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Editorial

I

vinga fred, i vinga pluja, i tot i les inclemències del temps, vinga Festes Majors.
Un recull d’imatges, com sempre després d’una complicada selecció limitada per
l’espai, mostra la sortida al carrer de les tradicions i la cultura popular del nostre
municipi. Enguany hem canviat la crònica de Festa Major per petits textos relacionats en
forma de dites o versos en el cas de Ribes, i de petites traces històriques de colles i balls
en el cas de les Roquetes. Com sempre declarar el nostre agraïment per les fantàstiques
imatges cedides pels nostres col·laboradors en Xavier Callao (Ribes), i en Joan Ars
(les Roquetes), sobretot per acceptar les retallades dels seus extens reportatges. Ells
continuen treballant per oferir en el mes de març els Carnavals, que han estat d’allò
més.
De Mas en Mas, a les Casetes, un mas enclavat gairebé a la forta roca d’un massís de
Garraf que s’alça amunt i en fila…, diu la Núria Martí.
A la cuina, el nostre xef ha passat de xatós i truites de botifarra i ens recomana provar
amb un ànec a la taronja. Té molt bona pinta, s’hi nota el carinyo, que a l’hora de cuinar
és imprescindible.
S’incorpora un nou col·laborador a L’Altaveu, en Bernat Planas, inicia el seu espai
amb un document dedicat a una malaltia que poc a poc va ocupant més i més espai en la
nostra societat. No sobren explicacions, l’ Alzeimer és un gran desconegut.
En El Noble Suc, els beneficis de la vinya i el conreu ecològic, un sistema tan actual
com imprescindible per mirar de donar continuïtat a la malmesa terra i nodrir-nos del
més natural.
A les Roquetes s’inaugura un nou esplai on petits i no tan petits podran gaudir d’una
nova iniciativa recolzada per l’ajuntament.
En el proper número Carnaval protagonitzarà unes quantes pagines de L’Altaveu
mentre, esperem que passats els freds i les pluges puguem començar a parlar de la
esperada primavera i gaudir d’un sol que surti amb força per a tothom.
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SANT PAU 2010

Ball de pastorets,
(El Rabadà a dalt dels garrots)
Ribetans en aquest día
celebrem Festa Major;
en tots els pobles que aneu
no en trobareu de millor.
Des de dalt d’aquests garrots
saludo les Autoritats,
els amics, el poble, a tots.
Que Sant Pau, nostre Patró
ens uneixi en germanor.
J. G. i P.
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Ball de cercolets, Àngel
Avui que és tot alegria
i tothom està content
passeu les hores del dia
satisfets, alegrement.
Oblideu aquests defectes
per si us poden molestar:
els homes no són perfectes
i han de saber-se estimar.
Per Sant Pau tot es perdona
si hi ha bona germanor.
Que la festa sigui bona:
visca la Festa Major!

Passada la festa major,
quan al col.legi, a dos quarts
d´onze, sortíem al pati, tots
els nens ja teníem preparats
els bastons si d´aquelles
branques de plataner en
podíem dir bastons, fins que
el cop de xiulet ens deia que
havíem de tornar a a classe,
quedaven dins de nosaltres
i en l´aire d´aquell pati les
tonades del passar i rebatre,
de les creus, de la boja...
Jordi Mestre i Escofet,
programa de la 7a Trobada
Nacional de Bastoners de
Catalunya, Ribes, 1982.

Sant Pau ras, de collita omple el cabàs.
Sant Pau nevat, any de fam assegurat.
Sant Pau mullat, tot l´any esgarriat.
Sant Pau seré, tot l´any anirà bé.

Versos del Ball de Cercolets
Al cor de la hivernada
celebrem Festa Major
la més típica i animada
pels ribetans de debò.

A N U N C I A’ T

93 896 41 72

Esmorzars
Festes infantils
Exposicions

Classes de ball

Sala de billar i diana

M ol t-D i f e R en T B a r-C o untr y

Futbol,TV
Cerveses d’importació
Plaça Catalunya, 4 - Tel. 693 69 01 53
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La Dragona
A l’any 1995, coincidint amb la
Diada de Sant Jordi, es va celebrar el
naixement de la dragona de les Roquetes
en la rambla de Rafael Alberti. Aquesta
bestiola d’escames i garres que semblen
ens vulguin agafar, va ser ocultat al
públic per voluntat de la colla perquè la
sorpresa fos més gran.
Va néixer d’una manera espectacular de
dins d’un gran ou.

SANTA EULÀLIA 2010

Ball de cercolets
El balls de cercolets resulten
antiquíssims. L’origen dels
balls amb cèrcols es remunta
a les festes que antigament
es dedicaven a la flora, molt
celebrades pels grecs i romans
Joan Amades ens diu que el
ball de cercolets pot reconèixer
un origen que radica en les
festes i cerimònies de les
veremes, en les quals havia
estat freqüent simular la
construcció d’una bota que els
ballaires encara figuren

El ball de cintes
És aquest ball amb la versió del noi
al mig el que ballem a les Roquetes i
va sortir per primera vegada a la Festa
Major de l’any 1974, des de llavors han
estat moltes les noies que l’han ballat
pels nostres carrers. Un bon grapat de
noies el ballaren fins l’any 1979, el noi
que més va durar ballant al mig va ser
Àngel Arenas.

04
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El Duc
Aquesta figura representa un duc reial,
que a hores d’ara es troba desaparegut
de les nostres contrades, però en altres
èpoques tenia el seu habitat al massís
del Garraf.
El Duc va sortir gràcies a la iniciativa de
l’Associació de Veïns de Les Roquetes
del Garraf, entitat que s’encarrega de
treure´l als cercaviles, i va fer l’encàrrec
de la seva construcció a Paco Martín
Caro.

Ball de panderetes
El ball de panderetes propi es va
estrenar a les Roquetes a l‘any 1984 dins
de les activitats endegades pel Casal
de Cultura. L’encarregat d’ensenyar el
ball va ser Aleix Guillaumes de Ribes,
i la responsable d’aquesta colla durant
molt de temps va ser Montse Senso,
fins que fa un parell o tres d’anys es
van començar a encarregar algunes de
les noies que havien ballar aquest ball,
encara que ara estiguin ballant en una
altra colla.
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De mas en mas

per Núria Martí

LES CASETES
Més enllà de les Torres, propera a d’altres masies
com el mas d’en Pujol, la Carretera, can Miret de
les Torres o can Burguera, hi trobem les Casetes,
un mas enclavat gairebé a la forta roca d’un massís
del Garraf que s’alça amunt i enfila Torrent de Jafre
enllà. De fet, anteriorment hi passava a prop el camí
antic de Sitges a la Plana Novella, el que es troba
al Pla de camins veïnals del terme de Sant Pere de
Ribes, l’any 1878. També llavors era transitat el camí
que de Sitges anava a Ribes per les Casetes, i que
seguia fins a Vilafranca creuant la riera de Begues i
passant per la Torreta.

06

L’Altaveu nº 49 any 2010

La casa, amb teulada a dues vessants, ha estat
una casa de pagès per on hi han passat diverses
generacions de masovers, té diverses estances, i
també coberts i una part posterior on s’hi guarden
les eines. La formen dues cases adossades, que
recentment han estat rehabilitades i adequades com
a vivenda.
Al seu interior encara s’hi conserven elements tant
antics com un enorme cup construït amb pedra i els
sostres de viga antiga.

Vista lateral de la masia de les Casetes.

La seva activitat principal i diària actualment es duta
a terme per Josep Fontanals, conegut per molts com
en Pep Soques, i consisteix des de fa més de vint
anys en el conreu de la vinya i els camps d’horta.
Anteriorment, la casa havia tingut com a masovers en
Pep Camps i la Marina Raventós, també ribetans.
Al cap dels anys, quan la casa encara va tindre un
altre masover, es van habilitar uns terrenys propers
al mas, per poder criar-hi porcs, tot i que aquesta
activitat va durar poc temps.

Una de les portes de la façana principal d’entrada a la casa i
que s’utilitzava antigament.

Va ser a finals dels anys vuitanta quan, per donar
un nou impuls a la feina que ja es feia a la GranjaEscola Can Pere, Josep Fontanals va començar com
a parcer a treballar les terres de les Casetes, així
com l’horta i el conreu de fruiters.
Una part de vinya de tres hectàrees properes a la
carretera de Sitges també els permetíen, com ara,
fer-ne malvasia cada any.
Tot plegat va fer que la producció d’excedent quant

TAXI
R.Garcia

687 464 820
607 733 213

24h.

L’Altaveu nº 49 any 2010

07

A la part posterior de les Casetes es on hi trobem
tots els horts d’hortalisses, i també un miler
d’oliveres que hi han estat plantades. Hi ha molts
tipus de productes que es conreen segons l’època
de l’any i que es cullen a diari.
Quan en Josep va entrar a les Casetes, hi treballava
en Magí Marcè, o Magí de can Portacreus, una
casa del nucli de les Torres, avui encara existent.
Ell també n’era parcer, i normalment duia a terme
les feines amb el tractor, i al principi era qui portava
les vinyes de la carretera. Ajudava a llaurar, i fins
i tot després amb els anys també va col.laborar a
can Pere dedicant-hi moltes estones de temps.

A la banda posterior del mas, l’entrada que condueix al cup.

D’altres persones fortament vinculades a
les Casetes són aquelles que en segueixen
l’activitat diària de prop, i que a la vegada en són
partíceps.

a fruita i verdura es vengués, com passa actualment,
al mercat setmanal de Ribes cada divendres i també
a la botiga de l’avinguda de l’Onze de Setembre que
hi va haver fins fa no gaire.

Una petita part de l’hort de les Casetes, on s’hi pot veure el
sistema que utilitzen pel regadiu.

A N U N C I A’ T
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La part posterior de la masia, on s’hi guarda la maquinària, i on
es pot veure part de la collita de bledes al fons.

93 896 41 72
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Una de les moltes oliveres que recentment s’hi han plantat .

Tots els socis i treballadors de la Cooperativa de can
Pere, com l’estimat Lluís Molina i altres que hi van
treballar un llarg temps.
I una cosa important, lloc emblemàtic de molts amics
del mas que hi han celebrat estones a la fresca,
i aixecades de broc. Mones, calçotades, fins i tot
matances del porc. Des de les Casetes sembla que
només un senti tronar, que soni tan sols l’udol del
mussol quan és hora de sopar, que tregui el nas el
sol quan el dia torna a començar.

L’Altaveu nº 49 any 2010
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Afeccions del sistema nerviós: L’Alzheimer
Bernat Planas Pascual
Fisioterapeuta
Especialitzant-se en neurologia
bernat.planas@fisioterapeutes.org

CERVELL NO AFECTAT

La malal�a d’Alzheimer, descrita per el neuròleg alemany Alois
Alzheimer, és la forma més comuna de malal�es degenera�ves
del sistema nerviós central.
Aquesta patologia és secundària a la degeneració neuronal
progressiva i afecta sobretot a individus de mitja i avançada
edat. Té una incidència fins a un 10% en individus de 60 anys i
augmenta fins a un 50% en individus de més de 85 anys.

CERVELL AFECTAT

Aquesta síndrome és d’e�ologia desconeguda, és a dir, se’n
desconeix l’origen i el que la causa. El més caracterís�c de
l’alzheimer són la presència de plaques amiloides que són com
uns dipòsits de proteïnes anormals.

o

Agnòsia visual (Deficiència en la percepció
visual sense que existeixi ceguesa)

o

Trastorns psiquiàtrics: agitació nocturna,
trastorns del caràcter, accentuació del caràcter
premòrbid (abans de la malal�a). Reaccions
desmesurades (riure, plorar...) de vegades fins
i tot poden arribar a ser persones agressives
inclús poden produir-se fugues de domicili,
idees delirants, quadres confusionals...

o

Pot aparèixer el signe del mirall o de Forment.
És aquell on la persona es posa a parlar amb
el seu propi reflex quan es veu al mirall com si
aquest fos una altre persona.

Podríem dividir l’evolució de la patologia en 3 estadis.
•

•

Estadi I: Fase inicial o demència lleu
o

Pèrdua progressiva de memòria recent i
incapacitat per aprendre’n de nova.

o

Apràxia construc�va discreta (incapacitat de
copiar imatges o formes geomètriques)

o

Trastorns lleus de fluïdesa del llenguatge,
entenen bé però parlen menys.

o

En un 20-30% de casos depressió.

Estadi II: Fase de demència moderada, afectació de les
ac�vitats de la vida diària (AVD)

Estadi III: Fase severa
o

Agnòsia, incapacitat per reconèixer es�muls ja
coneguts, molt severa, però conservació de la
memòria afec�va.

o

Mu�sme o quasi

o

Pèrdua del control d’es�nters (eneuresi)

o

Alteracions motores (rigidesa, postures en
flexió, pèrdua de to muscular,...)

o

Pèrdua de memòria remota i semàn�ca

o

Desorientació en temps i espai

o

Apràxia construc�va.

o

En ocasions crisis epilèp�ques.

o

Apràxia ideomotriu1 i finalment ideatòria2 (1la persona ja no pot realitzar voluntàriament
una tasca apresa quan se li donen els objectes
necessaris. Per exemple, si se li dóna un
tornavís, pot intentar escriure amb ell com si
fos un llapis; o podria tractar de pen�nar-se
el cabell amb el raspall de dents. 2-És quan la
persona ja no pot realitzar tasques complexes
apreses en l’ordre apropiat, com posar-se els
mitjons abans de calçar-se les sabates.)

o

Pèrdua de pes

o

10

•

Trastorns de fluïdesa del llenguatge, escassa
comprensió i anòmia (dificultat per trobar la
paraula adequada en cada cas)
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Aquestes persones tenen una esperança mitjana de vida entre 7
i 10 anys. Aquesta malal�a en si no és mortal sinó que les causes
de la mort acostumen a ser per altres malal�es com infeccions a
causa de la disminució de la funció del sistema immunitari, per la
pèrdua de pes, per problemes cardiorespiratoris,...
Es pot diagnos�car a través de tests neuropsicologics (com
un mini-mental inferior a 23 punts), i quan la persona no
presenta una altre malal�a sistèmica o neurològica. També
les exploracions complementàries són de gran ajuda, com la
ressonància magnè�ca que mostraria atrofia de la part cor�cal
del cervell, del hipocamp i dels lòbuls temporals)

SALUT

COLUMNA SANA, SISTEMA
NERVIOSO SANO, UNA
SALUD PERFECTA 2ª- parte
Las subluxaciones
Cuando las vértebras que componen la columna
vertebral pierden su alineación normal, pueden
llegar a comprimir la médula espinal o las raíces
nerviosas. Este fenómeno, llamado subluxación,
crea interferencias neurológicas.
Si no se tratan a tiempo, las subluxaciones pueden
a la larga conllevar graves trastornos tales como
asma, problemas digestivos o ginecológicos,
nerviosismo, hipersensibilidad al estrés o
depresión. Sin olvidar, por supuesto, hernias
discales, dolor de espalda, pinzamientos, etc.
Las subluxaciones tienen causas múltiples: malos
hábitos posturales (en la vida cotidiana, en el
trabajo, durante el sueño), accidentes, caídas o
incluso traumas cervicales producidos durante el
parto. El proceso de envejecimiento es también
un factor de subluxaciones.

La Quiropráctica
La misión de la Quiropráctica es detectar y corregir
las subluxaciones. Al restituir a las vértebras su
posición natural, se eliminan las interferencias y
el sistema nervioso recupera su funcionamiento
correcto. Por consiguiente, los dolores y trastornos
desaparecen y se restablece la salud.

tiene también que saber que hoy en día, son
pocos los atletas de alto nivel que no recurren a
la Quiropráctica para mejorar sus rendimiento de
manera natural.

La importancia de los chequeos
Para saber si su sistema nervioso está libre de
interferencias, es importante hacerse un chequeo
quiropráctico lo antes posible.
Sólo el doctor en Quiropráctica, especialista de
la columna vertebral y del sistema nervioso, será
capaz de verificar si su columna y sus vértebras
tienen o no subluxaciones. Es el único facultativo
de salud formado y capacitado para llevar a
cabo la detección de las subluxaciones y su
tratamiento.

A diferencia de la medicina tradicional, la
Quiropráctica no sólo trata un síntoma, como por
ejemplo el dolor. Al contrario, localiza y trata el
origen del problema, y esto, lo hace de manera
natural, sin recurrir a fármacos ni cirugía.
Por su acción sobre el sistema nervioso,
la Quiropráctica proporciona un verdadero
estallido de energía al organismo. Los ajustes
quiroprácticos por ejemplo han sido vinculados
al fortalecimiento del sistema inmunitario. Se
Para su total seguridad debe confiar su salud y su columna vertebral a un
auténtico profesional, doctor en quiropráctica o doctor en medicina con
especialidad en este campo.
SU SALUD EN BUENAS MANOS, NADIE SE LO MERECE MÁS QUE USTED

Dr. Chiappinelli
Director y fundador del Centre
Chiropràctic de la columna
vertebral de Sitges y Barcelona
www.quiropractic.es

Para más información sobre la quiropráctica o del Centre Chiropáctic de la Columna Vertebral del
Dr. Chiappinelli consulte: www.quiropractic.es o llame al: 93-8110101 Sitges o al : 93-4875035 Barcelona.
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Inauguració de l’Associació Esplai
Joves de les Roquetes
El passat dissabte 23 de gener d’enguany es va celebrar
l’acte d’inauguració del casal de l’Associació Joves de
les Roquetes. De moment hi ha 22 nens/es matriculats,
l’esplai té les seves activitats tots els dissabtes de 16,30 a
19,00 hores en calendari escolar. L’entitat també té previst
fer activitats per als adolescents i per als pares.
Per formar l’entitat van tenir el suport de l’Ajuntament a
través del departament de cultura i del Pla de l’Entorn, que
va subvencionar els cursos de monitors i premonitors com
també la cessió d’una aula del Centre Cívic L’esplai.
L’esplai està format per tres monitors de 18 anys, i sis
premonitors d’entre 16 i 17 anys, per un límit de 30 places
pels nens.
La part organitzativa i administrativa la porten sis adults i
un adolescent membres de la junta directiva.
President : Quique Herrera
Sotspresident : Balbíno Gil (monitor)
Secretari : Xavi Candial
Tresorera : Mari Fernández
Tresorera : Glòria Tost
Vocal : Manolo Colorao
Vocal : J. Carlos Borrego
Monitors : Balbíno Gil, Yago Ruiz, Alejandro Fernández.
Premonitors : Noelia Carabaotes, Rosa Chacón, David
Herrera, Ivan Prieto, Javier Baena, Alex Suarez.
A la inauguració van fer acte de presència, la Tinent
Alcalde, Abigail Garrido, la Regidora de Cultura i Esport
Carme Farràs, i el Tècnic de Cultura Toni Marsé.
La Junta Directiva de l’entitat, des d’aquesta pàgina de
L’Altaveu volen donar a totes aquestes persones el seu
agraïment com també als pares que han confiat en portar
els nens a aquest esplai.

A N U N C I A’ T
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El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

PAISATGE LOURDIÀ...internacional
Realment és com un miracle. O potser sigui cosa del
fred. Amb la cruesa de la realitat hem deixat ja enrere
festes i festejos, la vida continua i continua deixant
empremtes desagradables a les llistes de l’atur.
Pugen els preus i el miracle de la vida, ara sí que
ja no és cap referència poètica ni metafòrica, és la
constatació de la supervivència en una societat, que
sense transformar-se, ens porta a la misèria. Com
sempre. I no serà el mateix per a tothom.
Les diferències i les desigualtats s’incrementen i
aguditzen. El paisatge esdevé el miracle. Mentrestant
a l’altre barri, desastres naturals evidencien desastres
econòmics i socials. La mort ens cruspeix l’ànima
igual que les bones accions pretenen compensar
nefastes decisions.
Gotes de sang són la catifa per on circulen
organismes internacionals que arrosseguen culpes i
desmereixen conseqüències, al sud, a l’est... al bell
mig del centre de la ciutat.
I quan hi ha qui es cobreix de restes... altres es
cobreixen de glòria. Davant la immerescuda injustícia
la dels pobles que sobreviuen a les adversitats d’una
història que no han pogut escriure i en canvi han
protagonitzat.
La notícia després de 40 dies desapareix de les
portades i de les tertúlies, de les converses del carrer
i dels pensaments de molta gent, fins el següent
terratrèmol. Però la història continua. La desgràcia
continua sumant desgràcia. Els plors han seguit a la
desesperació i la fam als rius de sang.

Posar-hi remei seria poder tornar enrere.
I de la cruesa a les runes modernes d’una Grècia
que reclama pietat. Mentre moren encara infants a
l’Afganistan i el quart món creix al costat de casa.
Mentre hi ha persones a les presons per pensar i
persones lliures sense pensament. I aquí sindicats,
empreses i govern seuen per tirar endavant un pacte
que ens ha dut a l’ensorrament dels principis, a la
decadència dels drets.
Avui, que pretenia passar pàgina a l’austeritat
ètica de la darrera dècada, encetem un any on els
anuncis a la televisió pública han estats substituïts
pels anuncis de la cosa pública: jubilació als 67,
jocs olímplics al 2022...I en canvi cap acord per la
reducció d’emissions en la cimera de Copenaghe,
incompliment dels acords per la reducció de la fam i
la pobresa.
“¿Cómo hemos de adaptarnos para vivir en un
mundo peligroso, inestable y explosivo, un mundo
que descansa sobre unas placas tectónicas sociales
y políticas, nacionales e internacionales cambiantes?
Eric Hobsbawm, Guerra y Paz en el siglo XXI
La Juani
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El noble suc

Vi�Cultura Eco-Lògica.
Sostenibilitat vs Qualitat?
En els temps que corren totes aquelles accions que realitzem
a favor del medi ambient estan ben vistes, tot i que no
sempre ben enteses i potser per això no gaudeixen de masses
seguidors.
Es fàcil d’entendre si ens
posem a nosaltres mateixos
en l’exemple.
Que passa quan les nostres
‘ac�tuds’
ecològiques
s’enfronten directament a
les nostres necessitats o
comoditats? Que fem si,
per llençar el plec de paper
acumulat hem de caminar
dues travessies més per tal
de llançar-les al contenidor
corresponent? Aquest es el
dilema al que s’hi enfronta
cada verema qui treballa
vinyes de conreu ecològic.
Entenem per agricultura ecològica el conjunt de tasques que
es realitzen per treballar la terra, excloent-ne els productes
químics de síntesi com els fer�litzants i plaguicides, (només
es permet sofre o sulfat de coure en reduïdes quan�tats (4
kg/Ha), anomenat ‘caldo bordelès’), tot amb el clar objec�u
de preservar el medi ambient, mantenir la fer�litat de la terra
i les plantes i proporcionar aliments naturals.
A qui no li saben millor les fruites i verdures de l’hort de
l’avi!!
Però lluny de modes passatgeres, el cul�u ecològic exigeix al
pagès tenir d’assumir un alt risc.
A grans trets, cal treballar la terra de manera manual, aportar
nutrients i equilibrar el rendiment de la vinya, abonar amb
productes naturals com fems o el compost i els sarments,
preveure les malal�es o les plagues nomes mitjançant
sistemes tradicionals o biològics, tot en el seu moment precís
per tal de garan�r que els tractaments compleixen les seves
funcions, i això nomes per obtenir-ne un raïm per a conver�rlo en vi.

14

L’Altaveu nº 49 any 2010

La Fil.loxera
Però això es nomes el principi. Per a la vinificació, s’ha de seguir
respectant el procés ecològic, u�litzant per a la fermentació
nomes llevats con�nguts en el propi raïm, per a clarificar i
estabilitzar es fan servir clares d’ou gela�na o inclòs goma
aràbiga. El filtrat també admet només productes totalment
naturals o �sics com la pròpia gravetat.
I per si encara no es suficient, per embotellar es fan servir
productes reciclables com el vidre, el suro natural, capsules sense
metalls pesants i e�quetes amb �ntes ecològiques.... i més.... ja
que tots els residus generats en el procés han de ser reciclats per
elaborar productes per a la terra i completar així el cicle biològic.
Desprès de llegir totes les obligacions a les que el vi ecològic està
sotmès per Organismes Oficials, Consells d’Agricultura Ecològica i
demés fonts de control, així com el sobre cost que tot això implica,
nomes podem pensar que escollir aquest camí es sinònim de
garan�a de qualitat. Res més lluny d’això, ja que durant tots
aquests processos, tan el raïm com el vi estan exposats a pa�r
qualsevol ‘accident’ que, mentre amb la vinificació clàssica es
pot solucionar amb una mica de material químic, les normes
prohibeixen fer-ho amb un producte ecològic, poden arribar a
perdre inclòs una collita sencera.
Per un producte tan natural, supeditat als canvis de la mare
terra, les seves caracterís�ques organolèp�ques canvien any rere
any, pel que no s’obté un vi sempre regular com amb el mètode
tradicional, fet diferencial que aporta una personalitat única
i diferent enfront de una agricultura compromesa per la seva
explotació i que nomes aboca productes sense ‘anima’
Els premis a totes aquestes tasques afegides es ampli. No cal mirar
a l’agricultura ecològica nomes com un repte socioeconòmic per
el desenvolupament rural o com a benefactor del medi ambient,
ajudant a desenvolupar un entorn net i divers. Es també el nostre
futur per una millor qualitat de vida, amb aliments més frescos
que milloraran la nostra salut.
Hi ha un nou panorama de consumidors de vins ecològics
que va en augment. Som amants del vi que descobrim com
un celler es capaç de sorprendre’ns cada any, regalant-nos en
cada ampolla una mica de la nostra terra, la de veritat, sense
disfresses.
En el vi esta la veritat. Plató

per
Ramon Prats

El bon menjar

ÀNEC A LA TARONJA
Ingredients per a 4 persones:
1 ànec de 2 kg aprox.
3 taronges
2 pomes
1⁄2 got de vi ranci
1 litre de brou suau d’ànec i pollastre.
Sal i pebre negre
Una picada de:
Ratllar la pell de 1 taronja
El fetge de l’ànec
Nou moscada
2 claus
Pebre vermell dolç (1 cullerada petita)
Una mica de brou per lligar.

Elaboració:
Tallem l’ànec a trossos, el salpebrem i el
rostim amb oli d’oliva. Quan estigui ben rostit tirem el vi i deixem que s’evapori una mica. A continuació afegim el suc de
dues taronges i deixem reduir fins la meitat, incorporem les dues pomes tallades a daus petits i ho cobrim amb brou.
Si cal, retirarem l’excés d’oli.
Anem controlant la cocció i si cal afegirem més brou.
Quan l’ànec estigui tou serà el moment de incorporar la picada deixant-lo coure 10 minuts més. Parem el foc.
Traiem l’ànec de la cassola, passem la salsa pel colador xinés, ho tornem a incorporar tot a la cassola afegint-li l’altra
taronja tallada a rodanxes, escalfar una mica i el plat estarà acabat.

Bon profit.
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Duna Vallès i Mestre

Aquest projecte va començar farà cosa d’un
any. Els autors es van posar d’acord per portar a
terme la seva realització. El llibre és una manera
de donar a conèixer el poble, des d’un altre punt
de vista totalment diferent de l’habitual. Tal com
diu David Puertas: “L’Oriol tenia moltes fotos
aèries de Ribes i conjuntament vam pensar
que seria bo de donar-les a conèixer. Hi havia
diferents opcions (ell ja ho fa des de la seva web
www.foto-erea.net) i a mi se’m va acudir posar
uns textos a algunes d’aquelles fotos. La cosa
li va agradar i aquí va començar el projecte del
llibre.” I, dit i fet, van encarrilar aquest nou treball
amb unes expectatives bastant bones. Finalment,
la disposició de la regidora de cultura Bàrbara
Scuderi, va acabar de fer realitat el projecte.

Textos: David Puertas

L’ultima setmana del 2009 el fotògraf Oriol
Delgado i el periodista i professor de l’IES Can
Puig David Puertas van publicar el llibre Ribes
des del cel, editat per l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes. Ribes des del cel és un llibre en el que
Oriol Delgado, especialitzat en fotografia aèria,
ens presenta indrets sublims del nostre entorn i
David Puertas acompanya aquestes fotografies
amb textos poètics, tot creant una nova realitat i
lectura sobre el nostre poble.

Fotografies: Oriol Delgado

Ribes des del cel: un nou punt de vista

El llibre compta amb una il·lustració de Laura Borràs
(els autors també vistos des del cel) i el disseny
ha estat a càrrec de Pin Ups, empresa del nostre
municipi editora de la revista L’Altaveu. Durant
la primera setmana de 2010 ja se’n van vendre 400
exemplars, cosa que ha estat una sorpresa pels
autors que no esperaven una acollida tan bona (els
Reis de l’Orient en van repartir bastants).
El dia 23 de gener els autors van presentar el llibre a la
Biblioteca Manuel de Pedrolo (Sala Polivalent) de Sant
Pere de Ribes, acompanyats de l’alcalde, la regidora de
cultura i de Miquel-Muç Vall que va fer la presentació i
ens va convidar a fer un viatge volant sobre Ribes amb
records de la seva vida. A més a més, en el marc del
mateix projecte, l’Oriol presentarà per Sant Jordi una
exposició de fotografies aèries de la mateixa temàtica
del llibre al restaurant la Premsa de Ribes.
Així doncs, podem considerar aquest nou projecte
com a una nova porta per poder exprimir el suc del
nostre poble, tal com diuen els autors: “Esperem
que la publicació d’aquest llibre animi
d’una banda la gent que té material sobre
Ribes a treure’l a la llum i, de l’altra, animi
les institucions a ajudar en la publicació d’aquests
materials.”
Des d’un punt de vista poètic i alhora simpàtic Oriol
Delgado i David Puertas ens presenten un llibre
realitzat amb molta cura, en el que es nota que han
disfrutat fent-lo i que han volgut compartir la seva
estimació pel poble amb tothom. Esperem que tornin
a sorprendre’ns ben aviat.
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Butlletí de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes - Febrer 2010

EL PLE DEMANA QUE SANT
CAMIL SIGUI UN HOSPITAL
SOCIOSANITARI DE REFERÈNCIA
També es reclama la creació d’un Centre
d’Urgències d’Atenció Primària al municipi
construcció i posada en funcionament
del nou Centre Bàsic de Salut de Ribes i
l’ampliació del de les Roquetes.

L’Ajuntament vol que es
garanteixi la conservació,
com a mínim, del mateix
nombre de llits

Façana actual de l’Hospital Residència Sant Camil.

E

l Ple de la Corporació del mes de
gener va aprovar amb el suport de
gairebé totes les forces polítiques (PSC,
ICV-EUiA, ERC, CiU-ViA i PPC) i el vot en
contra d’UM9 una moció presentada pel
govern municipal en relació al Pla de
reordenació hospitalària del Garraf.
Aquesta moció es fruit de l’anunci de
la Generalitat de Catalunya, a principis
de gener, de construir un nou hospital
comarcal a Vilanova i la Geltrú. Davant
d’aquesta previsió, l’Ajuntament ha
demanat al Departament de Salut de
la Generalitat que garanteixi a l’Hospital

Sant Camil la conservació com a mínim
del mateix nombre de llits que té
actualment, que es reconverteixi en un
centre sociosanitari de referència i que
es facin les inversions necessàries per
a la seva adequació i millora, les quals
caldrà concretar en el corresponent Pla
Funcional.
L’Ajuntament també demana que dins la
planificació que s’està portant a terme
es contempli la creació d’un Centre
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) al
municipi i que, en aquest mateix nivell
d’atenció bàsica, acceleri al màxim la

Paral·lelament a la redacció del Pla
Funcional de l’Hospital Sant Camil,
l’Ajuntament vol que la Generalitat redacti
un programa per a la implantació al
municipi d’un pol de docència, innovació
i recerca en l’àmbit de la salut, la qual
cosa permetria situar el municipi com a
referent en aquesta matèria, a l’hora que
la possibilitat de desenvolupar l’àmbit
sociosanitari i de la dependència als
sectors Can Puig Tecnològic i Can Jove,
amb les positives conseqüències que
això comportaria tant pel que fa els
ingressos per implantació de noves
activitats econòmiques com en generació
de nova ocupació.
Des de l’oposició, CiU-ViA va manifestar el
seu neguit davant d’aquesta situació. La
resta de grups de l’oposició, UM9 i PPC,
van coincidir en lamentar el poc temps
que se’ls hi ha donat per poder debatre
una moció com aquesta. Només UM9 hi
va votar en contra al·legant el poc temps
de capacitat de reacció que han tingut.
L’alcalde es reunirà aquest mes amb el
Consell Rector del Govern Territorial de
Salut del Garraf.
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EL REDÓS INAUGURA L’AMPLIACIÓ
DE LES SEVES INSTAL·LACIONS
El centre ha doblat la seva capacitat residencial
i ha ampliat les places de dia

E

l passat 24 de gener es va inaugurar
l’ampliació de la residència El Redós.
L’acte va comptar amb la presència de
la directora general de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials del
Departament d’Acció Social i Ciutadania,
Carolina Homar; acompanyada de
l’alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep
Antoni Blanco, i el president del patronat
de la Fundació Redós de Sant Josep i
Sant Pere, Lluís Moner, a més d’altres
regidors i personalitats.
L’ampliació del Redós va començar el
maig de 2008 i ha permès doblar la
capacitat del centre passant de 49
places residencials a 84, i de 10 places
diürnes a 40. Les obres han tingut un
pressupost de 5,5 milions d’euros dels
quals l’Ajuntament n’ha aportat 300.000 i
la Generalitat 1.260.000. El Departament
preveu concertar la meitat de les places.

Aspecte del nou edifici de l’ampliació del Redós.

SEGON ANY D’ESPAI FAMILIAR AL MUNICIPI
150 infants i adults van utilitzar el servei el curs passat

Llar d’Infants Els Tres Pins (arxiu)

L

’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va crear el curs passat
2008/2009 un nou Espai Familiar gratuït a Ribes i a les
Roquetes amb l’objectiu d’oferir un servei que possibilités
l’acompanyament de la funció materna i paterna.
Durant el primer any de funcionament, els dos espais han
tingut un notable èxit i hi han participat 75 nens i nenes i 73
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adults (pares i mares, principalment).
Enguany l’experiència s’ha tornat a repetir i, des del passat
21 d’octubre s’ha posat en funcionament fins a finals de juny.
L’horari de l’Espai Familiar “El Niu” (ubicat a la Llar d’Infants El
Cargol) i de l’Espai Familiar “El Món Petit” (a la Llar d’Infants Els
Tres Pins) és de 17:30 a 19:30 hores, els dimecres a Ribes i els
dijous a les Roquetes respectivament.
L’Espai Familiar, com indica el seu nom, és un espai o lloc de
relació i joc entre infants i pares i mares, encara que l’infant
pot anar acompanyat per l’avi, l’àvia, el cangur o algun altre
familiar proper. Es tracta d’un punt d’acollida, escolta i suport
per descobrir i parlar sobre aspectes relacionats amb la criança
d’un fill o una filla amb l’acompanyament i assessorament de
professionals especialitzats en l’educació infantil.
Gràcies a aquest servei moltes famílies han trobat resposta a
determinats dubtes i qüestions sobre l’educació dels seus fills,
molts dels quals no van encara a les llars d’infants. Així doncs,
l’Espai Familiar també esdevé un lloc ideal perquè els nens
i nenes menors de 4 anys que encara no estan escolaritzats
comencin a socialitzar-se mitjançant la relació amb els altres
infants durant dues hores a la setmana.

S’ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓ
DEL NOU MERCAT MUNICIPAL
La construcció de l’edifici anirà a
càrrec de Mercadona

Recreació virtual del projecte del nou mercat municipal a les Roquetes.

E

l govern municipal va aprovar el passat 15 de desembre l’adjudicació provisional
de la concessió del mercat municipal de les Roquetes a l’empresa Mercadona. Així,
aquest operador serà l’encarregat de construir el nou mercat i, a la vegada, tindrà
l’explotació del supermercat que s’hi instal·larà.
El projecte preveu la construcció d’un mercat municipal amb una superfície total
construïda de 6.700 m2 repartits en tres plantes (soterrani, planta baixa i primera
planta) que acollirà entre 17 i 21 parades de productes frescos (fruita, verdura, carn,
peix, etc.), una cafeteria, una sala polivalent, supermercat, aparcament i d’altres
espais complementaris.
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
té una inversió total de 6,2 milions d’euros.

CELEBRADA LA QUARTA EDICIÓ DE
LA FESTA DE LA GENT GRAN
La gent gran del municipi es va donar
cita el passat 23 de gener a la festa
anual que l’Ajuntament organitza amb
la col·laboració dels Casals d’Avis i que
enguany ha arribat a la quarta edició. La
celebració es va fer al Pavelló de Ribes. A
l’acte, que és una festa de reconeixement
i homenatge a la gent gran, hi va haver
una audició de les corals dels Casals del
municipi, un lliurament d’obsequis a les persones de 90 anys, un berenar i ball.
Aquest esdeveniment es porta fent al municipi des de l’any 2006. Després d’una
aturada d’un any, des del 2008 es fa cada any coincidint amb les Festes Majors
d’hivern i es va alternant entre Ribes i les Roquetes.
Com cada any, la recaptació anirà destinada a la Fundació de la Marató de TV3.

EL PRESSUPOST
MUNICIPAL DEL 2010
PRIORITZA LES
POLÍTIQUES SOCIALS I
LA CONTENCIÓ DE LA
DESPESA ORDINÀRIA
El Ple de la Corporació del mes
de desembre va aprovar amb els
vots del PSC, ICV-EUiA i ERC el
pressupost municipal del 2010, un
pressupost de contenció que segons el
govern municipal s’ajusta a la situació
econòmica actual i posa èmfasi en
els serveis i l’atenció a les persones.
El grups de l’oposició (UM9, CiU-VIA i
PPC) hi van votar en contra.
Tot i que pel que fa a ingressos corrents
el total pressupostat respecte a l’any
anterior suposa una disminució del
4,5%, segons la regidora d’Hisenda,
Marta González, el pressupost del
2010 s’ha elaborat “amb l’objectiu
de millorar la qualitat de vida de les
persones, reforçant les polítiques de
benestar social, educació i ocupació, i
continuar mantenint una programació
d’inversions assenyada i efectiva”.
A grans trets, respecte l’any passat
s’han incrementat les partides
corresponents a Benestar Social i
Educació. L’Ajuntament té com a
objectiu prioritzar la despesa social
associada a l’aplicació de la llei de
dependència i serveis socials (amb un
pes important dels serveis d’atenció
domiciliària, beques de menjador,
atenció a la gent gran, etc). Respecte
al pressupost inicial de 2009 s’ha
incrementat un 35% les partides del
Servei d’Atenció Domiciliària.
Pel que fa al capítol d’inversions, s’ha
previst una despesa d’1.970.000 € per
a les inversions ordinàries. A aquesta
xifra se li haurà de sumar 2.400.000 €
que aportarà el Fons Estatal d’Inversió
Local.
Com a grans inversions d’aquest any
seran la construcció del teatre de
les Roquetes, l’encàrrec del projecte
executiu del Local de Ribes, l’encàrrec
del projecte de millora i adequació de
la Casa de la Vila i el nou Pavelló
poliesportiu a Ribes. La resta de
les inversions aniran destinades a
via publica, urbanisme, informàtica i
serveis generals.
El pressupost total pel 2010 és de
23,5 milions d’euros.
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ES PRESENTA EL
LLIBRE “RIBES DES
DEL CEL”

R&M ASSOCIATS GUANYA EL
CONCURS EMPRESA 2009
S’hi han presentat 20 projectes i
repartit 7.000 euros en premis

Els autors del llibre

El dia 23 de gener, la biblioteca Manuel
de Pedrolo de Ribes va acollir l’acte
de presentació del llibre “Ribes des del
cel”, un recull de fotografies aèries del
poble acompanyades de textos.
El llibre, amb una seixantena de pàgines
i editat en alta qualitat, és obra del
fotògraf ribetà Oriol Delgado, expert en
fotografia aèria, i de David Puertas,
professor de l’institut Can Puig de
Ribes. El recull fotogràfic inclou els
indrets més emblemàtics del poble
i algunes imatges totalment inèdites
de paratges que, vistos des de gran
alçada, adquireixen una perspectiva
completament nova. Les imatges van
acompanyades de textos descriptius i
històrics, però també de textos poètics
que fan una lectura lliure de les
fotografies, unes vegades des de la
contemplació purament estètica de
l’indret fotografiat i d’altres amb jocs
de paraules, bon humor, crítica o
metàfora.
L’edició del llibre és una iniciativa de
la regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes i compta amb
una presentació de la regidora, Bàrbara
Scuderi. Gràcies a l’aportació municipal
el llibre es vendrà a un preu molt ajustat
(15 euros) i també hi ha disponible
una edició digital gratuïta per a qui hi
vulgui accedir des d’Internet (s’hi pot
accedir a través de la plana web de
l’ajuntament).
Totes les imatges del llibre són actuals,
fetes en el decurs dels darrers tres
anys, però alguna d’elles ja ha adquirit
l’etiqueta de document històric.
A destacar algunes imatges com la de
la Penya Marcer, una panoràmica del
poble amb el Montgròs al fons o la
de l’ermita de Sant Pau. També hi són
presents la plaça de la Vila, les cases
d’americanos, les vinyes, les masies, les
timbes, la plaça Marcer i l’últim ramat
de béns del poble.
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Acte de lliurament de premis del Concurs Empresa.

E

l passat mes de desembre es van
donar a conèixer el guanyadors del
Concurs Empresa 2009 de Sant Pere
de Ribes, organitzat per la Regidoria de
Promoció Econòmica i Desenvolupament
amb la col·laboració de la Cambra de
Comerç de Barcelona, l’Associació
d’empresaris del Garraf Alt, i Baix Penedès
(ADEG) i l’associació Dones Empresa.
També es vol agrair especialment el
suport
del
Servei
d’Iniciatives
Econòmiques de la Mancomunitat que
dóna assessorament als emprenedors.
En aquesta edició hi han participat un
total de 20 projectes empresarials, entre
persones emprenedores i empreses amb
experiència ubicades a al municipi. La
totalitat dels premis que s’han repartit
tenen un valor superior als 7.000 euros.
Els principals premis han estat xecs de
disseny gràfic valorats en gairebé 1000€ i
xecs per fer publicitat per valor de 2000€.
A més, s’han repartit xecs de formació i
assessorament personalitzat.
Coincidint amb la 5a edició del certamen,
que en edicions anteriors es deia Concurs
de Dones Emprenedores, enguany s’han
ampliat a tres les categories de premis
per donar cabuda a tots aquells projectes
empresarials que iniciats lúltim any al

L’Altaveu nº 49 any 2010

municipi i afavorir així la participació
d’un major nombre d’emprenedors i
empresaris.
En el primer dels casos, el Premi Dona
Emprenedora ha estat per a l’empresa
d’assessorament comptable, laboral i
jurídic R&M Associats. L’empresa Natural
Òptics Ribes ha guanyat el premi sector
empresarial i el celler la Torre del Veguer
ha estat guardonat com a consolidació
empresarial.
Entre d’altres aspectes, s’ha valorat la
viabilitat del projecte, els llocs de treball
creats, la innovació, l’adequació a les
necessitats i demandes del mercat del
territori i les mesures de prevenció
ambiental, riscos laborals, igualtat
d’oportunitats, conciliació de la vida
familiar i laboral, etc.
Aquest concurs empresarial es va crear fa
cinc anys adreçat a Dones Emprenedores
amb l’objectiu de fomentar l’autoocupació
femenina i la inserció de la dona en el
món laboral. Enguany s’ha obert i ampliat
a tot el sector empresarial del municipi,
principalment als nous emprenedors, tot
consolidant-se com a punt de referència
per a les noves empreses. D’aquesta
manera, el concurs s’està convertint en un
element dinamitzador socioeconòmic.

Dani Fonoll competeix a l’Enduro de “ Le Touquet “
“La cursa més massiva i popular del món”
1009 motos van envair les platges de la població de Le Touquet
(Nurmandia), per celebrar l’aconteixement off road més important
del món; el Enduropale le Touquet. Els millors especialistes del
món sobre sorra, el miler de corredors i 225.000 espectadors,
converteixen aquesta prova francesa en autèntica festa del motor.
Al febrer, com és habitual des de 1975 d’existència
d’aquesta cursa d’Enduro, el moment més espectacular;
és quan es dóna el tret de sortida on els 1000 participants
en moto, surten a la vegada en una recta de 7 km de llarg.
Dins les 14 nacionalitats de participants, l’únic participant Català
d’aquesta darrere edició, era el pilot de Sant Pere de Ribes Dani Fonoll,
que participava amb una Gas Gas de 250c.c. El corredor del Moto Club
Sitges, en les 3 hores de durada de la cursa, va poguer fer 7 voltes en un

circuit de 18 km de sorra, ocupant finalment la posició 355 en la general.
El Ribetà, molt satisfet de l’experiència, d’haber près part d’una prova
tan dura i emblemàtica on l’únic objectiu era poder-la finalitzar. El
guanyador del Enduropale le Touquet 2010, fou el dues vegades campió
del món de Motocròs, el francès Mickael Pichon (Honda).

Dins de les activitats del 30è aniversari de la Colla de
Diables Petits de Ribes, es va organitzar un concurs de
Pintura, on varen participar diferents escoles de Ribes.
Del 7 al 15 de gener, es va fer l’exposició a la Biblioteca
Manuel de Pedrolo, conjuntament amb una sèrie de fotografies, recollint
alguns moments dels 30 anys de la colla dels Diables Petits.
El passat divendres 15, es van entregar els premis als millors quadres per
part de la Regidora d’ensenyament i esports, Carme Farràs, a la guanyadora,
Andrea Carcelén, i a la 2a Alba París, i al 3r Pau Graells, a més d’un petit
recordatori per la resta dels participants.
Per part de la Dolors Pascual, la cap de la Colla dels Diables Petits, esperen poder repetir-ho amb més temps, per obtenir més quadres
i escultures de les escoles, doncs a la canalla els agrada poder pintar sobre temes de diables i la nostra Festa Major.

COOPERATIVA D’HABITATGES

Llar Unió Catalònia, S.C.C.L. SANT PERE DE RIBES

Últimes vivendes de Protecció Oficial
Venda de locals comercials.
Al C/ Jaume Balmes, cant. Carles Bohigues

39 Habitatges de Protecció Oficial, amb pàrquing i traster inclosos
Des de 168.000 €
+ IVA

Acabats de 1a qualitat

INFORMACIÓ I VENDA:
657 96 97 38 (Dilluns, Dimecres i Divendres)
93 601 10 98
Passeig de Circumval·lació, núm. 25-27, cant. Jaume Balmes
E-mail : monica@qualitat-hs.com

