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L’

Editorial
Altaveu

ha traslladat el seu domicili i ha canviat el número de telèfon,
mantenint adreça de correu electrònic i pàgina web. Trobareu el nou telèfon a les
dades d’edició.

Sant Jordi com cada any per aquestes dates és el tema d’entrada del número d’abril, mes
plujós per excel·lència ens comença a deslliurar d’abrics i ens fa treure les “rebequetes”,
encara que sigui acompanyades de paraigües. Siguem positius i esperem que no sigui la pluja
qui impedeixi la celebració de la Diada de Sant Jordi al carrer, que és com més es gaudeix de
les compres de roses i llibres.
De mas en mas ens duu a conèixer la Carretera, casa de pagès amb tradició vitivinícola, que
rep el seu nom per l’antic recorregut que de Sitges anava fins a Ribes, passant per la masia
de les Casetes.
Les recomanacions de llibres no podien faltar, El Drac de Ribes i Gabaldà, han fet una selecció
dels títols que seran sense dubte els més venuts d’enguany.
En Ramon Prats a la cuina, ens sorprèn en aquesta edició amb un plat de cuina oriental,
vedella picant estil xinès, pels més agosarats.
La Juani en el Contrafort juga al despistament i al desencís, sempre amb l’esma de canviar
les coses, tantes coses mal fetes, o de vegades ben fetes però mal acabades. Quina lluita la
de la Juani, quina lluita.
El butlletí de l’ajuntament ens informa, entre altres noticies, del nou Espai Jove, que des de
la seva inauguració el passat febrer ja ha atès prop de 1400 usuaris/es i acull una dotzena de
grups musicals que assagen al buc insonoritzat.
Continuant amb el cicle d’afeccions del sistema nerviós, en Bernat Planas ens explica,
símptomes, variants i recuperació de l’Accident Vascular Cerebral.
Serà a primers de maig, concretament el primer diumenge, el dia de la mare. No voldríem
tancar l’editorial sense donar la més sentimental de les felicitacions, la més dolça, la més
entranyable, la més.... Felicitats mares.
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Sant Jordi al món
En Josep Bargalló, director de l’Institut Ramon Llull
va donar a conèixer a través de roda de premsa la
promoció de la cultura catalana, dins el programa “Sant
Jordi al món” impulsat per l’IRL i que es porta a terme
entre l’1 d’abril i el 3 de maig d’enguany en 20 ciutats
d’Europa, Amèrica i Àfrica.
L’iniciativa té la prioritat d’augmentar any rere any les
activitats arreu del món amb la intenció de projectar
internacionalment la cultura catalana.
Un ampli programa que des del 21 al 28 d’abril donarà
a la capital espanyola cert accent català on la cantant
Ana Belén dirigida per en Joan Ollé al Teatre Espanyol
recitarà una adaptació de “La Plaça del Diamant” obra
de la escriptora catalana Mercè Rodoreda, una de les
activitats també incloses en l’agenda de la celebració del
centenari del naixement de l’autora.
A Nova York, dins del festival literari més destacat
d’aquesta ciutat el World Voices i de l’1 al 3 de maig
autors catalans com en Joan Margarit i en Francesc
Serés compartiran espai amb els anglosaxons Peter
Carey i Philip Levine.
També universitats d’arreu del món s’afegiran com és el
cas de Santa Bàrbara als Estats Units, amb conferències
sobre cultura catalana, classes de català, lectures de
textos d’autors catalans i projeccions de pel·lícules
vinculades a Catalunya com és el cas de “Salvador” de
Manel Huerga.
Les universitats Laval de Quebec, Zadar a Croacia,
Lorient i Rennes a França i les de Milà, Nàpols i Pisa
a Itàlia són centres adherits també a aquest projecte.
Concretament al Palazzo Graziosi de Pisa es farà una
exposició de la Mercè Rodoreda amb els llibres il·lustrats
per en Ràfols Casamada editats pel Circulo de Lectores,
cartes de l’escriptora, portades de les traduccions dels
seus llibres, fotografies, cartells i reproduccions de
manuscrits.

A N U N C I A’ T

Com acte poc usual per la presència de la cultura
catalana al nord d’Àfrica assegura Bargalló en roda
de premsa, l’Associació France-Algérie Pays Catalán
impulsa amb col·laboració amb l’IRL una caravana
catalano-argelina a Argelia com a projecte literari, artístic
cultural i solidari on escriptors com en Joan Lluís Lluís i
en Daniel Bezsonnoff, músics com en Miquel Maldonado
i la Gisela Bellsolà, l’escultor Philipe Lavail, l’editor
Robert Triquère i la traductora Christine Lavail seran
partícips d’aquesta inusual experiència.
Sant Jordi al Món s’ha projectat amb l’ambició de portar
als màxims llocs possibles la nostra cultura i la nostra
llengua amb l’eslògan “La cultura catalana cavalca al
món” amb la interpretació en imatges de qui a realitzat el
cartell promocional, en Joan Pere Viladecans.

93 896 41 75
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SANT JORDI
Llegenda popular catalana
Un drac, un enorme i ferotge drac, es presenta a les
portes de la vila emmurallada de Montblanc. El drac
de fètid i emmetzinat alè, mata i s’engoleix tot el que
té al seu abast. Ramats d’ovelles, bous i cavalls han
de ser tancats dintre del clos emmurallat de la vila.
Davant del terror que el drac imposa a la vila i a tota
la comarca, el rei convoca a tot el poble per prendre
una determinació, i acorden lliurar a la voracitat de la
bèstia, la més bella donzella de la vila: que és la filla
del rei.
Ella s’acomiada sense vacil·lacions del pare, de la
gent de la cort i del poble, i se’n va cap al bosc.
De cop i volta es troba un jove cavaller, armat de cap
a peus, portant una llança punxeguda i cavalcant un
cavall blanc com una tofa de neu.
Ella va témer per ell, que si el drac sortia,
l’esmicolaria, i així li advertí, però el cavaller no tenia
por del drac.
En aquell punt, un esbufec del drac atemorí la
princesa mentre el jove cavaller envestia la fera
ferint-la per tots costats amb la seva llança, podent
a la fi, ferir-la sota l’ala esquerra, on tenia el cor.
Amb un altre cop de llança, rematà el drac, que en
morir es va fer fonedís dins la terra davant dels ulls
admirats de la princesa. On el drac va desaparèixer
va néixer un roser de roses roges com la sang.
www.edualter.org
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Dites entorn Sant Jordi
Sant Jordi arribat
surt la cuca del forat.

Per Sant Jordi
s’han de treure les unces al sol
i el que no les trau
és perquè no n’hau.
Bon Sant Jordi i Santa Creu,
hi haurà vi per tot arreu.
Bon sol per Sant Jordi
i per Sant Marc
podràs veure el vi a raig.
Dos mesos abans de Sant Jordi
sembra el teu ordi.
Per Sant Jordi
l’espiga a l’ordi.

Per Sant Jordi
cava ton ordi,
per Sant Robert
que ja el tinguis cobert,
que per Sant Marc
ja faràs tard.
L’ordi, si per Sant Jordi
és espigat
per Sant Joan
és madurat.
Si trona per Sant Jordi,
blat, xeixa i ordi.
Si plou per Sant Jordi
les cireres en orris.
Si plou per Sant Jordi,
ni prunes ni ordi.

Per Sant Jordi
Pluja per Sant Jordi i per Sant Marc,
vigila ton ordi;
porrons i barrals trencats.
si en veus una espiga ací,
altra espiga allà,
ves-te’n a casa
Quan per Sant Jordi gela,
que prou ordi hi haurà.
mal any de peres.
No diguis hivern passat
que Sant Jordi no hagi estat.
www.xtec.cat

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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De mas en mas

per Núria Martí

LA CARRETERA
Un cop hem passat més d’una vintena de masies per
esbrinar-ne la història i anècdotes dels seus masovers,
avui ens aturem al portal de la Carretera, una altra casa
de pagès. Amb un entorn que ens mostra com el seu
passat de tradició vi�vinícola encara s’hi manté present,
una de les seves vies d’accès passa prop de ca l’Escolà
i ens fa atravessar la riera de Jafre enllà. Es tracta del
mateix camí que s’anomena al segón volum de l’obra
Masies del Garraf de Roig Estradé, on indica que la
Carretera rep el nom de l’an�c recorregut que de Sitges
anava fins a Ribes, passant per la masia de les Casetes.

04
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Va ser l’any 1959 quan la Montserrat Mestre Roig i en
Pere Camps Gabaldà hi van anar a viure. Fins aleshores
havien conviscut a Mas Alba durant set anys. Ell provenia
de les Casetes i ella de la casa con�nua, el Corral d’en
Pujol, fet que els va ajudar a coneixe’s des de feia temps.
En aquella época, i amb els voltants plens de vinyes i
garrofers, era escàs el veinat que podies �ndre ben
proper. A banda de poques masies, la zona més a la vora
era Les Torres, tot i que suposava recòrrer més distància
a peu.

En Pere Camps i Gabaldà, assegut sota un garrofer prop de la
masia.

La casa, molt àmplia, amb caracterís�ques similars a
moltes masies, es troba encabida dins un baluard. Li
permet �ndre un pa� interior, que dóna pas a l’entrada
principal, la cuina i el menjador, i compta en total amb sis
habitacions.
A manca d’aigua corrent, el pou era un gran aliat, i també
tenien una gran sala que ocupava la primera planta, i un
salador. Avui encara s’hi conserva el corral d’ovelles, a la
part posterior.
Llavors, de la Carretera, n’era mestressa la Maria Mas i
cap al 1977 va ser propietat del seu nebot, Joan Montané,
fet que va propiciar que al mas s`hi fessin reformes, s’hi
instalés llum elèctrica, i es subs�tuïssin per �nes les botes
existents. A l’any 78 el gas butà va rellevar el de carburo
i això va suposar un gran avenç. En Pere i la Montserrat,
que s’havien casat l’any cinquanta, van començar a fer-se

La Montserrat i en Pere cap als anys cinquanta, en una casa
sitgetana.

càrrec del mas i també hi �ngueren un gran hort en el que
hi collien gairebé de tot. El vi que es feia a la masia també
es venia posteriorment a granel.
La Montserrat, qui avui ens explica anècdotes dels anys
que hi havia passat, va apendre i es va dedicar al tall i
confecció de peces de pell, fet que es va conver�r amb
el temps en la seva principal ocupació. Es va formar a la
vila de Sitges quan era encara adolescent, i recorda com
llavors cases que es dedicàven a la fabricació de sabates,
com can Benazet o can Tarrida, eren capdavanteres i molt
reconegudes en el sector de la indústria del calçat. Cap al
1936 Sitges ja comptava amb més de 20 fàbriques on hi
treballàven un 80% de la població, una xifra que va anar
en augment. La Montserrat va començar treballant a can
Puighibet.
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Una de les excursions que solien fer en motocicleta juntament amb
d’altres parelles de ribetans.

D’altra banda, en Pere, que coneixía molt bé la feina
d’empaltador, es dedicava exclusivament al conreu
de les vinyes de la Carretera, i la Montserrat ajudava
principalment en el correcte funcionament de l’hort i les
feines de la llar. Al 1951 va nèixer la seva filla: Margarida
Camps Mestre, que molt més endavant, un cop casada, va
seguir vivint al mas. Després de molts anys sense vehicle,
van �ndre abans d’un cotxe una motocicleta, una Minsa,
amb la que anaven a tot arreu. Acostumàven a fer sor�des
de dos o tres dies, la majoria amb d’altres parelles, sovint
cap a Viella, o d’altres punts del Pirineu.
Les trobades amb familiars i amics eren importants a la
Carretera, els dies que n’hi havien, tot era gresca. Les
converses plegats al voltant la taula sempre eren mo�u
d’unió i companyerisme. Cal �ndre en compte també,

Un dinar de celebració a la Carretera, amb familiars i amics.
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La part davantera de la masia, amb la gran figuera a mà dreta i el
corral al fons.

que les terres de la masia eren treballades per diversos
parcers. A l’hivern hi venia un pastor del poble de Pardines
i hi passava amb el ramat algunes temporades.
Va ser l’any 1995 quan la família d’en Pere va tancar la
seva etapa com a masovers, i també van �ndre dos nets:
en David i en Joan. A par�r de llavors, i amb la malaurada
pèrdua d’en Pere, la Montserrat es va traslladar a viure a
Sitges, amb la seva filla. Tot i ser ribetana de socarrel, en
aquell moment va saber que una part de la masia marxava
amb ella, i un altre, pertanyent a part de vida quedava allí.
Reviu el seus records a través de les fotogra�es, i sovint
pensa en aquella ombra, la que ofería la inmensa figuera,
la del portal de la Carretera.

Teràpies Holístiques
El proper 8 de maig de 10 del
matí fins a les 6 de la tarda es
celebrarà a l’Espai Edèn Sant
Pere de Ribes una interessant
jornada d’introducció a les
teràpies holístiques del Garraf.
Aquesta jornada es celebra en
benefici de la Fundació Privada
Vida Útil del nostre municipi.
Hi ha un preu d’entrada de 5 euros i es pot consultar sobre la
jornada i/o confirmar assistència abans del 5 de maig a través del
tel, 699 317 826 (Bàrbara).
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TAXI
R.Garcia

687 464 820
607 733 213
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SE SABRÀ TOT

Xavier Bosch
PROA EDICIONS
A Tot Vent
Col·lecció: A Tot Vent Enquadernació: Tapa dura solapes Pàgines: 255 Any d’edició: 2010
Se sabrà tot se situa a Barcelona, l’any 2005. El periodista Dani Santana és nomenat director del diari Crònica. No
tardarà a adonar- se que la veritat està emmanillada i que fer un diari és un joc d’equilibris que va més enllà de la lògica
del poder i de la política. De mica en mica, al seu voltant s’anirà teixint una xarxa d’interessos, de corrupció i de silencis
que acabarà atrapant-lo. A mesura que el Senza, el cap de la secció de Societat del diari, s’implica en la investigació
sobre la possible presència d’Al- Qaida a la ciutat, tots dos periodistes perden les regnes del seu destí. Quan el director
del Crònica dimiteix, ningú no s’explica quines estranyes circumstàncies l’han dut a prendre la decisió. Premi Sant Jordi
2009.

MALETES PERDUDES

Jordi Puntí
EMPURIES EDITORIAL
Narrativa
Il·lustracions: /
Col·lecció: Narrativa Enquadernació: Rústica amb solapes Pàgines: 255 Any d’edició: 2010
En Christof, en Christophe, en Christopher i en Cristòfol són germans, però no es coneixen. Fills de quatre mares
diferents, viuen a Frankfurt, París, Londres i Barcelona. En Gabriel, el seu pare, els va abandonar quan eren petits. Un
bon dia, quan es fa oficial la desaparició d’en Gabriel, el secret surt a la llum i els quatre germans es troben. Han passat
dues dècades d’ençà que van veure el seu pare per últim cop, però decideixen buscar-lo per resoldre els seus dubtes
existencials: ¿per què va abandonar-los?, ¿per què porten tots quatre el mateix nom? Així, els quatre germans refan la
vida del seu pare pas a pas: la infantesa en un orfenat, l’estada en una pensió i, sobretot, la seva feina com a transportista
de mobles per Europa al costat de dos companys de fatigues inoblidables, en Bundó i en Petroli. Maletes perdudes narra
els destins creuats d’aquesta família impossible, i només la intervenció dels quatre fills donarà sentit a tota la galeria de
personatges que desfilen per aquesta novel·la: vides descosides i abonyegades com aquelles maletes que es perden pel
camí. Escrita amb l’estil net i ric que ja coneixem de les narracions d’Animals tristos, la primera novel·la de Jordi Puntí
és divertida, optimista, àgil i plena d’aventures que atrapen el lector des de la primera pàgina.

DIME QUIEN SOY

Navarro, Julia

PLAZA & JANES EDITORES 2010
Lengua: CASTELLANO Encuadernación: Tapa dura Año de edición:2010
Una periodista recibe una propuesta para investigar la azarosa vida de su bisabuela, una mujer
de la que sólo se sabe que huyó de España abandonando a su marido y a su hijo poco antes
de que estallara la Guerra Civil. Para rescatarla del olvido deberá reconstruir su historia desde
los cimientos, siguiendo los pasos de su biografía y encajando, una a una, todas las piezas del
inmenso y extraordinario puzzle de su existencia. 7 Junio 2009 por Alberto Cerezuela Rodriguez

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS

María Dueñas

Páginas: 608 Editorial: Temas de Hoy Año de Edición: 2009
El 9 de junio sale a la luz EL TIEMPO ENTRE COSTURAS (Temas de Hoy).
/El tiempo entre costuras es la historia de una joven modista empujada por el destino hacia un arriesgado compromiso
en el que las telas y los patrones de su oficio se convertirán en la fachada de algo mucho más turbio y trascendente. Bajo
esta trama esquemática se tejen múltiples lecturas trasversales que la convierten a un tiempo en una novela de superación
personal, una novela colonial, una novela de amor, una novela de conspiraciones históricas y políticas, y una novela de
espías.
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libres

Esplendor i glòria de la Internacional Papanates

Monzó, Quim

EDICIONS DELS QUADERNS CREMA BIBLIOTECA MINIMA
Il·lustracions: / Enquadernació: Rústica amb solapes Pàgines: 255 Any d’edició: 2010
Més que l’aplec de diversos articles de Quim Monzó, ens dibuixa un llibre coherent i unitari, crònica
brillant i lúcida de la trista i qui sap si irremeiable arribada al poder de l’imperi de la plastilina

El viatge al poder de la ment

Eduard Punset
Els enigmes més fascinants del nostre cervell i del món de les emocions
Ediciones Destino
Amb aquest llibre Eduard Punset tanca la trilogia sobre la felicitat, l’amor i el poder, les tres claus
que mouen el món.
Text de contraportada
Amb aquest llibre Eduard Punset tanca la trilogia sobre la felicitat, l’amor i el poder, les tres claus
que mouen el món. Després d’El viatge a la felicitat i El viatge a l’amor, que han apassionat ja
mig milió de lectors, l’autor de referència de la divulgació científica al nostre país ens convida a un
“viatge íntim al poder de la ment”.
«¿Com han pogut viure, enamorar-se, estimar, treballar com bojos, cuidar els seus fills, milions de
persones…, sense saber, de veritat, allò que els succeïa per dins, com funcionava la seva ment?»
Donar resposta a aquest enigma fascinant és l’objectiu central d’aquesta obra.

L’únic poder és la ment

recomanats

Homes

Isabel-Clara Simó
BROMERA EDICIONS
L’ECLÈCTICA
Col·lecció: L’ECLÈCTICA Enquadernació: Rústica amb solapes Pàgines: 218
Arrogants, però també dominats; violents, però també violentats; triomfadors, però també
derrotats. Entre els homes, diu Isabel-Clara Simó, «n’hi ha de tot». Aquesta escriptora de
referència ens mostra unes instantànies de l’univers masculí amb una bona dosi d’ironia i enginy,
però alhora també amerades d’estima i tendresa. Relat a relat, l’autora capgira els estereotips més
arrelats i ens mostra un retaule de mascles contemporanis per a tots els gustos.

Tot el que podríem haver estat tu i jo si no fóssim tu i jo

Espinosa, Albert

PLAZA JANES Enquadernació: Rústica amb solapes Pàgines: 204 Any d’edició: 2010
I si només mirant-te pogués desvelar els teus secrets? I si nomes mirant-te pogués sentir amb el teu
cor? I si en només un instant fos possible saber exactament qui som l’un per l’altre?
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Afeccions del sistema nerviós: Accident Vascular Cerebral
Bernat Planas Pascual
Fisioterapeuta adjunt del Centre de Recuperació Funcional de St.Pere de Ribes
Especialitzant-se en neurologia
bernat.planas@fisioterapeutes.org

L’accident vascular cerebral (AVC) és causat per la interrupció del
subministrament de sang al cervell, en general, perquè un vas sanguini
es trenca produint una hemorràgia o es bloqueja per un coàgul provocant
una isquèmia (que és el més comú). Això talla el subministrament
d’oxigen i nutrients, causant danys en el teixit cerebral.
El símptoma més comú d’un AVC és la pèrdua sobtada de força o
entumiment de la cara, el braç o la cama, més sovint en un costat
del cos. Altres símptomes inclouen: confusió, dificultat per parlar
o entendre la parla, dificultat per veure amb un o ambdós ulls,
dificultat per caminar, marejos, pèrdua d’equilibri o coordinació.
Hi ha certs factors no modificables (edat, història familiar, factors
genè�cs) i d’altres modificables (la hipertensió , el tabaquisme,
alcoholisme, diabe�s mal controlada, obesitat, sedentarisme,
an�concep�us orals,...)
Els AVC de �pus isquèmic poden ser:

P.O.C.I. (IC. de la circulació posterior)

T.A.C.I. (Infart Cerebral total de la circulació anterior)

Aquest tipus donarà

Aquest �pus donarà: (els tres punts junts)

•

Afectació dels nervis que van a la cara

•

Dèficit motor i/o sensitiu bilateral

•

Trastorns oculomotors

•

Síndrome cerebel·lós (alteració en la coordinació de
moviments, entre d’altres)

•

Ceguesa cortical

•

Afectació de les funcions cerebrals corticals (Parla, el càlcul, el
coneixement,...)

•

Dèficit motor i/o sensitiu de dues de les tres parts d’una meitat
del cos (cama, braç o cara)

•

Pèrdua de visió d’un ull

P.A.C.I. (IC.parcial de la circulació anterior)
Aquest tipus donarà (un dels tres punts)
•

Alteració de les funcions cerebrals corticals

•

2 de les tres manifestacions del TACI

L.A.C.I. (IC. lacunar)Aquest �pus donarà (S’han de donar)
•

No alteració de les funcions cerebrals corticals

•

Afectació lacunar de tipus:
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Tractament de rehabilitació
Aquí com sempre s’ha de treballar amb un ampli equip de
professionals, com els logopedes, terapeutes ocupacionals,
neuropsicòlegs, infermers, fisioterapeutes, ...
En fisioteràpia podem utilitzar:
•

El concepte Bobath

•

El mètode Perfetti

o

Motor pur (només a dues de les tres parts de la
meitat del cos)

•

Hipocinesiteràpia

•

Neurodinàmica

o

Sensitiu pur (només a dues de les tres parts de la
meitat del cos)

•

Tècniques miofascials

o

Sensitiu-motor pur (els anteriors junts)

•

Mètode Haliwick

o

Hemiparèsia atàxica (afectació de la meitat del cos
amb incoordinació)

Al parlar de recuperació en neurologia, hem de tenir en compte
que no sempre s’aconsegueix una recuperació al 100% de les
capacitats afectades segons cada individu.

o

Disàrtria (alteració en l’articulació de la parla per
afectació del sistema nerviós)

I com deia Albert Einstein: L’alegria de veure i entendre és el
més perfecte do de la naturalesa.
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El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

LES DEIXALLES DEL PROGRÈS
Ai, ai, ai!... Quanta mentida... quanta hipocresia... quanta
por! Ens diuen que avancem i ningú, sota cap sospita,
gosa preguntar cap a on... Quanta tecnologia! Quanta
ciència! Quants invents! I quantes inversions es perden
sense sentit... Els orígens de les coses no sempre són
del tot casuals... sovint, trampegen intencions. Amb més
freqüència que costums, un temps enrere, eren fruit d’una
necessitat, d’un desig... i no fruit del vulgar i insensat
atzar.
Avui la història no és la que era. Avui el temps passa i els
fets el sobrepassen. Qualsevol coincidència pot esdevenir
miracle, qualsevol invenció, per inútil i inesperada que
sigui, pot esdevenir necessària: la televisió, la telefonia,
fins i tot les armes...
Mestres que vigilen, vigilants que amenacen, tecnologia
que ens sotmet... L’esperit del repte per la sabiesa ha
estat substituït per una mena d’obligada obediència, per
una mena d’obligat desconeixement. Tot un despropòsit.
Màquines, lleis i ordres que són avui els pilars d’una
societat que es mou sense saber on va... ignorant fins i tot
el destí inútil de tants esforços.
I mentre... hi ha qui sondeja resultats electorals. Hi ha qui
interpreta enquestes. Hi ha qui juga... amb el futur sense
esbrinar quin paper hi pot juga com a persona.
La constatació dels fets: setmanes enrere als carrers
de Girona, estudiants es manifestaven per la decisió de
la supressió de la Filosofia dins del curriculum escolar.
Aquests dies, veiem com la literatura pren protagonisme
i surt d’una prestatgeria o una caixa per celebrar una
festa... que no és la festa de la lectura sinó del llibre!!!
Que no es lo mismo, no es lo mismo... no?
Així, Filosofia i Poesia relegades, per posar un exemple.
Perduda la recerca del perquè de les coses i perduda la
bellesa de poder explicar-les.

Però amb crisi com sense crisi les prioritats reclamen
més despesa en el què sigui, més consum i és clar... més
deixalles. Plus Merde que diria la Piaf. Más Madera del
germà Marx... però al cap i a la fi, més de més maneres de
caure en un món desequilibrat en essència, desequilibrat
en justícia, desequilibrat en el temps, en els desitjos, en
els compromisos... i malalt de progrés.
Avui m’ofega la insensatesa del paisatge informatiu.
Setze jutges d’un jutjat... mengen fetge d’un penjat...
què voleu... ni entre ells saben el què és el sistema que
estan obligats a respectar, complir, interpretar i defensar...
Alguna cosa no s’ha fet bé. Ja ho deia l’avi. I seguim
sense escoltar l’avi. I bé, amb o sense el superGarzón...
algú farà justícia?
Una altra deixalla... del progrés, de la democràcia... de
la contundència de la necessitat de canviar les coses.
Això, si... com diu el lema... no oblidem: Llegir ens fa més
lliures.
La Juani
PD. Potser estaria bé, no confondre reciclar i reutilitzar
amb la incapacitat per a poder reinventar. No sé si
m’explico.
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El noble suc

MARIDATGES

La Fil.loxera

Una ciència inexacta.
Cada cop que ens assentem a taula llestos per gaudir
d’un bon àpat, sorgeix la sempre ineludible qüestió
de qui triarà el vi, acció que no per repetida,deixa de
ser compromesa, doncs no sempre els companys
de taula desitgen el mateix i triar un vi per cadascú
tampoc és una solució viable.
Que el vi negre “lliga” amb la carn, i el blanc amb el
peix, és per tots conegut, però no és , ni molt menys,
una veritat absoluta.
Antigament el ventall organolèptic del vi no era
tan divers com avui en dia, on trobem vins negres
lleugers que poden acompanyar un plat de peix a
la planxa, o corpulents blancs,
amants perfectes d’un bon
estofat.
Revisant
qualsevol
article
enològic, trobarem una amplia
relació de vins-plats, que no per
estar consensuada ha de ser
l’única opció, si hem de prendre
vins diferents, segurament és
més important l’ordre en que els
prendrem i no pas el tipus.
Primer els més lleugers per acabar amb els
més potents, de més joves a més vells, i no
necessariament una escala de colors.
Cal dir també que hi han plats prohibits que no
accepten cap combinació vínica com la carxofa, o
condiments que fan que un plat de peix es pugui
acompanyar amb un bon vi negre.
La cuina exòtica tan de moda com la india o la
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japonesa, no són molt amants del vi, però la
tailandesa és brillantment combinada amb un blanc
afruitat, doncs la combinació de salat, dolç i agre fa
que així sigui.
No cal dir que en una perfecte manera de maridar
un vi és amb una salsa feta amb el mateix vi que
veurem.
En els restaurants de prestigi, és una moda ( i de
vegades una norma) escollir el menú degustació
amb l’opció de fer-ho amb un maridatge de vins
aconsellat pel propi restaurant. Aquesta opció, tot i
que és força més costosa, es recomanable per tal
de gaudir-ne el màxim de les
excel·lències del menú.
Altres restaurants poden utilitzar,
sense una merma excessiva, i
disposant d’una senzilla selecció
del seu celler, que pot anar variant
depenent del estoc del celler, amb
oferir els vins a copes, una solució
que moltes vegades el client
agraeix la possibilitat de combinar
diferents vins durant un àpat..
Però com be dèiem al començar, la selecció del vi
per un bon maridatge perfecte no és cap ciència
exacta, més aviat com els colors, tots en tenim un, i
ens agrada així.

UN VASO DE VINO EN EL MOMENTO OPORTUNO
VALE MÁS QUE TODAS LAS RIQUEZAS DE LA
TIERRA. “GUSTAV MAHLER”

El bon menjar

per
Ramon Prats

VEDELLA PICANT ESTIL XINÈS
INGREDIENTS
PER A 4 PERSONES:
1 pebrot verd
1⁄2 pebrot vermell
1 pastanaga
1 ceba
1⁄2 carbassó
600g. de bistec de vedella tendra
Oli de gira-sol
3 o 4 caienes
80 cl. de soja

Elaboració:
En un “wok” o, en una paella gran,
escalfeu un raig d’oli amb les
caienes, i a foc molt viu saltegeu les
verdures (tallades en juliana) remenant constantment. Un cop tenim les verdures al “dente”, afegiu la
carn que prèviament haureu tallat a tiretes fines. Saltegeu una mica la carn i afegiu la soja remenant
contínuament a foc viu. Un cop estigui la vedella cuita rectifiquem amb sal si fos necessari.
S’ha de tenir en compte que la soja és una salsa bastant potent de sabor, per tant vigileu amb la sal.
El plat està acabat.
Bon profit

A N U N C I A’ T

93 896 41 75
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POEMES A DUES VEUS és un
recorregut per la poesia de dos
poetes diferents que tenen en comú
el concepte d’una poesia directe i
entenedora, a l’abast de tothom.

SOM POESIA
La poesia es dissol al meus llavis
quan evoco el teu ser;

Eva Bassó ens convida a recorrer,
amb la barca dels seus poemas,
els somnis de mar i els paisatges
estimats amb uns sentiments amarats
d’amor i d’enyorança.
Pau Fleta ens delecta amb la seva
especial mirada poètica i ens convida a passejar serenament
pel camí de la natura, alhora que ens porta a descubrir
l’essència de la poesia.

em penetra ben endins, l’acullo,
la porto, neguitosa, al meu cau;
roman protegida i inquieta,
es mou, va agafant forma
i surt enfora transformada en vers;
llavors busca els teus ulls, els teus llavis

POEMES A DUES VEUS pretén obrir les portes de la
sensibilitat de les persones amants de la poesia per gaudir
d’aquests versos, que neixen de la inspiració d’un home i una
dona amb la seva particular visió.

perquè l’entomis i la facis teva,
ja convertida en aroma de poema

RIBES DES DEL CEL A LA PREMSA
El passat 13 d’abril es va fer la presentació de la exposició de fotografies
Ribes des del Cel, imatges inèdites exposades al Cau d’art La Premsa, de
Ribes. Exposició que romandrà oberta fins el proper mes de maig.
Ribes des del Cel és un llibre de recent edició d’imatges del municipi fetes
amb la més avançada tecnologia de fotografia aèria per l’Oriol Delgado
i acompanyades d’enginyosos textos d’en David Puertas. Il·lustracions i
assessorament lingüístic de la Laura Borràs i maquetació i impressió de
Pin Ups S.L. L’edició del mateix ha estat possible gràcies a l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes.
Des de la seva sortida al carrer el
passat gener, Ribes des del Cel ha
tingut una immillorable rebuda entre
els ribetans i les ribetanes.

CAU D’ART LA PREMSA Carrer Torreta, 7
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Pau Fleta

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

ES DOBLEN LES PLACES DE
LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
PEL CURS VINENT
Iniciades les obres de la nova llar d’infants de
Ribes i l’ampliació de la de les Roquetes
positivament.
Els dos equipaments educatius estaran
acabats abans de l’inici del pròxim curs
escolar. Amb els nous equipament el total
de places de llars d’infants municipals a
Sant Pere de Ribes serà de 304.
NOVA LLAR D’INFANTS
A Ribes s’està construint un edifici de
planta baixa que disposarà de dues aules
de 0 a 1 any, dues de 0 a 2 anys i dues
de 0 a 3 anys. També tindrà dues sales
multiusos, una cambra de preparació
d’aliments, una cambra higiènica
personal i un despatx d’administració. La
superfície total construïda serà de 500
m2.
El programa funcional s’orienta a les
necessitats del municipi i s’ajusta a
les recomanacions per a la construcció
d’escoles bressol municipals (Escola
Bressol de dues línies: 82 places).

L’alcalde i la regidora en una visita a les obres de la nova llar d’infants.

L

’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ja
ha iniciat les obres de construcció de
la nova llar d’infants de Ribes i l’ampliació
dels Tres Pins de les Roquetes.
La posada en funcionament d’aquests
equipaments el pròxim curs escolar
suposarà gairebé doblar les places de
llars d’infants municipals. Tal i com ha
explicat l’alcalde, Josep Antoni Blanco,
“en el curs 2010/2011 podrem ofertar
pràcticament el doble del nombre de
places de llars d’infants municipals que
teníem fa dos anys”.
Amb la construcció de la nova llar d’infants
(escola bressol de dues línies) al costat

de l’escola Les Parellades es guanyaran
82 noves places a Ribes. A les Roquetes,
l’ampliació permetrà passar de 6 a 10
aules i acollir 66 alumnes més, podent
arribar a la xifra de 148 infants.
El cost d’aquestes actuacions és de
642.000 euros pel nou equipament
educatiu de Ribes i de 771.000 euros
per a l’ampliació de la llar d’infants
Els Tres Pins. No obstant, segons la
regidora d’Educació, Carme Farràs, el
govern municipal s’ha pogut estalviar
gairebé 200.000 euros per actuació del
que tenien previst durant el procés de
licitació de les obres i això ho ha valorat

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA LLAR
D’INFANTS “ELS TRES PINS”
La reforma a l’edifici actual és parcial,
per a la cuina i serveis. Per la seva
part, l’ampliació permetrà disposar d’un
total de 10 aules en el conjunt de
les instal·lacions per acollir 148 infants
(actualment té una capacitat de 82
infants). Així doncs, pràcticament doblarà
la seva capacitat amb 4 noves aules i 66
noves places.
També disposarà d’una nova sala
multiusos, un despatx d’administració i
una cuina. La superfície total construïda
serà de 514 m2 i la reformada de 78m2.
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S’INAUGURA EL NOU ESPAI JOVE
Des de la seva posada en marxa ja ha atès a
1400 persones i hi assagen 11 grups musicals

E

l dia 10 d’abril es va fer la inauguració
oficial del nou Espai Jove de Sant
Pere de Ribes amb diverses activitats i
actuacions musicals.
Des de la seva posada en marxa el febrer
passat, el nou equipament ja ha registrat
prop de 1400 usuaris i usuàries i una
dotzena de grups de música assagen al
buc insonoritzat que hi ha instal·lat.
L’Espai Jove es troba a la plaça Jaume
Gómez i Puig, número 4, de Ribes
i consta de dues plantes i una gran
terrassa per atendre els més de cinc
mil joves que té el municipi. Disposa
d’un Punt d’Informació Juvenil, ordinadors
amb connexió a Internet, diverses sales
polivalents, una aula estudi i un buc
d’assaig.
A l’acte d’inauguració hi van assistir el
Secretari de Joventut de la Generalitat,
Eugeni Villalbí; l’alcalde, Josep Antoni
Blanco; la regidora de Joventut, Bàrbara
Scuderi; i d’altres regidors i representants
municipals.
L’Espai Jove és el primer equipament

Sala principal del nou Espai Jove.

del municipi d’aquestes característiques i
està connectat amb les xarxes comarcal i
nacional de suport a la joventut.

El seu horari és de dimarts a dissabte, de
18 a 22 hores, i dissabtes pel matí, d’11
a 13 hores.

ES DESTINEN 138.000 EUROS A LES
SUBVENCIONS D’ENTITATS DEL MUNICIPI

L

’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
ja té obert el període de presentació
de sol·licituds per a la concessió d’ajuts
econòmics destinats a entitats i
associacions culturals, esportives i
juvenils.
Enguany es destinaran un total de
138.000 euros a fomentar el
desenvolupament d’activitats, programes
o projectes culturals, esportius i juvenils
impulsats per la societat civil dins del
municipi i a donar suport a activitats
i despeses ordinàries dels col·lectius.
Entre les finalitats d’aquesta línia d’ajuts
econòmics hi ha, a més, la voluntat del
consistori de millorar la qualitat de vida
dels ciutadans, fomentant els valors de
convivència i cohesió social, així com
potenciar les diades i festes populars.
Podran sol·licitar les subvencions les

18

entitats, associacions i clubs sense ànim
de lucre legalment constituïdes, amb seu
a Sant Pere de Ribes. També s’hi poden
presentar persones físiques o jurídiques
(de forma individual o en agrupacions)
que, tot i no tenir personalitat jurídica,
puguin portar a terme els projectes i
tinguin residència al municipi.
Les bases de la convocatòria d’aquestes
subvencions es poden consultar tant a
les Oficines d’Atenció Ciutadana com al
web
de
l’ajuntament
(www.santperederibes.cat).
La presentació de sol·licituds es podrà
fer fins al 23 d’abril, mitjançant instància
acompanyada dels models normalitzats,
a les OAC del municipi (Oficina d’Atenció
Ciutadana), indistintament en les seves
seus de Ribes (plaça de la Vila, 1 planta
baixa, de dilluns a divendres de 8:30 a
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14 hores i dilluns i dimecres de 16 a
19 hores), o a l’OAC de les Roquetes
(plaça de la Vinya d’en Petaca, de dilluns
a divendres de 8:30 a 14 hores i dimarts
i dijous de 16 a 19 hores).
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
D’altra banda, també s’ha obert una
línia d’ajudes extraordinàries fins a l’1
de desembre d’aquest any, doncs es
contempla la possibilitat de presentar
sol·licituds fora de termini per a activitats
de caràcter puntual i no previsible en la
programació ordinària o per impulsar la
creació d’una nova entitat o associació.
En aquest casos, la presentació de la
documentació s’haurà de fer com a
mínim trenta dies abans de la realització
de l’activitat extraordinària mitjançant el
procediment habitual.

NOU ESPAI LÚDIC PER A LA
GENT GRAN A LES ROQUETES
És el segon que es posa al municipi

L’Espai Lúdic permet fer diferents exercicis pensats per a la gent gran.

E

l 17 de març es va inaugurar el nou Espai Lúdic per a la gent gran que s’ha instal·lat
a les Roquetes, a l’Av. Catalunya cantonada amb carrer Velázquez, molt a prop del
casal d’avis del nucli. A l’acte, presidit per l’alcalde, Josep Antoni Blanco, i la regidora
de Benestar Social i Salut, Núria Mestre, hi van assistir una quarantena de persones.
L’Espai Lúdic és un circuit de salut constituït per diferents mòduls d’activitats que
formen un recorregut dissenyat per treballar les facultats físiques i sensorials de
la gent gran. D’aquestes noves instal·lacions se’n podran beneficiar directament les
gairebé 1500 persones de més de 65 anys de les Roquetes.
Els diferents mòduls que integren l’equipament es poden utilitzar per lliure, donat que
es troben en un espai públic obert i no tenen horari. Per facilitar-ne el seu ús, però,
l’ajuntament organitza unes sessions guiades per una fisioterapeuta setmanalment.
Les classes a les Roquetes es faran el divendres, de 10:30 a 11:30 hores, i les
persones interessades en assistir-hi s’hauran d’inscriure prèviament a la consergeria
del Casal de la gent gran de les Roquetes.

S’INSTAL·LA UNA UNITAT DE CONTROL
DE L’AIRE A LES ROQUETES
L’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió
Ambiental de la Diputació de Barcelona
ha instal·lat a la Vinya d’en Petaca de les
Roquetes una Unitat Mòbil de Vigilància
Atmosfèrica fins a finals de maig.
Es tracta d’una furgoneta equipada amb
analitzadors
automàtics
dels
contaminants
atmosfèrics
més
importants i sensors de les variables
meteorològiques (vent, temperatura, humitat, radiació solar, pressió i pluja) amb la
finalitat de conèixer la qualitat de l’aire i veure si es produeixen variacions durant el
període de les mesures. D’acord amb els resultats es podran relacionar els valors
dels contaminants atmosfèrics amb possibles focus emissors.

S’INICIEN ELS
ARRANJAMENTS
D’HABITATGES PER A
GENT GRAN
L’Ajuntament ha iniciat a finals de
març les primeres actuacions del
Programa d’arranjaments d’habitatges
per a gent gran, que consisteix en
facilitar reformes bàsiques a la llar per
a garantir l’accessibilitat i la seguretat,
principalment en banys i cuines, a
persones majors de 65 anys amb
mancances en l’autonomia personal
i amb pocs recursos econòmics.
Aquestes actuacions es porten a terme
en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és
facilitar que les persones grans puguin
estar durant més temps vivint a
casa seva, adaptant el seu domicili
a les seves necessitats personals i
prevenint els accidents domèstics. Per
això es prioritzen les persones amb
discapacitats i les persones majors de
80 anys que viuen soles o amb altres
persones grans.
La Diputació ha atorgat al nostre
municipi la realització d’un mínim de
tretze arranjaments, inicialment.

SORTEJATS SIS PISOS
DE LLOGUER AMB
PROTECCIÓ OFICIAL
Adigsa, empresa pública adscrita al
Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat, va sortejar
el passat 25 de març 6 habitatges de
lloguer amb protecció oficial situats a
la promoció Can Puig-47 de Ribes. Els
pisos han estat construïts per l’Institut
Català del Sòl (Incasòl) gràcies a
un conveni amb l’Ajuntament, estan
administrats per Adigsa i corresponen
a una promoció anterior de 47
habitatges i de la qual s’han pogut
recuperar aquests 6 per processos
judicials o per renúncia dels anteriors
propietaris.
La superfície útil dels pisos, d’una i
dues habitacions, va dels 36 als 51
m2 i el preu del lloguer oscil·la entre
els 176 als 252 euros mensuals.
En total s’han presentat un total de 68
sol·licituds de les quals 25 han estat
admeses i 43 excloses per no reunir
els requisits de la convocatòria.
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ES DOBLEN ELS
USUARIS DELS
SERVEIS SOCIALS
La regidora de Benestar Social, Núria
Mestre, i l’alcalde, Josep Antoni Blanco,
van presentar a principis de mes les
dades del 2009 relatives als serveis
socials que es gestionen des de
l’ajuntament.
Com a fet destacat, esmentar que el
total d’usuaris atesos l’any passat va ser
de 5546, un 103% més que el 2008.
Entre les demandes més freqüents es
troben la dificultat en el pagament de
quotes de lloguer o hipoteques, factures
de subministraments bàsics, etc.
També s’han arribat a superar a més del
doble els ajuts d’urgència social que es
presten a persones i famílies en situació
de vulnerabilitat i per la cobertura de
necessitats bàsiques. En aquest sentit,
en total l’any passat es van concedir
més de 100 ajudes amb un import
global de 13.500 euros.
La regidora de Benestar Social, Núria
Mestre, ha manifestat que l’ajuntament
està fent un esforç molt important pel
que fa als serveis a les persones. Davant
de l’actual conjuntura econòmica i
a l’augment de la demanda el
departament de Benestar Social s’ha
hagut de reorganitzar per donar una
millor acollida i cobertura assistencial.
Així mateix, la regidora s’ha mostrat
satisfeta pels bons resultats que està
donant el servei de primera acollida, una
mena de “finestreta única” des d’on es
canalitzen les demandes relacionades
amb benestar social i es deriven als
serveis propis o externs que les poden
satisfer.
Per la seva part, l’alcalde del municipi,
Josep Antoni Blanco, ha volgut
emfatitzar en el fet que des de
l’ajuntament no només es dediquen a
donar ajudes econòmiques, sinó que
es fa una important feina
d’acompanyament a les persones en
situacions que els hi són adverses.
L’any passat també van augmentar
notablement els casos de seguiment
de persones amb una Renda Mínim
d’Inserció (RMI). Concretament es van
comptabilitzar 66 protocols, un 145%
més que l’any 2008. En la mateixa línia,
el banc d’aliments va passar de 400 a
500 usuaris, aproximadament.
Com a contrapunt cal dir que s’han
estabilitzat el nombre de situacions de
dependència/SAD.
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OBRES DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM
AL CENTRE DE RIBES
El dia 6 d’abril van començar les obres
de millora del clavegueram fora de l’àmbit
del projecte d’urbanització dels carrers
Nou i Comerç de Ribes, consistents en la
substitució de canonades per tal d’afavorir,
adequar i optimitzar la xarxa municipal.
Aquesta actuació es durà a terme fins a
mitjans del mes de juny i afectarà part del
carrers Balmes, Ensenyament i Dr. Puig.
L’execució de les obres s’ha adjudicat a l’empresa SOREA, SA i es faran per fases per
minimitzar les molèsties que puguin ocasionar. El pressupost total del projecte és de
295.000 euros, dels quals 92.000 els finançarà l’empresa i la resta l’ajuntament.
De moment s’ha començat l’actuació al carrer Balmes, però després de Sant Jordi es
faran les obres corresponents al carrer Ensenyament i a finals de maig s’iniciaran els
treballs del carrer Dr. Puig. Per aquest motiu està previst que en els trams on s’està
treballant es restringeixi l’accés i la sortida de vehicles als garatges privats, individuals
o comunitaris.

ES CONSTRUEIX UN NOU PONT D’ACCÉS
A LES PARELLADES PER A VIANANTS
Properament començaran els treballs de
construcció d’una nova passarel·la per
a vianants a l’antiga travessera de la
B-211, sobre la riera de Ribes. Les obres,
amb un pressupost de 500.000 euros,
s’iniciaran aquesta primavera, amb un
termini d’execució de tres mesos.
Actualment, l’antiga travessera de la B-211
ja té un pont de pedra i maó per a creuar
la riera de Ribes, entre la zona de les Parellades i el nucli urbà. Per tal de millorar la
mobilitat i la seguretat en aquest àmbit, tant per a vianants com per a conductors, el
DPTOP ha impulsat la construcció d’una nova passarel·la, paral·lela i a poca distància
del pont existent, exclusivament per a vianants. D’aquesta manera, el pont existent
quedarà per a la circulació de vehicles.
La nova passarel·la que s’ha projectat se situarà a uns 3 metres de distància del pont
actual, tindrà 51 metres de longitud total 2,5 d’amplada. Estarà formada per dos
trams i consistirà en una estructura metàl·lica triangulada sobre la qual es col·locarà
una llosa de formigó. Els estreps i la pila intermèdia també seran de formigó.

ES LLIUREN ELS PREMIS DEL CONCURS
FOTOGRÀFIC ‘OBJECTIU SABRE’
El mes passat es van lliurar els premis del
concurs fotogràfic Objectiu Sabre sobre la
Festa Major de Sant Pau i que enguany ha
arribat a la cinquena edició.
La millor fotografia de Sant Pau 2010
ha estat “El relleu” (foto), d’Avel·lí Pérez
Macías, i el premi a la millor instantània
dels Gegants Vells de Ribes se l’ha endut
David Milà Font amb “Petits i Grans”. Els
dos autors han estat obsequiats amb 150 € cadascun. Tanmateix s’ha concedit un
accèssit sense dotació econòmica a la millor fotografia finalista, que ha estat per
l’obra “Petits Dimonis a l’Infinit” de Pascal Rodrigues Kertzscher.
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Habitatges de qualitat nous a estrenar
d’entrega immediata i en construcció
Propietat lliure i sense les restriccions ni limitacions de les VPO

QUALITATS I ACABATS EN LES NOSTRES PROMOCIONS

Finançament a la teva mida
amb les millors condicions.

2- Lloguer amb opció compra

3- “Renove Habitatge

Pren la decisió de comprar
més endavant i no perdis el
lloguer que pagues cada mes.

Et comprem l’antic habitatge
per adquirir-ne un de nou d’un
valor superior

