostica demasiado tarde porque es casi imposible
de detectar a simple vista. A estas alturas, ya suele
ser demasiado tarde para curarla del todo, aunque
la Quiropráctica ofrece importantes perspectivas de
mejora. Por lo tanto, la importancia de una prevención ¿Cuándo debo llevar a mi hijo a hacerse un
adecuada es primordial.
chequeo?

Necesidad de los chequeos

Se recomienda realizar revisiones a los 3, 6 y 10
años, cuando el niño sufra una caída o un golpe y/o
El Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral siempre que observemos algunos de los síntomas
dispone de equipos de diagnóstico y de tratamiento que indicamos a continuación:
de última generación, procedentes de EE.UU. y * Una cadera más alta
Francia.
* Un hombro más alto
Mediante un examen computerizado, se confirmará si * Una pierna que parece más corta
su hijo goza de una columna en buenas condiciones,
* Omoplatos que sobresalen
requisito indispensable para garantizar su buen
desarrollo y crecimiento. En el caso de detectar algún * Caminar con los pies torcidos hacia dentro o fuera
problema, este diagnóstico temprano permitirá llevar * Dolores de las articulaciones
a cabo un tratamiento rápido y eficaz.
* Dolores de crecimiento
* Estar cargado de espalda
El diagnóstico de la escoliosis
suele hacerse demasiado tarde,
ocasionando graves deformidades.

* Caerse a menudo
* Agitación e hiperactividad
Recuerde que la escoliosis es sólo perceptible
a simple vista cuando es demasiado tarde para
corregirla. Dé a su hijo la oportunidad que usted no
ha podido tener.
¿La Quiropráctica está adaptada a los niños?

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

Sí. Esta terapia natural, sin fármacos ni cirugía, es
ideal para los niños. La Quiropráctica ofrece técnicas
adaptadas a cada edad, desde el recién nacido de
3 días hasta el adolescente.

Para su total seguridad debe confiar su salud y su columna vertebral a un auténtico
profesional, doctor en quiropráctica o doctor en medicina con especialidad en este campo.
“LA SALUD DE LA ESPALDA DE TU HIJO DEPENDERÁ DEL CUIDADO QUE LE DES HOY”

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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AQUAREL-LA
C O S TA R R I C E N S E

Cristina Perelló
Carles Tudurí

Un viatge alternatiu a Costa Rica que ens permetrà conèixer
la veritable essència d’aquest país. Ens allotjarem en
establiments rurals per poder conèixer la cultura, els costums i
les tradicions d’aquesta terra i les seves gents. Tot això gaudint
de l’exuberant natura d’aquest país en un viatge sostenible.
Dia 1. BENVINGUDA A L’AEROPORT. Benvinguda a
l’aeroport internacional Juan Santamaría i trasllat a l’hotel.
Allotjament a San José.
Dia 2. TRADICIONS DE COSTA RICA. Després d’esmorzar,
a 2/4 de 8 del matí tindran el seu trasllat cap a Escazú. A les
8 del matí, el nostre guia local, que ha viscut tota la seva vida
a San Antonio de Escazú, s’afegirà al grup a San Rafael,
on començarà a explicar la rica història de Escazú. Quan
hàgim arribat a San Antonio, visitarem l’església catòlica de
San Antonio de Escazú, que és patrimoni cultural. CODECE
oferirà una interessant xerrada envers els esforços de
conservació de l’associació a la zona, què a més a més de
presentar una impressionant vista al Valle Central i una rica
flora i fauna, acull una gran varietat de contes i llegendes de
la zona. Al final de la marxa, un bouer amb la seva bonica
carreta típica estarà esperant per finalitzar amb un passeig
amb carreta. La propera visita és al taller de mascarades
de Don Genero Muntura, nét del llegendari mascarer Pedro
Arias. Es visita un “trapiche”.
Inclou l’esmorzar típic. Aquesta excursió dura 5 hores i mitja.
La resta del dia es lliure per tal de familiaritzar-se pel seu
propi compte amb la ciutat de San José.
* Associació de conservació dels turons d’Escazú.
DIA 3. SAN JOSÉ/TORTUGUERO. Després d’esmorzar,
aproximadament a 2/4 de 7 del matí, un xofer d’empresa
estarà esperant en el lobby de l’hotel per a traslladar al
visitant cap a la zona de Guápiles. Després es continua
cap a Cariari, es passa per a Cuatro Esquinas i després de
20 minuts s’arriba a Pavona. Aquí s’agafarà un bot que ens
portarà al Parque Nacional Tortuguero on es troba l’alberg
per a dinar. Tarda lliure per gaudir de la zona. Durant la
temporada de juliol a setembre (excursió opcional) per la nit,
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més populars a Europa. Tarda lliure per a gaudir del lloc
(Inclou els 3 menjars). Allotjament a Tortuguero.
DIA 5. TORTUGUERO/CAHUITA. Després d’esmorzar,
a 2/4 de 12 del migdia es realitza el viatge de tornada en
bot a l’embarcador de Pavona on un trasllat privat ens
porta al poble de Cahuita situat a la part sud de la costa
del Carib on també es troba el famós parc nacional del
mateix nom. Durant el camí es pot anar menjant el “boxlunch”. La fascinant cultura afro-caribenya és principalment
una combinació d’immigrants jamaicans, italians i xinesos
que predomina en aquesta regió i omple l’atmosfera amb
fragàncies molt especials i ritmes. Aquí és té l’oportunitat de
visitar platges de sorra blanca, volcàniques i molt boniques,
moltes protegides per esculls de coral. També es respira una
atmosfera del Carib, que té un sabor molt diferent al de la
costa del Pacífic deguda a la influència afro-caribenya. La
resta de la tarda és lliure per a gaudir de la platja. Allotjament
a Puerto Viejo de Limón.
DIA 6. CAHUITA/RESERVA INDIGENA DE LOS BRIBIS.
Esmorzar. Dia dur. Els clients han de sortir a les 7 del matí
per ser traslladats des de Cauhita fins el poble de Bambú a
les lleres del riu Telire. De camí es passa per la comunitat
indígena Bribri. A Bambú s’agafa la canoa per a navegar
inicialment pel riu Telire i posteriorment riu amunt pel riu Yorkin
fins arribar a la comunitat del mateix nom. En el trajecte,
tot depenent de les corrents del riu els passatgers han de
caminar alguns trams per les lleres degut a que les corrents
no permeten la navegació. Aquesta comunitat està habitada
per indígenes Bribrís. Aquí els visitants comparteixen amb
es pot fer un tour per a veure la gegant tortuga verda posar
el ous. Allotjament a Tortuguero.
DIA 4. TORTUGUERO. A les 6 del matí aproximadament
s’inicia el tour en bot de rems pels canals del Parque
Nacional Tortuguero (s’ha de tenir en compte que el visitant
ha de remar). El transport en bot és molt atractiu, ja que la
natura és molt rica en flora i fauna. Aquí és tindrà l’oportunitat
d’observar els tres tipus de monos (mono udolador, mono
aranya i mono carablanca), aus com el guacamai verd,
nudries i un bosc increïblement dens. Aquest tour té una
duració aproximada de 3 hores. A les 9 del matí es torna cap
al lodge per esmorzar. Després, a les 11 h el guia els porta pel
sender anomenat El Gavilán i que es troba dins del Parque
Nacional Tortuguero, sortint per la platja, per una zona que
no està dintre del recorregut de la canoa. En aquest lloc es té
l’oportunitat de veure granotes verinoses, serps, aus com els
falcons així com la versió natural de les plantes ornamentals
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a la possibilitat de gaudir d’alguna de les seves constants
explosions i erupcions. Allotjament a l’Arenal.
DIA 8. AGROTURISME A L’ÀREA DEL VOLCÀ ARENAL.
Després d’esmorzar, trasllat privat cap a San Marcos de
Cutris per iniciar l’excursió amb la visita a la casa de la família
Morales Vega. Observarem la forma en que s’aprofiten
les deixalles orgàniques d’una cort per produir biogàs, i
com, a través d’aquest procés tan interessant, s’elimina
la contaminació ambiental i es millora el benestar social
i econòmic de la família. A la casa de la família Gamboa
veurem com les deixalles orgàniques que es produeixen tant
a la casa com en el corral, són transformats en adob per a
ser utilitzat en els cultius. També es pot veure el procés de
munyir i degustar el formatge que produeixen. Finalment
els residents locals les històries de la comunitat, les seves
costums i la seva gastronomia. S’explica el procés rústic del
cacau que porten a terme i el teixit de les fulles de palma. Es
realitza una marxa de 3 hores que inclou visita a les finques
orgàniques del cacau i la banana. Tornada a l’hotel a les 4 de
la tarda aprox. Allotjament a Puerto Viejo de Limón.
DIA 7. CAHUITA/ARENAL. Després d’esmorzar trasllat
privat fins a la zona de l’Arenal. Arribada aprox. a 2/4 de 5
de la tarda. En aquesta zona es pot observar, si el clima ho
permet, el volcà Arenal, que es manté en constant activitat
des del 29 de juliol de 1968. Té dos paisatges diferents, un
cobert amb una exuberant vegetació que acull una diversitat
de fauna silvestre i una zona agrest de lava i sorra, resultat
de les constants erupcions. Es considera el principal atractiu
de la zona i l’observació es dóna tant de dia com de nit degut
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es visita a la família Vega Soto. Amb ells farem truites
“palmeadas” amb formatge en el fogó del costat de la casa
i a més a més “chorrearemos” cafè de forma tradicional.
Allotjament a l’Arenal.
DIA
9.
ARENAL/SAVEGRE
DE
QUEPOS
(COOPESILENCIO). Després d’esmorzar, trasllat privat
fins a Savegre de Quepos, ubicat a 45 minuts aprox. del
famós parc nacional de Manuel Antonio. Aproximadament
6 hores de viatge. Després d’instal·lar-se en l’alberg de la
cooperativa, es realitza una visita de familiarització de la
comunitat. Durant el recorregut s’informa sobre la història i
desenvolupament de Coopesilencio que originalment fou un
assentament de terres i posteriorment legalitzat pel govern.
Es visita l’escola, famílies del lloc i el comissariat. Allotjament
en l’alberg de Coopesilencio.
DIA 10. COOPESILENCIO. Esmorzar lliure per contractar
excursions per compte propi. Entre les activitats, ràfting pel
riu Savegre o visitar diversos projectes que té la comunitat, el
primer són les plantacions de palma africana on es brinda al
turista l’explicació de com es realitza l’extracció de l’oli, la cura
que s’ha tenir amb la palma i tot el relacionat amb ella, vista
a l’horta orgànica i a la compostera, tour per la lleteria, visita
a l’ebenisteria, a la granja de porcs i pollastres o excursió al
comissariat que és el lloc on s’aprovisionen els habitants de
Silencio. Allotjament en l’alberg de la Coopesilencio.

DIA 11. SAVEGRE DE QUEPOS/SAN JOSÉ. Després
d’esmorzar, sortida cap a San José. Arribada després de
migdia. La resta del dia lliure per veure la ciutat de San
José.
DIA 12. TRASLLAT A L’AEROPORT. Després d’esmorzar,
trasllat de l’hotel a l’aeroport.

www.viajesresponsables.com
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El noble suc

VI I SALUT

Qui no ha sentit, inclòs fet servir la frase ‘..una copa de vi al dia
es saludable’.
Una frase famosa , avalada per multitud de estudis de
prestigiosos i experts científics d’arreu del mon, es al mateix
temps una afirmació força discutida. No creiem necessari
posicionar-nos en cap dels bàndols, però si interessant veure
ambdós punts de vista en un mateix article.
Per un costat tenim els defensors del resveratrol, polifenols i
demes substancies que, sense saber-ho nosaltres, viuen
dins les ampolles dels nostres vins, majoritàriament en
els negres. Totes elles substancies antioxidants que,
juntament amb el contingut alcohòlic, exerceixen
una acció terapèutica en el nostre cos.
L’explicació científica a tots aquests efectes
es llarga i complexa però totes acaben
prometent que el consum moderat del
vi el converteix en un gran enemic de
l’aterosclerosi, la hipertensió, prevé les
trombosis, cuida la vista i fins i tot ens
allunya del tabaquisme.
Va ser quan uns investigadors, desprès de
realitzar probes a un grup de persones, per
tal de establir els efectes nocius del consum
del vi en la vista, descobreixen perplexes
com en confirmen tot el contrari. Segurament
estudis amb resultats com aquests han estat
poc promocionats per por a no augmentar el
nivell d’alcoholisme entre la població.
El vi també aporta alts nivells de vitamines A, B i C,
calci i magnesi, ja que no oblidem que aquest prové d’una
fruita com el raïm.
Per donar major veracitat a tot aquest ventall d’arguments, en un
primer moment intangibles, un llarg estudi indica el que s’ha donat
per anomenar “la paradoxa francesa”, que ens recorda, recolzat
amb un munt de exemples, que un país com França en el que
el consum de greixos i demés substancies perjudicials per el cos
es força alt gracies a la seva famosa cuina, es al mateix temps el
país amb menys malalties cardiovasculars, atorgant al vi de tan
fantàstica cura i oblidant-se d’altres components com l’oli d’oliva.
En l’altre costat hi trobem detractors, inclòs en el propi àmbit
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La Fil.loxera
científic, de tantes i tantes jornades d’estudi. Si ni tant sol ells es
posen d’acord son acceptables els dubtes per a la resta dels
consumidors.
El alcohol, present en tots els vins, fixa els greixos i això
ho saben tots els que alguna vegada s’han posat a dieta.
Tanmateix no es recomanable per embarassades, persones
hipertenses i un seguit de variades afeccions.
La Organització Mundial de la Salut (OMS)
recomana un consum màxim de 300 ml. al dia
(150 per àpat) per una persona adulta de uns
75 Kg. Si establim una ‘regla de tres’, les
persones que pesen menys del pes indicat
haurien de veure menys d’una copa de vi
per àpat. Si a tot això afegim que per cada
ampolla que consumim (en dos o tres
dies) ingerim uns 120 mg. de polifenols,
quantitat insignificant si tenim en compte
que en necessitem uns 25 gr. al dia.
Per això nomes podrem afirmar que tot
i el provat potencial del consum del vi,
aquest es molt dèbil i en poques ocasions
comprovarem els efectes beneficiosos en el
nostre propi cos de la mateixa manera que
en som perfectament ‘inconscients’ quan ens
excedim en el seu consum.
Cal dir que el consum dels fenols sense l’acció
soluble de l’alcohol no te els mateixos efectes sobre
el nostre cos, pel que fa que alguns traspassin els
beneficis saludables a la resta de begudes alcohòliques.
Com a conclusió diríem que ambdues postures no porten
a engany, doncs un consum moderat i raonable pot aportar
efectes preventius, paral·lels al plaer hedonista i relaxant que
ens proporcionen.
La moderació es la clau d’aquest debat obert .
El menjar és la part material de l’alimentació, però el vi és la part
espiritual del nostre aliment.
Alejandro Dumas

per
Ramon Prats

El bon menjar
SARDINES ESCABETXADES AMB CEBA

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES :
1 quilo de sardines fresques
2 cebes grosses
4 o 5 grans d’all
3 fulles de llorer
1 branca de farigola
1 cullerada sopera de pebre vermell
Pebre negre en gra
1 got de vi blanc
1⁄2 got de vinagre de vi
1 got d’aigua

ELABORACIÓ :
Netejar les sardines de cap i tripa treien bé l’escata, salar-les i fregir-les, sense enfarinar, amb oli d’oliva, que
quedin poc fetes.
A part en una cassola de fang escalfem oli i tirem la ceba tallada en juliana, els alls, el llorer, la farigola i el pebre
negre en gra. Deixem a foc lent fins que la ceba estigui transparent. Ara serà el moment de tirar el pebre vermell, el
vi blanc i el vinagre i ho deixarem coure 2 o 3 minuts, afegim les sardines i les cobrim amb l’aigua, rectifiquem de
sal i tornema deixar-ho uns 8 minuts a foc lent.
El plat està acabat, però és millor deixar-ho reposar unes hores,
Però si us podeu esperar fins l’endemà estarà molt més bo.
BON PROFIT
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El passat dissabte 17 d’octubre a les 6 de la tarda, es va
celebrar el”Correspurnes 2009” a Sant Pere de Ribes, amb
motiu del 30e aniversari dels Diables Petits de Ribes, la colla
infantil mes antiga de Catalunya.
Un Correfoc amb la Participació de totes les Colles de Diables
Infantils de la comarca, amb les Colles de Vilanova, Cubelles,
els Canyafocs de Canyelles, La Colla Vella de Sitges, i la Colla
de Sant Bartomeu de Sitges, així com les Colles de Sant Pau
d’Ordal, i Llorenç del Penedès.
La canalla dels Diables, de 6 a 14 anys van esta cremant pels
carrers del centre del nucli de Ribes, amb força presencia
de gent del poble, i altres indrets de la comarca que també
havien aprofitat ja que la Agrofira es celebrava el mateix cap
de setmana.

Esperant poder repetir
el “Correspurnes” cada any,
ja que va ser una experiència molt
atractiva tant pels petits com pels grans.
Remarcar en aquets moments complicats per les Colles
de Foc, que amb mes de 400 nens participant, com sempre, no
es va lamentar cap incident, el que demostra la ignorància de
molts governants a l’hora de regular els nostres costums.
Salut i Foc
Josep Graells

El roquetenc Juan Carlos Borrego irromp a la literatura amb la novel·la Cafè amb sal, una novel·la que
ha estat guardonada amb el XXI Premi de narrativa curta Ciutat de Mollerussa l’abril passat.
Cafè amb sal narra la història de cinc personatges que porten fins a l’extrem les seves obsessions,
les seves dèries i idees. La gelosia, l’enfrontament per l’ideari polític o el futbol, la revenja, l’amistat, la
fidelitat, la infidelitat, l’odi o l’afany de superació en el treball hi són ben presents. Ambientada en un
imaginari refugi de muntanya de la Cerdanya, la trama barreja situacions del dia a dia del món dels
excursionistes i els refugis amb un delirant argument amb trets de trhiller.
Redacció

Al restaurant La Premsa es pot veure, fins el dia 1 de desembre, una exposició de
pintura sobre seda de la artista Amèlia Pérez. Són 15 obres de diversos formats de
temàtica figurativa. El suport és la seda, un teixit “viu” i expressiu que transmet la
delicadesa i emoció per via del suggeriment.
En les seves obres, de suaus línies, es descobreix una sorprenent combinació de
colors. La pintora ha investigat amb els colors i les formes per crear una
realitat molt personal de tot allò figuratiu, tant en paisatge com en figura.
“Pintant sobre seda he pogut contemplar com els colors juguen,
s’escampen i fugen per trobar-se en paradisos màgics. En les seves composicions hi ha un cert sentit
poètic quan conjuga espais i formes cromàtiques. La seda ha substituït el llenç.”
També ha exposat divertides corbates de seda pintades amb la mateixa tècnica.
Un altre apartat de l’exposició són dissenys en plata realitzats amb la tècnica de la cera perdura: anells,
penjolls i arracades. Primer es realitzen en cera i després es porten a fondre. Una tècnica molt interessant
i laboriosa amb uns resultats increïbles, que permet fer una joieria molt imaginativa i escultòrica. Totes
les joies exposades són peces úniques que combinen creativitat, elegància i seducció. Dissenys atrevits,
textures inspirades en la moda i la natura… I molta imaginació.
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Butlletí de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes - Novembre 2009

L’AJUNTAMENT NO APUJARÀ
ELS IMPOSTOS L’ANY QUE VE
S’amplien els terminis d’ajornament i
fraccionament d’alguns tributs per facilitar-ne el
seu pagament en l’actual context de crisi

L

’Ajuntament de Sant Pere de Ribes no apujarà els impostos
ni les taxes municipals l’any que ve. Així ho ha aprovat,
mitjançant la proposta d’ordenances fiscals del 2010, el Ple
de la Corporació celebrat el passat dimarts 27 d’octubre, amb
els vots a favor del PSC, ICV-EUiA i ERC, l’abstenció de CIU-VIA
i PPC i el vots en contra d’UM9.
Les principals novetats en les ordenances fiscals per l’any que
ve les trobem en el redactat dels impostos i taxes per ajustarlos a la normativa i les modificacions per millorar la gestió dels
tributs, així com alguns canvis que facilitaran l’ajornament
o fraccionament d’alguns tributs a aquells ciutadans que ho
necessitin.
La regidora d’Hisenda, Marta González, ha volgut destacar
la contenció, el rigor i les mesures per ajudar a les famílies
i potenciar el teixit econòmic com a eixos bàsics de les
ordenances aprovades.
Amb caràcter general s’ha modificat l’Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació d’ingressos de dret públic
municipal ampliant els terminis d’ajornaments i
fraccionaments de 12 a 24 mesos.
Pel que fa als principals impostos, s’han fet les següents
modificacions: l’Impost de Béns Immobles (IBI), es redueix
en una persona el número de membres de la unitat familiar
per demanar bonificació per família nombrosa; en l’Impost
d’Activitats Econòmiques (IAE) s’ajusten errors de qualificació;
i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
s’inclou una bonificació per a les activitats emmarcades
en el programa d’ajuda “Arranjament habitatge gent gran”,
quan els ingressos familiars estiguin per sota de la renda de
suficiència.
En l’apartat de taxes, es proposa substituir la referència al
Salari Mínim Interprofessional per la Renda de Suficiència,
o adequar noms i fets imposables a la Directiva Europea
de Serveis. Pel que fa a la taxa de recollida, tractament
i eliminació d’escombreries i altres residus sòlids urbans,
es modifica la tarifa dels locals sense activitat i garatges
independents en funció de la seva mida.

El Ple de les ordenances es va celebrar a la Casa de la Vila

Finalment la proposta d’ordenances 2010 també recull un
reforç i major difusió de les bonificacions en el pagament
dels impostos per donar suport a les famílies que travessen
dificultats econòmiques a causa de l’actual conjuntura
econòmica.
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L’AJUNTAMENT OBRE UN EXPEDIENT
SANCIONADOR A MOVISTAR PER
LES ANTENES DE CID CAMPEADOR
S’instal·larà un equip de control permanent de
nivells de camps electromagnètics.

L

’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha
obert un expedient sancionador a un
operador de telefonia mòbil (Telefónica
Móviles España - Movistar) per alterar
les instal·lacions que disposa al terrat
d’un immoble del carrer Cid Campeador
de les Roquetes. Arrel de la inspecció
realitzada en data 13 d’octubre de 2009,
l’administració local va poder comprovar
que s’havien instal·lat nous aparells en
el màstil de l’antena sense les
corresponents llicències municipals, que
són
manifestament
il·legals
en
l’emplaçament i no s’ajusten al Pla
Especial existent. Per aquest motiu, i
mitjançant Decret, s’ha obert un
procediment sancionador per il·legalitat
urbanística.
Cal recordar que l’Ajuntament disposa
d’un Pla Especial de telefonia mòbil per
normalitzar i regular les instal·lacions
d’antenes de telecomunicacions a tot el
terme municipal, aprovat definitivament
el 22 de febrer de 2007.
Tal i com es va acordar en el seu dia
entre veïns i ajuntament, en aquests
moments LOCALRET està realitzant un
estudi sobre l’actual Pla Especial de
telefonia mòbil amb l’objectiu de revisar-lo
i fer-lo més restrictiu respecte a les
ubicacions d’antenes i instal·lacions. Està
previst que l’ajuntament disposarà
d’aquesta diagnosi i de les seves

Antenes de telefonia mòbil ubicades en un immoble del carrer Cid Campeador

conclusions cap al mes de març de l’any
que ve.
Paral·lelament a l’encàrrec d’aquest
projecte, el Consistori també ha efectuat
diverses medicions dels camps
electromagnètics de les antenes amb
tècnics especialistes, tant al matí com al
vespre, havent donat com a resultat que
totes les mesures efectuades estan molt
per sota dels nivells de referència que

marca la llei.
Amb la voluntat de seguir els controls
d’aquesta mena d’instal·lacions, la
Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació de la Generalitat
concedirà en breu a l’ajuntament un
equip de control permanent de nivells
de camps electromagnètics d’estacions
base de telefonia mòbil, que serà instal·lat
al municipi.

EL PLE DEMANA UNÀNIMAMENT LA SUBVENCIÓ DELS
PEATGES DE L’AUTOPISTA PAU CASALS
El Ple del mes d’octubre va aprovar per unanimitat una moció per la subvenció dels peatges de l’autopista C-32 als residents
del municipi i de la comarca.
Concretament, l’Ajuntament demanarà a la Generalitat de Catalunya que subvencioni el 100% dels peatges de l’autopista
C-32 als residents del nostre territori que es veuen injustament obligats a pagar per entrar o sortir de la comarca cap a l’àrea
metropolitana de Barcelona i de Tarragona, i fins i tot per desplaçar-se dins la mateixa Comarca del Garraf o, com en el cas de
Sitges, per fer-ho dins d’un mateix municipi.
Mentre no es posa en marxa aquesta mesura, es demana a la Generalitat de Catalunya que n’adopti d’altres per fer possible
que els ciutadans i les ciutadanes del Garraf no hagin de pagar més de la mitjana per quilòmetre que es paga en el conjunt
d’autopistes de peatge del país.
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S’INICIA LA CAMPANYA
DE LA PODA 2009/10
S’ubiquen punts específics de
recollida de restes vegetals

Un dels contenidor de recollida de restes vegetals que s’instal·len per la poda

U

n any més per aquestes dates,
coincidint amb l’època de poda,
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
torna a desplegar el dispositiu per portar
a terme la campanya de la recollida
específica de restes vegetals.
Del 14 de novembre fins al 14 de febrer,
s’ubicaran a diferents punts del municipi
uns contenidors específics per dipositar-hi
les restes vegetals que generen els jardins
particulars durant l’època de poda. Així,
se n’instal·laran estratègicament quatre a
Ribes i tres a les Roquetes, principalment
en aquelles zones on hi ha més densitat
d’habitatges amb jardí.
Un cop es vagin emplenant, els recipients
s’aniran buidant i les restes vegetals
recollides es trituraran en el mateix punt
per després transportar-les a la planta de
compostatge del nostre municipi i fer-ne
compost.
Aquest servei funcionarà tots els dies de
la setmana durant tota la campanya.
En aquests contenidors únicament s’hi
poden dipositar restes vegetals (branques,
fulles, gespa...) i no s’hi poden tirar
cap altre tipus de residus que no sigui
material vegetal (terra, pedres, runa, etc.).

Tanmateix, s’aprofitaran per recollir els
arbres de Nadal naturals (sense recipient)
després de les festes nadalenques.
Els punts de recollida de restes vegetals
són d’ús exclusiu per als particulars,
doncs les empreses i els professionals
del sector de la jardineria han d’anar a la
deixalleria municipal.
Els punts de recollida s’ubicaran, a Ribes,
a les cantonades dels carrers Nou amb
Passeig Circumval·lació; c/ Sagrada
Família amb Enric Morera; c/ Balmes
amb Passeig Circumval·lació; i a Can
Macià. Pel que fa a les Roquetes, els
contenidors estaran a les interseccions
dels carrers Pedraforca amb Avinguda
Montseny, carrer Puig de la Mola amb
Montardo i carrer Doctor Ferran amb Pica
d’Estats.
Cal recordar que per a grans quantitats
de restes vegetals, el més aconsellable
és portar-les a la deixalleria municipal
(al polígon industrial de la Vilanoveta)
per evitar el col·lapsa dels contenidors.
L’ajuntament ha disposat el telèfon
d’atenció ciutadana 902 076 760 per
notificar qualsevol incidència o avisar
quan es detecti un contenidor ple.

S’APROVA EL
PROJECTE EXECUTIU
DE LES NOVES LLARS
D’INFANTS
L’Equip de Govern municipal va aprovar
definitivament el passat 27 d’octubre
els projectes de construcció de la nova
llars d’infants que s’ha de construir
al sector de Les Parellades de Ribes
i de reforma i ampliació de la llar
d’infants Els Tres Pins de les Roquetes.
El pressupost total d’aquestes dues
actuacions és d’1.766.255 euros.
La nova llar d’infants de Les Parellades,
amb un pressupost de 802.339,50
euros, serà un edifici de nova planta
amb un programa funcional orientat a
les necessitats del municipi i s’ajusta a
les recomanacions per a la construcció
d’escoles bressol municipals (Escola
Bressol de dues línies). Tindrà una
capacitat inicial de 82 places i una
superfície construïda de gairebé 500
m2.
Pel que fa a la reforma i ampliació
de la llar d’infants Els Tres Pins, que
tindrà un cost de 963.885,70 euros,
s’ampliarà el nombre d’aules i de les
zones comunes per tenir a l’edifici
complert un total de 10 aules amb
capacitat per a 148 infants.

ES DEMANEN
MILLORES DE L’ADSL
AL MUNICIPI I ALS
POLÍGONS
A la darrera sessió plenària es va
aprovar, amb el suport de tots els grups
municipals, una moció presentada
pel PPC per continuar instant a
Telefònica i a les administracions
públiques competents més inversió
en infrastructures i modernització dels
centres de distribució de senyal ADSL
al nostre municipi per donar el servei
i la velocitat necessària en el
subministrament de banda ampla
d’ADSL, tant als nuclis urbans com a les
urbanitzacions i polígons industrials.
Aquesta petició es deu a les
deficiències en el servei de
contractació i qualitat de banda ampla
que s’ha donat en determinades zones
i sectors. Millorar aquesta situació es
considera de vital importància per a
la millora de l’evolució tecnològica
i l’augment de competitivitat del
municipi.
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TAULA RODONA
SOBRE EL CANVI
CLIMÀTIC
La regidoria i el Consell Municipal
de Medi Ambient han organitzat pel
divendres 20 de novembre una taula
rodona sobre el canvi climàtic.
A l’acte, que es farà a la biblioteca
Manuel de Pedrolo de Ribes a les
set del vespre, i intervindran com
a especialistes en la matèria la
professora de Dret Internacional
Públic i Relacions Internacionals de
la URV i experta en canvi climàtic,
Susana Borràs; i el vicepresident del
Col·legi d’Ambientòlegs i assessor en
desenvolupament sostenible, Arnau
Queralt.
Partint del lideratge de la Unió
Europea en la lluita contra el canvi
climàtic i del paper fonamental dels
ens locals i la societat civil per fer
front a aquest fenomen, aquesta
xerrada es propasa analitzar i debatre
sobre els reptes que el canvi climàtic
pruposa.

MARIDATGES I TAST DE VINS
A RESTAURANTS I CELLERS

D

esprés de l’èxit de la 4a edició de l’Agromercat i del Mercat del Cava, aquest mes
de novembre s’inicien els maridatges i tasts de vins a restaurants i cellers.
Aquesta és una altra de les accions organitzades per la regidoria de Comerç i Turisme
de l’Ajuntament, emmarcades dins la campanya “Productes de la Nostra Terra”, per
impulsar la promoció conjunta del vi elaborat al nostre municipi i la gastronomia.
Es per això que fins al 3 de desembre es portaran a terme diverses sessions de tast
de vins i maridatges entre els restauradors i cellers que col·laboren en aquesta nova
proposta.
Mitjançant aquestes sessions, els restaurants del municipi donaran a conèixer les
particularitats del vi i del cava elaborats a Sant Pere de Ribes tot acompanyant un bon
sopar pensat per a l’ocasió. El preu de les sessions varia en funció del restaurant i del
menú i pot ser de 28 o 45 euros. Pel que fa als cellers, la degustació de productes
tindrà un preu de 6 i 10 euros.
Els restaurants i cellers participants en aquest cicle són els restaurants La Vaquita,
Ibai, Soligó, La Premsa i els cellers Can Ferran i El Cep.

TALLER CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
En el marc del Dia Internacional
contra la violència de gènere, que
se celebra el 25 de novembre,
l’Ajuntament organitza un taller amb
el nom “La violència en les relacions
de parella”.
En aquesta activitat es combinarà
una part informativa amb algunes
exercicis participatius on es tractarà
de visualitzar les diferències entre
dones i homes en les relacions
de parella, tot ajudant a descobrir
determinades
estratègies
per
aconseguir la resolució no violenta
dels conflictes.
El taller es farà el 25 de novembre,
de sis a vuit de la tarda, a la sala
polivalent de la Masia Can Puig de
Ribes.
També el mateix dia 25, a les sis de
la tarda, les biblioteques del municipi
portaran a terme una nova edició
dels Contes per a la Igualtat, amb
representacions teatrals per a nens i
nenes de 3 a 10 anys.
Per fer la inscripció podeu trucar al
938109268 o per correu electrònic
(herenamm@santperederibes.cat).
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