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Editorial

E

ntre núvols de cendra, pluges, cels amenaçadors i temperatures més fresques del que és
habitual contrastades amb dies de caire estival, neix un L’Altaveu on apostem per un
ple a la natura. Per què ella sigui com sigui continua, sense queixar-se, oferint el millor
que té, i no demana res a canvi.
És la Pilar Carbó qui ens ofereix a través de rutes guiades pel Garraf una immillorable oportunitat
de prendre contacte amb l’entorn més proper i tenir coneixement del que ens envolta.
Entre dretes atzavares que s’enfilen per les parets, pins i garrofers, encara transmet una
sensació entre la màgia i l’enigma, una grandesa natural, paradís a part. Ens explica la Núria
Martí de la masia de Montgròs.
Donant corretja a la natura fem cap a Brasil, on la diversitat de paisatge ens asseguren des de
Terres Llunyanes és un destí sorprenent i captivador.
La Juani m’ha trencat el cor, mai havia pensat que un exercici de llibertat oníric fos en realitat...,
no deixeu El Contrafort per llegir, és per a pensar-hi.
A la cuina, en Ramon Prats es decanta pel peix, un Lluç a la Basca per llepar-se’n els dits.
En Bernat Planas ens parla dins les afeccions del sistema nerviós de la paràlisis facial. El Cor
literari del Garraf celebra el seu cinquè aniversari. Un grup de persones que intenten transmetre
el seu amor pels llibres, la cultura, el diàleg i l’amistat.
El butlletí de l’Ajuntament ens parla del tren orbital, exposicions fotogràfiques, Agromercat, compra
sostenible, nou calendari dels sopars maridats. Un bullit de noticies fresques i molt interessants.
Aquest cop tanquem l’editorial amb certa melangia doncs ens cal recordar-vos que el mes de
juny L’Altaveu no surt al carrer ja que s’edita el programa de Festa Major.
Però no patiu restarem a l’espera, com cada any per a treure en el mes de juliol els reportatges
de les festes majors d’estiu del nostre municipi.
Us convidem a enviar les vostres imatges per publicar-les.
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RUTES GUIADES AL PARC DEL GARRAF
Textos i fotos: Pilar Carbo

CIM DEL FAR I LA TRINITAT: L’ermita de la Trinitat situada a 170m sobre la costa del

Garraf, representa un lloc emblemàtic per als sitgetans i el turó del Far molt proper a l’ermita
era un punt estratègic de vigilància als segles XIV i XV per als mariners de la zona.
Hora i punt de trobada: a les 9h (estació de Sitges davant de l’oficina de turisme).
Inici de la ruta: Coll de la Fita
Distància del recorregut ( 8209m) , desnivell acumulat ( 328m), temps (aprox. 4h).
Si els visitants venen en vehicle propi, la ruta serà d’anada i tornada des del punt d’inici.
Si venen amb autobús, el punt d’inici serà el Coll de la Fita i el punt d’arribada serà la urbanització
LA LLEVANTINA de Sitges.

CIM DEL FAR I LA TRINITAT.
1er. diumenge (gener)
3er. diumenge (maig)
1er. diumenge (desembre)

ALTIPLÀ SOBRE LA COSTA: Aquest recorregut circular està ubicat sobre un altiplà invertit

denominat i conegut com LA PLANA DE CAMPDÀSENS. Habitada des de l’època ibèrica
i romana està formada per grups de masies amb torres de guaita construïdes per vigilar i
defensar-se de les invasions pirates.
Hora i punt de trobada: a les 9h (estació de Sitges davant de l’oficina de turisme)
Inici i final de la ruta: Ca l’Amell de la Muntanya
Distància del recorregut: ( 3469m), desnivell acumulat: (91m), temps: (2:15h).
Per dur a terme aquest recorregut, no és possible accedir amb autobús, només amb vehicle propi.

ALTIPLÀ SOBRE LA COSTA
3er. diumenge (gener)
1er. diumenge (juny)
3er. diumenge (desembre)

RUTA DE LES CALES : Recorregut paral·lel al mar que transcorre pel tram de costa

entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. Destaca el desenvolupament de la vegetació costanera per
influència de la sal en formacions de coixí. També es pot abservar la fauna, principalment d’
aus que solen trobar-se properes a la costa.
Hora i punt de trobada: a les 9h (estació de Sitges davant de l’oficina de turisme).
Inici i final de la ruta: inici l’ Atlàntida, final el Far de Vilanova i la Geltrú.
Distància del recorregut: (3750m), pràcticament sense desnivells, temps
(entre 1:30h i 2:00h )

ELS COLLS MIRALPEIX
1er. diumenge (febrer)
3er. diumenge (juny)

Arribada amb vehicle propi o autobús.

RUTES GUIADES AL PARC DEL GARRAF
INFORMACIÓ
I
RESERVES
Tl 637 77 58 94
pilar@fassinadejafre.com
www.fassinadejafre.com

Tl. 619 79 31 99
info@agisitges.com
www.agisitges.com
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CAMÍ DE LES COSTES: Aquest recorregut serpenteja per un antic camí de carro i forma part
d’un tram de sender G.R.92 que va fins el poble de Garraf. Coneixerem la importància que va tenir
la construcció de la carretera de les costes i el ferrocarril per al desenvolupament de la comarca,
així com l’ existència de les pedreres, resultat d’un episodi de la nostra història al Garraf.

Hora i punt de trobada: a les 9h a LA PLETA, centre d’informació del Parc del Garraf (Ctra. del
Ratpenat a la Plana Novella, Km 3,5). Inclou passi d’audiovisual sobre el Parc del Garraf (20 minuts).
Inici i final de la ruta: inici LA PLETA, final poble de Garraf.
Distància del recorregut: (5040m), desnivell: (320m), temps: (aprox. 2h).
A la Pleta es pot arribar amb vehicle propi o amb autobús de menys de 12 metres.

CAMÍ DE LES COSTES
3er. diumenge (febrer)
1er. diumenge (setembre)

CIM DEL PARC I GEOLOGIA: Recorregut lineal d’anada i tornada que ens mostrarà la

part més destacada de la geologia del Garraf blanc. Pujada al cim del Parc LA MORELLA
(594m) des d’on es visualitzen les comarques que envolten al massís.
Hora i punt de trobada: a les 9h a LA PLETA, centre d’informació del Parc del Garraf (Ctra.
del Ratpenat a la Plana Novella, Km 3,5). Inclou passi d’audiovisual sobre el Parc del Garraf
(20 minuts).
Inici i final de la ruta: Pla de Querol.
Distància del recorregut: (3860m), desnivell: (118,8m), temps: (1:30h).
A la Pleta es pot arribar amb vehicle propi o amb autobús de menys de 12 metres.

CIM DEL PARC I GEOLOGIA
1er. diumenge (març)
3er. diumenge (setembre)

JAFRE- BARONIA I LA SEVA HISTÒRIA: Aquest caseriu, avui abandonat, està datat
al 1143. Al segle XVII passa a ser propietat dels barons de Jafre fins als nostres dies en que
passa a ser propietat de la Diputació de Barcelona. Situat a l’interior del massís ens mostrarà
el seu entorn i la seva història.

Hora i punt de trobada: a les 9h a LA PLETA, centre d’informació del Parc del Garraf (Crta.
Del Ratpenat, Km 3,5). Inclou passi d’audiovisual sobre el Parc del Garraf (20 minuts).
Inici i final de la ruta: Pàrking de Jafre.
Distància del recorregut (3551m), desnivell acumulat (84m), temps (2:30h).
A Jafre es pot arribar amb vehicle propi o amb minibús, perquè el camí és forestal.

JAFRE: HISTÒRIA DE BARONS
3er. diumenge (març)
1er. diumenge (octubre)

CAMI PATRIMONIAL DEL CASTELL VELL D’ OLIVELLA: Recorregut circular que té

com a punt de sortida i arribada el casc antic del poble d’Olivella. Al llarg del sender coneixerem
aspectes etnològics, geològics, botànics i del patrimoni històric.
Hora i punt de trobada: A les 9h a Plaça Major d’ Olivella (Casc Antic)
Inici de la ruta: Plaça Major d’Olivella
Distància del recorregut: ( 5320m), dificultat: (mitjana 9, temps: (2:30h)
A Olivella (casc antic) es pot accedir tant en vehicle propi com en autobús.

A N U N C I A’ T
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CAMÍ PATRIMONIAL DEL CASTELL
VELL D’ OLIVELLA
1er. diumenge (abril)
3er. diumenge (octubre)

93 896 41 75
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MIRADOR DEL DELTA- LES AGULLES: Ruta Circular que ens permet conèixer la

depressió elevada de la plana de Begues i arribar al cim i contrafort de les Agulles on
hi ha una gran panoràmica sobre el delta del Llobregat. De tornada segueix trams dels
senders GR 92 i GR-92-3 travessant bosc i camps de conreu per arribar al poble de
Begues.
Hora i punt de trobada: A les 9h (Petit Casal de Begues)
Inici de la ruta: camí de Begues a Plana Novella (cruïlla de Can Baró)
Distància: ( 8213m), desnivell acumulat: (220m), temps: (3:15h)
A Begues es pot accedir tant en vehicle propi com en autobús.

MIRADOR DEL DELTA: LES AGULLES
3er. diumenge (abril)
1er. diumenge (novembre)

EL PANTÀ DE FOIX I LA FONT D’ HORTA: Castellet està situat l’embasament del

Foix que es convertí des de la seva construcció en una zona humida amb gran interès de
fauna aquàtica i boscos de ribera i joncedes. Aquesta ruta recorre gran part per les vores de l’
embassament i d’altra banda per una zona d’alzinars i marfulls passant per la font d’Horta.
Hora i punt de trobada: A les 9h a la capçalera de l’embassament situada a la carretera de l’ Arboç
a Vilanova i la Geltrú.
Inici de la ruta: Capçalera de l’embassament del Foix.
Distància: (aprox. 9000m), desnivell: (aprox. 90m), temps: (3h).
Al poble de Castellet i a la capçalera de l’embassament es pot accedir tant en vehicle propi
com en autobús.

EL PANTÀ DE FOIX I LA FONT D’ HORTA
1er. diumenge (maig)
3er. diumenge (novembre)

AQUESTES RUTES ESTAN DESTINADES A GRUPS PREESTABLERTS O A PETITS GRUPS O PERSONES INDIVIDUALS QUE ES
PUGUIN JUNTAR PER PODER DUR ATERME QUALSEVOL DE LES RUTES PROGRAMADES EN AQUEST CALENDARI. PER
AIXÓ ÉS IMPORTANT QUE ENS TRUQUEU COM A MÀXIM UNA SETMANA ABANS.
NO HI HA GRUP MÀXIM, HI HAURÁN TANTS GUIES COM SIGUI NECESSARI.
LES RUTES TAMBÉ ES PODEN REALITZAR EN QUALSEVOL DIA DE L’ ANY PER A GRUPS A DEMANDA.
NO ÉS CONVENIENT FER LES RUTES DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST PER LES ALTES TEMPERATURES.
LES EXPLICACIONS DEL GUIA AL LLARG DE TOTES AQUESTES RUTES TRACTARAN SOBRE FLORA, FAUNA, GEOLOGIA,
HIDROLOGIA I PATRIMONI. PREU PER GUIA : 126 € + IVA

S’ ADAPTEN RECORREGUTS PER A LA INCLUSIÓ DE PERSONES DISCAPACITADES EN
EL MEDI NATURAL
QUE S’ HA DE PORTAR
-- MOTXILLA
-- PREFERENTMENT BOTES DE TRESC. AL GARRAF ÉS IMPRESCINDIBLE QUE LES BOTES NO TINGUIN LA SOLA LLISA
PER TAL DE NO RELLISCAR.
-- CANTIMPLORA AMB 1 LITRE D’ AIGUA, MÍNIM.
-- ULLERES DE SOL I BARRET EN ÈPOCA DE CALOR, PROTECCIÓ SOLAR.
-- RELLOTGE I TELÈFON.
-- MILLOR JAQUETA IMPERMEABLE (PER SI CANVIA EL TEMPS) I PANTALONS LLARGS

Esmorzars

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

Festes infantils

Plaça Catalunya, 4 - Tel. 693 69 01 53
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De mas en mas

per Núria Martí

LA MASIA DE MONTGRÒS
Ben a la vora del Montgròs, el cim emblemàtic de Sant Pere
de Ribes, el temps i la recança no han pogut vencer les parets
gruixudes d’aquest mas. La zona va ser indret destacat en
la troballa de diferents restes de ceràmica ibèrica i àmfores.
Els va localitzar, en un lloc proper al repetidor situat dalt del
cim, el vilanoví Antoni Ferrer l’any 1968, i el jaciment es va
anomenar Montgròs, o Puig Montgròs.
La casa principal, de forma adhosada, n’acull dues més,
i va ser construïda al segle XVIII. Avui, pràcticament
engolida per les palmeres i uns alts xiprers, encara deixa
entreveure detalls arquitectònics preciosos, un gran
baluard i un jardí inmens. Un lloc on hi va nèixer la Teresa

04
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Pascual Esteve, l’any 1921, i on abans hi visqueren els
seus pares: en Francisco Pascual Massó i la Maria Esteve
Marcer, ella de can Ramonet, una de les masies veines de
Montgròs, juntament amb can Masalleres o can Ramon.
Per la banda de la família d’en Francisco eren cinc
germans més a banda d’ell: en Constantí, en Sebastià, la
Dolors i en Joan i en Josep, que varen marxar a Cuba de
força joves, i s’hi van arribar a establir.
Mentre els propietaris de la finca habitàven al primer pis
de la casa principal, a la planta de sota s’hi allotjaven
els masovers. Aleshores es feien càrrec de les terres,
i la Teresa va apendre a fons l’ofici de pagès. Va viure

El portal que dóna pas al baluard i l’entrada de la casa principal
de Montgròs, flanquejat per palmeres centenàries.

tota la vida essent una dona pagesa, una tot terreny, un
pal de paller per casa seva. Aquest fet, avui dia, amb la
incorporació de la dona al món agrari és més habitual,
pero temps enrera, tot i ser valorada com el pilar que

D’esquerra a dreta, en Sebastià Pascual Massó i els seus
germans Constantí, conegut a Ribes com l’Agutzil, i Francisco,
el pare de la Teresa.

sostenía l’economia familiar a les masies catalanes, les
dones no jugàven un paper tant destacat dins el sector
agrari. Sovint aquestes quedàven en condició inferior, i
era l’home qui duia el pes de la familia.

La Teresa Pascual Esteve durant la seva joventut.

La Teresa recorda la seva infantessa molt unida a uns
veins que tenía a la masia de Montgròs com a masovers,
i la Lola i en Ramon (fills d’en Josepet) amb qui anava
a l’escola a diari, al col.legi la Divina Pastora, per la
proximitat que hi havia entre totes dues cases. Amb el seu
germà gran, l’Isidre Pascual Esteve, encara adolescents,
van conèixer la por que ocasiona una guerra, i van veure
la misèria a prop d’ells. Del seu pare en va apendre
a podar, esporgar, llaurar, a estimar-se la terra i totes
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aquelles feines que eren de vital necessitat per tirar
endavant el camp. Ella explica que el motiu era perquè
no hi havia gaires coses més per fer, o amb les que poder
jugar. Durant molts anys de la seva vida, quan es va fer
gran, es dedicà a treballar l’ofici, anant a jornal per altres
pagesos, i coneixent la terra pam a pam. Justament per
això és recordada al poble de Ribes. També va tindre el
seu propi hort al carrer Sant Josep, prop del carrer del Pi,
on va viure posteriorment quan s’havia casat.

principis dels anys vint va començar l’extracció de la seva
sorra al municipi, donada la seva utilització a les foneries
de ferro. Es transportava fins a Vilanova o Sitges per tal
que pogués arribar en vagons de tren al seu destí.

L’entrada al baluard de la casa de Montgròs, i part del seu
ampli jardí.

En Joan Pascual Massó, un dels dos germans que emigraren
a Cuba. La imatge pertany al març de 1949.

El seu marit va ser en Domingo Milà Butí, conegut com el
de can Sileta, qui principalment també s’encarregava de
les feines de pagès al mas de Montgròs. En Josep i en
Salvador eren els seus germans. Aquest últim treballava
amb en Domingo a una de les soldonereres de Ribes,
aleshores força activa i amb constant anar i venir de
camions per buscar-ne i traginar-ne el seu soldó. A

06
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Del poble bastants ribetans hi van treballar, una gran
majoria també pagesos, encara que el treball a les vinyes
era constant, i a l’època de verema era viscuda a la finca
de Montgròs amb una gran activitat. Les terres, com a la
majoria de masos, les tiràven endavant diferents parcers.
Per la seva banda el germà de la Teresa, l’Isidre, també
es va casar amb la vilanovina Mercè Boès, i van tindre
quatre fills: en Joan, la Lourdes, la Neus i la Mª Carme.
Això també va fer que a la llarga deixés de viure a la casa
de Montgròs per anar cap a la població veïna. Amb el pas
del temps la seva vida al mas es va acabar, i mica en

Detall de dues finestres d’un lateral del mas.

Una de les formes arquitectòniques que presenta la
façana principal de la casa.

mica, d’alguna manera o altra tots anaren marxant.
I la masia de Montgròs, tot i els anys, conserva el seu
encant. Entre dretes atzavares que s’enfilen per les
parets, pins i garrofers, encara transmet una sensació
entre la màgia i l’enigma, una grandessa natural, un
paradís a part.
La Teresa, per la seva banda, manté aquell somriure
constant i molta alegría, i l’any que vé farà noranta anys.
La seva residència actual és al Redós de St. Josep i St.
Pere, en un entorn inmillorable i unes vistes per la finestra
que li permeten tindre, cada dia, un munt de records per
reviure, i el Montgròs, el cim que la va veure crèixer, al
seu davant.
Agraïments: A Josefina Vendrell, Josep Pascual i Pepita Mestre.

La banda posterior del mas i part de la seva grandària.
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Afeccions del sistema nerviós: Paràlisi facial
Bernat Planas Pascual
Fisioterapeuta adjunt del Centre de Recuperació Funcional de St.Pere de Ribes
Especialitzant-se en neurologia
bernat.planas@fisioterapeutes.org

La paràlisi facial és deguda a una lesió del setè parell
cranial, normalment d’un cantó, per diversos processos,
i en qualsevol punt del seu recorregut des del seu origen
fins als seus llocs d’actuació. El nervi facial actua en: els dos
terços anteriors de la meitat corresponent de la llengua,
afectant els gustos dolç, àcid i salat; en les glàndules
salivals i lacrimals; en el pavelló audi�u i en la innervació
de tota la musculatura que produeix la mímica de la cara.

La seva e�ologia és incerta, encara que es coneix un
�pus de paràlisi vírica donada per l’herpes zòster,
anomenada paràlisi de Bell. Tot i això hi ha altres factors
que poden desencadenar aquesta patologia com:
tumors, alcoholisme, diabe�s, malal�es, trauma�smes,...
Normalment la lesió del nervi facial és aïllada, sent normal
la resta del examen neurològic.
Però com que és un nervi mixt pot donar simptomatologia
motora i sensi�va.
Com per exemple: dèficit dels músculs orbicular de
llavis i parpelles,...abolició o disminució de la resposta
motora, del reflex corneal i d'oclusió de parpelles,
trastorns de sensibilitat gusta�va (paladar i llengua);
hiperacúsia (disminució de tolerància a sons normals
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i naturals del ambient) i trastorns de les secrecions
lacrimals i salivals (ja siguin en augment o en disminució)

Aquestes alteracions �ndran conseqüències funcionals
importants com dificultat en l’alimentació , a la mímica
i en la fonació, de manera que també s’establirà
un impacte psicosocial que influirà sobre el pacient.
La curació completa de la paràlisi es dóna en el 80% dels
casos, comença al cap d'uns dies i no excedeix els dos
mesos. En el 20% dels casos l'evolució es complica per
seqüeles, per això la importància de la rehabilitació precoç.
El tractament s’hauria de realitzar conjuntament amb
altres professionals de la salut com logopedes per els
problemes de fonació, psicòlegs, metges, etc...
La reeducació en fisioteràpia estarà des�nada a potenciar
i descontracturar musculatura, es�mulació sensi�va,
coordinació i simetria en el moviment, tot sigui per
reduir les dificultats funcionals que pugui presentar
el pacient. Durant la rehabilitació el fisioterapeuta
periòdicament haurà d'efectuar exàmens motrius,
funcionals i d'apreciació de to i coordinació per a observar
i valorar millores.

El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

VET AQUÍ UN GAT, VET AQUÍ UN GOS...
En Jeremies somiava en un món millor. Tenia l’esperança
com ha de ser... infinita. Tenia la certesa d’una mena
de confiança cega en l’evolució de la societat. Gairebé
perfecte era el pensament d’en Jeremies. Havia perdut
la feina, però no la fe. La dona el va deixar perquè no
satisfeia les seves expectatives, però ell seguia enamorat.
La família el tenia per un beneit però ell continuava visitant
la mare tots els diumenges. Els veïns i veïnes el tenien
per un homenot un xic sospitós, però ell continuava
escombrant l’escala totes les setmanes.
El futbol mai no li havia agradat, però allí estava
cada tarda a la penya barcelonista celebrant
encara no sabia el què. Els dissabtes a la
tarda passejant s’acostava a l’església
i amb un sospir profund feia dos
passos endavant i tres enrere. Hi
anava només per sentir quelcom
diferent... però mai no succeïa.
Tot i així, no perdia l’esperança. I
els dilluns, tots els dilluns, davant
l’oficina d’ocupació del poble, amb
un somriure de bat a bat, s’encenia
la única cigarreta de la setmana.
La prestació de l’atur no el permetia
fumar-ne més.
En Jeremies era una persona valenta,
que desprenia felicitat pels descosits, que
somiava un món millor. Que tots els divendres
al matí es passejava pel mercat, només a saludar,
entre les 7 i les 8 del matí. Que a les vuit en punt, treia
el cap per l’antiga oficina on treballava, per veure marxar
la dona de fer feines. Que a les deu en punt, s’acostava
a la granja de la plaça de la vila per observar l’Alcalde
esmorzant, sempre acompanyat d’algú, que com en
Jeremies, però sense la manca de perseverança d’en
Jeremies, li retreia que no es fes res més per donar feina
a tothom.
En Jeremies, que somiava amb un món millor, els
dissabtes també s’apropava a les portes de l’esplai per
deixar-se endur per la fantasia del record de la seva

infantesa. Perquè somiava en un món millor.
Cada matí, en Jeremies obria la bústia esperant rebre
una carta i només hi havia les factures amuntegades dels
darrers mesos. No en feia cas. En Jeremies, que somiava
en un món millor, sabia perfectament que una factura no
dóna la felicitat, ni feina.
Totes les tardes, en Jeremies anava a la biblioteca a llegir
el diari. Començava per les pàgines de successos i així
imaginava com li succeïen les mil i una aventures
relacionades amb alguns dels seus somnis i
algunes de les seves pors. Després obria
les pàgines d’economia per adonar-se
de quantes coses ignorava... Finalment
entre les pàgines d’informació local
i internacional acabava per tancar
el diari dient-se que no podia res
ser del tot cert. En Jeremies, que
continuava somiant en un món
millor, hagués volgut ser periodista
per donar a conèixer altres
notícies.
A les vesprades, sortia a passejar
com qui treu el gos un cop al dia, per
permetre’s una rutina especialment
absurda per qui no ha tingut mai ni cap
gos, ni cap gat.
I per les nits, continuava somiant. I vet aquí,
que sense ni gat ni gos... en Jeremies, que
somiava en un món millor, avui s’ha fos. I l’escala, a les
fosques, encara avui cerca algú que l’escombri.

La Juani

PD. Diuen pel poble que no va ser només un suïcidi sinó un
exercici de llibertat oníric. Com deia en Joan Manuel Serrat...
“Si el treball dignifica, perquè la gent s’avorreix tant?”
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BRASIL

Text i fotos: Terres Llunyanes

Saudade, barreja d’enyorança i malenconia de la que parlen els brasilenys, és el que sentirem després de visitar
aquest immens país de bellesa captivadora i ple d’energia i vitalitat. Una força que es veu traduïda en una de les
seves festes més importants, i que els ha fet coneguts arreu del món, el Carnaval.
Però Brasil, amb la seva gran diversitat de paisatges s’obre davant el viatger com un destí sorprenent i captivador.
Aquest edèn sobre la terra ens apassionarà a cada pas en el que pot ser un viatge inimaginable a través de rius
interminables, de platges remotes i paradisíaques, de deserts travessats per llacunes d’aigua fresca, de paisatges
mítics on l’aigua es precipita sense control al buit més absolut, o de ciutats que, a ritme de samba i bossanova,
s’obren al viatger com un còctel perfecte de mestissatge, tradició i modernitat. Benvinguts a les Terres Llunyanes
de Brasil.
RUTA PER TERRES DE BRASIL
La ruta “Per terres de Brasil” és una bona opció
per descobrir a fons aquest enorme país: Rio de
Janeiro, Manaus, Vaixell Amazones, São Luis
de Maranhão, Lençois Maranhenses i Salvador.
La ruta combina cultura, natura i bones platges.
Rio de Janeiro és anomenada pels seus habitants
la “Cidade meravellosa”. Rio es troba a la Bahia de
Guanabara i presenta una morfologia muntanyosa
amb un mar intensament blau, on els gratacels, edificis
colonials i carrerons s’emmotllen de manera perfecta.
Encara que la ciutat és un reflex de les desigualtats socials
del país, Rio de Janeiro té un gran estil. El seu renom
internacional amb el Crist Corcovado, el Pao de Açucar,
les platges d’Ipanema i Copacabana, els Carnavals i els
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habitants! de la ciutat, els carioques, és molt apreciat.
En els marges del Riu Negre (el principal afluent de
l’Amazones) i amb base de sortida i arribada a la
ciutat de Manaus, trobem els vaixells per a navegar pel
Amazones. Es realitzen activitats de caminades per la
selva, observació d’ocells, visita a cases típiques de
comunitats caboclas, pesca de Piraña, enfocament de
caimans nocturn i passejades en canoa, especialment
durant l’alba i el capvespre. També podrem veure durant
el famós “Encontro das Aigües”, on el Rio Soliman i el Rio
Negro s’ajunten sense que les seves aigües es barregin.
Ja en el Nord, Sao Luis és la capital de l’estat de Maranhao
i també del reggae al Brasil. Al sud de Sao Luis trobem el
Parc Nacional dels Lençois Maranhenses, una formació

única de dunes i llacunes amb aigües transparents aptes
per al bany de tonalitats que varien del verd al blau.
La barreja portuguesa, negra i indígena que trobem en
Salvador es tradueix en una cultura única on el viatger
experimenta el sincretisme cultural a la gastronomia,
les festes, les religions i la manera de ser del poble de
Salvador. A més, la història va deixar un llegat inestimable
de construccions dels segles XVII i XVIII en el seu centre
històric, el Pelourinho, declarat Patrimoni Cultural Mundial
per la UNESCO. Aquesta zona plena de vida, permet al
viatger perdre’s en carrerons empedrats passejant entre
edificis colonials mentre sent la força cultural de la ciutat.
1: Ciutat d’origen - Rio de Janeiro
Arribada a l’aeroport de Rio de Janeiro. La ciutat carioca
té una màgia especial, i ofereix al viatger una gran varietat
de visites turístiques i un programa diari molt ric d’activitats
de lleure. Des de l’aeroport, ens traslladarem a l’Hotel

3: Rio de Janeiro
Dia lliure per realitzar excursions opcionals. Podrem
escollir entre una gran varietat d’activitats opcionals a
Rio de Janeiro, incloent la visita al Corcovado, Maracaná,
Parc Nacional de Tijuca i al Parc Botànic. També hi ha
opcions d’activitats d’un dia sencer fora de Rio de Janeiro
com la visita a Petrópolis, Niteroi, Buzios, Paraty o Ilha
Grande. Allotjament.
4: Rio–Manaus
Trasllat a l’aeroport de Rio de Janeiro per embarcar cap a
l’aeroport de Manaus, la capital de la amazònia brasilera
i centre neuràlgic de totes les excursions a la selva
amazònica. El trasllat finalitzarà a l’hotel on ens allotjarem.
Des d’allà, ens desplaçarem també per visitar el Teatre
Amazones, el Mercat Municipal i el port de Manaus.

2: Rio de Janeiro
Després de l’esmorzar, sortirem en metro per realitzar
una visita per conèixer la vida dels carioques de Rio de
Janeiro. Aquesta activitat inclou la visita en tramvia al barri
de Santa Teresa i una ruta guiada a peu pel centre històric
i comercial de Rio, destacant la Catedral i el barri del
Saara. Farem una parada per prendre un dels deliciosos
sucs carioques i acabarem dinant en un dels restaurants
més antics en funcionament del Brasil. A la tarda es poden
realitzar activitats opcionals, entre les quals destaquen la
visita a la Favela Rocinha o la visita al Pao d’Açucar.
Allotjament.

5: Manaus – Expedició Amazones
Al matí, l’expedició pel riu Amazones començarà des del
port de Manaus, utilitzant un vaixell particular que ens durà
i allotjarà durant els 4 dies. A l’inici del viatge, arribarem al
“encontro das aguas”, lloc que s’ajunten sense barrejarse les aigües del Riu Negre i el Riu Solimoes. Després,
passejarem en petites embarcacions pel riu, pescant
piranyes i observant caimans. Allotjament al vaixell amb
hamaques.
6: Expedició Amazonas
Ens aixecarem i podrem gaudir d’un bany al riu i després
d’esmorzar visitarem un poble cabocla a l’estació

TAXI
R.Garcia

687 464 820
607 733 213

24h.
L’Altaveu nº 52 any 2010

11

per embarcar cap a l’aeroport de Salvador. Salvador és la
ciutat bressol de la cultura afrobrasilera i ofereix al visitant
molta riquesa popular amb la seva cuina, música, màgia i
alegria. Des de l’aeroport, ens traslladarem a la pousada
on ens allotjarem. La pousada se situa al costat del
Pelourinho, el centre de la ciutat de Salvador. Aquest és el
major conjunt arquitectònic d’Hispanoamèrica i el punt de
trobada de tots els bahianos.

ecològica de les Anavilhanas. A la tarda, deixarem el
vaixell per, acompanyats per un guia nadiu, iniciar una
jornada a peu per la selva, on coneixerem tècniques de
supervivència, aprenent a extreure aigua i llet d’arbres,
tècniques primitives de caça i qualitats medicinals de
les plantes amazòniques. Muntarem un campament i
prepararem un menjar a la brasa que degustarem amb
unes caipirinhas. Acampada a la selva amb hamaques
7: Expedició Amazones – Manaus
En aquesta quarta jornada d’expedició, aixecarem el
campament i emprendrem el camí de tornada al riu,
arribant al vaixell per a gaudir d’un merescut bany.
Després descendirem pel riu fins a trobar un museu
del cautxú, on ens explicaran la importància històrica
d’aquesta substància per a la regió. El trasllat finalitzarà
en l’Hotel Saint Paul o similar, on ens allotjarem.
8:Manaus–Sao Luis de Maranhão
Sortirem cap a l’aeroport de Manaus. Trasllat per a
embarcar cap a l’aeroport de Sao Luis de Maranhao,
la capital de l’estat de Maranhao, i trasllat posterior a la
Pousada Portas da Amazonia on ens allotjarem. Aquesta
posada es situa al centre històric de la ciutat, declarat
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, per la seva
magnífica arquitectura colonial.
9: Sao Luis
Maranhenses

de

Maranhão

-

Parque

Lençois

Sortirem al matí. Trasllat amb destinació a Barreirinhas.
El viatge té una parada per esmorzar a Rosario o Morros
i arribada final a Barreirinhas. Ens rebrà el guia local
i sortirem per al passeig al Parc Nacional de Lençois
Maranhenses a Toyota 4x4. Retorn a Barreirinhas i
allotjament
10: Lençois Maranhenses -Sao Luis de Maranhao
Després de l’esmorzar, sortida per al passeig en llanxa
pel Rio preguica, passant per la APA - Àrea de protecció
ambiental dels Petits Lençóis i els poblats de Mandacaru
(Farol preguica) i Caburé. A la tarda, retorn a Sao Luis de
Maranhao. Allotjament a Sao Luis de Maranhao
11: Sao Luis de Maranhao - Salvador
Sortirem per l’aeroport de Sao Luis de Maranhao. Trasllat

12
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12: Salvador
Al matí, realitzarem una visita que ens aproparà a la Vida
bahianos, a la vida dels habitants de Salvador. Primer
ens aproparem al mercat de Sao Joaquim i després ens
dirigirem a un projecte social en el centre històric de la
ciutat que ajuda a nens i adolescents a integrar-se en la
societat utilitzant la música, la dansa, la moda o la pintura
de manera creativa. Tarda lliure per realitzar activitats
opcionals que inclouen la visita al Pelourinho ja sigui des
d’un punt de vista africà o des d’una perspectiva històrica

més general. Allotjament.
13: Salvador
Dia lliure a Salvador per realitzar visites a les platges
espectaculars de les regions costaneres properes a
Salvador, com la Costa dos Coqueiros o la Costa do
descobriment. També podrem recórrer la gran varietat
de tallers d’artesania del centre de Salvador i podrem
acudir als diferents esdeveniments culturals, artístics i

religiosos que tenen lloc periòdicament en aquesta ciutat.
Allotjament.
14: Salvador - Ciutat d’origen
Al matí, sortirem en trasllat per a l’aeroport Salvador per
embarcar cap a la ciutat d’origen.
Per a més informació

www.terresllunyanes.com
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El noble suc

Dits i Fets. Les nostres tradicions.

La Fil.loxera

En un país on les nostres llengües són riques i conviuen en
harmonia, sempre hi trobarem refranys, frases fetes i costums
que ens rebel·len la saviesa popular i l’experiència de qui las ha
viscut.

al no exis�r una reglamentació per el sistema de mesures,
aquesta frase feia referència als fabricants de les botes de vi,
que determinaven la capacitat de cada una d’elles a ull, i sempre
segons les normes que els seus senyors feudals ordenaven.

El món vínic no és una excepció i aquí també en trobem
d’originals i diver�des. Tot i que de vegades la rivalitat i l’amor
propi han fet circular frases injustes o mal intencionades, avui
en recollim algunes de curioses.

‘Armarse la Marimorena’ descriu una disputa amb força aldarull
i, segons diuen, el seu origen prové de les dones que, regentant
una taverna, es veien molts cops obligades a tractar a la força
amb personatges carregats i amb pocs escrúpols. Com el nom
femení més habitual era el de Maria i ‘Morena’ era una manera
habitual de dirigir-se a elles, el pas del temps ha anat ajuntant
les paraules i creant-ne aquesta frase.

És per tots coneguda la frase ‘Que no te la den con queso’
que adverteix a l’interlocutor del possible engany. L’origen
d’aquesta frase s’atribueix al costum, que van estendre
diferents comerciants de la Manxa, a l’hora de donar a tastar
el seus productes. Aquests els acompanyaven amb irresis�bles
plats dels reconeguts formatges de la Terra Manxega.
Lluny de tractar-se d’un gest amable, els espavilats comerciants
u�litzaven aquestes viandes per tal d’insensibilitzar el paladar
dels seus clients que, no només deixaven de percebre els
defectes del vi, que encara ara trobem, si no que a més
n’exaltaven les seves possibles qualitats. Desprès, en arribar
a casa carregats del recent adquirit vi, i ja sense l’exquisit
formatge, comprovaven decebuts que ‘se la habian dado con
queso’.
Una altra dita curiosa, amb un origen vinícola, és la que s’u�litza
per anomenar el període que viuen els nuvis, posterior a les
seves noces. La ‘Lluna de Mel’ té el seu origen no en una sola nit,
si no en tot el període lunar, que en algun moment coincideix
en el període de fer�litat de la dona, i que era abundantment
acompanyat amb ‘hidromel’, el primer vi de la història, fet a
base de mel.
El vi també és culpable d’algunes de les frases fetes que més
hem fet servir com ‘A ojo de buen Cubero’ que fem servir quan
una cosa està feta sense mesurar correctament. An�gament,
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També en tenim de importades com ‘Ni Chicha ni Limoná’
que equival a dir que no val per res. La Chicha és una beguda
alcohòlica feta de blat de moro i aigua amb sucre, �pica dels
països lla�noamericans. Per tant quan diem això estem dient
que no hi han ni begudes alcohòliques ni de refrescants, o sigui
res de res.
Actes simbòlics, com el de llençar una ampolla de vi (ara
escumós) a un vaixell nou el dia de la seva estrena, ve de la
tradició dels víkings de llençar-hi sang per donar sort als seus
vaixells en la batalla. Per sort, tan terrorífica costum va deixar
pas al vi (almenys s’assembla en el color) que també, deien,
posava content a Posidó, Rei dels Mars.
Si me tomas en frío engaño…, y con los años me hago más
listo. Estopa

per
Ramon Prats

El bon menjar

INGREDIENTS PER 4 PERSONES:

Lluç a la basca

1 lluç de 1 quilo aprox.
200 gr. de gambes
400 gr. de cloïsses
1 ceba
1⁄2 got de vi blanc
2 ous durs
Julivert
Oli d’oliva

ELABORACIÓ:
Feu un brou suau amb el cap del lluç, les espines i
els caps de les gambes.
Al mateix temps agafeu una paella gran i fregiu una
mica les rodanxes del lluç enfarinades i reserveu.
Després saltegeu les gambes i reserveu-les
també.
Amb el mateix oli sofregiu la ceba picada molt
petita i abans de que comenci a daurar-se tireu el
vi i degeu reduir completament. Després afegiu mitja cullerada de farina i remeneu bé perquè es cogui.
Col·loqueu les rodanxes de lluç a la paella o cassola, les cobriu amb el brou i tireu el julivert picat. En el moment que
comenci a bullir afegiu les gambes i les cloïsses, rectifiqueu de sal i tapeu.
Quan les cloïsses s’obrin, el plat estarà acabat.
Per muntar el plat col·loqueu mig ou dur i la resta d’ingredients i cobriu amb el suquet.
Aquest plat pot portar també pèsols i/o espàrrecs
BON PROFIT.

A N U N C I A’ T

93

896
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COR LITERARI DE GARRAF COMPLEIX 5 ANYS
Fa cinc anys que un grup
de persones interessades
per la literatura i la
cultura va celebrar la
primera reunió de la que
seria l’associació Cor
Literari de Garraf. Foren
els
seus
promotors:
Antonio Arellano, que
va organitzar el projecte
i va pilotar les primeres
tertúlies, i Filippa Nilsson
que gentilment va cedir
les locals de “Mandala”.

Antonio Arellano no va
poder continuar degut a
problemes laborals i el va substituir com a conductora de
la tertúlia Gumer Fuentes, recolzada per Antonio Martínez
Juárez i un grup de tertulians. El grup va estar tres anys
a “Mandala”, fins que va créixer i va necessitar de més
espai. Llavors l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, va
cedir l’Espai Cultural l’Escorxador on fins a la data es van

celebrant les reunions en dissabtes alterns.

Durant aquest temps, Cor Literari, superant els problemes
que tots els projectes culturals coneixen ha ampliat el seu
radi d’actuació. D’aquelles primeres i entranyables tertúlies
més complexes: espontàniament, es recomanaven o
llegien llibres, s’ha passat a sessions temàtiques més
complexes: presentacions de llibres, col·loquis i debats
sobre autors i obres especifiques, conferències a càrrec
dels membres del grup o de personalitats convidades,
sessions de cinefòrum,òpera, passis de diapositives...
I també ha sortit a l’exterior per fer activitats com el
“bookcrossing” (intercanvi desinteressat de llibres) i, per a
que el Cor Literari considera una des les seves joies: els
recitals organitzats dels seus poetes que s’han celebrat tot
sovint, i amb una gran assistència de públic, en llocs com
la Biblioteca Manuel de Pedrolo o el Retiro de Sitges.
En aquest cinquè aniversari, Cor Literari de Garraf,
segueix creixent,amb il·lusió i coratge i fidel a l’esperit de
la seva fundació: l’amor pels llibres, la cultura, el diàleg i
l’amistat.

¡FELICIDADES CAMPEONES¡
NUESTRO BENJAMIN “A” HA QUEDADO CAMPEON DE SU CATEGORIA, Y LO HA HECHO DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE, JUGANDOSELA EL ULTIMO PARTIDO CONTRA EL B. OLERDOLA, Y HACIENDO UNA
EXIBICION DE BUEN FUTBOL, COMO TODO EL AÑO Y DE GOLES.
TODA LA PACIENCIA QUE SE HA TENIDO CON ESTE EQUIPO, PADRES, DELEGADOS Y ENTRENADOR,
HA HECHO QUE TRAS DOS AÑOS DE DURO TRABAJO, ESTE HAYA SIDO EL AÑO DE LA RECOGIDA DE
SUS FRUTOS, UNOS FRUTOS QUE HAN SIDO UN FUTBOL ESPECTACULAR, ADMIRADO POR TODOS
LOS CAMPOS DONDE HAN IDO Y UN COMPORTAMIENTO EJEMPLAR TANTO DE TODA LA PLANTILLA
(ENTRENADOR Y DELEGADOS) COMO DE LOS PADRES, PARTE SUPER IMPLICADA A TODO.
SUS NUMEROS SON APABULLANTES, CON 63 PUNTOS DE 66 POSIBLES, OSEA UNA SOLA DERROTA EN 22 PARTIDOS, CON 133 GOLES A
FAVOR POR TAN SOLO 22 EN CONTRA. AUN ASI HA TENIDO UN DURO RIVAL, EL B. ARBOÇ QUE SE HA QUEDADO A 3 PUNTOS. DECIR
QUE EL 3º -IGUALADA SE A QUEDADO A 20 PUNTOS DE DIFERENCIA.
ESTA PLANTILLA A ESTADO MAGISTRALMENTE LLEVADA POR EL CAPITAN DEL 1º EQUIPO, LUISMI PAGAN, Y EL SOLITO TRAS DOS AÑOS
DE TRABAJO Y SUPLICIO, A HECHO DE ELLOS UN ORGULLO PARA MI Y PARA NUESTRA ENTIDAD. SUS JUGADORES UN ESPEJO PARA LOS
MAS PEQUEÑOS Y UNA ILUSION PARA TODOS PARA PODER Y SEGUIR TRABAJANDO COMO LO HAN HECHO ELLOS. ELLOS SON:
IKER, GERARD MARIN, GERARD PUIG, ALBERT, AARON, JAWUAR, SERGE, PABLO, RICARDO, MARIAN Y JORDI.
A PARTE DE SUS DOS DELEGADOS QUE SIEMPRE HAN ESTADO
A SU LADO, SANTI Y RAFA., DECIR QUE ESTA GENERACION HA
SUBIDO DE CATEGORIA PERO QUE PODEMOS ESTAR TRANQUILOS
PUES EL BENJAMIN “B” HA HECHO TAMBIEN Y ES DIGNO DE
DESTACAR UN GRANDISIMO AÑO, QUEDANDO EN 5ª POSICION Y
CON MUCHOS EQUIPOS DE SEGUNDO AÑO.
ESTOS JUGADORES SERAN LOS QUE RECOGAN EL TESTIGO Y
CREO REALMENTE QUE CON EL TRABAJO QUE HAN HECHO,
GRACIAS A SU ENTRENADOR ANDREU, LO VAN A HACER IGUAL
DE BIEN.
ESTE EQUIPO ESTA COMPUESTO POR:
IVAN, DAVID TROYANO, VICTOR, RAUL, GUILLE, PAU, MARC
HUMA, ALBERT, AITOR, NICO, ERIC, Y MARC BORDERIA.
ACOMPAÑADOS POR EL TRABAJO DEL SR. HUMA Y SR. LEON.
GRACIAS A TODOS, POR VUESTRO AÑO.
EL COORDINADOR MAYO 2010
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RIBES BENJAMIN A
SERGE-MARIAN-ALBERT-GERARD MARIN-JORDI-LUISMI (TÉCNICO)
RICARDO-PABLO-JAWAD-IKER-AARON-GERARD PUIG
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Butlletí de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes - Maig 2010

EL MUNICIPI TINDRÀ TRES
ESTACIONS AMB LA NOVA LÍNIA
DE TREN ORBITAL
El DPTOP aprova definitivament el Pla Director
Urbanístic d’aquest projecte ferroviari

Plànol del traçat de la nova línia de tren a la comarca.

E

l Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya va aprovar definitivament
el passat 14 de maig el Pla Director
Urbanístic de la nova Línia Orbital
Ferroviària que ha de connectar Vilanova
i la Geltrú amb Mataró per l’interior tot
passant per Sant Pere de Ribes, que
tindrà tres estacions.
El document aprovat inclou algunes
modificacions a Vilanova i la Geltrú i a la
comarca respecte del text original. Així,
s’ha optat per un traçat soterrat per sota
de la Ronda d’Europa, que permet l’accés

directe a l’estació actual de Vilanova,
evitant el pas en superfície per l’àmbit
de les Roquetes. La línia naixerà de la
connexió amb la línia R2 de Rodalies
a Vilanova i la Geltrú, donarà servei als
nuclis de Vilanova i de les Roquetes i
continuarà en direcció nord per arribar a
Ribes, Canyelles i Vilafranca on es podrà
enllaçar amb la R4.
La línia del tren orbital té com a objectiu
donar un servei ferroviari que connecti
les ciutats de la segona corona
metropolitana. Les estacions del nostre
municipi s’ubicaran a l’entrada de les

Roquetes, al nus de connexió de la C-32
(a l’alçada dels Cards) i als Camils.
Les estacions previstes permetran
realitzar correspondències de forma àgil
entre els serveis de la línia orbital i les
línies radials de rodalies que arriben a
Barcelona. Així mateix, la línia orbital
disposarà de connexions amb la xarxa
d’FGC, tant la línia del Vallès (Sabadell
i Terrassa) com la del Llobregat
(Martorell).
L’alcalde, Josep Antoni Blanco, s’ha
mostrat molt satisfet pel que suposarà
aquest nou traçat ferroviari per al
desenvolupament del municipi i ha valorat
positivament que s’hagin tingut en
compte les al·legacions que en el seu dia
va presentar l’ajuntament. Del projecte
inicial s’ha eliminat el ramal d’enllaç en
forma d’ “X” de la línia orbital ferroviària
amb el corredor ferroviari del litoral que
tenia un alt grau d’afectació urbanística
i, finalment, gran part del traçat serà
soterrat.
D’aquesta manera, la línia orbital trencarà
la radialitat de la xarxa, apostant per
la transversalitat, amb una visió
descentralitzada,
potenciant
les
comunicacions amb transport públic entre
corredors amb una demanda de mobilitat
important, sense haver de passar per la
capital necessàriament.
Les previsions apunten que el 2026 la
nova línia donarà servei a 96.000 viatgers
diaris, de manera que es comptabilitzaran
26,9 milions de passatgers l’any, dels
quals el 30% s’hauran captat del vehicle
privat.
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MATRICULACIÓ A LES
LLARS D’INFANTS
MUNICIPALS
Un cop finalitzat el període de
preinscripcions a les llars d’infants
municipals (El Cargol de Ribes, Els Tres
Pins de les Roquetes i la nova llar
d’infants de Les Parellades), a partir
del 21 de maig es publicaran les
llistes provisionals d’admesos que es
podran consultar a les Oficines d’Atenció
Ciutadana. En cas que hi hagi més
sol·licituds que places, l’assignació es
farà per sorteig. Per a les llars d’Infants
de Ribes el sorteig serà el dia 31 de
maig, a les deu del matí, a la sala de
plens de la Casa de la Vila i per a les
Roquetes el dia 1 de juny, a la una del
migdia, a la sala polivalent de la Vinya
d’en Petaca.
Conegudes les llistes definitives,
s’iniciaran les matriculacions, que
també s’hauran de fer a les OAC del
municipi, del 7 al 10 de juny les
corresponents a Ribes i del 14 al 17 de
juny les de les Roquetes.
El pròxim curs escolar el municipi
disposarà gairebé del doble de places
de 0 a 3 anys gràcies a l’ampliació de
la llar d’infants de les Roquetes i a la
construcció d’una nova escola bressol
al sector de Les Parellades de Ribes.

SUBVENCIONS PER
INSTAL·LACIONS DE
TDT VIA SATÈL·LIT

INICI D’ACCIONS
FORMATIVES PER A
PERSONES DESOCUPADES
S’ofereixen cursos de dietètica,
emmagatzematge, i sessions
formatives diverses

E

l Servei d’Ocupació i Formació Can Puig (SOF - Can Puig) de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
iniciarà properament accions formatives
dirigides a treballadors i treballadores en
situació de desocupació. Els cursos, amb
diferents especialitats com dietètica o
emmagatzematge, començaran el mes
de maig i aniran de les 65 fins a les
125 hores de formació, depenent de la
temàtica.
Les inscripcions es poden fer a la pàgina
web www.oficinadetreball.cat o al punt
d’autoservei (terminal PAS) del Servei
d’Ocupació de Catalunya ubicat a l’OAC de
les Roquetes, a la plaça de la Vinya d’en
Petaca. Les persones interessades també
es poden adreçar a les dependències
municipals de les Roquetes i de la masia
Can Puig de Ribes (c/ Major, 110).
Així, està previst que el 24 de maig
comenci un curs sobre Cultura comercial,
orientació laboral i introducció a la
informàtica i a les aplicacions comercials
de Gestor/a de Magatzem. Aquest mateix
curs es repetirà a partir de setembre. Per
a la resta de l’any estan programats els

La Generalitat ha obert una línia de
subvencions per a instal·lacions de
TDT via satèl·lit. L’ajuda econòmica va
adreçada a persones que amb l’apagada
analògica tenen problemes per veure
la televisió digital terrestre perquè es
troben en zones “fosques”.
Aquesta convocatòria ha sorgit amb la
finalitat d’ajudar a compensar el cost
d’aquest tipus d’instal·lacions, superior
al de la TDT convencional. L’import
màxim de la subvenció és de 200
euros.
La solució de TDT via satèl·lit s’ha
habilitat amb caràcter excepcional per
als llocs del territori català que tenen una
senyal deficient. A la nostra comarca la
cobertura de la televisió digital terrestre
està per sobre del 95% en totes les
emissions.
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cursos de Tècniques d’emmagatzematge,
Tècniques de gestió d’estocs i de mitjans
materials i Gestió de recursos humans
relacionats amb la seguretat i la higiene
del gestor de magatzem. També el dia
24 s’iniciarà el curs de dietètica sobre
Organització i gestió d’una unitat de
dietètica i nutrició segons el seu nivell de
competència.
D’altra banda, des del mes d’abril el Servei
Local d’Ocupació de l’ajuntament ofereix
sessions formatives pràctiques adreçades
a persones que estan buscant feina.
Les anomenades “pastilles formatives”,
van a càrrec del Servei Local d’Ocupació
i el seu programa i continguts estan
relacionats amb la informàtica bàsica,
la iniciació a Internet o amb l’elaboració
d’un currículum. Les sessions es porten
a terme a les aules d’informàtica de Can
Puig, a Ribes, i a l’escola d’adults de les
Roquetes. Per a més informació us podeu
adreçar al Servei Local d’Ocupació, que es
troba a les dependències municipals de
Can Puig, a Ribes, o a l’edifici institucional
de la plaça de la Vinya d’en Petaca de les
Roquetes.

TORNEN ELS SOPARS MARIDATS
I ELS TASTS DE VINS DELS
“PRODUCTES DE LA TERRA”
Enguany s’amplia el calendari d’activitats i els
establiments i cellers col·laboradors

A

mb l’objectiu de potenciar el coneixement dels productes de la campanya de Productes de la Terra al web municipal
agroalimentaris elaborats al nostre territori, establir una www.santperederibes.cat.
marca de qualitat i consolidar una xarxa de comercialització D’altra banda, el cap de setmana del 22 i 23 de maig la plaça
d’aquests, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, mitjançant la Marcer de Ribes acollirà la cinquena edició de la fira Agromercat,
regidoria de Comerç i Turisme, torna a iniciar aquest mes de on es donaran cita tota mena de productes agroalimentaris
maig la campanya promocional “Productes de la terra”.
elaborats artesanalment.
Aquesta iniciativa, que es va posar en marxa el 2009 amb El projecte “Productes de la Terra” i les seves accions compten
una molt bona acollida, engloba diverses accions que es porten amb el suport de la Diputació i el Consell Comarcal del Garraf.
a terme durant tot l’any, com el calendari de sopars
maridats i tasts de vins, l’Agromercat i el Mercat del
����������������������
���������������������
��������������������������������
��������������������������������������
Cava.
���������������������������������
�� �����������������������������������
Precisament el pròxim dissabte 15 de maig, a les
�������������������������������
��������������������������
sis de la tarda i al Celler de Can Ferran de Ribes,
���������������������
����������������������
es donarà el tret de sortida a la primera de les 16
��������������������������������
��������������������������������������
activitats del programa de “Sopars i Tasts de Vins
�����������������������������������
�� ����������������������������������
del Massís del Garraf”, que enguany s’amplia i es
��� ���������������������������
�� ������������������������������
portarà a terme durant els mesos de maig i juny i,
���������������������
���������������������
posteriorment en una segona tongada, a l’octubre i
��������������������������������������
��������������������������������������
novembre.
�� ���������� ����������������������
�� �����������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
Mitjançant diverses sessions i trobades els restaurants
���������������
col·laboradors del municipi donaran a conèixer les
��������������������
particularitats dels vins i dels caves elaborats al
��������������������������������������
���������������������
��������������������������������������
�� ������������������������������
nostre territori juntament amb una proposta de sopars
�� ���������������������������������
����������������������������
pensats per a l’ocasió. Els cellers comercials també
������������������������������
oferiran jornades de degustacions específiques a les
�������������������
���������������������
��������������������������������
seves botigues.
��������������������������������������
������������������������������
Respecte a l’edició anterior, s’ha ampliat la gamma
�� �������������������������������
��� �������������������������������
����������������������������
de productes i cellers productors participants així com
����������������������
��������������������������������������������
els establiments adherits. Els vins que s’oferiran
�������������������������������������������������
��������������������������������
no només són de Sant Pere de Ribes sinó de tot
������������������������������������
���������������������
�������������������������������
el massís del Garraf. En aquest sentit es podran
��������������������������������
provar els nèctars dels cellers Can Ramon, Torre
�����������������������������������
���������������������
��� ���������������������������
del Veguer, Viladellops, Vega de Ribes, Can Ràfols
��������������������������������
�����������������������������������
dels Caus, Valldosera i Hospital de Sitges. En quant
�������������������������������
��� ���������������������������
als establiments col·laboradors, en aquesta ocasió hi
participaran el Celler de Can Ferran, el Celler de Ribes,
���������������������
�������������������
��������������������������������
el Celler El Cep; els restaurants Ibai, Can Simón, Las
����������������������
�����������������������������
Tablas, El Secreto de Juan Fran, La Vaquita, La Vinya i
����������������������������������
������������������ � � � � � � � � � � � ������������
l’Hotel Palou.
���������������� � � � � � � � � � � � � � ������������
��������������������
�������������� � � � � � � � � � � � � � � � ������� �����
El preu de les activitats varia en funció de la proposta,
�������������������������������������� ���������������� � � � � � � � � � � � � � ������������
del restaurant i del menú. En el cas dels sopars
�� �������������������������������
��������������������� � � � � � � � ������������
maridats oscil·la entre els 20 i 40 euros i els tasts
���������������������������������
��������������������� � � � � � � � � ������������
�����������������������������������������������
o degustacions costen entre 8 i 10 euros. Per
��������������������
��������������������� � � � � � � � � ������������
assistir-hi caldrà fer prèviament la reserva al mateix
��������������������������������
������������������� � � � � � � � � � ������������
establiment.
�������������������������������
����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������
���������������������������������
Els sopars maridats i els tasts de vins es duran a terme
en aquesta primera proposta fins a finals del mes
de juny. Podeu consultar el programa i el calendari
dels Sopars i Tasts de Vins del Massís del Garraf
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EL MUNICIPI
S’ADHEREIX A LA
XARXA RESCAT
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
i el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la
Generalitat han signat un conveni per
adherir el nostre municipi a la xarxa
Rescat
de
radiocomunicacions
d’emergències i seguretat a Catalunya.
El Departament d’Interior va crear fa
tres anys la xarxa Rescat de
radiocomunicacions d’emergències i
seguretat amb l’objectiu de respondre a
les necessitats dels diversos cossos de
seguretat i emergències.
La xarxa Rescat és una xarxa basada
en un sistema de mòbils que permet la
comunicació entre usuaris i que facilita
tant la tasca de cada cos o col·lectiu
per separat com l’actuació conjunta i
la coordinació entre els col·lectius en
actuacions d’emergències o seguretat.
Es caracteritza per l’ús eficient de la
banda de freqüències d’emergències
i seguretat i té la possibilitat de
comunicacions xifrades, amb bona
cobertura urbana i rural, i comunicacions
en grups independents amb possibilitats
de coordinació.

CAMPANYA DE
CONTROL DE L’ÚS
DEL CINTURÓ DE
SEGURETAT

20

La Policia Local realitzarà aquest mes
de maig diversos controls de vigilància
sobre l’ús del cinturó i de cadiretes
infantils als cotxes. Aquesta actuació
forma part d’una campanya promoguda
pel Servei Català de Trànsit i orientada a
l’ús dels elements de seguretat passiva,
la qual s’emmarca dins les accions per
combatre la indisciplina viària del Pla
de seguretat 2008 - 20102.
La finalitat de la campanya, a part
d’informar i prevenir accidents, és
conèixer la realitat dels hàbits de
conducció i seguretat de les persones
usuàries de la via pública.
Durant l’any, el Servei Català de Trànsit
i la Policia Local també col·laboraran
en campanyes d’alcoholèmia, velocitat,
transport escolar, telèfons mòbils i
control de motos i ciclomotors.
D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat
recentment la compra d’un equip de
radar per a la Policia Local.

S’INICIA UNA CAMPANYA DE COMPRA
SOSTENIBLE I PROMOCIÓ DEL COMERÇ
La regidoria de Comerç i Turisme,
conjuntament amb el Consell Municipal de
Medi Ambient, iniciaran a finals d’aquest
mes de maig una campanya de consum
responsable com a acció de suport i
dinamització al comerç de qualitat i
proximitat.
Amb el lema “Apunta’t a la compra
sostenible. Comerç de qualitat al teu
voltant” es duran a terme, amb la implicació de les associacions de comerciants del
municipi (ACIR i UCER) i el suport de la Diputació de Barcelona, diverses accions de
sensibilització amb l’objectiu de promoure el comerç local i la compra de proximitat,
a la vegada que es volen impulsar valors de sostenibilitat. Per això es regalaran unes
bosses reutilitzables amb la imatge de la campanya i es repartiran uns fulletons
informatius per potenciar la reducció i reciclatge de l’ús de bosses de plàstic i fomentar
la utilització del cistell o cabàs tradicional, del carretó i de les bosses de cartró,
principalment.

PRIMERA EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
SOBRE CUBA A L’ESPAI JOVE
L’Espai Jove de Sant Pere de Ribes acull la
seva primera exposició des de la posada
en marxa de l’equipament el passat mes
d’abril. Es tracta d’una mostra fotogràfica
de l’associació juvenil Joventut en Acció,
amb instantànies fetes per la cooperant
Carla Llamas durant un viatge a Cuba,
l’agost de 2008, amb una brigada solidària
de reconstrucció de dues escoles. Durant el
viatge, van patir les conseqüències de l’huracà Gustav. Els llocs que es poden veure
retratats a l’exposició són Pinar del Río, Viñales i La Habana.
Aquesta mostra es pot visitar durant l’horari del centre, de dimarts a dissabte de 18 a
22 hores, i dissabtes pel matí, d’11 a 13 hores.
D’altra banda, el nou equipament juvenil ja disposa dels carnets d’usuari que serveix
per identificar-se com a tal i fer les reserves d’espais i serveis, entre d’altres. Aquesta
targeta, de caràcter personal, és vàlida per a l’Espai Jove de Ribes i per a l’Hotel
d’Entitats de les Roquetes. Els carnets es lliuren juntament amb una petita memòria
USB que conté la Guia Bàsica de Serveis a la Joventut.

ROSES PER SANT JORDI AL REDÓS
L’alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep
Antoni Blanco, i la regidora de Benestar
Social, Núria Mestre, van visitar la residència
del Redós el dia de Sant Jordi per dur a
terme el tradicional acte de lliurament de
roses als avis i àvies del centre.
Enguany, el col·lectiu d’usuaris de
l’equipament ha pogut celebrar aquesta
diada a les noves instal·lacions, inaugurades
a finals de gener. També per celebrar la jornada un grup d’avis i àvies del centre van
fer manualitats i d’altres van anar a passejar per la Rambla Principal de Vilanova i la
Geltrú.
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