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E d i t o r i a l

Sumar i

...i més

arç, marçot mata la vella vora el foc i la jove si pot. És clar, que el clima que ens 
acompanya últimament no ajuda gaire a metal·litzar-nos per rebre l’esperada 
primavera enguany. Pluges, vent, fred i fins i tot neu ens fan gairebé impossible 
reconèixer les dates en el calendari. Tot i això, veient com els ha anat a d’altres 

territoris del país, no ens podem pas queixar.

Aquesta edició surt al carrer amb el record dels Carnavals celebrats al municipi, que ni 
el fred va ser capaç de minvar en espectacle i participació. Com sempre en fem cinc 
cèntims donant prioritat a les imatges per captar les màximes expressions possibles.

La Mary Muñoz, junt amb la Pilar Cases de la Hermandad del Santo Cristo de les 
Roquetes ens fan esmena de la propera, ja tradicional celebració de la Setmana 
Santa. Dijous i Divendres Sant surten les Processons a les Roquetes.

Sis anys consecutius consoliden la Xatonada Popular i la Fira del Motor celebrada el 
passat 14 de març a Canyelles.

De Mas en Mas no ens ha abandonat, la Núria Martí ens ha fet un salt, però només en 
aquesta edició, a la propera continua.

La Juani, nos cuenta en castellano acerca del APAGÓN, una sola paraula amb més 
d’una aplicació.

D’altres seccions d’informació, consells mèdics, cuina, omplen les pàgines d’un 
número de L’Altaveu on frepem per canviar d’estació encara que només sigui 
en el calendari, i mirar si aquest canvi propicia també un trasbals en positiu d’ànims 
generals, que aturats per tot plegat, estaria bé de canviar el xip i la perspectiva per 
aparcar el pessimisme i obrir-nos una mica a l’optimisme. És segur que tornarà a sortir 
el sol, i ja se sap que el sol quan surt, surt per a tothom. Només cal pujar la persiana 
per veure la llum.

Restem a l’espera.
Fins aviat!

M

Carnaval 2010
Ribes/Les Roquetes
Pàg/ 02, 03, 04 i 05

Setmana Santa
a Les Roquetes
Pàg/ 06

Notícies
L’Ajuntament informa
Pàg/ 25, 26, 27 i 28
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Com cada any, el passat 16 de 
febrer es va celebrar a l’ Hospital 
Residència Sant Camil el carnaval 
per als residents. La gran sala 
polivalent es va convertir en 
l’escenari de la festa amenitzada 
per la Coral del Casal de Ribes i la 
Rondalla de les Roquetes, tàndem 
que va fer gaudir al públic assistent 
d’allò més amb un meravellós 
repertori. Es va organitzar una 
desfilada de disfresses a la part 
central de la sala per escollir les tres 
millors d’entre els participants, fita 
prou difícil per a els organitzadors 
veient la varietat i les ganes 
invertides en tots els casos. Els 
guanyadors varen rebre la banda 
de reconeixement i un regal per part 
dels organitzadors. Molta creativitat 
i sobretot ganes de passar-ho 
bé varen omplir una tarda, on la 
disbauxa del carnaval es va viure a 
la residència sense faltar com a fi de 
festa un berenar amb coca i refresc 
per concloure una celebració on la 
participació va ser multitudinària 
i la satisfacció en acabar, general 
de tots els que vàrem gaudir d’un 
carnaval, podem assegurar que 
molt, molt especial.

Redacció

Hospital Residència Sant Camil, un Carnaval per a tots.
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La celebració de la Setmana Santa té un important arrel a 
les nostres tradicions culturals judeocristianes. Molts pobles 
i ciutats d’arreu d’Espanya i de Catalunya compten amb 
una imatgeria i tradició important d’aquestes desfilades, 
que per tenir cura es van anar creant germandats i 
confraries, algunes de les quals tenen quatre-cents anys 
i més, d’antiguitat. 

Aquestes germandats i confraries, a vegades, rivalitzen en 
la possessió i guarniment d’imatges processionals, en les 
quals el patetisme d’aquestes dóna una més gran dimensió 
teatral en les desfilades que, en general, intenten reproduir 
els diferents episodis de la passió i mort de Jesucrist. 

La sumptuositat de les desfilades va ser qüestionat per la 
Conferencia Episcopal Espanyola postconciliar dels anys 
setanta, que intentà suprimir, o si més no, canviar l’estil de les 
processons, fet que no va aconseguir per la fort oposició de 
les confraries, així com pel moviment econòmic que va anar 
generant anys després, amb els desplaçaments turístics que 
provoquen les curtes vacances d’aquesta època.

A la veïna població de Vilanova i la Geltrú, les processons de 
Setmana Santa es van deixar de celebrar l’any 1973, encara 
que es va mantenir el Via Crucis, realitzat entre les parròquies 
de Sant Antoni i de la Geltrú. 

L’absència de processons a la comarca, i el desmantellament 

de l’església de Vallcarca, junt amb el fet que el Sant Crist que 
es treia a la colònia estigués a la parròquia de Santa Eulàlia 
de les Roquetes, va fer que algunes persones tinguessin la 
necessitat de realitzar una processó de Setmana Santa a les 
Roquetes, als inicis dels anys vuitanta, traient el  Sant Crist 
en Via Crucis, tot portant-lo sense tron, a l’estil de com es 
realitzava a la colònia i a Vilanova.

Amb el pas del temps fou en augment el nombre de persones 
interessades en aconseguir treure una processó amb major 
grau de lluïment, constituint així la Hermandad que ajudaria a 
aconseguir els objectius marcats, establint el pagament d’una 
quota i fent uns estatuts.

La Hermandad del Santo Cristo, va adquirir un Sant Crist i una 

Verge dels Dolors, que són les imatges que surten pels carrers 
de les Roquetes, a la processó de la Setmana Santa.

La Hermandad compte amb el suport de la BadeCorneti 
ambors de les Roquetes, iniciada per en Paco, tot i que hi 
ha precedents d’una altra banda anterior, que acompanya 
la processó que desfila el Dijous i el Divendres Sant. 
El cap de colla és el Marc i l’encarregat de material és 
Antonio Escudero, que fan assajos dels instruments entre 
25 i 30 components. 
Tanmateix, un Grup de Manaies (romans) es va estrenar a 
la Setmana Santa de l’any 2005, per iniciativa de Francisco 
Martínez, que malauradament ens va deixar a l’any 
següent, fent-se càrrec el seu fill, Oscar. En l’actualitat és 
cap de colla en Ramon Martorell, i tot plegat més la gent 

LA SETMANA SANTA A LES ROQUETES



L’Altaveu nº 50 any 2010                                      07

que vol assistir, acompanyen la Processó de la Setmana 
Santa roquetenca. 
Com a novetat l’any passat van assistir el Dijous Sant 
un grup de la Hermandad de antiguos legionarios de 
Barcelona. 
La junta de la Hermandad, treballa gairebé tot l’any per 
poder aconseguir que tant el Dijous com el Divendres Sant 
puguin sortir les Processons al nostre poble.

Mary Muñoz, Pilar Cases

TAXI
R.Garcia

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

24h.
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Bernat Planas Pascual
Fisioterapeuta adjunt del Centre de Recuperació Funcional de St.Pere de Ribes
Especialitzant-se en neurologia 
bernat.planas@fisioterapeutes.org

La malaltia de Parkinson, que afecta al sistema nerviós central, va ser 
descrita per l’anglès James Parkinson al 1817. És d’origen desconegut 
encara que s’han descrit algun factors possibles. Hi ha dos grups de factors, 
els anomenats “protectors”, com el cafè i el tabac, i els que són més comuns 
entre la població, com l’edat de més de 65 anys i certa predisposició 
familiar. 

També hi ha formes juvenils que s’inicien abans dels 30 anys i formes 
precoces que comencen entre els 30-40 anys d’edat. 

Aquesta malaltia es caracteritza per un dèficit d’un neurotransmissor 
anomenat dopamina. Els neurotransmissors són necessaris  per enviar 
informació de neurona a neurona. La dopamina té vàries funcions al cervell 
que afecten al comportament, el moviment, l’estat anímic, la recompensa, 
la inhibició d’hormones, la son, l’atenció, l’aprenentatge entre d’altres.

La malaltia es caracteritza per:

• Tremolor en repòs (un 20-25% dels individus poden no 
presentar-lo) 

  o El tremolor en repòs es caracteritza per ser d’inici unilateral, de 
forma asimètrica i intermitent. Normalment comença per la mà i segueix 
pel canell, colze, cama, hemicos contralateral, cap i coll. 

  o Les emocions, la fatiga, el nerviosisme, la concentració   
intel·lectual augmenten el tremolor, la son i la relaxació muscular el 
disminueixen. 

• Hipertonia muscular

  o Increment anormal del to de la musculatura, provocant que el 
pacient estigui més rígid. 
• Hipocinèsia (moviments articulars petits)
  o Lentitud en la execució d’un moviment o per iniciar-lo.
  o Rigidesa en l’expressió facial. 

  o Taquifèmia (parlar de forma ràpida), repetició de paraules o 
palilàlia.

• Trastorns de la posició i de la marxa

  o Marxa lenta, arrossegant els peus i a passes petites. Que poc a 
poc es va accelerant poden provocar una caiguda.  
  o Pèrdua de reflexes posturals
• Altres 

  o Impossibilitat d’estar quiet o acatisia 

  o Anomalies oculars

  o Trastorns neuropsicològics, depressió, demència, atacs de 
pànic, trastorns obsessius-compulsius, psicosi,...
  o Trastorns del son
  o Disfuncions del sistema nerviós vegetatiu

Té una evolució lenta provocant així de forma general una incapacitat del:

• 25% als 5 anys

• 65% als 10 anys

• 85% als 15 anys

Per diagnosticar la malaltia s’han de presentar 2 o més dels 4 
símptomes principals. (Tremolor, hipertonia, hipocinèsia, trastorns de 
la marxa) també el diagnòstic es pot recolzar de probes diagnòstiques 
complementàries. 

El tractament mèdic subministra de forma artificial la dopamina que no es 
forma al cervell. La dopamina no només arriba al nucli estriat (lloc d’acció 
de la dopamina) sinó que també arriba al còrtex prefrontal (part anterior 
del cervell) i és això el que dona canvis en el comportament als malalts 
de Parkinson. Estudis recents demostren que aquest neurotranssimior té 
6 tipus de receptors diferents (D1, D2a, D2b, D3,D4 i D5). En el cas 
del Parkinson la dopamina encarregada d’anar des de l’origen de la seva 
formació (Substancia negre) fins al lloc d’acció és la que correspon al 
receptor D5 encara que també juguen un paper important els receptors 
tipus D1, D2a i D2b. Això en fa pensar que si es subministrés dopamina 
de forma més estratègica per els receptors específics no afectaria al còrtex 
prefrontal i així s’evitaria canvis en el comportament, tenint en compte 
que tot aquest raonament està en procés d’estudi.   

Pel que fa al tractament fisioterapèutic, conjuntament amb un equip 
multidisciplinar, (logopedes, infermers, terapeutes ocupacionals...), és el 
professional qui ha d’escollir les tècniques adients per tractar al pacient 
per mantenir les capacitats ja existents, intentat així, retardar la seva 
pèrdua. Tan fisioterapeutes 
com altres professionals ho 
hauran de fer, tractant així el 
pacient des d’una globalitat. 

I com deia C.M.Saunders:  
El que no es pugui fer per 
detenir l’extensió d’una 
malaltia, no significa que 
no hi hagi res a fer

Afeccions del sistema nerviós: La malaltia de Parkinson
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El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

Qué derroche! La otra tarde, a lo lejos, me pareció 
que una especie de sombra, casi embrujada, se 
apoderaba de las paredes de la casa del vecino. 
Poco a poco al espectáculo visual se sumaron 
un bullicio extraordinario y brincos de una 
escalofriante alegría. La llegada de la televisión 
digital.  Uff… un derroche 
de opciones sin ton ni son. 
Más de lo mismo y a todas 
horas. Y son muchas las 
horas, pensé.

Así, al misterio de un 
paisaje encarcelado, le 
sucedió un tour a través 
de un mando complejo 
y siempre gris, por un 
cuadro de imágenes 
desordenadas que juntas 
son el verdadero retrato 
del caos.

El anuncio fue de lo más curioso. En lugar de 
la esperada anunciación de que algo nuevo iba 
a ocurrir. El anuncio, creo más repetido, fue 
terrorífico: el APAGÓN. Algo así como “se acabó 
lo que se daba…”. Y llegó otro apagón: miles 
de personas sin luz a causa de una inusitada 
aunque anunciada nevada que trajo consigo una 
primavera alterada, sin duda, por los terremotos 
que van sucediéndose allende los mares, sea en 
el Pacífico como en el Mediterráneo. 

Y mientras, un paseo por esa especie de 
tierra prometida para las multinacionales que 

MAGICAL MYSTERY TOUR
confundieron comunicación con lavado de 
cerebro, me produce una nostalgia algo perversa: 
añoro el blanco y negro y me encanta internet. 
Poder elegir.

Pero seguiremos paseando por nuestras 
calles, pagando por asistir al cine, al teatro 

o a un concierto. Porque 
no permitiremos que 
nos confundan. Que la 
libertad no es elegir un 
canal. Que los apagones, 
hace treinta años eran 
más románticos. Pero 
sobre todo, seguiremos 
paseando por las páginas 
de la literatura, donde los 
viajes son alentadores y 
fantásticos, pero también 
mucho más honestos.

Y todo, mientras en casa del vecino la familia 
arropada frente al televisor, hace acopio de otro 
tipo de recuerdos: cuando la televisión digital era 
sólo de pago. Evidentemente la perspectiva del 
pasado da para todos los gustos.

La Juani

PD. Magical Mystery Tour es va estrenar un 8 
desembre de 1967. Un altre 8 de desembre era 
mort John Lennon. Cualquier parecido con la 
realidad... correrá a cuenta de vuestra propia 
imaginación... Fito Paez dixit. 
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La 6a Xatonada Popular i Fira del 
Motor de Canyelles es va celebrar 
amb èxit el passat diumenge 14 
de març en els espais habituals 
d’aquest esdeveniment. Un cop 
més aquest municipi es va guarnir 
per a la ocasió per oferir al públic 
assistent una variada organització 
d’activitats participatives on grans 
i petits i varen tenir cabuda. Un 
sol espectacular va acompanyar 
a públic i participants durant tota 
la jornada.

Els restaurants d’ARCATde 
Canyelles a partir de la una 
del migdia amb la col·laboració 
del Grup Dona  varen elaborar 
els primers xatos de l’ any per 
degustar en la Xatonada Popular 
que com sempre va tenir una molt 
bona acollida.

A partir de les nou del matí i 
fins les tres de la tarda, el món 
del motor va estar a Canyelles, 
centralitzat al Casc Antic, per 
gaudir, d’ exposicions de cotxes 
antics, concentració de Harleys, 
exposició de motos antigues, 
concurs de Tuning, exposició 
de vehicles, estands varis, 
expositors de venda de vehicles, 
exposició d’andròmines, exhibició 
de Moto Cross, passejada amb 
Quad, carruatges de la mà dels 
Tres Tombs de Vilanova, proves 
de ciclisme, exhibició Trial, 
maquetisme, i una espectacular 
exhibició d’helicòpters i d’avions. 
La Fira va comptar amb convidats 

FIRA  DEL  MOTOR  DE  CANYELLES  2010
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especials del món del motor com 
són Alberto Salido -Campió 
d’Enduro, Josep Ballart, Campió 
24 hores Resistència Circuit de 
Catalunya, Oriol Pons  Equip 
de competició d’Enduro-, Sergi 
Perelló - Pilot resident a Canyelles, 
especialista Free Rider en quad-, o  
Dani Carrillo - especialista a nivell 
nacional de Stunt, entre altres 
campions.

També es va fer un petit homenatge 
a Francesc Valera, conegut com el 
“Bambi”, i veí de Canyelles amb 
motiu del seu cinquantè aniversari 
com a Campió d’Espanya, amb la 
modalitat de motos, concretament 
amb la marca Bultaco. A més, 
els membres de la Comissió del 
Motor, sensibilitzats amb la recent 
tragèdia d’ Haití, van organitzat 
una activitat solidària. Aquesta, 
va consistir en la construcció d’un 
circuit amb tricicles pels més petits 
pel qual es va cobrar un import d’1€ 
per nen. La recaptació obtinguda 
marxa destinada a Haití.

Han estat patrocinadors d’aquest 
reportatge  en Manel Cañadas 
de Taxi Canyelles qui ofereix un 
servei al municipi de taxi des de 
fa tres anys amb la col·laboració 
de Gerard Cañadas, servei 
amb cada cop més demanda 
donada la professionalitat que 
ofereix l’empresa que compta 
amb un vehicle adaptat i de gran 
capacitat on usuaris del nucli i 

de les urbanitzacions, sobretot 
gent gran i/o amb dificultats de 
mobilitat poden utilitzar per a 
desplaçaments, visites metges o  
compres.

També han col·laborat El Cau de 
les mascotes, centre especialitzat 
en complements per les mascotes, 
perruqueria canina i felina i amb un 
ampli assortit de pinsos i ofertes. 
Queen Pizza, pizzeria d’elaboració 
pròpia i artesanal amb servei a 
domicili que compta amb clients de 
tota la comarca, i el ja consolidat 
Bar Pilar, el bar de las tapas de 
Canyelles que a més va organitzar 
una calçotada a l’exterior del 
establiment. Agraïment per a tots 
ells.

Redacció
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De Muga E., Lorenzo S., Macia C., Marimón P., Schuur A.

Estudiants de 3r de Fisioteràpia de la Facultat de Ciències 
de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

La hipoteràpia és una teràpia alternativa que es basa en 
estimular els músculs i articulacions del pacient a través 
del moviment variable, rítmic i repetitiu tridimensional que 
proporciona el muntar a cavall. El cavall facilita una base 
dinàmica de suport, pel que és una excel·lent eina per a 
augmentar la força de l’esquena, el control, l’equilibri, la 
creació de la força postural global, la resistència (enfront 
de la càrrega de pes)  i la planificació motora. També el 
contacte amb l’animal té aspectes terapèutics a nivell 
conductual, cognitiu, comunicatiu i afectiu. 

Actualment existeixen en el món més de 500 centres 
especialitzats en equinoteràpia. A Catalunya, un dels 
centres propers a Sant Pere de Ribes es troba a 
Vilafranca del Penedès i es pot consultar la informació a 
www.lovehorse.org.  

En relació a l’efectivitat de la hipoteràpia en nens i 
nenes amb malalties neurològiques, la majoria d’estudis 
demostren que millora les Activitats de la Vida Diària 
(AVD)1. No hi ha suficient evidència en la millora de les 
variables avaluades com la funció motora i la qualitat de 
vida abans o després de les sessions d’hipoteràpia.2

Un altre article3 afirma que hi ha una millora dels pacients 
a partir de les 12 setmanes de tractament.

Els beneficis que comporta el tractament amb cavalls 
són la millora de l’equilibri, la coordinació, la flexibilitat, la 
motricitat, l’autoestima, la concentració, la relació afectiva, 
les emocions i la comunicació.1,3,4,5,6

En funció de les característiques del nen o la nena 
caldrà dirigir les tècniques més adequades depenent 
dels objectius que es plantegin, tenint present el grau 
d’afectació, de participació, d’evolució i de la freqüència 
de les sessions. 

D’altra banda, la teràpia amb gossos és emprada com un 
tractament assistit (on el terapeuta participa activament 
a la sessió). Els factors determinants en l’elecció d’un 

L’EFECTIVITAT DE LA HIPOTERÀPIA I LA TERÀPIA AMB GOSSOS 

EN NENS I NENES AMB MALALTIES NEUROLÒGIQUES

bon gos de teràpia són la raça, l’edat, el temperament 
i l’entrenament, que faciliten avaluar un comportament 
predictible.

Els beneficis d’aquesta teràpia són físics (disminució 
de la pressió arterial, reducció el risc de patir malalties 
coronàries i un augment del balanç articular) i psicològics 
i emocionals (alleujament de l’estrès, presa de contacte 
amb la realitat, millora de la capacitat de concentració, 
l’estat d’ànim, la motivació i l’autoconfiança).7

Una de les associacions més properes a Sant Pere de 
Ribes és www.ctac.cat localitzada a Sitges.

En relació a la hipoteràpia i la teràpia amb gossos encara 
cal realitzar i publicar més estudis sobre la seva efectivitat, 
ja que és una teràpia que s’està iniciant en el tractament 
de nens i nenes amb malalties neurològiques.  

Podem concloure que aquest tipus de teràpies aporten 
beneficis en diferents dimensions (psíquica, física, social, 
emocional...) en els infants amb malalties neurològiques. 
Tant els professionals com els familiars han de conèixer i 
promoure aquest tipus de teràpies alternatives i treballar 
perquè es realitzi la seva divulgació i formin part del 
tractament integrador d’aquestes malalties.
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PETIT RETRAT DEL MEU POBLE

El meu poble és un gran pare i molts fills;
un d’ells era l’hereu, els altres adoptats.

Els fills ja s’han fet grans i ell ha empetitit.

El meu poble és un drac amb tres cabotes,
uns gais gegants que ballen a l’aire de jota

i una corrua de belles colles i bestioles.

Amb una església i dues torres bessones,
i un castell que dorm en llit mil·lenari

acompanyant l’eterna llar de les persones.

El meu poble és amant de foc i xerinola,
dels bastons colpejant a l’aire amb força,
i fidel acompanyant de la cercavila llonga.

El meu poble balla, dansa, gaudeix i riu
amb xics i grans ben trasbalsats

i els vinguts que aviat s’apunten al caliu.

Rieres al peu d’unes timbes vermelloses,
paisatges de pedra, margalló i atzavara

que l’aigua pinta amb aquarel·les terroses.

El meu poble es gronxa al pi de la Palanca,
riu alegre en temps de festa i gresca,

i creix, i creix, i creix amb la seva mainada.

El meu poble, del seu Montgròs presumeix,
ell és far i guia i rei de la meteorologia,
i juga amb els estels en nits d’estiueig.

El meu poble són persones i terra ferma,
pins, retorçats garrofers i velles oliveres,

i vinyes verdes daurant-se al peu del castell.

És també el pi tortuós al carrer del Pi,
amb anhel de rebel·lia i el tronc atrevit;

que saluda la gent que hi passa, amb plaer.

El meu poble és un niu de gent i sentiments,
el plàcid plaer de viure acollit en ell,

les masies, les cases i el seu Ajuntament.

Pau Fleta

Foto: X. Callao
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La Fil.loxera

El   noble   sucEl   noble   suc

Des de l’ús raonable de la 
gastronomia als restaurants, 
la falta d’enteniment a l’hora 
d’establir els preus dels vins a la 
carta d’un restaurant, enfronta a 
elaboradors i restauradors.

Les idees que s’han dut a terme 
per tal de trobar un equilibri en 
aquesta ‘batalla’ han estat moltes 
i molt variades, però en cap cas a 
gust de tots.

Mentre uns busquen ampliar el 
costum i el consum, els altres busquen rendibilitat amb cada un 
dels clients que seuen a les seves taules amb els complements, 
no amb l’essencial.

Els restauradors, tot i reconèixer que disposar d’una carta amb 
bons vins a preus assequibles és un bon reclam, exerceixen el seu 
dret i castiguen al vi encarint-lo de manera desproporcionada, 
aplicant marges elevadíssims, que donen com a resultat una 
carta desigual amb vins verdaderament prohibitius.

Si bé per a qualsevol àpat de la seva carta hi trobaríem un munt 
de despeses variables que confirmarien el marge (minvament, 
temps d’elaboració, caducitats...), no es pot aplicar el mateix 
criteri per a les begudes, doncs entre altres coses,  ja no 
cal comprar grans quantitats per gaudir d’un bon preu de 
compra, estalviant despeses (finançament, trencaments), i el 
posicionament de les marques facilita als restauradors la seva 
tasca tant per comprar com per vendre.

Si en el moment d’establir els preus, el restaurador contemplés 
un marge de benefici menor (potser un 100% en lloc de 
l’habitual 300%), més un fix en concepte de servei (uns 5 €), 
trobaríem una carta més equilibrada amb grans vins de preus 
a l’abast de totes les butxaques, factor més atractiu per a la 
percepció dels comensals, que en trobar vins a preus assequibles 
(els comensals habitualment coneixem el preu dels vins a les 
botigues) percebent que tots els serveis que ofereix aquell 
restaurant són igual d’honests.

D’aquesta manera no trobaríem un vi de 20€ a la botiga per 80€ 

al restaurant (fet massa habitual), davant del mateix vi per uns 
45€ molt més atractius per a demanar.

Quantes vegades ens hem frenat a l’hora de demanar un vi 
que ens agrada, però que està a un preu ‘intocable’?  No es 
consumiria més vi si el preu ens ho permetés?, ...enduent-nos a 
més una agradable sensació de l’estada en el restaurant!!!

Alguns restauradors pensen que és millor vendre una ampolla i 
guanyar-se el mateix que venent-ne dues, però aquesta actitud 
empobreix  l’oferta de vins i no permet que el comensal gaudeixi 
plenament. El vi no es pot tractar només com un complement.

És cert que hi ha vins (normalment cars i escassos) que el seu 
públic habitual  en pagarà gustosament el preu que es demani. 
Però no oblidem que només en són uns pocs i la seva rotació es 
mínima, encarint el preu per condicionants que no es donen en 
altres vins. 

L’elaborador per la seva part, tot i ser l’element més proper a la 
conciliació, tampoc està disposat a deixar part del seu pastís i, 
puja els preus dels seus vins tensant encara més la corda que els 
separa, sent el consumidor l’únic perjudicat  en tot això.

Tocar les butxaques ha estat sempre un tema delicat, però 
trobar una entesa en aquest ‘affaire’ no pot fer si no millorar les 
delicades economies d’alguns restauradors.

Tot i que hi ha una tendència a adaptar-se a la coherència, 
encara hi queden restauradors que, amb un afany recaptatori, 
contemplen enfurismats com el restaurant veí omple les taules 
amb clients contents i fidels.

 Tot i que no oblidem que al consum del vi en el restaurant també 
hi influeixen factors externs, el consum moderat i responsable, 
o la presència de les forces de l’ordre. Però això es una altra 
història...

El mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que 
se comparte.

George Brassens

El preu del Vi al Restaurant (Una batalla perduda?)
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per
Ramon Prats El bon menjar

Ingredients per a
4 persones:
4 filets de lluç de 250 gr. aprox.

100 gr. de mantega.

300 gr. de formatge parmesà ratllat.

Elaboració:

Precalentar el forn a 200º C

Agafeu una safata i unteu la base 

amb mantega. 

Coloqueu els filets de lluç sense salar i 

cubriu-los amb el parmesá i la resta de mantega.

Amb el forn ben calent poseu la safata a gratinar de 7 a 10 minuts aproximadamente i el plat estarà acabat.

Es un plat molt senzill amb un resultat sorprenent. 

Bon profit.

Filet de lluç gratinat

A N U N C I A ’ T   9 3  8 9 6  4 1  7 2



16                                     L’Altaveu nº 50 any 2010

Amb Triescènic:

Jordi Triquell, PIANO I CALAIX
Angi Mas, DANSA I COREOGRAFIES

Bàrbara Scuderi, VEU I POESIA

EN ALTRES PARAULES
recital de poesia, dansa i música

 Dissabte 27 de març
19h un altre món
Plaça de la Vila, 8

Sant Pere de Ribes



JA HAN COMENÇAT LES OBRES 
DE L’ÚLTIM TRAM DE LA 
RAMBLA DEL GARRAF
Amb aquesta actuació finalitzarà la reconversió 
de l’antiga carretera C-246a en rambla urbana

La Rambla com a eix econòmic
La Rambla del Garraf està emplaçada 
a la zona on es situa la major part de 
l’activitat econòmica industrial, comercial 
i terciària del municipi i connecta amb 
el nucli de les Roquetes i la població de 
Vilanova i la Geltrú.
La urbanització d’aquest vial, que s’ha 
consolidat com un eix vertebrador 
comarcal, es va iniciar l’any 2004 i des 
de llavors fins ara s’hi han obert nous 

Butlletí de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes - Març 2010

Les obres d’ordenació i adequació del 
tercer tram de la Rambla del Garraf, 

entre la rotonda de l’escola Bel-Air i la 
rotonda de l’avinguda de les Roquetes, 
s’han iniciat el febrer. Aquesta actuació, 
amb un cost de poc més de 2,5 milions 
d’euros, és l’última que faltava per 
completar la reordenació i adequació de 
l’antiga carretera C-246a en un eix urbà. 
La urbanització d’aquest darrer tram de 
la rambla implica l’execució de la xarxa 
viària en continuïtat amb la resta de la 
via, tant en funcionament viari com en 
acabats, així com l’execució dels serveis 
urbans necessaris.
D’aquesta manera, es pretén acabar de 
transformar la carretera en una via urbana 
de més qualitat tot ampliant-ne la secció, 
potenciant el recorregut de vianants i 
el de bicicletes i creant més places 
d’aparcament. També es construirà una 
nova rotonda situada pràcticament al mig 
de l’àmbit d’actuació, a la intersecció de 
la rambla amb el carrer de les Modistes. 
Aquesta rotonda es projecta per tal 
d’agilitzar el trànsit de la zona.
S’han definit les seccions tipus de la 
rambla tot conservant les amplades de 
la vorera existent sud que limita amb el 
Polígon Industrial Vilanoveta, així com les 
amplades de les franges d’aparcament i 
el carril lateral de circulació sud. 
Les noves seccions es faran a partir de 
modificar el tram de la carretera a partir 
de la vorada sud de la illeta actual, en 
sentit nord.

Recreació virtual del 3er tram de la Rambla del Garraf.

establiments comercials. A més, a part 
de consolidar-se com a pol d’atracció 
comercial de la comarca,  s’està convertit 
en un important motor econòmic i de 
generació de llocs de treball. La 
implantació de noves activitats 
econòmiques ha propiciat l’ocupació de 
persones del municipi i de la comarca.
Es preveu que la durada de l’obra serà 
de nou mesos i donarà feina a una 
cinquantena de persones. 
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L’alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep 
Antoni Blanco, es va trobar a mitjan  

febrer amb el Director del Servei Català 
de la Salut, Josep Maria Sabaté, amb 
la finalitat d’iniciar les negociacions per 
aconseguir alguns compromisos per part 
de la Generalitat de cara a la reconversió 
dels Camils en centre sociosanitari. 
Aquesta trobada ha estat motivada arran 
de l’anunci fet per la Generalitat de 
construir un nou hospital d’aguts a 
Vilanova. 
La valoració que ha fet l’alcalde d’aquesta 
reunió és molt positiva, doncs no s’han 
percebut punts de desacord i sembla que 
els responsables de salut entenen les 
demandes de l’administració local.
Entre d’altres, l’equip de govern demana 
el manteniment, com a mínim, del 
mateix nombre de llits actuals a l’Hospital 
Sant Camil i complementar l’activitat 
sociosanitària d’aquest amb àmbits com 
la salut mental i la rehabilitació, així com 
un compromís d’inversions en paral·lel 

L’ALCALDE ES REUNEIX AMB EL 
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER 
PARLAR DE L’HOSPITAL

També es va tractar l’ampliació de l’ambulatori de 
les Roquetes i la construcció del nou CAP a Ribes

a la construcció del nou hospital a 
Vilanova. També es vol que es potenciï 
la implantació d’un pol de docència, 
innovació i recerca en l’àmbit de la salut 
i la dependència. A més, Blanco ha 
aprofitat per demanar que es garanteixi 
l’atenció d’urgències al municipi i les 
inversions previstes.
L’alcalde del municipi s’ha mostrat 
optimista perquè tot sembla indicar que hi 
ha una bona disposició de la Generalitat. 
El Departament de Salut estudia ara 
contemplar les peticions de Sant Pere de 
Ribes en el Pla Funcional de Reordenació 
Hospitalària del Garraf. 
Per a l’alcalde, Josep Antoni Blanco, al 
voltant de la reorganització hospitalària 
hi ha d’haver unitat de totes les forces 
polítiques, doncs “ningú entendria que en 
un tema de salut, primessin els interessos 
partidistes, d’estratègia política, per 
davant dels interessos de garantir aquests 
serveis sanitaris a les persones”.
La trobada amb el Departament de 

Salut també ha servit per demanar que 
s’accelerin al màxim els tràmits per 
construir el nou centre d’atenció primària 
a Ribes i l’ampliació del de les Roquetes.
Properament l’Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes  mantindrà una nova reunió, amb 
la Consellera de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, Marina Geli.
El Govern Municipal (PSC/ICV-EUIA/ERC) 
ja va presentar una moció al Ple celebrat 
el 19 de gener que va ser recolzada 
per CiU-ViA i PPC per reclamar algunes 
consideracions i compromisos al govern 
català i que ara s’han traslladat 
personalment als responsables de Salut. 
L’única força que hi va votar en contra va 
ser UM9 perquè no creuen que el municipi 
“en aquests moments pugui perdre un 
recurs com aquest sense una justificació 
clara i perquè és una de les empreses 
més importants que té”. “No hi podem 
estar d’acord perquè no estem disposats 
a perdre l’hospital.”, segons va manifestar 
la portaveu del grup, Anna Gabaldà.

S’INSTAL·LA UN PUNT D’AUTOSERVEI D’OCUPACIÓ A LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LES ROQUETES

L’edifici institucional de la Vinya d’en Petaca, a les Roquetes, 
disposa des d’aquest mes de febrer d’un Punt d’Autoservei 
(PAS) del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
La instal·lació d’aquesta màquina és fruit de la col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya per tal que la ciutadania pugui 
accedir a  les informacions i tràmits que es duen a terme en 
les oficines de Treball sense la necessitat de desplaçar-se a 
les oficines del SOC.
El funcionament del PAS és senzill i intuïtiu a través d’una 
pantalla tàctil. Alguns dels serveis que ofereix el PAS 
estan relacionats amb serveis d’informacions (catàleg de 
prestacions, sol·licituds i informes), cursos i ofertes de feina, 
i serveis de gestió de la demanda (renovació de la demanda, 
situació administrativa, actualització del perfil, etc.).
Per qualsevol dubte sobre el seu funcionament els usuaris poden adreçar-se al personal tècnic del Servei Local d’Ocupació i a 
la OAC on també poden demanar hora i inscriure’s a la borsa de treball del Servei Local d’Ocupació.
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Tram on es començarà a construir el nou carril bici.

APROVATS ELS SIS PROJECTES 
PRESENTATS AL FONS ESTATAL

La construcció d’un carril bici entre Ribes i 
Puigmoltó, un dels projectes més destacats

L’Ajuntament farà els sis projectes que 
va presentar al Fons Estatal d’Ocupació 

i Sostenibilitat Local (FEOSL) i que ja han 
estat aprovats . Dels 3 milions d’euros que 
rebrà per gestionar aquestes inversions es 
destinarà el 20% (608.000€) a projectes 
relacionats amb serveis socials i educació. 
La resta de diners, gairebé 2,5 milions 
d’euros, serviran per finançar la resta 
d’actuacions. 
D’entre totes les actuacions, que crearan 
una ocupació de 62 llocs de treball, 

GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE 
FUTBOL DE LES ROQUETES.
Permetrà enllestir la remodelació total 
d’aquest camp de futbol iniciada 
recentment amb la millora dels vestidors 
que s’està acabant. Les obres, de dos 
mesos i mig durada, podrien fer-se a 
l’estiu. Pressupost: 600.000 €

NOVA PISTA POLIESPORTIVA AL COSTAT  
DEL PAVELLÓ DE LES ROQUETES.
Amb la construcció d’una nova pista 
poliesportiva descoberta i la reordenació 
de la zona exterior del Pavelló  el teixit 
esportiu de les Roquetes guanyarà en 
espais, prestacions i qualitat. Aquest 
projecte té un cost de gairebé 700.000 
€ i una durada de 6 mesos.

ADEQUACIÓ DE CAN PUIG PER A USOS 
CULTURALS I ESPORTIUS.
Amb la idea de continuar invertint per fer 
de Can Puig un pol d’activitats culturals 
i cíviques,  en aquesta ocasió es vol 
dotar l’edifici amb espais polivalents 
que puguin ser utilitzats per les entitats 
i adequar una part del pati exterior per 
a usos esportius simples. La durada de 
les obres serà de 3 mesos i l’inversió de 
114.285 €.

SUBSTITUCIÓ DE LA CLARABOIA DEL 
CEIP ELS COSTERETS.
Es tracta d’un actuació de manteniment 
i millora d’una claraboia de l’edifici 
de l’escola Els Costerets que presenta 
deficiències. L’obra té un cost de 
122.800 euros i es farà en època de 
vacances, durant el mesos d’estiu.

INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A CAN 
SALVADOR MIRET.
Tindrà un cost aproximat de 82.500€ i 
servirà no només per suprimir barreres 
arquitectòniques en un edifici públic, 
sinó que permetrà una major utilització 
del mateix, sobretot per part dels avis 
i d’altres col·lectius. Es preveu que la 
durada de l’execució del projecte sigui 
de 3 mesos.

destaca la construcció del primer tram 
d’un carril bici que unirà el nucli de 
Ribes amb Sant Camil i Puigmoltó i la 
reordenació de la zona del pavelló de 
les Roquetes per construir-hi una pista 
poliesportiva. També es farà l’adequació 
de Can Puig per a usos culturals i 
esportius, la col·locació de gespa artificial 
al camp de futbol de les Roquetes, la 
instal·lació d’un ascensor a Can Salvador 
Miret i la substitució de la claraboia de 
l’escola Els Costerets.

CARRIL BICI RIBES - SANT CAMIL - PUIGMOLTÓ

Es tracta d’un projecte llargament anhelat que ara, gràcies a la nova línia 
d’ajusts del Fons Estatal tindrà oportunitat d’iniciar-se en una primera 
fase. La intenció del govern local és unir Ribes i les Roquetes amb un 
carril bici que transcorri paral·lel a la carretera. En aquesta primera fase, 
l’objectiu és facilitar l’accés a Sant Camil, tant a peu com en bici, des del 
Passeig de Circumval·lació. El carril bici ha estat dissenyat com un passeig 
mixt i tindrà llum i mobiliari. Així mateix, s’aprofitarà la ocasió per col·locar 
un tub per quan calgui passar la fibra òptica. 
Les obres valdran 797.908 €, duraran quatre mesos i hauran d’estar 
acabades abans de final d’any.
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NOUS MENÚS PER 
PROMOCIONAR EL 
XATÓ

Dins l’actual temporada del xató, 
la regidoria de Comerç i Turisme 
ha volgut apostar per la promoció 
i  reconeixement del xató del nostre 
municipi i ha impulsat els menús 
gratronòmics que s’ofereixen a 
diferents establiments de restauració 
que s’han sumat a aquesta iniciativa. 
Per tal de fer-ne difusió també 
s’han editat i repartit uns fulletons 
informatius amb la descripció dels 
menús, els seus preus i les dades 
dels restaurants que els ofereixen.
Els restaurants que hi participen 
inicialment són el Soligó, La Torrada 
i La Vaquita i cada un d’ells presenta 
una oferta característica amb un 
preu tancat per gaudir d’un àpat on el 
protagonista és el xató acompanyat 
d’altres productes del territori i vins 
de Sant Pere de Ribes.
Els menús s’oferiran durant els 
mesos de març i abril, podent-se fer 
extensiu fins a finals de temporada 
de l’escarola, ingredient essencial en 
l’elaboració d’aquest plat. 
Les persones interessades poden 
consultar els diferents menús als 
mateixos restaurants, a través de la 
publicitat repartida per la comarca 
o al lloc web de l’ajuntament 
(santperederibes.cat). 
A banda de promocionar el xató, 
el govern local segueix d’aquesta 
manera amb les accions endegades 
l’any passat per potenciar els 
productes de la nostra terra i, a la 
vegada, incentivar el consum en els 
establiments i el comerç local.

S’OBRE AL PÚBLIC EL NOU 
ESPAI JOVE

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
ha posat en marxa el nou Espai Jove, 

que es troba ubicat en un local de nova 
construcció de la plaça Jaume Gómez i 
Puig, número 4, de Ribes.
Aquestes noves instal·lacions, amb un 
superfície de 227 m2,  estan adreçades 
a un públic jove d’entre 12 i 35 anys i 
disposen d’un Punt d’Informació Juvenil 
(PIJ), sales de reunions i de treball, 

ordinadors amb connexió a Internet, un buc d’assaig per a grups de música, aula 
d’estudi, lavabos i terrassa. L’execució del projecte han tingut un cost de 100.000 
euros, del quals prop del 40% han estat subvencionats per la Generalitat. 
L’Espai Jove està connectat amb les xarxes comarcal i nacional de suport a la joventut 
i el seu objectiu es consolidar-se com a punt de suport, trobada, lleure, interrelació i 
creativitat, així com un pol d’atracció de noves propostes i nous projectes que els i les 
joves del municipi vulguin engegar, individualment o com a col·lectiu.
L’horari del nou centre és de dimarts a dissabte, de 18 a 22 hores, i dissabtes pel matí, 
d’11 a 13 hores.
Aquest projecte és una de les actuacions derivades de l’estudi que es va fer l’any 2007 
sobre la realitat juvenil a Sant Pere de Ribes i la posterior redacció del Pla Local de 
Joventut 2008-2011, on es feia palesa la necessitat de poder disposar d’un espai 
destinat a la franja jove de població que aglutinés els diferents Serveis de Joventut i 
amb la possibilitat d’adaptar-se a les noves necessitats del jovent. Fins ara el municipi 
no disposava de cap local destinat exclusivament a joves, tot i representar gairebé una 
quarta part de la població. 

APOSTA PER LA INCLUSIÓ A 
L’ESPORT

La Regidoria d’Esports de l’ajuntament  
ha signat un conveni de col·laboració 

amb l’associació “Junts en Acció” per 
donar suport a les persones amb 
discapacitat en l’àmbit esportiu, 
especialment nens i nenes.
A principis de març s’ha presentat aquesta 
col·laboració emmarcada dins les 
polítiques d’inclusió local del Consistori. 
Carme Farràs, regidora d’Esports, ha 
parlat de la importància per a les persones amb alguna discapacitat de poder gaudir 
de l’activitat física i ha dit que la signatura d’aquest conveni servirà “per poder tirar 
endavant una activitat d’inclusió a nivell global al municipi”.
Per la seva banda, Isaac Cordero, president de l’associació “Junts en Acció” ha 
comentat l’oferta limitada existent fins ara per a les activitats inclusives. Cordero s’ha 
mostrat molt satisfet per l’acord i pels beneficis que suposarà. Des de l’associació 
també han fet referència a la feina de sensibilització a nivell social que s’ha de 
treballar. 
L’Ajuntament i “Junts en Acció” volen fomentar la pràctica de l’esport adaptat 
competitiu i no competitiu, adaptat i inclusiu, així com també promoure activitats 
físiques, lúdiques i formatives dirigides a persones amb discapacitat o necessitats 
especials. Les persones interessades en rebre informació de suport poden adreçar-se 
a les OAC i a la Masia de Can Puig de Ribes. 
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