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Editorial

A

quest mes, promet, i tant que promet. Passada la Setmana Santa i en
plena primavera, els carrers s’han farcit de banderoles i cartells amb
la imatge de les persones candidates a l’alcaldia del nostre municipi
donant-nos a conèixer el seu projecte i demanant el nostre vot per a la
seva candidatura. No pot ser d’altra manera doncs el proper 22 de maig
les eleccions municipals es celebren a Sant Pere de Ribes amb sis opcions a escollir per
governar durant els propers 4 anys.
Sabem que ens esperen dies de forta pressió informativa i divulgativa, dies on per activa
i per passiva ens reclamaran un vot. Això es la democràcia, tots tenim dret a escollir qui
dirigeix en aquest cas el nostre poble, qui durà a terme tot allò que precisament aquest dies
s’esforcen en proclamar.
No entrarem en qüestió de política i polítics genèricament, ni farem apologia del “jo passo”,
perquè seria irresponsable apart de inútil.
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Formar part de la política és una cosa, però participar en unes eleccions es entendre que
formem part de l’entorn on vivim i d’això depenem nosaltres i les generacions que ens
precedeixen.
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Per a gustos els colors i tenim on escollir, potser es tracta senzillament d’escoltar, per poder
donar la nostra confiança a qui creiem que la mereix.

Publicitat
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Recordem que hi han països on la gent mor diàriament precisament per reclamar el dret
del que nosaltres gaudim de forma gratuïta, perquè d’altres abans l’han lluitat. Encara
que només sigui per respecte als d’abans o als que lluiten per aquest dret actualment, la
participació ha de ser plena, conscient i amb la voluntat de millorar.
Obviar certes obligacions amb la nostra societat sense perdre el dret a opinar per no dir
criticar, no és un acte cívic, ni solidari, ni tant sols coherent amb un mínim de racionalitat.

Una petita reflexió que crèiem important de publicar. Perquè des de L’Altaveu volem
promoure la PARTICIPACIÓ, independentment de qui voteu.
Fins aviat!
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L’Altaveu és un mitja plural i no
comparteig sempre l’opinió dels
seus col.laboradors

Esther Villa i Vidal

...i més

l’equip

Ribes va celebrar el passat 30
d’abril i 1 de maig la sisena edició
de l’Agromercat, ubicada com ja
és habitual a la plaça Marcer i
amb l’objectiu de promocionar
els productes de caire
agroalimentari
elaborats
artesanalment.
Aquesta fira s’emmarca dins
la campanya promocional
de Productes de la Terra
amb la voluntat de donar valor
afegit als productes agroalimentaris
elaborats al territori. És l’Ajuntament, mitjançant
la Regidoria de Comerç i Turisme qui aposta per
iniciatives com l’Agromercat per contribuir a donar
impuls a l’activitat econòmica local.
En aquesta edició han estat uns 25 productors locals,
comarcals i provincials els que han presentat els
seus productes, molts d’ells ja coneguts pel públic
assistent d’altres edicions.
Formatges, embotits, bolets, fruita seca, melmelades
i licors naturals, pa i pastisseria, i una amplia selecció
de vins, on una destacada presència de vins del
massís del Garraf mostra Sant Pere de Ribes com
un lloc estratègic en aquest mercat.
Un cap de setmana ple d’activitats per a grans i
petits que en diferents horaris de matí i de tarda
van anar des dels tallers infantils de batuts de
fruites, elaboració de melmelada de poma, o de pa,
passant per actuacions de balls populars de Ribes,
batucades, ruta dels americanos teatralitzada,
tastets de productes, maridatges de vins, iniciació
al tast de vins, i fins i tot la rebuda a l’arribada de la
pedalada infantil dels diables petits de Ribes.
Tot plegat un esdeveniment amb una bona afluència
de públic assistent on tots van gaudir gràcies, cal
esmentar-ho, al bon temps que va permetre que la
participació fos plena.
Redacció
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LA FESTA DE L’ESPAI JOVE I LA FIRA D’ART APLEGUEN
MÉS DE 500 PERSONES DURANT EL CAP DE SETMANA
Dissabte l’Espai Jove de Ribes va celebrar el seu primer aniversari.
El carrer de la Mitja Galta es va omplir d’artistes el diumenge.
Un any després de la seva posada en marxa
l’Espai Jove de Ribes va celebrar, el passat
dissabte 16 d’abril, una festa d’aniversari.
Durant tota la tarda unes 150 persones van
visitar les instal·lacions i van assistir a les
actuacions que van començar a les 18.30 i
es van allargar fins a les 21 hores.
El Mag Indi va ser l’encarregat de presentar
l’acte a més de realitzar els seus trucs en
els intervals entre les actuacions musicals.
En el seu discurs va recordar que l’Espai
Jove porta un any en funcionament i
que ofereix un punt d’informació juvenil,
connexió a internet i wifi, disposició d’espais
per a estudiar, reunir-se o realitzar activitats
diverses i un buc d’assaig. Precisament els
grups encarregats d’amenitzar la festa van
ser “Destinity”, “Octubre”, “Eraser” i “Calippo
Band”, tots ells usuaris de l’Espai Jove. En
acabar es va oferir un piscolabis per als
participants i el públic.
L’endemà diumenge, durant el matí, unes
400 persones van passar pel carrer de la
Mitja Galta, (carrer Torreta), on la Fira d’Art
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Jove oferia diverses parades de fotografia i
cine, publicacions, d’escoles i de disseny.
El pintor local Cristòfol Almirall fer la
presentació de la Fira i va donar pas a les
actuacions dels grups “A Nuestro Aire” i
“Catarumba”. També es va recitar poesia a
càrrec de l’Esther Villa i la Lídia Gázquez
i els visitants van gaudir del ritme de les
Batucades de Tutan Komon i Timbasound.
Un grafitti realitzat per EAPOS, que es va
plasmar en unes balles d’obra del carrer
on tenia lloc la Fira, va posar el segell a la
jornada.
Durant tot el matí es va respirar un ambient
molt festiu i tots els i les joves artistes van
tenir l’oportunitat de fer contactes entre ells
i donar a conèixer les seves obres. Amb
iniciatives com aquesta es pretén donar
espai als artistes novells que vulguin mostrar
els seus treballs, les seves creacions i les
seves inquietuds.
Dept. de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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L’objectiu: sensibilitzar sobre
la importància de separar els
residus a grans i petits

celebrar a Sant Pere de Ribes la Festa
“Selecciona. Tots hi guanyem”.
participar al matí a Ribes i a
organitzats
als tallers
sostenibilitat ambiental.

Dissabte 16 d’abril es va
del Reciclatge amb el lema
Més de 500 persones van
la tarda a les Roquetes
entorn al reciclatge i la
Des de les 10 del matí
forma dels diferents
zona del Bosc de
moment i fins a les 14.00
poder participar en els tallers
taps de suro i arracades i joieria
En total van acostar-se a la festa de

l’inflable gegant amb la
contenidors va presidir la
Plaça de Ribes. Des d’aquest
hores els nens i nenes van
per fer imants de nevera amb
amb càpsules de cafè reciclades.
Ribes unes 200 persones.

A la tarda es van repetir les activitats a les
la Plaça de la Vinya d’en Petaca on
aquesta ocasió els assistents
Grans i petits van poder
lúdiques pensades
sobre determinats
són la importància
materials i productes
d’efecte hivernacle. La
les 21.00 hores en una
participació molt activa.

Roquetes. L’inflable es ca col·locar a
també es van realitzar els tallers. En
van ser unes 300 persones.
gaudir d’aquestes propostes
per conscienciar a la població
temes mediambientals, com
de reduir, reutilitzar i reciclar
o la reducció dels gasos
festa es va allargar fins a
jordana marcada per una
estat organitzada per l’Ajuntament de
suport de l’Agència Catalana de Residus i
Penedès-Garraf.

La Festa del Reciclatge ha
Sant Pere de Ribes amb el
la Mancomunitat Intermunicipal

Dept. de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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(perquè la contra ja té copyright)

ALLÍ A LA VALL DEL RIU VERMELL

Q

uan era xic li deien el petit Nicolau,
va créixer i la seva dona encara era
coneguda com la senyora del petit
Nicolau i avui, amb 86 anys, és
encara el petit Nicolau. Fa temps però
que ningú en parla. Fa temps que no
se’n senten llegendes ni anècdotes ni cap mena d’històries
de’n petit Nicolau. De la Foix, en canvi, la seva germana,
ara se’n parla més. Va estar tota la vida a

Tot d’una però, i davant dels dubtes, van aturar-se a observar
el quadre amb més precisió.
El seu ensurt va ser quan van adonar-se que les robes que
duia la dona retratada no es corresponien amb l’actualitat.
Era un vestit guarnit amb unes flors i uns tons que
evidenciaven una època diferent, com si s’hagués traspassat
el temps i ... de sobte van sentir la curiositat de conèixer més
del retrat, de l’època, fins i tot de la font.
Però les bases del concurs impedien conèixerne la seva autoria fins al final. Calia prendre
una decisió.

l’ hombra del seu germà, del seu pare, de l’oncle, i fins
i tot de l’avi... però després de tot , la
Foix n’és avui la protagonista.

Mentrestant la plaça sencera es passejava
davant del què ja van titular “Retrat d’un
temps, d’una dona” i tothom acabava amb
la mateixa sensació: un viatge en el temps,
un enamorament espontani, una atracció
especial... es repetien d’una a l’altra com es
repetien que no aconseguien esbrinar de
qui es tractava.

Tot va començar, diuen a la vall, una
tarda o potser un diumenge al matí.
A la plaça va aparèixer un quadre que
va sorprendre tothom. Un retrat de
dona que va meravellar tothom que se’l
mirava. I tothom, de fet gairebé tothom
començà a preguntar-se qui era la dona
que s’amagava darrera d’aquella mirada
tan especialment flagrant.
S’hi havia organitzat un concurs de pintura
ràpida i la majoria de les obres eren el retrat
dels racons més joiosos del poble, però aquell
retrat era diferent. Només hi apareixia un
rostre de dona, i no pas un rostre qualsevol. Era un rostre
on s’hi trobaven l’experiència, la innocència, la felicitat i el
dolor, tot junt, en una expressió superba. Només al fons s’hi
deixava entreveure una de les fonts emblemàtiques del nucli
antic del poble. Però sens dubte eren els ulls, els cabells de la
dona qui atreia l’atenció de qui gosava aturar-se davant del
retrat i no restava amb indiferència.
El jurat del concurs va voler excloure precisament aquell
quadre per considerar que l’objectiu del concurs era el
paisatge i que no tenia sentit un quadre on només una font
al fons feia pensar que era del poble.

El jurat seguia amb el neguit i la necessitat
de prendre una decisió. I aleshores
aparegué a la plaça l’Amalia, neta del
petit Nicolau...
-Avi! Avi! Com és que has retrobat la tieta entre aquests
carrers d’avui dia?
En petit Nicolau no va guanyar el premi, que va quedar
desert, i així fou com la Foix, que sempre havia estat amb el
germà, el pare, l’oncle i fins i tot l’avi al seu càrrec, va trobar
un espai propi on esdevenir eternament protagonista.
La Juani
PD. A les dones que no sempre s’han vist... i sempre hi han
estat. Cuideu-les.
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L’ESCOLA ELS COSTERETS
FA 10 ANYS!

L’Escola Els Costerets commemora aquest any
el seu 10è aniversari. L’Escola va néixer de la
divisió de l’Escola El Pi en tres centres (Pi, Riera
i Costerets), tot i que l’edifici va ser construït l’any
1981. Per tant, ja fa deu anys que camina amb
un projecte propi, compartint amb la comunitat
educativa la il·lusió per créixer i establir els trets que
ens defineixen. Durant aquest temps hem posat en
marxa diferents plans d’innovació per tal de millorar
la qualitat del nostre plantejament educatiu, entre
els que destaquem el projecte de biblioteca, el
projecte de coeducació o el projecte de llengües
estrangeres entre altres.
David Monteagudo presenta el seu darrer llibre
“Marcos Montes” a L’Escorxador de Ribes el 21
de maig a les 19 hores.

Per celebrar aquests 10 anys, l’Escola junt amb
l’AMPA organitza diferents activitats com ara la
Festa del dia 4 de juny on es convida a tota la
comunitat educativa, exalumnes i famílies que han
compartit amb els Costerets part de la seva vida
escolar.

El 21 de maig, COR LIERARI en la seva tertúlia
literària compte amb l’assistència d’un autor de
èxit, David Monteagudo, que serà amb nosaltres
per a presentar-nos la seva última novel·la “Marcos
Montes”.

Comunitat Educativa Escola Els Costerets

www.xtec.cat/ceip-elscosterets

La proposta de Cor Literari serà una presentaciòcol.loqui ja que els seus tertulians hauran llegit la
novel·la per a poder comentar-la amb l’autor.
David Monteagudo, autor gallec fincat a Vilafranca
i aficionat als castells, ha alternat durant anys el
seu treball en una fàbrica amb l’escriptura. La
seva primera novel·la “Fin” ha estat un gran èxit de
vendes i l’obra que li obre les portes a la publicació.
Sabem que té més de deu novel·les escrites, motiu
pel que haurem de comptar amb ell com autor en
els pròxims anys.
Cor Literari

A N U N C I A’ T
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LA CEL·LULITIS. Què és?
Elisenda Diviu Moreno
Fisioterapeuta especialitzada en fisioestètica
Col.laboradora al Centre Recuperacio Funcional Ribes

Paniculopatia edemato fibro escleròtica o popularment
coneguda com a cel·lulitis.
És una patologia microcirculatoria, inicialment produïda
per un excés de líquid limfàtic i toxines. Aquest augment
de volum fa disminuir encara més el retorn circulatori i
limfàtic i es produeix més compressió dels capil·lars de
la zona.
Aquesta retenció de líquids quan es manté
en el temps dóna com a resultat la cel·lulitis
que visualment s’exterioritza amb l’aspecte
de pell de taronja.

3ª Fase nodulosa
Els micronòduls es van endurint i es formen macronòduls
palpables. La compressió és també a nivell del sistema
nerviós i apareix dolor a la pressió, i fins i tot al córrer o
saltar. Les zones afectades acostumen a estar més fredes
a causa del dèficit de circulació.
Com la podem evitar?
El Drenatge Limfàtic Manual és una tècnica
excel·lent quan ens trobem en la primera fase
edematosa.

Pot aparèixer a qualsevol edat i no sempre
va lligat a excés de grassa.

Per les fases més avançades tenim la tècnica
de la Depressoteràpia.

Les causes principals són:

És una teràpia aspirativa que es realitza amb
ventoses sobre la pell que descompresionen
la zona fibrotitzada disminuint els efectes de
la cel·lulitis.

•

Hormonals

•

Genètiques

•

Sedentarisme

La depressoteràpia
aconseguirem:

•

Alimentació i estil de vida

•

Augmentar la circulació arterial i venosa.

FASES DE LA CEL·LULITIS

•

Desfibrosar els teixits comprimits.

1ª Formació de l’edema

•

Disminuir l’edema de la zona.

El dèficit de la microcirculació venosa
i limfàtica
provoca un cúmul de les
substàncies que provoquen més pressió
als vasos i més dificultat per la circulació
arterial, menys oxigen i menys nutrients per
les cèl·lules. És de progressió lenta, visible
al pessigar la pell. Reversible si s’actua a
temps.

•
Tonificar estimulant l’oxigenació i les
fibres d’elastina.

2ª Fase fibrosa
Quan aquesta situació de congestió de les celludes es
manté durant anys els líquids acumulats es van fibrotitzant
i inicien la retracció de la pell es creen micronòduls
apareix l’aspecte de pell rugosa.
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Aquestes tècniques pel tractament de la
cel·lulitis no tenen efectes secundaris i
molt poques contraindicacions. Sobretot
són recursos que tenim per prevenir
que el problema evolucioni a fases més
avançades i cròniques on la solució és quirúrgica com la
lipoescultura.
Posar-hi remei significa un canvi en els hàbits alimentaris,
realitzar freqüentment exercici físic. Combinat amb una
constància en els tractaments manuals, aparatologia
adequada i cosmètica de qualitat ens poden donar
excel·lents resultats.

Lluís Giralt

Sant Pere de Ribes

de tres idees: convertir l’economia en eix central
”dePartim
la gestió municipal, incidir en la qualitat dels serveis
públics i aprofitar la personalitat de Ribes i les Roquetes
com un actiu i no com un problema. Les coses han de
canviar i molt.

3 Eixos Bàsics

”

1. Prioritzarem l’economia: atraurem empreses, donarem suport al comerç i racionalitzarem els
comptes de l’Ajuntament.
2. Buscarem la qualitat en el servei per sobre de la quantitat: els serveis han de funcionar bé.
Abans de prestar-ne més, s’han de gestionar adequadament.
3. Reforçarem la personalitat de Ribes i les Roquetes ja que és un actiu que incideix positivament
en tots els aspectes de la vida local.

10 Mesures

1. Consolidarem els motors econòmics i de serveis del municipi amb especial atenció a Sant Camil.
Revisarem el Pla General d’Urbanisme per afavorir la implantació d’empreses, facilitar l’activitat
econòmica existent (comerç, oci, indústria) i regularitzar definitivament les urbanitzacions.
2. Racionalitzarem la despesa municipal. Donarem nou valor als recursos humans i de coneixement
de l’Ajuntament per fer-lo més eficient i accessible. Modernitzarem i millorarem la prestació de
serveis directes com la policia local.
3. Prioritzarem la construcció immediata del CAP de Ribes i l’ampliació del de les Roquetes, i el manteniment de serveis hospitalaris i d’urgències a Sant Camil. La sanitat és un pilar de la societat del
benestar, que defensarem.
4. Posarem en funcionament el Local a Ribes i el Teatre a les Roquetes a partir d’un projecte d’usos;
ordenarem el funcionament de les instal·lacions esportives. Donarem una utilitat real a Can Pau Roig
i altres propietats municipals infrautilitzades.
5.Intensificarem les possibilitats de mobilitat en transport públic interurbà. És clau la comunicació
amb Vilanova, Sitges, Barcelona i Vilafranca. Millorarem els sentits de circulació dels carrers als
diversos nuclis i crearem carrils bici i de passeig entre els nuclis del municipi.
6. Convertirem Ribes i les Roquetes en marques conegudes pel seu comerç, cultura i personalitat.
7. Protegirem i difondrem el nostre patrimoni: els monuments, les festes, les tradicions, els valors.
Impulsarem el treball de les entitats.
8. Afavorirem els usos econòmics de l’entorn natural, tot preservant-lo. Situarem les antenes fora del
nucli urbà, d’acord amb la normativa. Salut, entorn natural i activitat econòmica han de ser compatibles.
9. Desenvoluparem programes i projectes adreçats als col.lectius amb més dificultats d’integració
social, en un moment especialment difícil amb un suport clar a les famílies.
10. Resoldrem les necessitats escolars. Garantirem la qualitat de la formació en totes les etapes de
la vida amb criteris socials, de qualitat i atenció. Millorarem les relacions amb la comunitat educativa
fomentant la participació.

facebook.com/lluis.ciuvia
twitter.com/ciu_via
L’Altaveu nº 61 any 2011
www.ciuvia.cat
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ROMA
Segurament la gran majoria de vosaltres
haurà ja viatjat a Itàlia. Un país on l’art
i l’arquitectura mostren a les seves
capitals la grandiloqüència d’haver estat
capital del món en l’època an�ga. I on
el renaixement ar�s�c i cultural ens va
regalar en mans d’ar�stes com Miquel
Ángel o Leonardo de Vinci obres d’una
bellesa indescrip�ble. L’Altaveu d’aquest
mes ens porta a la capital del país; Roma.

Increïble imatge del conegudíssim Coliseu
Romà per fora.

10

Actualment és molt econòmic viatjar des
de Barcelona a Roma (depenent de l’època
de l’any, evidentment). Amb Ryanair pots
trobar bitllets d’anada i tornada per 30
Euros i l’aeroport es troba tan sols a 15
quilòmetres de la capital. A Clickair també
pots trobar preus accessibles.
Com a consells pràc�cs diríem que els que
es dediquin a la docència agafin el carnet
de Docent i el presen�n al comprar totes
les entrades a museus i galeries. També
amb l’ISIC (carnet d’estudiant europeu )
�ndreu descomptes. I és que Itàlia no és
un país molt car però són tants els museus
i espais a visitar, on cobren entrada, que
al final fa pujar molt el pressupost. Tot i
això, val la pena.
Si viatgeu per lliure s’ha de dir que hi ha
una amplia oferta de Bed and breakfast
que estan molt bé i els preus són força
més econòmics que els hotels. Després
d’aquests pe�ts consells comencem la
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nostra pe�ta ruta per la ciutat eterna.
Si ets un apassionat de l’art, dels
museus i de les esglésies t’hi pots estar
perfectament dues setmanes i encara
deixar-te coses al �nter.
Si només tenim tres o quatre dies hi ha
llocs que no et pots passar per alt.
L’ Amphitheatrum Flavium, més conegut
com el coliseu. Obligatori entrar-hi.
Perdre’t . Aïllar-te i que les an�gues
pedres et xiu-xiueixin a cau d’orella
an�gues històries de gladiadors, lluites
amb feres monstruoses.. cinquanta mil
romans exaltats davant l’espectacle d’oci
preferit del poble. Mirant la graderia
central et pots imaginar l’emperador
baixant el polze i sentenciant la vida de
qualsevol fera o persona. El coliseu és un
espectacle als ulls i a la imaginació i fou
declarat Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO el 1980.

Un reportatge de:

Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

El Coliseum per dins. A la imatge s’aprecia el gran amfiteatre amb graderies per a 50.000 espectadors.
No farà falta caminar gaire per trobar més
tresors. Just davant, l’arc de Constan� ens
parlen d’un imperi que arribava a racons
inhòspits de la terra.
I just aquí, pot començar el passeig
pels foros imperials. Al final de l’època
republicana i principis de l’època imperial
diferents emperadors ampliaren el foro
romà , creant els seus propis foros. Tant
fou així que avui dia el fori imperiali ocupa
un ampli complex del centre de la capital.
Els foros finalitzen quan et topes de
cara amb els més de trenta metres de la
columna Trajana. El fris escultòric volteja
vint-i-tres vegades la columna.
Davant, l’erigeix la Piazza Venezia amb
l’impressionant monument, en marbre
blanc, de Vitorio Emmanuel II, primer rei
de l’Itàlia Unificada. També en aquest grup
escultòric amb fonts
escultures
ribesSOL_fi_TR.fh11
2/5/11i 19:07
P�ginatrobem
1
la tomba del soldat desconegut, amb una

flama eterna construïda després de la Segona
Guerra Mundial.

Amb les esglésies passa exactament el
mateix. Roma és una de les ciutats del món

La Piazza Navona, és la plaça bohèmia per
excel·lència. A més de les fonts de Gian
Lorenzo Bernini, amb l’increïble Font dels
Quatre Rius (que representen els quatre grans
rius coneguts llavors ) ens trobem paradetes
de pintors intentant reproduir la bellesa de la
ciutat i músics amenitzant la visita.
La Fontana di Trevi és la font més coneguda
de Roma. El tema central de l’escultura és el
mar. Aquesta font ve marcada per la llegenda
que diu que tot aquell que �ri una moneda
d’esquenes a la font acabarà tornant a la
ciutat.
Però si el que cerqueu són museus la oferta
és molt i molt amplia: la Galeria d’Art An�c, la
Galeria Borghese, El Palazzo Doria-Pamphili,
Els Museus Capitolins, El Museu Nacional
Romà, El Museu Nacional Etrusc...i els
increïbles Museus Va�ncans.
C
M
Y
CM MY CY

Fotografia on s’aprecien les
arqueològiques de l’an�c foro romà.
CMY K
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La Piazza Navona és centre de trobada
d’ar�stes que exposen els seus quadres en un
marc incomparable. Art an�c i contemporani
fan una barreja perfecta.

Una imatge val més que mil paraules. La capella Six�na no es pot descriure, la seva bellesa s’ha
de contemplar.

amb més esglésies: Basílica de la Santa
Creu de Jerusalem, Basílica de Sant Joan
del Laterà, Basílica de Santa Maria Major,
Basílica de Santa Sabina, Basílica de Sant
Pau Extramurs, Església de Jesús ...
Una de les visites obligatòries de Roma és la
“ci�à del Va�cano”, on hi podràs estar més
d’un dia. La Plaça de Sant Pere és l’església
dels papes. D’enormes dimensions i gran
riquesa ar�s�ca, arquitectes i ar�stes com
Bramante, Rafael, Sangalli, Miquelangello,
Maderno o Buonaro� feren realitat el
somni de l’obra més gran del catolicisme.

Imatge de l’interior de la basílica de Santa
Maria Magiore.
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La cúpula de la basílica, la pietat de Miquel
Àngel, la porta santa i moltes altres obres
ens deixaran atònits davant de tanta
bellesa.
Els museus va�cans mostren l’extensa
col·lecció de l’església catòlica, iniciada per
Julio II el 1503. El conjunt museís�c està
composat per edificis de museus temà�cs,
edificis pon�ficis, galeries, monuments i
jardins. Però l’obra per excel·lència dels
museus va�cans és la majestuosa Capella
Six�na. Indescrip�ble! Per més que els
llibres mostrin en qualitat excel·lent la
obra... ni s’hi acosten a la realitat. A més
de les impressionants dimensions la
perfecció i bellesa de les obres d’ar�stes
com Bo�celli, Perugino, Luca o Miguel
Ángel deixen boca badat a qualsevol que
els admiri.
Entre les obres més representa�ves de la
Capella Six�na destaquen els frescos de
Miquel Àngel. La creació d’Adán, situat a
la porta central de la volta; i el Judici Final
sobre l’altar major són les grans obres
mestre de Miquel Àngel.
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Estampa de la font més coneguda de Roma i
una de les més emblemà�ques del món. La
Fontana di Trevi.

Imatge de la plaça de Sant Pere al Va�cà, on
a més de la Basílica i les columnes sobre les
que s’assenten cent-quaranta sants, hi ha un
obelisc de vint-i-cinc metres d’alçada.

Per finalitzar, només reafirmar la idea
que Roma és un museu en forma de
ciutat..per això en val la pena obrir els ulls
i ... estar molt i molt alerta! En qualsevol
racó hi pots trobar un tresor.

L’Altaveu nº 61 any 2011
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De mas
en mas

per Núria Martí

ELS COCONS
Aquest és un indret amb encant. Els seus propietaris
actuals han tingut especial cura en l’estat de
conservació dels elements d’aquesta antiga masia que
ha sobreviscut al pas dels anys, i que està cuidada de
tal manera, que la fa máxima expressió d’allò que tots
voldríem de tant en tant: silenci, calma, tranquilitat i
descans. El mes de maig encara la fa més maca, i és
impressionant l’espectacle si fa un sol radiant, degut a
la varietat de colors de flors i plantes que hi ha al seu
voltant. El camí que enfila fins la casa és ple d’ametllers,
i la façana blanca, composta de dues plantes, conté
dues balconades i diverses finestres, a banda de les
que hi ha a la part posterior.

14
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Es troba situada als afores de Ribes, molt propera a
d’altres com Xoriguera o can Mironet del Bosc, i es barreja
en un paisatge inmillorable: barraques de pedra entre
vinyes, camps d’oliveres, fruiters, i la zona de bosc que
arriba a enllaçar amb la part de la finca mas Solers. Cap
aquesta zona també s’hi pot arribar a través d’un camí
que condueix a la banda de les masies de can Parissi, can
Ramon, can Ramonet, o can Mar�, entre altres.
Tot i el bon estat en que es troba actualment els Cocons,
es té coneixement que aquesta ja es troba documentada
des de l’any 1700. El seu interior ha conservat l’estructura
inicial i les an�gues bigues, que després de ser tractades,

El camí que condueix fins la masia els Cocons, al fons
de la imatge.

es van tornar a col.locar al seu lloc d’origen, per mantenirne l’estructura inicial. I al celler s’hi conserven dues
premses de vi que han estat totalment restaurades i que
avui s’u�litzen com element ornamental. Te un total de
cinc habitacions, una àmplia sala i un apartament que es
troba adhosat a la mateixa casa. A la banda posterior s’hi
guarden totes les eïnes que fan servir per les vinyes i el
jardí exterior.

En Pere Albà Cucurella, un dels primers membres de la
familia Albà que es va fer càrrec de les vinyes.

l’entrada principal. S’ha conver�t en una masia des�nada
al turisme rural i que ofereix la possibilitat de passar-hi uns
dies en total consonància amb la natura i un entorn ben
comunicat.

Les arcades que conté la façana són molt caracterís�ques
i es conserva un rellotge de sol a la paret, molt proper a

Després d’haver passat per diversos propietaris, als inicis
dels anys vuitanta la familia Hoffmann es va establir a
Catalunya. El seu orígen és alemany, però després de voltar
per diversos indrets, l’úl�m d’ells Sant Cugat del Vallès, van
conèixer la masia els Cocons, i van adquirir la finca i amb
ella el conjunt de vinyes i camps que hi trobem al voltant.

La façana principal, en una imatge actual, dels
Cocons.

En Pere Albà Sanchez, amb el seu fill, actual responsable
de les terres dels Cocons des de l’any 1989.
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Un dels laterals de la masia els Cocons.

Fins avui, i des de l’any 1989, han estat treballades pel
vilanoví Pere Albà Sànchez, que ha estat el responsable
del seu cul�u seguint el mode d’agricultura ecològica fins
arribar a l’elaboració del seu propi vi, que duu per nom
Vinya Arnera. De fet el pare d’en Pere ja havia estat, a
mitjans dels anys vuitanta, assesorant els responsables
en tot allò relacionat a les terres que pertanyíen al mas.
La seva relació es va iniciar perquè vàren decidir arrencar
unes vinyes i plantar-ne de noves.

Detalls de dues de les finestres de la casa.

Amb els anys també han anat proveïnt la casa de noves
eïnes i maquinària. Els Cocons con�núa seguint la via que
va empendre fa temps encaminada al turisme rural, un
alterna�va per la qual mantenen al dia les necessitats
dels usuàris així com les noves necessitats d’aquest
�pus d’indrets. Una fòrmula que permet que l’estat de
conservació de la casa es man�ngui, i el paisatge d’uns
temps passats i la fesomía de les masies existents a Ribes,
segueixin com a tals.

Amb tot això, i al cap de tots aquests anys, els Cocons
cullen el raïm d’una hectàrea de vinyes, de les quals a
través del celler Vega de Ribes, a la masia de la Serra, en
poden elaborar el seu propi vi.
Entre zona de bosc i vinya, la finca compta amb més de
set hectàrees, d’aquestes unes quatre són únicament
des�nades al cul�u del raïm. Les varietats de ceps són
diverses: xarel.lo, molt habitual a la comarca, cabernet,
tempranillo, macabeu i chardonay. El vi negre que
elaboren prové del cabernet, i el seu blanc de la conjunció
del xarel.lo, el macabeu i el chardonay. Prop de la finca
també hi ha una zona amb llimoners, tarongers i a camps
oliveres.
Avui dia en Pere Albà con�núa fent-se càrrec de les terres
de la masia, que posen a punt de cara al mes de setembre.

16
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Les vinyes que es troben al costat dels Cocons, a tocar
del bosc, en l’actualitat.

ANEM PER FEINA
Escoltant als ciutadans, fomentant la participació, amb eficàcia i
transparència, treballarem per:
INCREMENTAR ELS FONS D’AJUDA PER FAMILIES AFECTADES
PER LA CRISI.
DINAMITZAR L’ECONOMIA LOCAL, PER CREAR OCUPACIÓ.
IMPULSAR UNA FORMACIÓ LABORAL D’ACORD AMB LES
NECESSITATS DEL MERCAT DE TREBALL DE LA COMARCA
INCREMENT DELS CURSOS DE FORMACIÓ I RECICLATGE
PER LA POBLACIÓ ATURADA.
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CONSTRUCCIÓ A RIBES D’UN EQUIPAMENT CULTURAL
POLIVALENT: EL LOCAL.
CREAR L’OFICINA VERDA PER FOMENTAR L’ÚS DE LES
ENERGIES ALTERNATIVES.
PROMOCIÓ D’HABITATGES DE LLOGUER PER JOVES, GRANS
I FAMILIES EN SITUACIÓ DE CRISI.

��������������������������
���������������

AMPLIACIÓ D E LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, PAVELLÓ
I CAMP DE FUTBOL 7.

������������������

AGILITAR LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CAP DE RIBES AMB
SERVEI D’URGÈNCIES I AMPLIAR EL DE LES ROQUETES.

����������������������

����������������

www.esquerra.cat/santpereribes
www.facebook.com/esquerra.santperederibes
http://blocs.esquerra.cat/carme-farras
facebook.com/carme farràs amigó

GESTIONAR
EDUCATIUS.

LA

CONSTRUCCIÓ

DE

NOUS

CENTRES

CONSOLIDAR L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
FOMENTAR LA TRANSMISSIÓ DELS VALORS DE LLIBERTAT,
CONVIVÈNCIA, TOLERÀNCIA, CIUTADANIA, CULTURA DE
L’ESFORÇ I RESPONSABILITATS INDIVIDUALS.

2. Casimir
Boy i Nuñez

3. Sr. Jordi
Villanueva i Garmon

4. Hermínia
Samblas i Romero

5. Josep
Graells i Ros

6. Cristòfol
Tobal i Conesa

7. Marta
Magdaleno i Jacas

8. Josep
Pascual I Mestre

9. Cristina
Vila i Massoni

10. Lluis-Miquel
Soto i Armengol

11. Manuel
Cayuelas Del Horno

12. Amada
Barbado i Vázquez

13. Lucrecia
Ballvé i Aguado

14. Judit
Magdaleno Jacas

15. Adolf
Sancliment i Butí

16. Lluís
Casademont i Royo

17. Rafael
Lledó i Seguí

18. Tania Sheila
Olia i Garcia

19. Josep
Camps i Solé

20. Guadalupe
Rodriguez Alvarez

21. Josep
Carreras i Raventós

2. Ivan
Pau i Miró

3. Jordi
Juan i Bellón

4. Pere
Carbó i Esteve

SUPLENTS

1. Elena
Calvelo i Pons

SEMPRE HI SOM!
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5. Graciel·la
Boy i Martínez
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Cor Literari Garraf
llegan a su 5º
recital consecu�vo.
Una idea que surge de forma
espontánea en el seno de
una tertulia literaria, se
ha consolidado y se está
convir�endo en un referente
poé�co en fechas próximas
a Sant Jordi. Por tratarse de
un grupo dinámico, este
año vemos caras conocidas,
alguna cara nueva y
ausencias.

Parece una paradoja que el acto se
inicie con un adiós. Pero en este caso está jus�ficado,
según nos cuenta José María Álvarez que esta tarde presta su voz
a Antonio Mar�nez para hablarnos de final de ciclo, agotamiento
crea�vo, musas perezosas y vejez. Si bien, el propio José María
está convencido, según nos dice, que esto no es un adiós, más
bien un hasta luego. Un poeta nunca deja de serlo, máxime si es
capaz de componer un bello poema para decir adiós.
Magda Altabella inicia el recital para mostrarnos su mundo
interior, de los recuerdos, del amor y desamor, el de las esperas
inú�les, el de los miedos e inseguridades, en defini�va el de la
huella del querer.
Pau Fleta, este año, además de su poesía bucólica, inspirada
en lo próximo, el mundo que le rodea, nos trae poemas �po
haikus. También hace una incursión en el campo del amor, tema
de primer orden para todos los poetas.
Bárbara Scuderi nos lleva, de la mano de la nostalgia, a su
Buenos Aires natal. Como si el “Volver” fuera más que una
letra de tango una necesidad del alma. Con Parole, parole trajo
emociones y alguna lágrima; porque es bueno que el hombre se
emocione, llore e inicie el cambio.

Eva Bassó nos lleva con sus creaciones al paisaje interior, al
ambiente del hogar mí�co, a un hogar con olor a mimosas y
música de Chopin. Desde ese hogar, Eva, se hace preguntas que
lanza al público para hacerlo par�cipe de sus inquietudes.
Raul Contreras nos habla de sueños, recuerdos y de su amada.
Él dice que su poesía es poesía román�ca, de amor. La amada
tema y fuente de inspiración del poeta, desde Safo a nuestros
días y la fuente no se agota.
Antònia Sabater nos sorprende con un recital de poemas en
castellano que forman parte de su próximo poemario. Nos
dice que es un reto que tenía: escribir en una lengua que le
es próxima. Tenemos que estar muy atentos a un recital que
prepara en la ciudad de Tarragona.
Cada poeta leyó un poema de otro compañero, sin revelar la
autoría, para que el público adivinara a quién correspondía
cada texto. El público, muy atento, acertó casi todos los
creadores aunque fueran recitados por otra voz. Una forma
muy interesante de par�cipación e implicación del público en
el hecho poé�co.
Terminó la velada con un poema que Pau Fleta había compuesto
con mo�vo del 5º aniversario de Cor Literari, “Bateg de Cor
Literari” del que cada poeta leyó una estrofa. Gran ovación
del público y sa�sfacción de todos los que hacen posible este
evento anual.
Un gran trabajo de José María Álvarez, tanto en el audiovisual
como en la presentación del acto. Hay que felicitar, muy
especialmente, a Jordi Triquell, por su maestría al teclado y su
complicidad con los poetas, cues�ón nada fácil con un grupo
tan numeroso.
¡Larga vida a la poesía!
J. Ruiz
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El bon menjar

per
Ramon Prats

Ingredients per a 4 persones:
2 sípies mitjanes
500 gr. de carn de vedella picada
200 gr. de carn de porc picada
Molla de pa sec remullada amb llet
2 ous
Farina
3 grans d’all
Ametlles i avellanes
Julivert
1 ceba
300 gr. de tomàquet natural
Sal
Pebre negre
Oli d’oliva
200 gr. de pèsols.

M A ND O N G U I L L E S
AMB SÍPIA
Elaboració:
Netegem les sípies a trossos i reservem l’espècie.

En una cassola amb oli saltegem la sípia i quan estigui
daurada incorporem la ceba picada per començar a fer el
sofregit, al cap d’una mica tirem el tomàquet i l’espècie
de les sípies i continuem fent el sofregit fins que quedi
reduït.
Per altra banda preparem les mandonguilles barrejant la
carn de vedella i de porc, el dos ous, el pa remullat amb
llet, un gra d’all ben picat, sal i pebre negre.
Un cop tinguem la massa feta fem les
mandonguilles les arrebossem amb farina i les
fregim amb oli abundat.
Col·loquem les mandonguilles a la cassola on
tenim el sofregit fet i ho cobrim amb brou suau
de peix o aigua, deixem coure a foc suau uns
deu minuts, després afegim la picada (ametlles,
avellanes, dos grans d’all i julivert) i també
podem tirar els pèsols, rectifiquem de sal i
deixem coure cinc o sis minuts més, el plat
estarà acabat.
Bon profit.
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Per Carles Miret i Massó

Rètol taller carrer Olivella n21. Barri del Palou.
Bon mes de maig. Un altre cop ja estem aquí en aquest
meravellós temps primaveral i a punt d’entrar a l’es�u. Amb
tota aquesta joia i formositat Cau d’Art us farà cinc cèn�ms del
què ha passat en aquest úl�m mes a la taverna de la Premsa,
per deixar constància escrita de tot el moviment cultural que de
mica en mica es va despertant en el nostre es�mat municipi de
Sant Pere de Ribes.
Abans de tot felicitar a Carla Casulà per les fotografies exposades
en el mes d’abril, i esmentar que el dia 17 del mes passat es va
presentar la fira d’Art Jove al carrer de la Torreta, an�c carrer de
la Mitja galta, organitzat pel nostre incombus�ble taverner de
la Premsa i la regidoria de joventut. Tothom que es va acostar
va poder observar com els nostres joves fugen de l’e�queta de
ni nis, i treuen tot un potencial ar�s�c digne de ser observat
i admirat. Val la pena estar a prop de la nostra joventut per
entendre un món cada cop més complicat i com ells, el nostre
futur, l’encaren amb valen�a, serenitat i sensibilitat.
Nosaltres, com sempre, no parem i aquest mes ens toca parlar
de Esther Villa i Vidal. Aquest jove i polifacè�ca ar�sta ribetana
exposa des del mes de maig fins el juny un conjunt de quadres
pintats a l’oli de pe�t, mitjà i gran format, que és un recull de
diversos treballs realitzats en dos anys. Però abans de tot fem
un breu repàs a la seva vida ar�s�ca.

Esther Villa i Vidal va néixer a Sant Pere de Ribes el 25 de
novembre de 1980. Ja de ben pe�ta, com tots els ar�stes,
li agradava pintar i mostrava una sensibilitat cap al món de
l’art en general que sempre l’acompanyat. Va estudiar disseny
industrial a l’escola Elisava de Barcelona (2003) i tres anys més
tard, a la mateixa ciutat, va cursar estudis a l’escola d’art DaVinci, i el 2007 es va aventurar a profunditzar els seus estudis a
la Universitat de Belles Arts de Barcelona.
Després de la llarga entrevista que Cau d’Art va realitzar a l’ar�sta
ribetana ens quedem en un parell de conceptes per entendre
l’obra que exposa a la taverna. Esther Villa quan pinta o crea art
parteix d’una llavor que de mica en mica va creixent fins que
es transforma en una obra. El concepte de geometriorganisme
és la naturalesa en que inicia qualsevol obra. Parteix d’una
naturalesa caò�ca fins que els seus pensaments i sen�ments
l’ordenen a par�r de l’art.
Fen un breu repàs a la seva obra ens trobem que el món rural
de França ha esta una font d’inspiració. En aquests úl�ms anys
tant a França com a Catalunya ha exposat diverses obres i ha
muntat performance on barrejava música i pintura. A Sant Pere
de Ribes va actuar al fes�val del Pi Pop i també en altres locals
del municipi. Cal dir que la seva obra ha viatjat fins Japó.
Esther Villa és una ar�sta polifacè�ca. Pinta quatres, toca la
guitarra, canta i si això no és poc, escriu poesies, contes i relats
curts. En la fira d’Art Jove vam poder gaudir de les seves poesies
junt amb Lídia Gázquez i dos guitarristes francesos que les
acompanyaven. En aquest mes els nostres comensals podran
gaudir d’aquesta interessant ar�sta i la seva visió de la realitat
mitjançant la pintura.
Bé, després d’aquesta fugaç descripció nosaltres només ens toca
recordar que el pròxims mesos de juny i juliol Juan Gómez i Robert
exposarà la seva obra a la Premsa i desitjar-vos salut i diners.
Pel maig, cada dia un raig.

Obra realitzada al pi pop.
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PROPOSTES

Les coses necessaràries
són les importants

Creació Patronat de serveis socials en xarxa
Impostos progressius. Igualtat d’oportunitats a les
famílies
Projecte Casa Arbre
Programa Ocupa’T
Mostres i Fires permanents d’art i mercat de segona mà
Municipi en Nom de Dona
Centre d'estudis i recursos per a Dones
Programa Educa Carrer
Programa Escoles Obertes
Programa Universitat per a la gent gran
Institut Municipal La Corda
Sant Pere de Ribes al Dia
Creació del Centre d’Interpretació Històrica i de
Cultura Tradicional i popular local (arxiu històric)
Elaboració Catàleg del Patrimoni
Nous espais i usos culturals en equipaments.
Xarxa d’equipaments. Ens coneixem?
Consolidació del programa de publicacions i creació
de la Comissió de Lectura Pública
Sant Pere de Ribes. Punt de la Trobada
Visca la Festa!
Premis a treballs artísitics i a la investigació local.
Consorci Promoció Econòmica
Impuls ECO-Comerç (comerç sostenible i de proximitat)
Creació Consells Municipals (ampliació i reglament)
Per uns serveis sanitaris dignes
Elaborar el Segon Pla Local de Joventut 2011-2016
Nou Pla General Urbanístic
Impuls Plans de Millora Rural I Urbana,

www.iniciativa.cat/santperederibes

Consolidació Impuls dels projectes d’Urbanitzacions
Pla Director de l’Espai Públic
Creació Noves activitats econòmiques
Observatori de Desenvolupament Econòmic
Potenciar Turisme Rural i Cultural i d’Entorn
Pla de dinamització i creació de llocs de treball
(Autòdrom, Mas Solers, Polígons)
Catàleg del Paisatge
Pla Director de la Bicicleta (xarxa urbana)
Instal·lació de Calderes de Biomassa
Execució Pla Especial Riera de Ribes (camí pedalable i
vianants)
Ordenança Municipal de l’Aigua
Centre d’Atenció i Recursos pel Medi Ambient (Casa
del Terme)
Ordenança Impuls Energies Renovables (solar,
fotovoltaica, biomassa)
Potenciació Programa Consell Municipals de Medi
Ambient (CMMA)
La Deixalleria Mòbil
Transport públic urbà. (servei local... unir nuclis i
urbanitzacions... )
Oficina de l’ Habitatge
Potenciar habitatges de lloguer de protecció social
Pla de conservació i rehabilitació d’habitatges
Municipalització
de
l’empresa
municipal
Garraf
Promocions.
Pla d’aparcaments cotxes i bicicletes.
Policia de Proximitat.
Pla de senyalització, circulació i mobilitat al municipi

santperederibes@iniciativa.cat

Tel. 673 054 219

Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral
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Dr. Chiappinelli y su equipo
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