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L ’Altaveu
de Sant Pere de Ribes

E d i t o r i a l
ovembre promet, esdeveniments polítics ens decanten a concentrar esforços per 
desemvolupar al màxim la capacitat de decisió. El marge d’error ès, a aquestes 
alçades inacceptable, i la precisió veient les opcions que els nostres polítics 
ofereixen, ès impossible. Per tant l’important com si d’un esport ès tractes, es 
participar i que cadascú valorant interessos i prioritats vitals faci possible allò de que 

el got sigui mig buit o mig ple. 

L’Altaveu en aquesta edició vol agrair especialment a la Laura Borràs la cessió d’una de les 
seves il·lustracions exposades fins el dia 12 de desembre al cafè La Riera, com a portada.

Can Quadres de la Timba masia del nostre municipi documentada des del segle XIV ens 
mostra a través de De Mas en Mas i la Núria Martí un recorregut fins a l’actual quarta 
generació de propietaris.

Terra de faraons, Egipte, El Caire. La Míriam Ojeda i la Cristina Martínez ens guien per 
descobrir un viatge molt recomanat sobretot per amants de la història.

El Cau d’art i d’artistes, és una nova secció conduïda per en Carles Miret i Massó on podrem 
conèixer exposicions i artistes del nostre municipi, s’intentarà recopilar el bo i millor de casa 
nostra.

A la cuina en Ramon Prats continua donant protagonisme a la tardor, amb una recepta on els 
bolets contrasten amb tallarines i gambes. 

La Juani en El Contrafort, regira armaris i calaixos i quan ho té tot a fora, a la P.D. diu quelcom 
que no sé si vol dir... o vol dir...

El butlletí de l’ajuntament dóna especial rellevància a la propera construcció del mercat 
municipal de Sant Pere de Ribes, projecte del que podrem gaudir si tot surt sota previsions a 
partir del segon trimestre del 2011.

En Xus Duran, encarregat de donar una nota de humor a L’Altaveu acomiada aquesta edició 
amb Tarsán, aquell mític personatge mig nu, amb la força d’un elefant i la innocència d’un 
nadó.

No volem marxar sense recordar-vos que en el proper número L’Altaveu es guarnirà de Nadal, 
i serem els màxims possibles per felicitar-vos i celebrar plegats dates força assenyalades.

Fins aviat!

N

...i més

Egipte (1a part)
Un do del Nil
Pàg/ 10, 11 i 12

Sumar i
Mercat del Cava 2010
Les Roquetes
Pàg/ 13

De mas en mas
Can Quadres de la Timba
Pàg/ 02, 03, 04 i 05
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per Núria Martí
D e  m a s  e n  m a s

A vegades el paisatge ens juga males passades. Entre parets 
fondes o atapeïts xiprers, darrera  mates o frondosos pins, 
s’hi amaguen indrets inesperats, que potser hem �ngut ben 
a la vora i que ens han passat desapercebuts. Tot un lloc per 
descobrir, enfilat sobre la �mba, a mà esquerra, que trobem 
en direcció Sitges, prop la confluència de la riera de Ribes amb 
la de Jafre. La propera casa, més amunt, de la masia de can 
Mestre dels Clapers. 

És un altre des� en el nostre camí mensual que realitzem de 
mas en mas, i aquest cop parem atenció a can Quadres de la 
Timba, de la qual la quarta generació de propietaris en conserva 
documents de l’any 1802, com les mateixes escriptures de la 
casa, i per damunt de tot, infinites vivències, que avui gràcies a 
les pàgines de L’Altaveu, recordarem.

CAN QUADRES DE LA TIMBA

Can Quadres de la Timba, documentada des del segle XIV, acull 
dues cases que es comuniquen entre sí per la part posterior, 
una dels propietaris i l’altre la dels masovers. La casa principal, 
disposa d’onze estances, i es composa de planta baixa i primer 
pis, a més a més de les golfes, una part important on s’hi 
conservaven els llegums, les verdures i tot allò que produïa el 
camp i l’hort. 

L’entrada té un pa� interior i una font construïda de pedra, 
on abans hi havia exis�t un pe�t llac amb peixos. Cal recordar 
que el pou de can Quadres de la Timba era un dels existents al 
municipi i que formava part de la segona xarxa d’abastament 
d’aigua a Sant Pere de Ribes, que es va inaugurar el 25 de 
gener de l’any 1925.
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An�gament a la masia hi exis�a una gruta que començava per unes 
escales situades a la cuina  i que conduïa fins sota el pi de l’era de la 
masia. Avui és ja inexistent, degut a l’elevada humitat que produïa. 
El pi també es va arribar a arrancar, tot sol, al cap del temps, i va 
caure �mba avall.

La banda dels cups també tenia força ac�vitat a l’època de 
collita, i a la masia encara s’hi conserva una trepitjadora de raïm. 
Totes les terres que hi ha situades al davant les treballaven els 
masovers de can Quadres de la Timba i també un parcer, en Pere 
Coll, que va ser el successor d’en Tonet de can Penya, que abans 
també les havia �ngut al seu càrrec. 

En Pere Soler i Vidal tenia només set anys quan va arribar a la 
masia, provinent de can Parés, també propietat dels amos de can 
Quadres de la Timba. Aleshores a la masia hi vivia un oncle seu. 
Quan es va casar amb l’Elisa Escofet Pinyol, que era del poble de 

l’Arboçar, s’hi van quedar a viure, establint-s’hi com a masovers.  

En Pere era molt conegut a Ribes i també fou jutge des de l’any 
1934. Amb els anys en Pere i la Elisa varen tenir quatre fills: en 
Pere, l’Antònia, la Maria i la Lola. De tots ells, i al cap dels anys, 
en Pere va esdevenir la següent generació de masovers de can 
Quadres de la Timba. En Pere Soler Escofet va formar família amb 
l’Antònia Font Roig i també van con�nuar amb les tasques del mas 
i fent-se càrrec del conjunt de vinyes. 

En Pere Soler Vidal i l’Elisa Escofet Pinyol, masovers de can 
Quadres de la Timba.

Pere Soler Escofet i Antònia Font Roig, un altre generació de 
masovers.

El fill d’en Pere i l’Antònia, en Pere Soler Font, l’actual masover 
de can Quadres de la Timba, guarnint el cavall acompanyat 
d’un familiar.
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Aleshores tenien dos carros: el de vela, o de passeig, que 
anomenaven “l’estorat”, perquè tenia unes estores que el mudaven 
més, i que solien u�litzar per anar de Festa Major a Vilanova o a 
Sitges, o a l’Arboçar, o també per anar a la platja. I l’altre era el que 
feien servir per les feines del camp i en defini�va per treballar.

En Pere i l’Antònia van �ndre dos fills: en Pere i la Carme. 

Actualment, i seguint amb la tasca de masovers de la finca, a 
la casa annexa hi segueix vivint en Pere juntament amb la Paqui 
Medina Rivas, i tot i que actualment ja no es fan càrrec de les 
terres del mas, con�nuen exercint de masovers i donant pas a 
una altra generació dins la branca dels Soler, amb la Natàlia i en 
Pere.

Can Quadres de la Timba fou propietat, fa molts anys enrere, de 
Pere Cuadras Freixa i més endavant de Joan Cuadras Puig, que 
estava casat amb Dolors Giralt Planas. 

D’aquesta unió en varen néixer set fills: la Carme, en Pere, 
l’Enriqueta, en Jaume, que va treballar més tard a la companyia 
d’aigües de Ribes, en Joan, que va posar una fàbrica de cervesa 
a Cuba (on va marxar quan era jove), la Maria i en Josep. De tots 
ells, amb el pas dels anys, els que varen finalitzar al capdavant 
dels mas foren la Maria, en Joan i en Josep. I sobretot aquest 
úl�m, que a més va formar família, l’any 1941, amb la Dolors 
Robert Simorra, barcelonina, i que venia a Ribes durant les 
vacances d’agost.

Al cap d’un any van �ndre una filla, la Mercè Cuadras Robert, i al 
principi van viure uns anys a Barcelona, on la Dolors regentava una 
bo�ga de queviures al carrer València. Amb el pas del temps, i 
degut a les visites que feien al mas de tant en tant, la Mercè coneix 
en Joan Pascual Vidal,  conegut per molts com en Vidaló. Després 

La casa del masover de can Quadres de la Timba.

La Dolors Giralt Planes, esposa de Joan Cuadras Puig.
En Josep Cuadras Giralt al mostrador de la bo�ga que van 
�ndre a Barcelona durant uns anys.
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de casar-se, van anar a viure a can Xerric, una casa del carrer del Pi 
on con�nuen després de gairebé quaranta anys. Actualment, entre 
uns i altres es fan càrrec i cuiden del mas, que segueix viu com el 
primer dia, i contemplant des de la �mba, el nostre pas.

L ’ A l t a v e u  d e s e m b r e  e s p e c i a l  N a d a l

La Mercè Cuadras Robert amb la seva mare, Dolors Robert 
Simorra.

La façana principal de can Quadres de la Timba.
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Aquest mes ens plau enunciar-vos 
la nova secció Cau d’art i d’artistes, 
dedicada a informar sobre les 
activitats artístiques i gastronòmiques 
que es realitzen a la Premsa, i també 
recordarem cada mes, artistes, 
exposicions i concerts que s’han 
realitzat durant aquests anys a la 
taverna. El motiu de la secció és 
explicar al públic que en aquest petit 
cau s’ha consolidat un espai al municipi 
on durant més de tres dècades 
artistes i comensals han compartit art i 
gastronomia. Però abans de presentar 
la nova exposició i per ser el primer 
article, farem cinc cèntims sobre què 
és la Premsa i la seva història.

La Premsa es una taverna que 
ofereix art i bon menjar situada al 
carrer de la Torreta a Sant Pere de 
Ribes. Antigament era el celler de 
can Simon al desaparegut carrer de la 
Mitja galta . A finals del 1974, l’ Isidre 
Marín i Gabriel Pons van aventurar-
se ha reformar l’antic celler i obriren 
La Premsa del vi; anomenada per 
la gent del poble com la Premsa. 
Des del primer dia la taverna oferia 
exposicions, begudes i pa amb 
tomàquet als clients, i de mica en 
mica es va convertir en una plataforma 
per artistes locals com Acerete, 
Lluís Rodríguez, Jordi Garriga -Toli-
, Cristòfol Almirall, Ferran Torrents, 
Lluís Blay, Xavier Renau, ... etc, i per 
a tertulians molt compromesos amb la 
vida política, social i cultural del poble.

L’octubre de 1977 l’establiment es 
traspassa al matrimoni Àngel Sanz 
i Maria Teresa Barceló. Els nous 
Taverners van inaugurar el local amb el 
nom de la Premsa i per celebrar aquell 
esdeveniment van crear la beguda 
El Premsot. El pa amb tomàquet el 
van acompanyar nous plats com 

les mandonguilles, les croquetes de 
pastanaga, l’esqueixada de bacallà, 
el pastís de Pinya i les figues a la 
crema.

Durant aquell temps les exposicions 
d’art i les famoses tertúlies atreien 
a entitats que trobaven un espai per 
compartir idees i projectes (GER). 
El 1978 la Premsa va recuperar 
l’activitat carnavalesca prohibida per la 
dictadura franquista. A partir del 1982 
el Carnaval surt de la taverna i es va 
celebrar al poble.

A principis dels vuitanta les entitats 
troben espais propis per desenvolupar 
les seves activitats i marxen. Tot i que 
el caliu inicial disminueix la Premsa 
ofereix exposicions d’art cada mes. 
L’any 1983 Josep Maria Sanz i 
Barceló, fill dels tavernes, s’incorpora 
el negoci familiar. A partir d’aquell 
moment s’exposa tot tipus d’art. 
Pintura, escultura, dibuix, fotografia, 
recitals de poesia... on passen una 
colla d’artistes com Xavier Cuenca, 
Ocera, Lídia Serra , Maite Soler, Josep 
Maria Sanz, Fuentetaja... etc.

A mitjans dels anys 90 noves entitats 
utilitzen la taverna per oferir les 
seves activitats culturals (Joventuts 
Musicals i la Cova Negra). El 1995, 
la Premsa i les entitats organitzen 
l’acte dels 100 anys de cinema i 
concerts de música. A partir d’aquell 
moment hi havia concert de Música 
clàssica els diumenges a la tarda , 
concerts de Jazz els dimarts a la nit 
i projeccions de cinema. Cada mes 
s’editava un tríptic amb totes les 
activitats.

E n t r e 
e x p o s i c i o n s 
d’art , notes 
musicals i pel.lícules  a 
la carta gastronòmica 
apareixen les espardenyes i m é s 
tard els americanos , les barretines 
i les gitanes, que acompanyaran 
durant tots aquests anys a comensals, 
artistes i grups de música com el 
Quintet Gaudí, Xus Duran, Francesc 
Moragues, David Puertas, germans 
Molero, José Luís de Udaeta, Antoni 
Xaus, Jordi Albers , Jordi Parcerises, 
Joan Carles Mestres... etc. A finals 
dels noranta les entitats es van 
dissoldre o van trobar altres indrets i 
les activitats que feien a la Premsa van 
desaparèixer.

En aquests darrers anys la taverna 
ha continuat amb les exposicions 
d’art i algun concert de música. La 
carta gastronòmica apareixen nous 
plats com el trinxat del Garraf amb 
espigalls, el cistells de bròquil i fesols, 
i també, fornades de nous artistes 
locals com Manel Font, Roser Mataró 
entre molts d’altres que esperem 
conèixer.

Després d’aquests breus apunts 
històrics passarem a presentar la nova 
exposició d’art que es va inaugurar el 
passat 14 d’octubre. La jove artista 
ribetana Maria Moragues i Albà, la 
primera exposició de Disseny gràfic 
basat amb els fotomuntatges dels 
Quitxú; un món per conèixer. L’artista 
en explica que la idea del Quitxú neix 
a partir d’uns ninot de fusta treballats 
al torn amb la forma del número vuit. 
Sobre aquest model l’artista investiga i 
troba en la caricatura dels personatges 
públics i la personalització per 
encàrrec, atributs d’espontaneïtat, 
alegria i divertiment que el ninot 
transmet. Maria Moragues ha treballat 
en diverses feines de disseny gràfic i 
interiorisme. Actualment s’ha llençat 
en una nova aventura i el dilluns 15 de 
novembre inaugurà La Botigueta dels 
Racons a la Plaça del Centre número  
10 de Sant Pere de Ribes. La botiga 
ofereix jocs, pintura, festa i creativitat. 
Si voleu saber més us recomanem 
que no falteu a la inauguració.

Nosaltres fins aquí arribem i esperem 
trobar-nos la pròxima edició de la 
L’Altaveu explicant noves activitats 
artístiques i gastronòmiques que 
aquest cau d’art i artistes no es 
cansarà mai d’oferir.

Arreveure i bon profit.

La Premsa, cau d’art i d’artistes
per Carles Miret i Massó
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S
A

LU
TLA QUIROPRÁCTICA Y EL 

DEPORTE  (1a parte)

Dr. Chiappinelli
Director y fundador del Centre 

Chiropràctic de la columna 
vertebral de Sitges y Barcelona 

www.quiropractic.es

Para su total seguridad debe confiar su salud y su columna vertebral a un auténtico 
profesional, doctor en quiropráctica o doctor en medicina con especialidad en 
este campo ya que existe mucho intrusismo. A la hora de concertar una cita, 
rechace imitaciones y averigüe si son salas individuales o en grupo.

ASEGÚRESE BIEN DE DEJAR SU SALUD EN BUENAS MANOS PARA OBTENER LOS MEJORES 
RESULTADOS. NADIE SE LO MERECE MÁS QUE USTED.

Para más información sobre la quiropráctica o del Centre Chiropáctic de la Columna Vertebral del 
Dr. Chiappinelli consulte: www.quiropractic.es o llame al: 93-8110101 Sitges o al : 93-4875035 Barcelona.

Los riesgos del deporte
El deporte tiene innumerables beneficios sobre la salud y el 
bienestar pero su práctica también conlleva riesgos.

La falta de preparación o de seguimiento puede acarrear 
lesiones –desgarros musculares, tendinitis, esguinces, 
problemas de hombro, rodilla, lumbares-, las cuales pueden 
convertirse en crónicas si no se tratan a tiempo.

La quiropráctica,
aliada del deportista
El doctor en quiropráctica, al ser especializado 
en los problemas de la columna vertebral, 
articulaciones y sistema nervioso, es uno de 
los facultativos sanitarios mejor preparados 
para:

- recomendarle el tipo de deporte más 
beneficioso para su caso concreto.

- tratar sus lesiones.

- ofrecerle un seguimiento personalizado 
a lo largo de su práctica deportiva.

El quiropráctico es el “coach salud” del 
deportista, permitiéndole gozar de los 
beneficios del deporte con toda seguridad.

La quiropráctica 
permite prevenir y 
tratar las lesiones 
deportivas.

La quiropráctica permite al cuerpo llegar al equilibrio y 
rendir al máximo de su potencial.

Practicar deporte con total 
seguridad
La mayoría de las personas que empiezan o 
vuelven a practicar deporte no tienen la condición 
física para ello. Se acaban lesionando, teniendo 
que interrumpir su práctica deportiva, a veces de 
forma permanente.

Para evitar dichas lesiones, su doctor en 
quiropráctica le hará un reconocimiento previo 
mediante las técnicas de diagnóstico quiropráctico 
más avanzadas.

Localizará sus posibles 
puntos débiles y le 
aplicará un tratamiento 
personalizado para 
que pueda empezar su 
actividad deportiva con 
toda seguridad y rendir al 
máximo.

Tras las pruebas quiroprácticas 
tendrá la tranquilidad de saber 
que puede practicar deporte 
con toda seguridad.

La quiropráctica le permitirá disfrutar, con total seguridad, de 
los beneficios que proporciona el deporte.
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La Fil.loxera

TAXI
R.Garcia

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

24h.

Si considerem que el vi és cultura, 
quelcom que poca gent ens contradirà, hem de 
tenir en compte les arrels amb cada civilització, a 
l’igual que els pobles es veuen força influenciats 
pel seu territori, ja que al vi no deixa de ser un 
exemple del mateix.

El clima, dóna les característiques 
peculiars a cada zona, i les vinyes són un reflexe 
prou clar d’això, pel que veiem d’un temps cap 
a qui que cada regió vitícola es concentra en les 
seves varietats autòctones, de vegades per un 
excés de paternalisme, i quan es fa prou bé, es 
determina la varietat que es plantarà en funció 
de les característiques del terreny, tenint en 
consideració quines avantatges i inconvenients 
podem trobar.

 Per tot això, podem trobar en els vins més 
expressius de cada zona, unes característiques 
determinades de tanicitat, mineralitat, àcides, 
etc. que el faran propi de la personalitat d’aquell 
terreny, i on es marcarà mes accentuadament els 
trets més identificatius de cada lloc.

 Quan comencem a posar en ordre el nostre 
propi arxiu del paladar, podem anar identificant, 
sempre tenint en compte moltes excepcions, que 
els vins típics de cada comarca tenen uns trets 
molt característics que els diferencien d’altres 
vins de la mateixa varietat, elaborat en una zona 
diferent, per això la importància del “Terroir” que 
en diuen a França o “Els vins de Finca o Pago”, 
expressions que s’utilitzen últimament, donant la 
rellevància al tipus de sol on tenim la vinya, i si 
hem fet una bona feina de viticultura, plantant la 
varietat que ens donarà la millor qualitat de raïm, 
podem extreure de la terra, el millor dels seus 
fruits. 

 Totes aquestes diferències entre un territori 
i una altre mai ve donat per cap divisió política, 
ja que el microclima que ens ofereix aquestes 
característiques del sòl estan influenciades per 
la insolació, el vent, la pluviometria, alçada, 
i les diferents tècniques locals de vinificació i 
tractament de la vinya.

 Tot això plegat ens determinarà en la 
seva justa mesura les diferències entre vins de 
diferents regions, l’acidesa dels vins d’Alsacia, 
la mineralitat del vins de Bourgogne, els tanins 
típics dels Bourdeaux, així com la diferència 
entre vins de Rioja i Ribera del Duero, tot i tenint 
la mateixa varietat.

Hem d’agrair al nostra planeta, aquesta gran 
diversitat de territoris per poder gaudir de cada 
vi amb les característiques del seu entorn

La Importància de la Terra

El bressol d’un vi marcarà la seva personalitat.

El que al mundo vino y no toma vino, ¿a qué 
vino? (Bernardo Piuma)
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per
Ramon Prats

A N U N C I A ’ T   9 3  8 9 6  4 1  7 5

Ingredients per a 4 persones:

200 gr. de tallarines d’ou (pasta fresca)
200 gr. de tallarines d’espinacs
300 gr. de gambes pelades
150 gr. de bolets frescos 
     (camagrocs, trompetes de la mort i rossinyols)

200 ml. de crema de llet
4 grans d’all
2 o 3 bitxos (caienes)
Oli d’oliva 
Sal

Elaboració:
En una paella amb un bon raig d’oli tirem els bitxos i els 
alls laminats. Abans que comencin a enrossir-se incorporem 
les gambes pelades i les saltegem. 

Desprès afegim els bolets i continuem 
saltejant.

Quan els bolets estiguin cuits incorporem la 
crema de llet i rectifiquem de sal.

Per altra banda bullirem les tallarines 2 minuts 
aproximadament, les escorrerem bé i les 
barrejarem amb el remenat de bolets i gambes.

El plat ja està a punt per servir.

Bon profit

El bon menjarEl bon menjar
Tallarines  amb 
gambes i  bolets
Tallarines  amb 
gambes i  bolets
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El viatge d’enguany ens porta a la terra dels faraons. Així com en 
altres ocasions hem recomanat motxilla i mapa, en aquest cas 
hem de dir que si no teniu més de deu dies de vacances, l’ideal 
és agafar una bona oferta on et venguin un pack. La raó? Egipte 
és inacabable. Cada racó és un tresor de la història an�ga. De fet 
queda molt misteri per descobrir de la cultura egípcia. Només 
coneixem un quaranta per cent del que va produir la cultura 
faraònica. 

Si tens pocs dies i agafes un viatge concertat et pots quedar amb 
una visió general del més important del país i pots tornar més 
tard allà on t’hagi impactat més. Tot i que et serà di�cil escollir. 

És tant el que hi ha per veure que hi dedicarem dos ar�cles 
per explicar allò més rellevant d’Egipte. Aquesta primera part, 
dedicada a la capital de l’imperi faraònic. Una segona part 
des�nada a la ruta a través del Nil. 

Egipte és el país per als amants de la història i si fas una immersió 
correcta, fins i tot la màgia dels déus et pot encisar amb les seves 
històries mitològiques.

El Caire, la seva capital, és una de les 
ciutats més caò�ques del 
món. Amb més de vint-i-
quatre milions d’habitants 
és la ciutat més poblada 
de l’Àfrica. Amaga molts 
racons sorprenents per 
al turista.

Teniu diferents mitjans 
de transport però agafar un 

taxi és una aventura recomanable. 
Important!! pactar primer el preu i ser 

conscients que és provable que a la meitat del viatge 
algú més s’afegeixi al grup. També pot ser interessant,oi?

EL QUE NO ET POTS PERDRE DE LA CIUTAT:

Un dels més coneguts i fotografiats paisatges d’Egipte és 
la Necròpolis de Gizeh. Aquest fou un dels moments més 
impactants del viatge: veure per primer cop les piràmides. 
Recordem especialment com anàvem al bus i, de sobte, creuant 
la gran urbs del Caire, ens tombàrem impressionades davant la 
magnitud i majestuositat de les piràmides. La seva immensitat 
ens anava cap�vant a mesura que ens hi acostàvem. Keops, 
Kefren i Micerinos són les més grans i millors conservades de la 
necròpolis però no les úniques que resten a la zona. Hi ha d’altres 
més pe�tes i en pitjor estat de conservació que ens diuen que per 
a elles sí que passa el temps. 

Els consells més ú�ls per a la visita és: primer, arribar d’hora; i 
segon, l’entrada a les piràmides no és apta per a claustrofòbics.

La humitat, l’olor i l’estret passadís que et guia fins a la cambra 
mortuòria és asfixiant. Però la sensació és indescrip�ble. Una 
obra d’art construïda per milers d’esclaus i que fa més de quatre 
mil anys que jeu a l’al�plà de Gizeh, juntament amb l’esfinx. 

EGIPTE  
1a part: El Caire
Un reportatge de:
Míriam Ojeda i Cristina Martinez
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L’esfinx amb cos de lleó i cara d’humà. Es creu que és la cara 
del faraó Kefren, qui vigilava la seva pròpia tomba. La increïble 

necròpolis de Gizeh és considerada, 
merescudament, una de les set 
meravelles del món an�c.

Com ha experiència vital 
hem de dir que Egipte és un país on 
la mort i la vida viuen entrelligades, 
inseparables, unides i que fins i tot conviuen. 
La vida es concep com un viatge a la mort. Tant és així 
que una de les visites més curioses del Caire esdevindrà la Ciutat 
dels morts. La manca de pisos i de recursos econòmics fa que 
entre mig milió i un milió d’egipcis hagin escollit el cemen�ri com 
a lloc de residència. Es creen les seves pròpies tombes i dormen 
dins d’elles.  

La ciutat crida l’atenció del turista i fins i tot del Comitè de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals de l’ONU que ha mostrat la seva 
preocupació pel fenomen.

En contraposició, el centre històric del Caire fou declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, l’any 1979. Al centre 
històric trobem el barri cris�à, conegut com el barri copte. És 
recomanable perdre’s pels pe�ts carrers admirant la bellesa de 
l’església de Santa Maria, la capella de Santa Bàrbara, o l’església 
de Sant Jordi.  

També dins aquest barri trobem la sinagoga Ben–Ezra, del segle 
VII, i que és la més an�ga d’Egipte.

Però si un lloc és d’obligada visita aquest és el Museu Egipci del 
Caire. Ubicat a la plaça de Tahrir, aquest fascinant museu va ser 
inaugurat l’any 1902. Les sales són gegan�nes i dins hi trobem els 
tresors més imponents de la història an�ga. 

Tot i que per completar la museografia egípcia s’ha de visitar 
el Bri�sh Museum de Londres, amb la importan�ssima Pedra 

Un do del NilEGIPTE  

Vistes de la Necròpolis de Giseh. En primer pla podem veure la 
esfing amb cos de lleó i el cap segurament del faraó Kefrén. En 
un segon pla la impresionant piràmide de Kefren.

Piràmide de Keops. Passadís que porta a la cambra murtuòria 
on es troba el sarcofag del faraó
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Roseta, que va permetre desxifrar els jeroglífics. Al Museu Egipci 
de Berlín hi trobem també peces com per exemple l’increïble bust 
de Nefer��, o al Louvre de París.

Al Museu Egipci es reviuen 5.000 anys de la història d’Egipte. Obres 
tan destacades com l’Escriba Assegut, que tant varem estudiar a 
l’escola i que dóna la sensació que encara avui con�nuï escrivint 
sobre el papir: l’estàtua de Kefren, amb una vitalitat expressiva 
digna només d’un gran ar�sta, i prop de 120.000 peces que 
conformen l’entramat d’una de les civilitzacions més importants 
de la Història An�ga Universal.

La sala de les mòmies, on s’ha de restar en estricte silenci, és d’allò 
més impactant. Allà podem observar atònits la mòmia de Ramsés 
II, el poderós faraó que visqué l’època de màxim esplendor de la 
civilització egípcia, i que fou l’amo de tot allò i tot aquell que habités 
a les ribes del Nil. I el conegudíssim tresor de Tutankamon que 
enlluerna els ulls i l’esperit d’aquell qui té la sort de contemplar-lo. 
El sarcòfag d’or que enlluerna tot el que roman a prop seu. Joies 
espectaculars, carros, la increïble caixa dels vasos canòbs dins dels 
quals es guarden les visceres del faraó, el tro reial de Tutankamon i 
indesxifrables peces que conformen el tresor de Tutankamon.

Si voleu visitar mesquites increïbles, el Caire és una de les ciutats 
encertades. Destaquen la mesquita de Amr Ibn El Aas, important 
per ser la més an�ga d’Egipte i d’Àfrica; la mesquita de El Azahar o 
la mesquita de Mohamed Ali, també coneguda com mesquita de 
l’Alabastro. En aquests espais religiosos i sagrats s’ha d’entrar sense 
sabates i en el cas de les dones amb el cap i les espatlles coberts.

Visitar el Basar El- Kalili és una experiència única. Mercat del 
segle XIV on trobaràs tot allò que busquis. Fantàs�ques joieries 

d’or i plata. Productes de fusta, marbre. Instruments de música, 
elements decora�us, productes de pell, ves�ts com la shilabas 
egípcies...

Quan endinses el cap en els laberín�cs carrers del mercat et copsa 
la immensitat de colors i olors que hi trobem. Passejar i perdre’s 
entre aquests carrerons és fer un viatge als mercats medieval. 
Però el millor del Basar és regatejar. Si se’t dóna bé la pràc�ca pots 
treure productes per molt menys de la meitat del preu inicial. 

Si et canses de comprar et recomanem que descansis en un dels 
cafès més an�cs i màgics de la ciutat: El Cafè El Fishawy. Situat 
al laberín�c basar és conegut també com Cafè dels Miralls. 
L’atmosfera que es respira és ben especial. Entrar en aquest cafè és 
viatjar a l’Egipte més bohemi i contemporani. Lloc de trobada de 
poetes, músics i ar�stes en general és fàcil veure gent compar�nt 
la shisha, pipa d’aigua. És habitual veure pintors asseguts a una de 
les seves cadires pintant la quo�dianitat del bar. El Cafè té un racó 
dedicat al Premi Nobel Egipci, Naguib Mahfouz.  

Si gaudiu de temps, podeu visitar el Centre Cultural Nacional on es 
trobem una sèrie d’edificis moderns dedicats al teatre, la dansa i la 
música. També en aquest recinte trobem l’Opera House del Caire, 
inaugurada el 1988 i on es pot degustar un concert de música 
clàssica àrab que no deixarà a ningú indiferent. En defini�va, 
aquest és l’espai més modern des�nat a les Arts Escèniques de tot 
el país. En aquest recinte també trobem el Museu d’Art Modern, 
amb peces importants de principis del segle XX. 

Aquests són els principals llocs que s’han de visitar si viatgem al 
Caire. Però en cas de tenir més de tres dies és molt recomanable 
prendre’s pels carrers de la capital i contemplar els magnífics 
contrastos entre barris moderns i cosmopolites de la ciutat i 
an�quíssims passatges que t’indueixen a temps remots d’un 
Egipte imperial. 

Imatge dels diferents miralls d’un dels cafés més coneguts de 
la capital egipacia. El Café El Fishawy

Un records que durarà unes setmanes. Molts són els turistes 
que tornen tatuats amb la henna egipcia. Al carrer trobaras 
paradetes de dones que volen tatuar-te boniques decoracions 
florals a canvi d’unes poques monedes
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L’han visitat gairebé 4000 persones i s’han venut 
el doble de tiquets de degustació que en l’edició 
anterior

El passat cap de setmana, 30 i 31 d’octubre, es va 
celebrar a la Plaça Llobregat de les Roquetes la segona 
edició del Mercat del Cava, una fira protagonitzada per 
productors de cava del territori que juntament amb 
l’oferta gastronòmica d’alguns restaurants del municipi 
i productors agroalimentaris de la comarca han fet 
d’aquesta trobada anual un aparador d’èxit per a 
conèixer els   productes de la terra. 

Aquesta fira ha estat organitzada per la regidoria 
de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes i la Comissió de Festes Populars de les 
Roquetes i va acollir diversos productors que han 
tingut l’oportunitat de promocionar i vendre els seus 
productes sense intermediaris. 

Tot i que el temps es preveia inestable, finalment 
la meteorologia no va fer la guitza i va propiciar la 
visita de molta gent. Aquesta vegada més de 4000 
persones han passat per la fira superant el número 
de l’any passat amb escreix. La venta de tiquets 
també ha estat un èxit, s’han venut gairebé 1.200 
tiquets de degustació, doblant el nombre de l’edició 
anterior.

EL MERCAT DEL CAVA 2010 SUPERA AMB ESCREIX 
LES XIFRES DE PARTICIPACIÓ DE L’ANY PASSAT

Durant tot el cap de setmana 
es van fer diverses 
activitats dirigides a nens 
i adults amb la mateixa 
temàtica del cava i 
els productes de la 
terra, com el taller 
del mousse de cava, 
que va tenir molt bona 
acollida, o el taller de most, on els 
més petits van poder trepitjar el raïm i veure 
el resultat d’aquesta pràctica tradicional. També es 
va comptar amb l’actuació dels balls populars de les 
Roquetes, l’exhibició de gym-jazz, la tarda flamenca o 
la batucada, entre d’altres, que van amenitzar la festa.

Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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Afeccions del sistema nerviós: Esclerosi Múl�ple (I) 

Bernat Planas Pascual
Especialitzant-se en neurologia 
bernat.planas@fisioterapeutes.org

L’Esclerosi Múl�ple (EM) és una malal�a desmielinitzant, és a 
dir, es destrueix la baina de mielina que recobreix els axons dels 
nervis del sistema nerviós, associada a processos inflamatoris. 

És una patologia d’e�ologia desconeguda. Es considera que l’EM 
apareix quan és dona una combinació de factors ambientals en 
persones genè�cament predisposades a adquirir-la. 

El clima, la dieta, el geomagne�sme, toxines, la llum solar, 
factors genè�cs i malal�es infeccioses han estat proposats com 
a possibles causes. 

S'ha postulat que algun factor mediambiental en la infància 
podria tenir un paper important en el desenvolupament de 
l'esclerosi múl�ple en la vida de l'adult. La teoria es basa en 
diversos estudis sobre persones que han migrat, demostrant 
que, si la migració es dóna abans dels 15 anys, l'immigrant 
adquireix la suscep�bilitat a l'esclerosi de la regió a la qual 
s'ha desplaçat. Si el desplaçament ocorre després dels 15 
anys, la persona manté la suscep�bilitat del seu país d'origen. 
No obstant això, la malal�a no es transmet directament 
com s'ha demostrat en estudis amb nens adoptats.
Els primers símptomes solen aparèixer en persones entre els 20 
i els 40 anys. Rares vegades per sota dels 15 o per sobre dels 60, 
encara que en les persones majors no sol detectar-se. Com és 
el cas de moltes malal�es autoinmunes, és dues vegades més 
comuna en dones que en homes. En els nens, que rares vegades 
desenvolupen la malal�a, la proporció pot arribar a tres nenes 
per cada nen. 

El diagnòs�c de l'esclerosi múl�ple és complex. Es 
requereixen evidències d'una disseminació de lesions tant 
temporal com espacialment en el sistema nerviós central. 
Això vol dir que, no només ha d'haver-hi almenys dues 
lesions diferents verificables per símptomes clínics o per 
ressonància magnè�ca, a més ha d'haver-hi evidències 
de nous símptomes o lesions en un interval de 30 dies.
Una mostra de líquid cefaloraquidi extret mitjançant la punció 
lumbar també pot ser d’ajuda revelant signes d’inflamació. 

Els estudis de conduc�vitat nerviosa dels nervis també 
proporcionen proves de l'existència de la malal�a, ja que el 

procés implica una reducció de la velocitat de conducció dels 
senyals nerviosos. 

El procés de diagnòs�c es completa amb la realització de proves 
per excloure altres malal�es que poden imitar a l'esclerosi com 
la sarcoïdosi,  vasculi�s i la malal�a de Lyme. 

Símptomes inicials. 

• Fa�ga (20%).

• Neuri�s òp�ca (16%).

• O�almoplegia (18%).

• Nistagmus (20%).

• Ver�gen (4-14%).

• Trastorn de la marxa (18%).

• Alteració de la sensibilitat (30-50%).

• Hiperreflèxia de musculatura profunda (20%).

• Paraparèsia (10%).

• Espas�citat (10%).

• Trastorns vesicals (3-10%).

Etc...(afectació també del cerebel, altres nervis encefàlics com 
el nervi facial, a nivell vegeta�u,...)
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A rriba la castanyada i els 
carrers es vesteixen com un 
plató de cinema... Sorgeixen 
les disfresses, el temps de les 
castanyes i una tela d’aranya 
quasi imperceptible ens ha 

amagat sota la inòpia.

Les utopies no eren això. Les forces per tirar endavant no 
venen de París, malgrat les protestes arrosseguin aires 
que ens provoquin enveja. 

El món està capgirat i les carbasses ja no amaguen 
princeses ni protagonitzen històries sinó unes tradicions 
noves, que mentre algú incorpora amb la familiaritat 
de la televisió “mediante”, altres ignorem a través d’una 
finestra. 

I en passar els dies arribarem a la constatació de que la 
felicitat no pot venir d’un amor capaç de matar, com ens 
faran veure a les portes del 25 de novembre, Dia contra la 
Violència Masclista, en què reviurem escenes que crèiem 
oblidades i recordarem que calen encara altres canvis 
perquè aquesta societat que defensa la vida, la defensi 
amb dignitat i amb igualtat. 

Perdoneu si avui m’he llevat intranquila, inquieta... i és 
que el món passen moltes coses mentre dormim. I sembla 
que cada matí sigui el matí per a tothom i no és així. El 
món és tan gran encara que no ho sembli, que hi ha 
cabuda per somnis ben diferents a hores insospitades, 
sempre les mateixes i tant distintes les unes a les altres. 

Deixem-ho així. Deixem de regirar racons per a trobar 
notícies més enllà de casa, perquè a casa succeeixen 
masses coses com per a passar-les tan depressa per 
la consciència. Caldrien anys i anys d’estudi per a 
comprendre-ho absolutament tot i per això ja tenim altres 
dimensions, no?

Trobarem remei a tots els mals? Diguem que sí. Diguem 

que ho aconseguim i que el món esdevé un altre món i 
allí ens hi trobem amb els mateixos, gairebé els mateixos 
somnis. Seria fantàstic, oi?

Ai! Ai que se m’emporta l’aire el sentit de tanta abnegació 
al meu voltant i desperto enmig d’un jardí de canvis, de 
revolucions, on el meu país, que és petit... consolida un 
somni. 

Ara ens demanaran una opinió... decidim que hi tenim 
dret! 

Vaig i torno per camins que no sé reconèixer en la 
història i em vaig tornant, de mica en mica un xic menys 
intolerant, una mica més amable i continuo somiant, 
perquè només així es donen els canvis en la vida... t’hi 
apuntes?

La Juani

PD... hi ha paraules que se les enduu el vent i altres que 
ragen de qualsevol font.

  NI TOTS SANTS 
NI TOTES BRUIXES
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A N U N C I A ’ T   9 3  8 9 6  4 1  7 5

Des del passat mes de setembre els Mossos d’Esquadra 
de la Comissaria de Districte de Sitges estan impartint 
xerrades informatives als Instituts d’Ensenyament 
Secundària del municipi, sobre prevenció de conductes 
discriminatòries entre els joves.

Els Mossos tracten temes com la Declaració dels Drets 
Humans, la xenofòbia, racisme, homofòbia i altres 
discriminacions.

L’objectiu d’aquestes xerrades 
és incidir en el respecte a 
les persones, encoratjar 
a denunciar conductes 
discriminatòries si en són 
víctimes o coneixen algun cas, 
ja que l’administració treballa 
activament per evitar que 
succeeixen i les persones que 
incorren en aquestes actituds, 
no quedaran impunes.

En definitiva, es vol transmetre el fet que tothom té dret a ser 
lliure, a opinar, explicar el que li està passant, a escollir els 
seus amics i els joves han de saber identificar, reconèixer 

i acceptar quin són els seus 
drets i deures com a persona 
i com a ciutadans, la qual 
cosa és la base de una bona 
convivència a la nostra societat 
i els joves representen les 
generacions futures i aquest 
aprenentatge és necessari per 
la seva formació.

Oficina de Relacions amb la Comunitat

Comissaria de Districte de Sitges

XERRADES INFORMATIVES ALS INSTITUTS D’ENSENYAMENT SECUNDÀRI

30 ANYS 
PORTANT CALIU A LA VOSTRA LLAR 

Tel. 679 734 889
Sant Pere de Ribes

www.llenyesribes.cat

DES DE 1980
(Segona generació)



ES COL·LOCA LA PRIMERA PEDRA 
DEL MERCAT MUNICIPAL 
El nou equipamet entrarà en funcionament 
durant el segon trimestre del 2011

municipi i per a la ciutadania en general. 
A l’acte també hi van ser presents el 
president de la Unió de Comerciants i 
Empresaris de les Roquetes (UCER), J. 
Ramon López; el Secretari General de 
l’ADEG, Isidre Also; el President de la 
Cambra de Comerç, Jordi Gálvez; així com 
d’altres representants de Mercadona i 
regidors i regidores del Consistori. No hi 
van poder assistir per qüestions de salut 
i incompatibilitats laborals, la regidora de 
Comerç i Turisme, Gemma Gallego, i el 
president de l’Associació de Comerciants 
i Industrials de Ribes (ACIR), Alberto 
Emens, respectivament.
Després dels parlaments, autoritats i 

representants institucionals van col·locar 
i tapar simbòlicament la primera pedra.  
En acabat es va fer un xocolatada popular 
per a les prop de 150 persones que van 
assistir a l’acte.

DESCRIPCIÓ DE L’EQUIPAMENT
L’edifici del nou mercat municipal tindrà 
una superfície de 6.700 m2 repartits 
en tres plantes (soterrani, planta baixa 
i primera planta) i acollirà 15 parades 
de productes frescos (fruita, verdura, 
carn, peix, etc.), dos locals, una cafeteria, 
una sala polivalent, un supermercat 
Mercadona, 47 places d’aparcament i 
d’altres espais complementaris. 
L’equipament, que podria entrar en 
funcionament pel maig o juny de l’any 
que ve, s’està construint al solar situat 
al carrer Roger de Flor. Amb una inversió 
de més de 6 milions d’euros suposarà 
la creació d’una nova centralitat i pol 
d’atracció a les Roquetes. 
La regidora Abigail Garrido, va explicar 
que “aquest és un equipament que ens 
proporcionarà dinamització per al comerç 
local, una oferta comercial més amplia 
per a la ciutadania del municipi i dels 
voltants i llocs de treball”. Referint-se 
a l’actual context de crisi econòmica, 
Garrido també va manifestar que 
“projectes d’aquesta mena es tiren 
endavant amb esforç, dedicació i valentia” 
perquè la seva darrera finalitat és cobrir 
les necessitats de les persones. A més, 
l’activitat que generi contribuirà a 
consolidar la trama urbana de la zona 
i a potenciar el mercat setmanal dels 
dimecres.     è 

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

L’alcalde cedint la pala al representant de Mercadona a l’acte de col·locació de la 1a pedra.

Durant el matí del dissabte 23 
d’octubre, a la zona del Mercat - Parc 

Central de les Roquetes, es va fer l’acte 
de col·locació de la primera pedra del nou 
mercat municipal, les obres del qual es 
van iniciar el setembre amb un termini 
d’execució de nou mesos.
La regidora d’Espai Públic, Edificis 
Municipals i Desenvolupament Urbà, 
Abigail Garrido Tinta; el Coordinador de 
relacions institucionals de Catalunya de 
Mercadona, Bernat Morales; i l’alcalde de 
Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco 
van adreçar unes paraules als assistents 
tot exalçant els avantatges que suposarà 
aquest nou equipament públic per al 
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“SERÀ UN GRAN EQUIPAMENT QUE HA D’ESDEVENIR 
UN VERITABLE CENTRE NO NOMÉS D’ACTIVITAT 
COMERCIAL SINÓ D’INTERACCIÓ I COHESIÓ SOCIAL”

MERCADONA I EL MERCAT
Aquest serà l’onzè mercat municipal on 
Mercadona hi serà present i s’estima 
que només el supermercat crearà una 
cinquantena de llocs de treball.
El Coordinador de Relacions Institucionals 
de Catalunya de Mercadona, Bernat 
Morales, es va mostrar molt il·lusionat 
amb aquest projecte. Morales va destacar 
que per a Mercadona “aquest és un 
moment molt important perquè s’està 
fent realitat un desig que anhelavem des 
de fa temps” i podran assolir un doble 
objectiu: tenir presència al municipi i 
seguir reafirmant el compromís social 
de l’empresa per potenciar el comerç 
urbà dels barris i nuclis de les ciutats 
amb la seva implicació en el nou mercat. 
El representant de la cadena de 
supermercats es va mostrar convençut 
que “serà un gran equipament que ha 
d’esdevenir un veritable centre no només 
d’activitat comercial sinó d’interacció i 
cohesió social”. 
Destacar que aquesta actuació no tindrà 
cap cost per a l’administració local, doncs 
s’ha optat per la fórmula de la concessió 
a un operador extern, en aquest cas 
Mercadona, que assumeix la despesa de 
les obres de construcció a canvi d’una 
concessió d’explotació del supermercat 
per un període de 40 anys.

MOTOR ECONÒMIC I D’OPORTUNITATS 
Per a l’alcalde de Sant Pere de Ribes, 
Josep Antoni Blanco, tot i el risc que 

Recreació virtual de l’edifici del nou mercat municipal.

suposa posar en marxa un projecte 
d’aquesta envergadura, el més important 
és la riquesa que crearà al municipi i les 
noves oportunitats que generarà per a les 
persones emprenedores. Segons Blanco, 
el projecte “ha de crear oportunitats per 
a emprenedors i emprenedores”, encara 
que no exemptes de risc, “perquè la gent 
d’aquest poble es mereix que hi hagi gent 
amb iniciativa i empenta que afavoreixi la 
creació de riquesa i la creació de llocs de 
treball”.

LICITACIÓ DE PARADES I LOCALS
En aquests moments també s’està duent 
a terme el procés d’informació i  licitació 
per a la concessió de les parades i els 

locals del nou mercat, que s’acabaran 
d’adjudicar el mes de desembre. El 
dret d’explotació d’aquests establiments 
comercials serà de 25 anys, prorrogables 
a 40. Les persones que hi estiguin 
interessades poden trucar al telèfon 
938963244, de dilluns a divendres (de 
9 a 14 h). També es pot consultar la 
documentació sobre aquest tema al “perfil 
del contractant” del web municipal.
Per tal de donar a conèixer el projecte, 
el Centre Cívic l’Espai de les Roquetes 
està acollint des de finals del mes 
d’octubre una mostra formada per plafons 
informatius sobre el nou mercat de 
les Roquetes amb totes les dades més 
significatives de l’actuació.

Imatge volumètrica del projecte amb perspectiva aèria.
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“No gravar ni a les famílies ni a l’activitat 
econòmica en l’actual context de crisi” i 
“mantenir el nivell dels serveis demanats 
per la ciutadania” són els dos principals 
motius pels quals l’Ajuntament ha decidit 
congelar els impostos i les taxes 
municipals l’any que ve. Així ho va 
argumentar la regidora d’Hisenda, Marta 
González, en el decurs de la sessió 
plenària d’octubre, que tenia com a 
punt més destacat l’aprovació de les 
ordenances fiscals del 2011. La proposta 
va tirar endavant amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i 

L’AJUNTAMENT NO APUJARÀ ELS IMPOSTOS I 
LES TAXES MUNICIPALS EL 2011
El Ple d’octubre va aprovar la congelació de les ordenances 
fiscals del municipi per segon any

ERC) i l’abstenció de tots els grups de 
l’oposició (UM9, CIU-VIA i PPC), que si bé 
van manifestar estar d’acord en no apujar 
ara els impostos també es van queixar 
que no se’ls hagués tingut en compte a 
l’hora d’elaborar la proposta.
Aquest és el segon any consecutiu que es 
pren la mesura de no apujar els impostos, 
les taxes i els preus públics. Només 
s’han introduït algunes modificacions 
per millorar la gestió dels tributs i 
es mantenen els ajornaments i 
fraccionaments aprovats el 2010 per 
tal de donar suport a les persones que 

travessen dificultats econòmiques. 
Donat que el govern local preveu que en el 
proper exercici els ingressos a les arques 
municipals seran sensiblement menors 
que els d’enguany, també s’ha establert 
continuar prioritzant despeses, afavorint 
les que ajudin a millorar la situació 
social, amb polítiques de cohesió social, 
educació, sanitat, foment de l’activitat 
econòmica, ocupació i inversions en 
infrastructures. 
Aquestes seran també les bases del 
pròxim pressupost municipal, segons es 
va avançar.

UN 79% D’ENQUESTATS SE SENT MOLT 
O BASTANT SATISFET DE VIURE AQUÍ
Sengons un estudi, el 69,5% dels entrevistats 
també aprova la gestió municipal

L’Ajuntament 
ha presentat 

recentment els 
resultats d’una 
enquesta de 
s a t i s f a c c i ó 
ciutadana que 
la Diputació de 
Barcelona va 
realitzar durant 
el mes de juny 

passat a 600 persones residents al municipi i majors d’edat 
(marge d’error: +/- 4,1% - Interval de confiança: 95,5%).
Segons l’informe, el 78,7% dels entrevistats se sent molt o 
bastant satisfet de viure a Sant Pere de Ribes, el 47,2% creu que 
el municipi ha millorat en els darrers dos anys i un 38,7% creu 
que millorarà en el futur, enfront d’un 18,7% que  considera que 
empitjorarà. Per nuclis, el 57% dels ciutadans de les Roquetes i 
el 36,7% dels de Ribes creuen que el poble ha millorat.
Els aspectes més positius del municipi segons els enquestats 
són la tranquil·litat (53,2%) i les bones comunicacions (12%). 
Pel que fa als principals problemes, destaca que el 29,2% no 
en mencioni cap. A molta distància trobem el transport públic 
(9%), l’oferta d’oci i cultura (8%), l’oferta comercial (7,8%) i l’atur 
(7%). 
D’altra banda, el 69,5% dels enquestats aprova la gestió 
municipal (que obté una nota de 5,7 sobre 10) i els residents a 

Ribes la valoren millor que els de les Roquetes. Els àmbits més 
destaquen són la recollida d’escombreries (6,5), el mercat (6,3), 
el manteniment de parcs i jardins (6,3), la neteja de carrers 
(6,2), el transport públic (5,9), la circulació (5,7), la policial local 
(5,7), l’oferta de cultura i d’oci (5,5) i les obres públiques (5,2). 
Només suspèn l’aparcament amb un 4,8. Els joves i la gent 
gran són els que millor valoren els diferents àmbits de la gestió 
municipal i els més crítics són els entrevistats de 45 a 54 anys.
Pel que fa als equipaments, el 76,7% considera que els més 
necessaris són els Centres Bàsics de Salut de Ribes i les 
Roquetes, davant només un 14,3% (principalment joves) que 
prioritza la construcció d’equipaments culturals. 
Les actuacions i els projectes realitzats més ben valorats són: 
el Redós (7,8); la vianalització de carrers (7,1); la Rambla del 
Garraf (7); les millores als equipaments culturals (6,4) i 
les millores a la via pública (6,2). En aquesta línia, les respostes 
indiquen que els projectes de futur més ben vistos són: els 
Centres Bàsics de Salut (7,8); el nou  mercat municipal (7,5), 
el Tren Orbital (7,4) 
i els equipaments 
culturals (6,9). La 
nota negativa ve 
donada per la 
r e o r d e n a c i ó 
hospitalària de Sant 
Camil, que obté un 
4,7.

Imatge i balanç de la gestió Municipal de Sant Pere de Ribes
juny  2010

Servei d’ Avaluació i Qualitat

2.1. VALORACIÓ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL (2010)
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Servei d’ Avaluació i Qualitat

1.1. SATISFACCIÓ DE VIURE A SANT PERE DE RIBES (2010)

1. VISIÓ DE LA CIUTAT
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LA POLICIA LOCAL ESTRENA 
UN NOU RADAR MÒBIL

La Policia Local ha 
adquirit recentment 
un radar d’última 
generació per 
controlar la velocitat 
dels vehicles que 
transiten pel municipi 
i millorar així la 
seguretat viària. Els 

responsables de la regidoria de Governació i Mobilitat estan 
convençuts que aquesta serà una eina bàsica per disminuir el 
nombre de conductors que no respecten els límits de velocitat, 
que és una de les principals causes d’accidents.
Aquesta tardor es faran controls efectius a la via pública i es 
denunciaran els infractors que es detectin. El radar s’instal·larà 
un mínim de dos dies per setmana, en vies i hores diferents, 
tant en punts de màxim flux circulatori (Av. del Garraf, C. dels 
Cards, C. Sitges, C. Miquel Servet, etc.) com en punts amb 
menys freqüència de pas de vehicles, però on hi ha constància 
de velocitats inadequades. 

ES REPREN EL SERVEI DELS 
ESPAIS FAMILIARS
La regidoria de Benestar Social ha posat novament en marxa 
a l’octubre els Espais Familiars “El Niu” de Ribes i “El Món 
Petit” de les Roquetes. Aquest és un nou servei gratuït que 
va entrar en funcionament l’any passat amb una molt bona 
acollida i que es basa en un programa d’atencions educatives 
complementàries per a infants de 0-4 anys i les seves famílies 
amb la finalitat d’oferir una zona de joc i de relació. Es tracta 
d’un punt de trobada, per comunicar-se grans i petits amb 
el suport d’un professional, que facilita la socialització dels 
infants fent de pont entre la vida familiar i la vida social que 
haurà d’experimentar l’infant quan vagi a l’escola.
L’activitat dels espais familiars es porta a terme un cop per 
setmana a cada un dels principals nuclis de població en 
horari de tarda, de 17:30 a 19:30 hores. Concretament, a 
Ribes és obert els dimecres a la llar d’infants El Cargol i els 
dijous a les Roquetes, a la llar d’infants Els Tres Pins. En 
aquests moments, la iniciativa, dóna servei a una trentena 
d’infants i els seus familiars. L’any passat el servei va atendre 
un centenar d’usuaris i usuàries.

La campanya de la poda que cada tardor porta a terme  
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb la col·locació 

estratègica d’uns grans contenidors específics per a la recollida 
de restes vegetals s’avança enguany quinze dies per ajustar el 
servei a les necessitats de les persones usuàries. Anteriorment, 
la temporada s’iniciava oficialment a mitjans de novembre i 
finalitzava el febrer, però s’ha detectat que en els darrers anys 
molts particulars anticipaven les tasques de poda dels arbres i 
plantes dels seus jardins, possiblement empesos per un canvi 
estacional més sobtat.
Així doncs, des del dia 30 d’octubre i fins al 30 de gener, es 
tornaran a ubicar a diferents punts del municipi uns contenidors 
de grans dimensions per dipositar-hi les restes vegetals que 
generen els jardins de les cases en aquells sectors de Ribes i 
les Roquetes on hi ha més densitat d’immobles unifamiliars i 
espais verds privats. 
Aquest servei funcionarà tots els dies de la setmana durant 
la campanya. Quan els punts de recollida estiguin plens es 
buidaran i les restes vegetals que continguin es trituraran en 
el mateix indret per després transportar-les a la planta de 
compostatge del nostre municipi i fer-ne compost. En aquests 
contenidors únicament s’hi poden dipositar restes vegetals i es 
podran aprofitar per dipositar-hi els arbres de Nadal naturals 
(sense recipient) després de festes.
Els punts de recollida de restes vegetals són d’ús exclusiu per 
als particulars, doncs les empreses i els professionals del sector 
de la jardineria han d’anar a la deixalleria municipal. A Ribes  
s’ubicaran a les cantonades dels carrers Nou amb Passeig 
Circumval·lació;  Sagrada Família amb Enric Morera; Balmes 
amb Passeig Circumval·lació; i a Can Macià. Pel que fa a les 
Roquetes, els contenidors estaran a les interseccions del carrer 
Pedraforca amb Avinguda Montseny, carrer Puig de la Mola 

amb Montardo i carrer Doctor Ferran amb Pica d’Estats.
Cal recordar que per a grans quantitats de restes vegetals, el 
més aconsellable és portar-les a la deixalleria municipal (al 
polígon industrial de la Vilanoveta) per procurar evitar el col·lapsa 
dels contenidors. L’ajuntament ha disposat el telèfon d’atenció 
ciutadana 902 076 760 per notificar qualsevol incidència o 
avisar quan es detecti un contenidor ple.

S’AVANÇA LA CAMPANYA DE LA PODA
Es durà a terme del 30 d’octubre al 30 de gener.
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