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Editorial

T

ot canvia: el paisatge, comencen a caure fulles i predominen els tons
marronosos, la roba, els curts passen a ser llargs i els tirants desapareixen
per donar pas a les mànigues, els horaris, ens escurcen l’hora i la foscor retalla
les estades al carrer gaudint de sol i llum. I més coses, però això no és dolent,
ja som a la tardor, si més no una estació plena de possibilitats a l’aire lliure per acabar
d’aprofitar abans no arribi l’hivern.
L’Altaveu en aquesta edició fa un petit recull d’imatges de la celebració del
passat 11 de Setembre, on hi va haver un bon número d’actes participatius al nostre
municipi.
La Núria Martí, a De Mas en Mas, s’atura en un pla on el silenci és qui l’acompanya a
trobar, envoltada de vinyes, la masia de Can Bertran.
Dèiem abans que la tardor ens aporta diferents possibilitats a l’aire lliure. Una d’elles
és l’afició al bolet, qui pot en caça i qui no en compra, tots en podem gaudir amb la
recepta d’en Ramon Prats que tot i senzilleta té molt bona pinta i això si, és plat de
temporada.
La verema, encara recent en la nostra memòria d’entorn rural, sigui per la flaira del
raïm, els petits mosquits que l’envolten, el paisatge d’esquenes doblegades al costat
del cep o les cues de cotxes darrere d’un tractor farcit, és el tema que La Fil·loxera
ens exposa com a moment màgic de transformació del fruit.
En motiu del darrer Onze de Setembre l’entitat GER ha editat un opuscle on el món
de la guerra a Ribes surt a la llum amb tots els noms, independentment del bàndol on
lluitaven, una mostra de maduresa sense perdre la memòria.
Altres articles ens informen d’exposicions, consells mèdics, les noticies del butlletí de
l’Ajuntament, de viatge fa una passejada per Moscou... i per cert, a tancar gairebé
l’editorial, El Contrafort es buit, la Juani no sabem on para. Molt possiblement estigui
rondant pel carrer guaitant el fons de les persones i no trobi l’hora de tornar a casa.
Romandrem a l’espera, vosaltres de ben segur que ho trobareu imprès.
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DIADA 2010
Sant Pere de Ribes

PARTICIPACIÓ I COMPROMÍS EN ELS ACTES
EN COMMEMORACIÓ DE L’ONZE DE SETEMBRE
Ribes consolida els actes en commemoració de la Diada
Nacional de Catalunya en el marc de la participació i la
reivindicació. Lluny d’apagar-se en el transcurs del temps,
Ribes, a través dels actes organitzats per l’entitat GER
renova un cop més la seva presència en el mapa del país
a través d’organitzar tot un seguit d’actes que donen a la
Diada un caràcter prou especial i significatiu.
Un dels indicadors que ajuden a valorar la vivacitat
d’un poble són segurament aquells actes, aquelles
manifestacions, aquells fets que tenen lloc de comú acord
i amb plena sintonia amb la resta del país. Ribes, de la
manera com commemora l’11 de setembre, demostra
aquesta vivacitat i el seu saber estar dins el conjunt del
país. Els actes als quals convoca l’entitat GER i Unitat
Municipal 9 són l’aportació, la proposta que lluny del “fer
per fer”, sintonitza d’una manera contundent i clara amb
allò que passa al país, amb Catalunya.
L’aperitiu musical del que parlava L’Altaveu en el darrer
número, Concert de Gralles i Jornades Internacionals
Folklòriques, era el millor entrant per un seguit d’actes
la majoria dels quals han comptat amb una molt bona
participació.
Acte Polític
Mònica Sabata, que ha treballat molts anys al Centre
Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i
les Nacions (CIEMEN), presidenta de la Federació
Catalana d’Organitzacions Catalanes Internacionalment
Reconegudes (FOCIR) en la seva intervenció a la Sala
d’Actes de l’entitat sobre els darrers esdeveniments socials
i polítics del país va propiciar un animat debat entorn al
país, les seves organitzacions polítiques, les eleccions i les
voluntats d’alliberament.

Fotos: Xavier Callao

Sota-ribes on hi hagué una animada lectura de poemes i
una molt bona actuació musical de les companyes Roser
Mataró, Alenxandra, Toni Mataró i Josep Galofré amb
versions musicals de cançons de l’Ovidi Montllor, Ferran
Torrents i altres.
Un tomb pel país i la pujada al cim del Montgròs.
Si hi ha un acte on la senzillesa del mateix li dóna una
gran espectacularitat, aquest és sense cap mena de dubte
la Bicicletada Popular organitzada en motiu de la Diada.
Petits, joves i grans converteixen un passeig en bicicleta
pel poble en un acte de reivindicació i afirmació nacional
de gran vistositat i alhora alegre i participatiu. Un acte força
apreciat pels amants de fer les coses de manera col·lectiva,
sostenible i sense altra pretensió que fer de la participació
un acte d’afirmació i compromís. El mateix criteri que
mou els que cada any fan la pujada a peu al Montgròs
per participar en l’acte d’enlairament de la bandera. El vell
camí, per l’Onze de Setembre, es converteix en un passeig
per on deixar anar les nostres opinions sobre el país i el
nostre poble.

Marxa de torxes
Aquest acte reivindicatiu, familiar i solemne que per segon
any s’organitzava el vespre del dia 10 i que vol seu una
aportació col·lectiva juntament amb altres poblacions, va
comptar amb prop de 200 persones. La gent, acompanyant
una llarga bandera catalana i amb les torxes cremant van
pujar, des de la plaça de la Vila fins la plaça del Castell de
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llibertats i drets nacionals de Catalunya va significar un
clar recolzament al procés d’afirmació fet a través de les
consultes populars sobre la independència que han tingut
lloc arreu del país i una valoració positiva per haver sabut
situar el debat sobre la independència en l’agenda política
del país. Una breu juguesca psicopolítica aplaudida pels
assistents va donar pas al Toc de Gralles dels Grallers
de Ribes que com és costum tanca l’acte al cim del
Montgròs.
Manifestació Unitària i Festa per la Llibertat a Barcelona
i Sardanes a Ribes
La tarda de l’Onze de Setembre va ser ocupada per
la participació en la manifestació unitària organitzada
per l’esquerra independentista i la Festa per la Llibertat
organitzada per Òmnium Cultural. Com ve sent normal
des de Ribes s’organitza un Bus que possibilita aquesta
participació des d’una vessant col·lectiva.

Enlairament de la bandera, parlament i toc de gralla
Aquest acte d’afirmació patriòtica per uns, de compromís
amb el país per altres sintetitza les voluntats del poble
de Ribes en la Diada de l’Onze de Setembre. Emulant
o donant continuïtat a la gesta d’uns Ribetans durant la
dictadura del Primo de Rivera, l’acte al cim del Montgròs i
l’enlairament de la bandera reuneix cada any més gent en
aquest racó tan emblemàtic dels ribetans. El parlament,
enguany a càrrec de David Duran, d’alt contingut polític
i força engrescador i esperançador pel que fa a les

02
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Mentre aquestes més de cinquantena de persones del
nostre poble participaven en els actes de Barcelona, a la
plaça Marcer teníem oportunitat de gaudir d’una audició de
sardanes a càrrec de la Cobla Maricel.
En conjunt una Diada força participativa i amb un
ventall d’actes al gust de tothom, però alhora amb
una voluntat comuna de viure la jornada de l’Onze de
Setembre des d’una vessant de compromís amb el país
i la seva gent.
Joan Garriga i Cuadras

LA DIADA DE L’ESQUERRA
La secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya, va
organitzar per aquest 11 de setembre un seguit d’actes,
per commemorar la Diada, el passat dimecres 8 de
setembre a Can Lloses es va celebrà un sopar col·loqui
amb el President del Parlament Ernest Benach que va
fer un repàs de la situació política i les perspectives de
la nova legislatura, destacant el paper d’Esquerra en els
darrers governs de la Generalitat i la feina feta en pro de
la cohesió social de Catalunya i per haver posat el debat
sobre el dret a decidir en primer pla de la vida política . A
l’acte hi van assistir més de trenta persones entre militants
i simpatitzants del partit.

L’11 de setembre al matí es va participar en els actes de les ofrenes
florals, organitzades per l’Ajuntament, a Ribes i a les Roquetes.
Al vespre a la plaça del Castell de Ribes, havia convocat
el II concert de Gralles. El president local d’Esquerra,
Josep Carreras va dirigir unes paraules als assistents i a
continuació el grup de batucada local Batukalolla, va oferir
una actuació que va ser seguida per un nombrós públic
entusiasta, més de 100 persones, tot seguit els grallers de
Santa Madrona i Montónec, van oferir diverses peces del
seu repertori, que va acabar amb el cant dels Segadors.
Casimir Boy

Correspurnes 2010
El passat dissabte 25 de setembre a les 6 de la
tarda, es va celebrar el “Correspurnes 2010”,
dels Diables Pe�ts de Ribes, a Sant Pere de Ribes.
Un Correfoc amb la Par�cipació de les Colles de Diables Infan�ls
de Cubelles, els Canyafocs de Canyelles, Sant Sadurní d’Anoia,
Igualada, i per primera vegada, varen par�cipar tres colles de
Dracs infan�ls, Sant Pere de Ribes, Sitges i els de Banyeres, que
van animar la tarda en tot moment.
El Correfoc va recórrer pels carrers del centre de Ribes, fent dues
exhibicions a la plaça de l’Església, i a la plaça del Centre. Prou
lluïdes i animades amb les enceses de cada colla, amb força
presencia de gent del poble, i altres indrets de la comarca.
Amb la intenció de poder repe�r el “Correspurnes” cada any, ja que
va ser una experiència prou agraïda tant pels pe�ts com pels grans.
Remarcar en aquets moments complicats per les Colles de Foc,

Foto: Claris Caldés

que amb mes de 400 nens par�cipant, com sempre, no es va
lamentar cap incident, Agraint un cop mes l’ajut dels veïns de
Ribes, i les empreses que ens han ajudat a fer-ho possible, així
com els pares que tant a la colla de Ribes com a la resta de
par�cipants, procuren que tot sur� prou bé.
Salut i Foc!!!
Diables Pe�ts de Ribes.

diablespe�tsribes@gmail.com
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De mas en mas

per Núria Martí

CAN BERTRAN
Els dies de pluja han deixat l’olor a la muntanya de terra
mullada, de pi verd, de romaní humit, d’olivera, garrofer…
tot i més quan t’atures a la plana de can Bertran i no escoltes
absolutament res. El silenci i tu, allà enmig. I una casa envoltada
de vinyes i un mur gris, que entorpeix la mirada, i que envolta la
finca de fa temps. Seguint el camí a la dreta, abans d’enfilar can
Lloses amunt, a pocs metres la masia de can Bertran, propera a
d’altres com la casa Roja o a can Marcer de la Penya, can Pere o
més enllà can Tabaco. Si ens endinsem cap al bosc, per la part
dreta, hi trobem el que an�gament va ser el seu corral, i on
s’hi tancava el ramat quan venia el pastor a fer-lo pasturar. En
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un lateral del mas encara s’hi conserven el que foren els cups,
i on molts parcers de Ribes hi duien a terme la seva ac�vitat,
sobretot en èpoques de collir el raïm i després al llarg de l’any,
durant el que cadascú disposava del seu. Alguns d’aquests foren
en Josep Rosell, l’Emili Rosell, el Salvador de can Gabaldà, en
Tineta…
La casa disposa de dues plantes i per arribar a l’entrada
principal cal passar per un baluard, avui força inaccesible degut
a que el mas no es troba normalment habitat. Té la teulada a
dues vessants, de manera que la part davantera mira cap a

tradició vi�vinícola ben arrelada al poble de Ribes, i també en
masies com la de can Bertran. An�gament la finca, degut al gran
nombre d’oliveres, disposava d’un trull i produïen els seu propi
oli. Aquest, després, amb el pas del temps, va quedar enrunat.
Una família de masovers que hi va viure foren en Ramon
Albareda, la seva muller Josepa, i els seus fills: Magí, Cecília i
Josep. Fou a principis del 1900, i durant molts anys van fer-se
càrrec de can Bertran. En Ramon és recordat com un home
baixet, trempat i molt treballador. El seu fill Josep també el va
ajudar més endavant amb les feines de masover. En Magí, per
la seva banda, es va fer càrrec de can Macià.

La banda posterior de la masia, amb una de les seves
entrades atapeïda d’herba
Ribes i can Lloses i només arribar encara hi trobem l’an�c pou,
a la vora del camí, a mà esquerra. Al 1810 alguns documents
també es referien a can Bertran com: can Bertran de la casa
Nova, i els seus propietaris han sigut forces, després de passar
per diferents generacions. De fet el seu nom diuen que ve donat
perquè així s’anomenava de cognom un dels seus amos.

També uns de recordats a Ribes per molts foren la família
Domenech-Benages, que s’hi varen instal.lar a l’any 1945. En
Jaume Domenech i l’Àgueda Benages van �ndre quatre fills: en
Rafael, en Gabriel, la Carolina i l’Àgueda. Aquesta úl�ma, que
viu a Olivella, encara reviu amb entusiasme anècdotes que
explica. Qui va dedicar-se a can Bertran a seguir amb les feines
de masover i en va marxar l’úl�m va ser el seu germà Gabriel.
En aquell temps, i degut a la llunyania entre masia i masia era
molt fort el vincle entre uns i altres, i s’ajudaven molt entre sí.
Degut a la proximitat de can Bertran amb can Marcer de la
Penya, entre ells es visitaven sovint. Sobretot l’Àgueda, que hi

Al 1790 la pubilla de can Bertran, la Maria Francisca Bertran,
va també passar a ser hereva, tot i que al casar-se amb l’hereu
de la família de can Bruna, el cognom Bertran es va arribar a
perdre. Aquest, però, també arribà a desaparèixer quan al cap
de molts anys, al 1899, mor Marina Bruna i Massó, casada amb
un Montaner de la Carretera. Va ser a par�r de llavors quan a
l’anar a viure a la Carretera, a can Bertran hi entren masovers
a viure-hi per poder con�nuar fent-se càrrec de tot. D’aquesta
manera, uns dels úl�ms propietaris de la finca varen ser la
família Montaner-Comas. Avui ens explica els records que en té
d’aquella època la Maria Mas Planes, que va néixer al 1920, la
filla de Maria Planes Montaner.
A banda dels propietaris, qui es feia càrrec de la feina diària a
les vinyes i al mas eren els masovers. La part més important,
en podríem dir. De fet, els que avui ens permeten parlar d’una

A N U N C I A’ T

La zona lateral de can Bertran, on es troben els cups i més
enllà el corral
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Una part del que s’havia u�litzat com a corral d’ovelles de
la masia

L’estat de conservació en què es troba l’entrada a un dels
cups
anava amb la seva filla a donar un cop de mà amb les feines de
casa, o a escoltar la ràdio quan aquesta va ser una novetat. Les
dones seien i reien, i mentre feinejaven s’ho explicaven tot.
L’Àgueda recorda un programa de ràdio que gairebé sempre
escoltaven dels locutors Joan Vinyes i Emili Fàbregas (aquest
úl�m el Dalmau), i com que hi havia poques ràdios mai
l’escoltaven sols. Les feines de la casa no eren les d’ara, i tenien
moltes més dificultats: poca llum o aigua, res d’electricitat, tota
la roba la rentaven a mà, calia donar de menjar a diari al bes�ar, i
cuinar, i sense els mitjans d’ara, tot es feia un pèl més complicat.
Després, i amb la millora de molts mijtans les coses van anar
millorant, tot i que de mica en mica la vida a can Bertran per la
família Domènech-Benages també va finalitzar a mida que tots
els seus membres van marxar a viure a altres llocs.

06
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El pou que trobem just al camí, quan arribem a la masia de
can Bertran
Tant per la Maria com per la Carolina, el Gabriel o l’Àgueda
el temps no s’ha aturat. Ara recorden més llunyans aquells
records del mas, i sempre els quedaran presents aquelles
històries viscudes, i el seu vincle amb una de les masies de
Ribes, la masia de can Bertran.

Exposició d’il·lustracions
de Laura Borràs a Ribes
Del dia 2 d’octubre al 12 de
desembre el cafè La Riera de Sant
Pere de Ribes (situat a la Plaça de
l’Ajuntament) acull una exposició
d’originals de la il·lustradora
ribetana Laura Borràs. L’exposició
recull 20 dibuixos i il·lustracions
creats entre el 2009 i el 2010
entre els que destaquen les
il·lustracions per al llibre Anem a
concert, la sèrie Mare i adolescent
o l’escena de Charlie i la fàbrica de
xocolata.
Laura Borràs, que a més de dibuixant és Doctora en Lingüís�ca
i professora de la Universitat Pompeu Fabra, ha estudiat dibuix
ar�s�c a l’Escola Municipal d’Art de Vilanova i la Geltrú amb
Joan Nadal i il·lustració a l’Escola de la Dona de Barcelona amb
Ignasi Blanch, Cris�na Losantos, Rebeca Luciani i Flavio Morais.
També ha estudiat il·lustració amb Javier Zabala i Alessandro
Sanna a la Facultat de Belles Arts de Macerata (Itàlia). Ha
publicat il·lustracions en llibres editats per Clivis Publicacions
(Barcelona), Scho� Musik Verlak (Mainz, Alemanya), Panta Rhei
(Katwijk, Holanda) i en publicacions periòdiques com la Revista
Musical Catalana o el butlle� de l’emissora Catalunya Música.
Laura Borràs és autora de les il·lustracions de llibres i
materials didàctics entre els quals destaquen Ribes des del
cel (2009, editat per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes)
i Anem a concert
(2010, editat per la
Fundació Camerata
XXI de Tarragona).
Ha
presentat
exposicions
individuals
a
Sant
Pere
de
Ribes i Tarragona
i col·lectives a
Ribes, Vilanova i la
Geltrú, Vilafranca,
Premià de Mar i
Barcelona.

IV Campionat Europeu
Pi tch-a nd-putt

de

El passat 24 de setembre es va celebrar
al Camp de Papalús de Lloret de Mar, la
sisena edició del Campionat d’Europa
de Pich- and –pu�. Torneig que va
enfrontar les vuit millors seleccions
del con�nent, Alemanya. Irlanda, Gran
Bretanya, Andorra, Noruega, Holanda,
Suïssa i Catalunya.
L’equip català liderat per l’actual
campió del món individual, Fernando
Cano compte també amb en Jordi
Saborit, Daniel Coleman, Enric Sanz, Dani Jiménez, i en Paco Salido
(veí del nostre municipi i actual nº1 del ranking de Catalunya així
com també component del equip Portal del Roc de Vilanova i la
Geltrú).
Segons comentaris del seleccionador català Xavier Ponsdoménech:
“Sabíem que amb molt d’esforç, tot i l’al�ssim nivell dels irlandesos
(han estat els guanyadors dels cinc �tols anteriors) la victòria era
possible”.
Va ser doncs una predicció que es va fer realitat donant mostra d’una
invariable determinació i constància de tots els membres de l’equip.
Després d’aconseguir quatre dels cinc primers enfrontaments
s’anava definint el triomf per a la selecció catalana. Va ser en l’úl�m
on en Paco Salido va atorgar el cinquè i defini�u punt gràcies a un
gran cop de sor�da en el divuitè forat on la bola va quedar a pocs
cen�metres del forat.
Si contaven ja amb dos �tols mundials, la selecció catalana suma
també el primer europeu.
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El noble suc

LA VEREMA

La Fil.loxera

Recollir la Feina.
És quan arriben aquets dies, a finals de l’es�u, quan a totes
les terres on es reconeixen pels seus paisatges plenes de
vinyes, on la seva gent i els costums, es veuen trastocats,
pel moment de recollir l’esforç, treballs i dedicació de
tot l’any a la vinya, amb un pa�ment con�nuat, d’aquell
que veu que la seva recompensa ja és a prop, perquè cap
pluja, o pedra acabi malmetent la feina de tot l’any.
La verema, com molts aspectes que envolten el món del
vi, han anat evolucionant amb el temps, fa no masses
anys, gent venia d’altres indrets, cada any com una
tradició, portant els seus fils a mesura de que ja tenien
edat, cosins, nebots, germans, i tothom que es�gués
disposat a treballar aquells llargs jornals, a peu del cep,
amb la humitat del ma�, la calor del migdia, i l’esgotament
del final del dia, fins acabar la passada, amb els pocs
moments de descans amb l’esmorzar sota les poques
ombres que trobaves.
La verema, com tot ha evolucionat amb el temps fins el
punt, d’aquesta feina tan pròpia, avui es realitza en molts
indrets amb màquines de veremar, que desgranen cada
cep gra a gra, perdent dels nostres paisatges, aquell grup
de veremadors que anaven avançant lentament, al voltant
del tractor, pel mig del verd de les vinyes. Actualment ja
es verema de nit, ja que el emparrar les vinyes i treballar
amb màquina permet no menester de tant personal.
Cada zona vi�cola, també gaudeix de unes caracterís�ques
diferents a l’hora de veremar, des de les terrasses del
Priorat, Alsàcia, de complicats accés, fins les pendents
dels turons de la Borgonya o les parcel·les prou dividides
per cada personalitat i varietat del Penedès, Rioja,
Bordeaux, Toscana, les grans extensions de Castella,
Austràlia, Nova Zelanda, etc., i moltes zones del planeta,
cada una té una caracterís�ca pròpia accentuada a l’hora

de la verema, igual que el cuiner quan ha de decidir de
treure el plat del foc.
És quan arribem al final d’aquesta verema quan a cada
celler, comença el moment màgic de transformà aquest
fruit, aquest most, en aquells vins que gaudirem més
endavant, però és aquí, a la vinya, on realment es fa el vi,
el bon vi, només a par�r d’aquest moment, el que podem
fer es esgavellar-ho, els cellers han de procurar de tractar
aquests vins amb la dedicació justa que necessiten per ser
els grans vins que tots esperem.
Desitjant que arreu d’aquest planeta, �nguin unes
excel·lents collites, esperant gaudir del seus fantàs�cs
resultats.
“Si los amantes del vino y del amor se van al infierno,
vacío debe estar el paraíso” (Omar Khayyam)

TAXI
R.Garcia

687 464 820
607 733 213

24h.
08
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El bon menjar

per
Ramon Prats

Ingredients per a 4 persones:
1⁄2 quilo de rovellons frescos
4 grans d’all
Julivert

ROVELLONS SALTEJATS

Oli d’oliva
Sal

Elaboració:

1 copa de whisky.
En una paella posem un bon raig d’oli, quan estigui ben
calent incorporem els rovellons tallats a trossos,
la sal i l’all i julivert picats.
Sempre a foc viu deixem que redueixin d’aigua,
a les hores tirem el whisky i
el flamegem perquè cremi l’alcohol, tornem a
deixar reduir i ja estan a punt per servir.
Si no teniu whisky a ma, també quedarien bons
amb brandi.

Bon profit

A N U N C I A’ T

93 896 41 75
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Un passeig per Moscou
Reportatge de:
Miriam Ojeda i Patricia Sazatornil

Panoràmica de la plaça Roja amb la catedral de Sant Basíli al fons

El viatge d’aquest mes ens porta fins a Moscou, la capital de
l’imperi rus, ciutat on cada carrer, cada racó, amaga una peça del
gran puzzle de la història.

més comercials parlen una mica d’anglès així que no està de més
apuntar-se algunes frases fetes que ens ajudin a arribar als llocs o
a demanar qualsevol cosa.

D’una extensió bas�sima, i encerclada per dos grans cinturons i
una gran avinguda, Moscou es posiciona com la capital més gran
i imponent del món. Tota la força de l’imperi soviet es respira
en aquesta ciutat. El trànsit és apabullant, i aneu ben al compte
quan creueu en semàfor o sobretot un pas de peatons, els
vehicles no s’aturaran!

De Moscou no t’has de perdre el més conegut: la plaça Roja, i no
és per menys. Podries estar hores i hores passejant, conversant,
mirant, gaudint d’un lloc amb tanta personalitat com la plaça
Roja.

Plena de contrastos, com succeeïx a altres gran ciutats pobresa i
riquesa, molta riquesa, conviuen en una mateixa ciutat, això sí,
sense barrejar-se.
I parlant d’economia, prepara la butxaca quan sur�s a visitar
Moscou, perquè hores d’ara és una de les ciutats més cara del
món.
Per orientar-se a Moscou s’ha de ser pacient, el mapa és
imprescindible. El seu alfabet cirílic esdevé per a nosaltres un
jeroglífic di�cil de desxifrar. A més a més només en les zones
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Aquesta acull els més emblemà�cs edificis i construccions
soviè�ques: la majestuosa entrada amb el museu d’història,
el mí�c mausoleu de Lennin, les galeries comercials Mug
construïdes en un an�ta església, el kremlin amb la bandera rusa
ondejant, la torre del rellotge amb la estrella ben il.luminada a la
nit, i com no, la catedral de Sant Basili.
Aquesta catedral enamora. Enamora perquè a la nit, si us animeu
a passejar, a mesura que t’acostes a l’entrada de la plaça, la
catedral treu el cap, poc a poc, primer una cúpula, després un
altre.. i mica a mica , en cada pas els teus ulls contemplen una de
les vistes més increïbles del món. Apareix, tota il·luminada, plena
de colors, i és impossible que no s’escapi un :"impressionant".

desconegut amb els solemnes canvis de guàrdia. Aquest
monument està dedicat a tots els soldats caiguts a la Segona
Guerra Mundial.
Rodejant la muralla del kremlin arribaran a la vora del riu
Moskova des d’on poden agafar un ferry i fer un pe�t creuer per
la magnífica ciutat.
Probablement, qualsevol que passegi per les avingudes
moscovites, li cridarà l’atenció una sèrie de gratacels estalinistes.
Repar�ts per tota la ciutat són un total de set, més un vuitè
en construcció. Coneguts popularment com les set germanes,
cadascun d’ells simbolitza els segles de vida de la ciutat, vuit
segles. La crisi econòmica ha impedit que es contrueixi el vuitè,
que representaria el segle XX.

Una opció molt recomanada, és endinsar-se al Kremlin i fer una
passejada per aquesta pe�ta ciutat enmurallada, amb el gran
canó, i la plaça de les esglésies.
Con�nuant el passeig als voltants de la plaça Roja, just abans
de l’entrada, s’ha d’acostar a veure el monument al soldat
Església del Crist Redantor, amb les �piques cúpules daurades ortodoxes que enlluernen el cel moscovita.
Moscou també destaca per la seva gran oferta museís�ca, més
de vuitanta museus. Però si volen visitar el museu subterrani
més increïble mai construït no poden marxar de la ciutat sense
visitar les diverses estacions del metro moscovita. Estacions com
la de Belorruskaya o Teatralnaya són imprecindibles en aquest
viatge. El metro fou una manera de regalar al poble una porció
de la bellesa dels palaus moscovites.
Monument al soldat desconegut dedicat a tots els soldatats
caiguts a la segona Guerra Mundial.

Com que el temps a la ciutat se’ns acabava, i per conèixer
Moscou en plenitud necessites al menys una setmana, vàrem
decidir visitar els altres clàssics que ningú no s’ha de perdre a la
ciutat. Pels amants de la història, la polí�ca i l’espionantge... Una
visita ineludible és l’àn�c edifici de la KGB. Observar-ho i deixarse emportar, imaginant les decisions, les conspiracions i la gran
quan�tat d’informació que han fluït en aquest edifici, un dels
més famosos serveis d’intel·ligència del món.
Pels fanà�cs de les arts, museus per tot arreu (es pot visitar la
casa-museu de Tolstoi), però imprescindible és el Teatre Bolshói.
I si volem fer-ho rodó, es poden rascar la butxaca i gaudir d’un
espectacle de ballet, que segur no els deixarà indiferents.
Si el que els agrada són visitar catedrals i esglésies, Moscou és
una bona elecció. A part de l’arxiconeguda catedral de Sant Basili,
són de visita obligatòria la Catedral de l’Assumpció i l’església del
Crist Redemptor que amb les seves cúpules daurades �piques de
les esglésies ortodoxes enlluernen el cel moscovita.

Construïdes en una an�ga esglési les galeries comercials
GUM ubicades a la entrada de la plaça Roja.

Moscou és una ciutat espectacular. Tot és tan magníficament
gran que necessites molt més que una simple passejada per
descobrir els principals racons de la ciutat.
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FENT MEMÒRIA SE’NS RETORNA LA VIDA
El món de la guerra a Ribes és un
interessant opuscle, editat per l’entitat
GER, amb motiu del darrer Onze de
Setembre, on bàsicament busca restaurar
de l’oblit un temps dramàtic de la nostra
història. Així els autors Joan Garriga i
Cuadras, actualment regidor per UM9
a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
i Josep-Lluís Palacios, historiador, han
posat sobre el paper tots els ribetans/es
morts a la guerra civil espanyola i amb la
primera repressió de la dictadura.
És la primera vegada que surten a la
llum pública, en una publicació local
i l’encert és la publicació de tots els
noms, independentment del bàndol
que lluitaven, amb les dates de la mort
i la causa (front de guerra, rereguarda
republicana, repressió franquista i camps
d’extermini nazis).

Joan Garriga, Àngels Parés de l’Institut d’Estudis Penedesencs, i Josep-Lluís
Palacios en la presentació de la publicació El món de la guerra a Ribes.
A la publicació també hi ha una llista
de persones que no eren del poble
però van morir a Ribes, bàsicament
a l’hospital de campanya de la finca
de Solers, i que van ser enterrades al
nostre municipi, així com un recull de
les fosses localitzades al Penedès.
L’edició també recull un grapat d’articles
publicats al diari El Punt (2002-2004)
per part de Josep-Lluís Palacios, sobre
diferents aspectes relacionats amb
la guerra civil i el nostre municipi, on
la memòria oral de persones que van
viure aquells anys juntament amb
aportacions de recerca historiogràfica,
aporten noves dades i informacions
sobre la vida en temps de guerra.
Els autors van presentar la publicació
el passat 15 de setembre a la sala
d’actes de l’entitat Ger acompanyats
per una representant de l’Institut
d’Estudis
Penedesencs,
l’Àngels

Parès. Així van destacar la necessitat
de parlar d’aquest període, de lluitar
contra l’oblit, de la feina que resta per
fer en l’anàlisi local d’aquests anys i
de la dificultat que encara comporta
setanta anys després poder escriure
sobre la guerra civil per poder divulgar
el nostre passat.
No deixa de ser un senyal de maduresa
que avui fem un exercici de memòria per
no oblidar a tantes persones mortes del
nostre municipi, la major part defensant
la legalitat vigent i la llibertat. Diuen que
mentre resten el noms a la memòria
encara hi ha quelcom de vida, penso
que aquesta publicació és un primer
reconeixement i un punt de partida
per analitzar en profunditat el que va
passar en aquest període. Felicitats als
autors i esperem que sigui un estímul
per a la recerca local.
Miquel Muç Vall

Trobades gratuïtes al centre Mandala de Ribes
A partir del 7 de setembre tots els dimarts de 20h. a 21h.
Classe de meditació amb Asier Alabarte.
A partir del 2 d’octubre el primer dissabte de cada mes, de 7h. a 8’30h.
Ioga matinal Sadhana, per començar el dia física i mentalment
equilibrats i en harmonia.
A partir del 6 d’octubre (octubre i novembre), els dimecres de 18h. a 19h.
Dansa del ventre per a embarassades amb la Filippa, per compartir
una meravellosa experiència mitjançant la dansa oriental.
Dissabte 23 d’octubre de 18h. a 20h per Antonio Orellano i Antònia
Gómez.
Cercle obert a la vida. Espai obert de xerrades col·loqui on expressarse. En la primera trobada compartirem el sentir, envers la por.

Consulteu els nous cursos i tallers de MANDALA per aquesta tardor a: www.centremandala.com
12
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Afeccions del sistema nerviós: La Síndrome de Guillain-Barré
Bernat Planas Pascual
Especialitzant-se en neurologia
bernat.planas@fisioterapeutes.org

La Síndrome de Guillain-Barré, afecta a joves sobre els 20 anys
i en adults entre 50-80 anys d’edat. Aquesta síndrome afecta a
homes i a dones per igual.
És d’e�ologia desconeguda però es creu que és un procés
autoimmunitari i es suposen uns factors desencadenants com:
•

La debilitat muscular o la pèrdua de la funció muscular (paràlisi)
afecta tots dos costats del cos. En la majoria dels casos, la debilitat
muscular comença en les cames i després es puja als braços.
Els pacients poden notar formigueig, dolor a la cama o la mà.
Si la inflamació afecta els nervis que van al diafragma i al tòrax,
poden requerir assistència respiratòria.

•

Infeccions virals com: mononucleosi (malal�a del
petó), herpes,...
Infeccions del tracte intes�nal

No existeix cura per a la síndrome del Guillain-Barré. No obstant
això, hi ha disponibilitat de molts tractaments per reduir els
símptomes, tractar les complicacions i accelerar la recuperació.

•
•
•

Vacunes
Persones amb HIV
Altres infeccions com el LUPUS, la malal�a de de Hodgkin

En les primeres etapes de la malal�a, els tractament que
eliminen o bloquegen les proteïnes que ataquen les neurones,
els an�cossos, poden reduir la gravetat i els símptomes .

La síndrome afecta al gangli raquidi posterior i a les arrels
anteriors nervioses

•

Un mètode es denomina plasmafèresi i s'u�litza per
extreure els an�cossos de la sang. El procés implica
treure sang del cos, generalment del braç, bombejarlo a una màquina que extreu els an�cossos i després
enviar la sang de nou al cos.

•

Un segon mètode és bloquejar els an�cossos usant
teràpia amb immunoglobulina (IgIV) en altes dosis. En
aquest cas, les immunoglobulines s’agreguen a la sang
en grans quan�tats, bloquejant els an�cossos que
causen inflamació.

Altres tractaments estan orientats a prevenir complicacions.
El dolor es tracta de manera agressiva amb
medicaments an�inflamatoris i narcò�cs, si és necessari.

Presenta un clínica dividida en tres fases:
• Fase d’instauració
• Fase d’estat
• Fase de recuperació
Els símptomes empitjoren de manera molt ràpida. Poden
transcórrer únicament unes quantes hores per arribar als
símptomes més greus, però l'augment de la debilitat durant
diversos dies també és comú.

14
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El posicionament adequat del cos i l'ús d'una sonda
d'alimentació es poden u�litzar per prevenir la fa�ga durant els
àpats, en cas que els músculs de la deglució es�guin afectats.
La recuperació pot durar setmanes, mesos o anys i la majoria
de les persones sobreviuen i es recuperen per complet. D'acord
amb l'Ins�tut Nacional de Trastorns Neurològics i Accident
Vascularcerebral (Na�onal Ins�tute of Neurological Disorders
and Stroke), prop del 30% dels pacients encara té alguna
debilitat després de tres anys.

El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

P

SI EM DIUS ADÉU…

er fortuna una música ens porta a l’altra
i això pot ser un adéu tan sols per un
instant… però en realitat mai se sap, oi?
El periple vital ens porta a tants comiats
com benvingudes. Diuen que sempre
que un final arriba és potser només un altre inici. I així la
vida continua més enllà de nosaltres. I així el món canvia
sense transformar-se. I d’aquesta manera es consolida una
evolució quasi impermeable on no es permet gairebé cap
anormalitat. I la normalitat és només consens. I el consens...
bé... una conseqüència de la homogeneïtzació del pensament
i de les cultures, de les normes i de les conductes.
Darrerament ens hem acomiadat de persones que poden
haver significat poc o molt però que sens dubte han
estat rellevants en les nostres vides. Igual que ens anem
acomiadant de costums, de lluites i o bé renunciem als
nostres somnis o bé ens acomiaden.
Quin món! I enmig de tantes incerteses l’altra tarda vaig
topar amb una veïna que lluïa un somriure de bat a bat.
Em va sobtar. No acostumo a veure persones somrient
pel carrer. Em va sobtar perquè no és habitual que ningú
expressi el seu estat de forma tan evident, en mig del carrer
o de la plaça. Desprenia eufòria... una paraula que jo tenia
totalment oblidada. Desprenia felicitat. I això encara em va
sorprendre molt més.
Evidentment, sense gairebé ni saludar, em va començar a
explicar què li succeïa. Aniria a recórrer el món, se’n duria
tota la família i potser, tornaria l’any vinent, sempre i quan
no hi trobés en algun racó del món un lloc millor per a
morir.
En tombar el carrer vaig topar amb un vell conegut que
feia molt de temps que no veia. No somreia, anava com
rumiant. Pensatiu. Tant que gairebé ni em va veure. De fet
el vaig haver de cridar per què reaccionés d’alguna manera.
Igualment, tampoc va trigar gaire en explicar-me què tenia
un problema. S’havia enamorat. Enamorat? Vaig pensar
que hauria d’estar més feliç, però de seguida em va comentar
que no era de la seva dona de qui n’estava enamorat.

Dos carrers més amunt, gairebé a prop de casa, vaig veure de
lluny la Glòria. L’última vegada que ens havíem vist, estava
amoïnada... la família, la feina i les obres de la casa. Ja més
a prop vaig adonar-me’n de què estava parlant pel mòbil i
atabalada. De totes maneres em va fer un gest amb la mà
com dient-me que m’esperés que alguna cosa volia dir-me. I
si... m’ho va dir. Em va dir.. “Nena... que m’ha tocat la loteria
i demà me’n vaig... no vegis els bancs com estrenyen... ja
t’escriuré, bonica!
Ja davant de casa, on hi havia un camió de mudances amb
grua inclosa, vaig parlar amb en Joan. Plorava. Estava trist
i desprenia nostàlgia. El vaig veure envoltat de persones i
caixes i em va semblar reconèixer fins i tot algun dels regals
que jo li havia fet. Li havien ofert la feina de la seva vida... tal i
com sempre havia desitjat, però havia de canviar a la ciutat.
Coses del poble. Vaig arribar a casa amb una barreja
d’enveja, eufòria, entusiasme, nostàlgia i una certa sensació
de comiat. Quan torni... us ho explico!
La Juani
PD. Sovint no tot el què es percep explica allò que es viu.
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PLA D’ACCIÓ DE SEGURETAT ALS CENTRES EDUCATIUS
En l’actualitat a la societat catalana, existeix un increment
important de preocupació adreçada a la protecció dels menors
en general, i en concret a l’entorn dels centres educatius.
Davant d’aquesta preocupació, i en virtut de la normativa
vigent que garanteix l’educació com a dret fonamental, la
Policia de Catalunya vol contribuir a la millora de la seguretat
en l’àmbit escolar i reduir la percepció d’inseguretat que
afecta als usuaris i treballadors dels centres educatius.
La creació de serveis de policia de proximitat i atenció a la
comunitat durant els darrers anys ha propiciat poder treballar
per mantenir un contacte proper amb els centres educatius,
per tal de conèixer les problemàtiques que preocupen la
comunitat educativa i donar una resposta més efectiva.
Una de les tasques principals a què dedica els seus esforços
el Cos de Mossos d’Esquadra és la protecció dels menors
com a víctimes, i per tant es treballa intensament en intentar
garantir la seguretat en aquells aspectes relacionats amb
l’entorn escolar, tant dins com fora de les aules i, en els

desplaçaments particulars i col·lectius implícits a aquest
entorn.
És per aquest motiu, i a partir de l’experiència adquirida,
que s’ha impulsat la creació d’un Pla d’acció de seguretat
adreçat als centres educatius de la ciutat, que porten
la seva activitat docent amb infants i joves d’entre 6 i 17
anys: centres d’educació primària, secundària, batxillerat i
formació professional de grau mitjà, sense excloure accions
puntuals en altres centres com ara els d’educació especial o
d’educació infantil.
Tot i que hem de dir que al municipi de Sant Pere de Ribes,
afortunadament no hi ha gaires problemes en matèria de
seguretat als centres, la Policia de Catalunya vol treballar
activament la prevenció a l’entorn dels menors.
És per això que aquest Pla es fonamenta en el principi de
coordinació entre tots els operadors que d’una o altra forma
treballen per la seguretat dels infants i els joves, com la
comunitat educativa, altres departaments de l’administració,
les associacions de mares i pares d’alumnes, la Policia
Local, entitats públiques i privades que també tenen un
paper important en la seguretat dels menors, tenint com a eix
principal el treball transversal.
Per finalitzar, a la adreça http://www.gencat.cat/mossos/ es
pot obtenir més informació sobre el Pla de Seguretat als
Centres Educatius.
Oficina de Relacions amb la Comunitat
Comissaria de Districte de Sitges

Popurri
A la granja Les Veïnes del carrer Lluís
Companys 23 de Sant Pere de Ribes, es pot
veure l’exposició Popurri d’en Xus Duran.
Com el mateix autor anomena, Popurri, perquè
d’això es tracta, o potser també d’un” batiborrillo”,
de formats, tècniques, olis, ceres i aquarel·les.
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Diversitat també en un temari que comprèn des
d’un paisatge urbà fins un petit homenatge a
Vicent Van Gogh pintor per qui en Xus Duran
sent un especial afecte i respecte, sense oblidar
altres autors que amb diferents tècniques han
tramès els seus sentiments a través de la seva
obra. Sentiments i sensacions dels que tots
podem gaudir visitant aquesta exposició.

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

L’AJUNTAMENT SIGNARÀ UN
CONVENI AMB SALUT PER
ACCELERAR ELS AMBULATORIS
La consellera Geli visita el municipi i diu que
aquestes actuacions són “màxima prioritat”
EL PRESIDENT DEL
PARLAMENT VISITA
EL MUNICIPI

La consellera, amb l’alcalde, va signar el llibre d’honor a la sala de plens de l’ajuntament.

L

a consellera de Salut, Marina Geli, va
visitar el municipi el dia 9 de setembre
i es va reunir amb els alcaldes del Garraf
per parlar de la reordenació sanitària.
Entre d’altres qüestions, es va fer esment
de la construcció del nou ambulatori de
Ribes i l’ampliació del de les Roquetes,
dos projectes que són “màxima prioritat”
del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, segons Geli. De
fet, el Ple de setembre va aprovar una
modificació de pressupost que permetrà
finançar les obres d’aquestes actuacions
i així donar sortida a la construcció del
nous centres sanitaris assistencials. El

cost de les obres, d’uns 7 milions d’euros,
serien avançats per l’Ajuntament i més
endavant retornats per la Generalitat.
La consellera també va parlar del futur
hospital comarcal a Vilanova, que està
planificat però “no és una urgència”. Tot i
que considera que de moment no s’han
desviat de les previsions, la construcció
es podria portar a terme l’any 2012.
Marina Geli va reconèixer que les
dificultats econòmiques també afecten
al seu departament i va agrair que el
bon acord amb els ajuntaments faciliti
poder tirar endavant la construcció
d’ambulatoris.

El president del Parlament de Catalunya,
Ernest Benach, es va desplaçar al
municipi el passat 8 de setembre per
conèixer personalment els projectes
que s’estan fent. El President va visitar
els nous equipaments educatius de les
Parellades; un dels cellers de vins més
representatius de Ribes; les obres de
construcció dels habitatges de protecció
oficial a la zona del Mercat - Parc
Central, on també s’hi ha de fer el nou
casal d’avis; i les noves instal·lacions del
camp de futbol de les Roquetes.
Benach va ser rebut a la Casa de la
Vila per l’alcaldessa accidental, Abigail
Garrido, i una àmplia representació del
Consistori, on es va poder reunir amb
els portaveus dels grups municipals per
intercanviar impressions. Va signar el
llibre d’honor i va voler enviar a la
ciutadania un missatge de confiança
en la política, animant a la gent a
participar-hi i demanant-los que no se’n
desentenguin.
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VI EDICIÓ DEL CONCURS EMPRESA
El certamen segueix incentivant la creació
d’empreses i llocs de treball

E

diferents nivells.
El concurs està dotat amb més de 7.000
euros en xecs de publicitat, disseny gràfic,
formació i assessorament repartits en tres
categories: “Premi Dona Emprenedora”,
adreçat a dones empresàries; “Premi
Sector Empresarial”, que enguany
s’adreça al sector del turisme, hostaleria,
oci i cultura; i “Premi Consolidació
Empresarial”, per empreses amb una
antiguitat superior als 3 anys.
Per més informació, les persones
interessades es poden adreçar a la Masia
Can Puig o a les Oficines d’Atenció
Ciutadana de Ribes i les Roquetes.
Les Bases del Concurs Empresa Sant
Pere de Ribes 2010, on s’estableixen
els requisits i condicions per poder-hi
participar, es poden consultar al web
www.santperederibes.cat.
Entre els criteris generals de valoració dels
projectes, el jurat tindrà especialment en

www.santperederibes.cat

l dia 29 d’octubre finalitza el període
d’inscripcions per participar en el
Concurs Empresa 2010, organitzat per
la regidoria de Comerç i Turisme de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
amb l’objectiu de distingir les persones
físiques o jurídiques amb domicili social
al municipi que destaquen per la seva
implicació i participació en el creixement
i millora del teixit empresarial local, tenint
en compte les diferents categories que es
proposen per aquesta nova edició.
Aquest certamen empresarial vol ser una
eina de dinamització socioeconòmica,
tant per la projecció i publicitat que
suposa per a les empreses participants
i les guanyadores (premis en publicitat,
anuncis a mitjans de comunicació, etc.)
com per la xarxa de relacions i contactes
que es produeix durant i després de
la convocatòria anual entre el teixit
empresarial i les entitats que participen a
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compte la viabilitat comercial, tècnica,
organitzativa i econòmica de l’empresa
que es presenta; la creació de llocs
de treball i la inserció laboral; el grau
d’innovació tant en l’aplicació de millores
en productes o serveis ja existents al
territori com en l’aplicació de les noves
tecnologies d’informació als diferents
processos de l’empresa; l’adequació a les
necessitats i demandes del mercat del
territori; i d’altres aspectes relacionats
amb mesures de prevenció ambiental,
aplicació de les mesures de prevenció
de riscos laborals i promoció de la
igualtat d’oportunitats (aplicació de
mesures d’igualtat d’oportunitats per a
dones, immigrants, discapacitats... i/o
desenvolupament d’activitats d’interès
social).
L’acte de lliurament de premis serà el
dimecres 15 de desembre, a les set de la
tarda, a la biblioteca de Ribes.

SEGONA TONGADA DELS SOPARS I
TASTS DE VINS 2010 DEL PROJECTE
“PRODUCTES DE LA TERRA”
S’ha programant un calendari fins a finals de
novembre amb novetats i nous establiments

D

esprés de l’èxit dels primers Sopars i Tasts de Vins del Simón, Finca Mas Solers, el Celler Can Ferran i Clos La Plana.
Massís del Garraf que es van dur a terme al municipi El preu de les activitats varia en funció de la proposta, del
entre els mesos de maig i juny, el dijous dia 7 d’octubre s’ha restaurant i del menú. Les degustacions tenen un preu de
iniciat la programació de tardor d’aquesta iniciativa creada 4’5, 10 i 15 euros i els sopars maridats valen entre 25 i 40
per promocionar els productes agroalimentaris i vitivinícoles euros. En tots els casos cal fer prèviament la reserva al mateix
establiment.
elaborats al nostre territori.
Les diferents propostes es faran en dijous, divendres i dissabtes La temporada es tancarà en un acte que es farà el dissabte
durant els mesos d’octubre i novembre, al vespre. En aquesta 27 de novembre, a les 21 hores, a la masia Clos la Plana,
segona tongada hi participen nous establiments i restaurants que acollirà una actuació en viu i un sopar maridat amb
els vins dels cellers Can
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CRÈDIT DE 14
MILIONS D’EUROS
PER EXECUTAR
INVERSIONS
PRIORITARIES
L’Ajuntament destinarà un prèstec de
14 milions d’euros per aconseguir tirar
endavant, amb caràcter immediat,
alguns projectes que l’Equip de Govern
considera prioritaris i necessaris per al
conjunt de la ciutadania.
L’executiu local vol posar fil a l’agulla
a algunes actuacions previstes i per
això ha aprovat una modificació de
pressupost que contempla aquest nou
crèdit.
En primer lloc és vol començar a
donar sortida a la construcció del nou
Centre d’Atenció Primària de Ribes
i l’ampliació del de les Roquetes.
Aquesta actuació costarà 7 milions
d’euros que avançaria ara l’Ajuntament
però que més endavant seran retornats
per la Generalitat en quatre terminis,
previsiblement fins al 2014.
Els altres 7 milions d’euros restants del
deute aniran destinats a les següents
inversions: 2.700.000 euros a un
préstec que el consistori concedirà a
Garraf Promocions per a la construcció
de pisos de protecció oficial a la
zona del parc central de les Roquetes;
1.800.000 euros per al nou Casal
de la gent gran que es farà als
baixos de l’edifici del pisos socials;
300.000 euros per al teatre del Centre
Parroquial; 1.300.000 euros per a la
renovació dels contenidors del poble;
100.000 euros per al projecte de
fibra òptica; 100.000 euros més per
a la millora del Centre Cívic de les
Roquetes; 22.000 euros per a l’escola
de música; i 1.000.000 d’euros per a
altres inversions el 2011.
Aquesta operació financera es va
aprovar en el darrer Ple del mes
de setembre amb els vots a favor
del PSC, ICV-EUiA i ERC, els vots en
contra d’UM9 i l’abstenció de CiU-ViA
i el PPC. Els grups de l’oposició va
manifestar la seva preocupació per
les conseqüències que podria tenir
aquest endeutament en un futur i es
van mostrar crítics amb el préstec
que es concedirà a Garraf Promocions
i amb la gestió d’aquesta empresa
municipal.
A banda del préstec, la modificació del
pressupost incorpora uns 3 milions del
romanent de tresoreria.
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L’AJUNTAMENT PROMOU EL CIVISME AMB
UNA EXPOSICIÓ
Fruït de la voluntat de continuar creant consciència cívica, aquest mes d’octubre es
podrà veure al Centre Cívic l’Espai de les Roquetes l’exposició “Gràcies. Fem un bon
equip”, cedida per la Diputació de Barcelona per promoure els comportaments cívics
mitjançant aspectes educatius i formatius. La mostra està formada per diferents
mòduls independents, que disposats junts formen la paraula GRÀCIES. L’exposició
romandrà oberta de dilluns a divendres, en horari de tarda, del 7 al 22 d’octubre.
Posteriorment, a finals del mes de gener i durant la primera quinzena de febrer es
traslladarà i es podrà veure a la biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes.

SUBVENCIONS PER ESTERILITZAR
ANIMALS DE COMPANYIA
L’Ajuntament ha començat aquest mes la campanya d’esterilització de gossos i gats
“Dos són companyia, la reproducció incontrolada és multitud. Esterilitza’ls”, destinada
als propietaris d’animals domèstics. Es pot demanar una subvenció, a través de les
OAC, que suposa el 50% del cost de l’operació de l’animal, el qual s’haurà de portar
a una de les clíniques veterinàries col·laboradores del municipi on es desitgi que es
realitzi la intervenció quirúrgica a què s’ha de sotmetre. Se’n poden beneficiar totes
les persones que tinguin el seu gat o gos identificat amb un microxip i censat a
l’ajuntament. La campanya finalitza el dia 31 de desembre.

GRUP DE SUPORT PER A CUIDADORS/ES
Aquest mes d’octubre es posarà en marxa un grup de suport i ajuda mútua a cuidadors
i cuidadores no professionals de persones en situació de dependència. La data d’inici
d’aquest espai de trobada serà el dimarts 19 d’octubre a la tarda i tindrà una durada
prevista de tres mesos. Constarà de deu sessions, amb una durada d’hora i mitja
cadascuna, i una periodicitat setmanal. Les sis primeres reunions estaran conduïdes
per una psicòloga i la resta per una coterapeuta. Totes elles tindran lloc a la Masia Can
Puig de Ribes (c/ Major, 110), els dimarts de 16:30 a 17:30 hores. L’objectiu d’aquesta
iniciativa municipal és crear un espai de suport psicològic i de relació adreçat a
persones cuidadores de gent gran o familiars amb dependència que, pel seu rol de
cuidadores, presenten una situació d’esgotament físic i emocional.

LES ONG OMPLEN LA PLAÇA MARCER
La tarda del dissabte 2 d’octubre, la plaça Marcer de Ribes va ser l’escenari de la
primera Fira d’Entitats Solidàries, organitzada per la Regidoria de Cooperació i Ajuda
al Desenvolupament i les entitats del Consell Municipal de Cooperació, amb l’objectiu
de crear un espai de trobada, coneixement i debat per promoure la col·laboració entre
les entitats que treballen en aquest àmbit, els ciutadans i l’Ajuntament.
La Fira, formada per tretze estands o parades on les entitats es donaven a conèixer i
exposaven el seu treball i projectes, va tenir com a eix central els Objectius del Mil·leni
i en concret per aquesta edició el tema principal va ser “Combatre la pobresa i la fam”.
També hi va haver una actuació de batukada, una representació teatral, una xerrada
sobre la banca ètica, la lectura d’un manifest i una actuació musical de cora africana.

500 PERSONES A LA FESTA DEL RECICLATGE
El dia 19 de setembre es va celebrar a Ribes i a les Roquetes la Festa del Reciclatge
amb el lema “Selecciona. Tots hi guanyem” i amb la participació de més de 500
persones, majoritàriament infants i famílies, que van poder gaudir d’un ampli ventall
de propostes lúdiques (mostra de vehicles elèctrics i solar, tallers, jocs, xocolatada
i espectacle), totes elles amb un clar component pedagògic i de sensibilització pel
que fa al tractament de residus i la sostenibilitat. Alguns dels missatges clau giraven
entorn a la importància de reduir, reutilitzar i reciclar materials i productes o la
reducció dels gasos d’efecte hivernacle.
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