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L ’Altaveu

esprés d’unes caloroses vacances a l’agost, L’Altaveu inicia una 
nova temporada quasi a la vegada que les escoles obren portes per 
començar un nou curs escolar.

Les tardes ja escurcen la seva claror, i molt properament els hàbits 
d’horari adquirits durant l’estiu seran substituïts per la disciplina horària 

que comporta el calendari escolar.

L’estiu dóna per molt, són mesos on la gent marxa per tornar amb noves experiències, 
on els més petits creixen i es transformen físicament de manera increïble, fent curts els 
pantalons i petites les sabates davant la perplexitat de pares, familiars i coneguts. Així 
doncs, l’estiu és una època que es presenta llarga a l’inici, intensa durant, i curta, molt 
curta, quan les primeres fresques ens visiten per anunciar-nos la tardor.

Es pot apreciar a la portada que L’ Altaveu també ha viatjat. De la mà de la Patri i la 
Míriam a fet cap a la Xina, fins i tot els savis xinesos l’han fullejat. Xina, desvetlla en 
aquest document les ciutats de Shanghai i Beijing, i en el proper número una Xina rural 
ens donarà a conèixer la immensitat d’aquest país asiàtic.

Setembre, és també el mes per excel·lència on les vinyes del nostre municipi cobren 
relleu i expectació amb la tradicional verema a qui la Núria Martí en fa homenatge amb 
el seu reportatge Els pagesos sempre ploren?.

El bon menjar, desprès de vacances, té la flaire del lloc on ha estiuejat el nostre cuiner. 
On va, s’emporta el bo i millor de la cuina tradicional.

Com cada any, els actes que l’Ajuntament de forma institucional amb les ofrenes i 
els castells i l’entitat Ger organitzen, ens donen l’oportunitat de participar de diferents 
maneres a la celebració de l’11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.

La Juani em va dir un dia que no podia dormir, només somiar. I és cert, va somiar, i ens 
explicà..., jo li vaig contestar que tal com diu en Serrat, no es pot anar carregat si es vol 
fer via. Però ella és així.

En definitiva, benvinguts a tots a casa, ja hi tornem a ser.

Fins aviat!

D
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11 setembre 2011
programa d’actes

11.30h   
Ofrena floral a les Roquetes (pl. Vinya d’en 
Petaca) i cantades per part de la Rondalla de 
les Roquetes i la Coral del Casal d’Avis de les 
Roquetes.

13.00h
Ofrena floral a Ribes (pl. Catalunya) i cantades 
per part de la Coral del Casal d’Avis de Ribes

18.30h
Actuació Castellera a les Roquetes amb la Colla 
Jove de Castellers de Sitges més els Castellers 
de les Roquetes, que fan l’estrena oficial de la 
seva camisa i els primers castells a plaça (pl. 
Vinya d’en Petaca)
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programa d’actes
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11 setembre 2011
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per Núria Martí

E L S  PA G E S O S  S E M P R E  P LO R E N  ?
En una època que ens avoca, a pas de 
gegant, cap a la modernització i tot 
allò d’última generació, de tant en tant, 
hauriem de preguntar-nos quin valor 
tenen les coses, quin significat té la 
forma i la situació del nostre paisatge. 
Tota la feina que hi ha al darrere d’un 
bon vi o d’una copa de cava, d’un 
porró ben fresc sobre la taula, d’una 
celebració sense aquest gran amfitrió. El 
nostre entorn és fet de vinya, garrofers 
i oliveres, de pins, mata i esbarzers, i 
anteriorment, encara ho era més. Ribes 
ha estat sempre un poble agrícola, lligat 
a la vinya i al vi. No podem menystenir 
la feina que ara toca, al mes de setembre, 
el temps de collir.

Enguany els pagesos encaren la 
verema amb cert optimisme en relació 
la qualitat i la quantitat de raïm, i com 
a conseqüència n’esperen una bona 
producció. En aquest sentit els cellers 
de la comarca tenen la sensació que 
aquesta sigui similar a la de l’any 
anterior. 

En alguns indrets varietats com el 

Chardonnay o el Pinot Noir, unes 
de les més primerenques, ja s’han 
començat a collir. La resta, més 
tardanes, són el Macabeu, el Xarel.lo, 
el Cabernet Sauvignon i la Parellada 
per finalitzar, amb la qual cosa s’estima 
que la temporada s’allargui fins al mes 
d’octubre. 

Com és habitual, però, malaltíes com 
Un cep de raïm blanc a punt per ser collit 
a les vinyes de Montgròs.
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el mildiu o la botritis han fet malvé 
part del raïm. Alguns d’aquests fongs 
aparèixen per un excès d’humitat que 
fan patir la vinya i que en provoquen 
el seu podriment. És per això que 
molts pagesos a hores d’ara es troben 
pendents de la meteorología, i de 
com pot afectar aquesta a la verema 
d’enguany. Un excès de pluja ara 
malmetría la qualitat del gra, i aquest 

necessita d’altes temperatures per 
arribar a una graduació òptima per al 
seu posterior procès. 

A banda d’estar pendents del temps, 
els pagesos també segueixen de prop 
els preus, un altre lluita constant, 
que aquesta vegada s’espera que es 
mantinguin si fa o no fa com l’any 
passat, sense grans canvis. 

Uns preus per quilo de raïm que 
generalment es troben molt per sota 
del que haurien de ser, que sovint no 
cobreixen els costos de producció i 
els tractaments que es fan a la vinya al 
llarg de l’any. 

Motiu suficient és aquest per el qual 
molts agricultors, com podem veure 
en les darreres notícies, i cada vegada 
més sovint en aquests darrers anys, es 
veuen decidits a escampar i abocar els 
seus productes davant el portal mateix 
de grans organismes oficials, o a tallar 
carrers i diferents vies, per tal de 
protestar davant aquests fets.

A tot això s’hi han d’afegir els sous 
que cal aportar al personal temporer, 
que si no es tenen les vinyes a punt 
per collir a màquina, també suposen 
un altre despesa per al pagès. Aquestes 
persones necessiten treballar amb 
certes condicions, i en passades 
veremes ja va iniciar-se tot un procès 
de regulació en quant a assegurances, 
un punt més a favor del pagès, però 

Una renglera de ceps per ser collits a 
màquina en una vinya propera a les Torres.
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si més no, més enrenou. Un dels 
avantatges de fer-ho al revès i no haver 
de collir a mà, sinò amb màquina, és 
que el raïm es manté al cep fins al seu 
punt òptim de maduració, i a banda 
s’estalvia molt més temps. 

Tot i així per aquell que decideix 
deixar de fer la collita a mà, haurà de 
passar per tot un procès a la vinya de 
preparació, que suposa feina, temps 
i a la butxaca un altre esforç. Salvar 
la collita any rere any és per tot 
aquell que ho aconsegueix un afany, 
tractament rere tractament, i gaudir la 
sort que després no s’ho acabi menjant 
tot el porc senglar.

L’última novetat dins el món agrari és 
la tarja vitícola única que el govern 
de la Generalitat, entre altres, ha 
impulsat. Aquesta dóna dret a poder 
lliurar la producció de raïm als cellers 
elaboradors de Catalunya d’acord amb 
el potencial de producció de cada 
viticultor. El potencial de producció 

ve determinat pel percentatge de 
titularitat de les parcel·les vitícoles, 
la denominació d’origen, el rendiment 
màxim per varietat i la superfície en 
producció. En front això, el Consell 
Regulador del Cava començarà a 
aplicar la normativa de limitació de 
producció, de manera que es podràn 
obtindre dotze mil quilos de raïm per 
hectàrea. 

Aquest fet, que ha tingut un bon 
nombre de pagesos en contra, pot 
suposar que molts raïms quedin per 
collir o bé s’hagin de malvendre a 
un preu encara més inferior. Aquesta 
limitació en la producció per a molts 
no és del tot equivocada, tot i que 
veuen baix el nombre de quilograms 
permés. 

Amb tot això, a Ribes comença la 
verema. El paisatge de verdor que 
omple les planes que ens envolten 
s’omplirà de gent i de tractors. A la 
carretera, si anem amb presses, algún 
maleït remolc ens farà perdre una mica 
del nostre temps valuós. Però quan 
arribi Nadal molts omplirem la copa 
de cava, l’aixecarem ben enlarie per 
festejar, mentre d’altres diràn allò 
d’els pagesos sempre ploren, esperant 
que el pròxim sigui un any millor.

Un cep abans de ser collit a màquina.

Part lateral d’una vinya preparada per 
ser collida a màquina.

Part de la plana de vinyes de Montgròs, a 
punt per ser collides.

Màquina de collir raïm. Vinyes situades entre la Masieta i can Ramón.
Estat del cep un cop ha passat la màquina 
de collir.
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Gombrèn, 
amb més de 20 anys al 
món de la decoració, aterra 
al centre de Ribes amb les 
seves creacions i novetats del 
mercat del regal i interiorisme, 
un ampli assortiment de 
làmpades, miralls i mobles 
auxiliars exclusius i de creació 
pròpia.

Les “LLETRES” en decapé, 
acer o òxid són un dels articles 
estrella de la casa, ideals per a 
regalar o decorar qualsevol racó 
de la nostra llar.

Es pot  visitar la web, ara en procés d’actualització, per poder veure tot el que Gombrèn ens ofereix per a la 
decoració, sempre amb la qualitat garantida i al millor preu del mercat, sense oblidar el tracte personalitzat.

Una altra especialitat de 
la botiga, on és pot veure 
una amplia mostra, es la 
creació personalitzada de 
centres amb flors artificials 
i planta ornamental de 
totes les mides.

Gombrèn, ofereix també un 
ventall de possibilitats en paper 
decorat , cortines a punt de 
col·locar i les úniques catifes 
amb tractament apte per 
netejar a casa amb el motxo. 
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Bernat Planas Pascual
Fisioterapeuta i terapeuta Bobath
Especialitzat en neurologia 
bernat.planas@fisioterapeutes.org 

Afeccions del sistema nerviós: Distròfia muscular de Steinert 

La distròfia miotònica (DM), també coneguda com a distròfia 
miotònica de �pus 1, DM1, és una malal�a hereditària mul�sistèmica 
crònica, de progressió lenta i altament variable que es pot manifestar 
en qualsevol moment de la vida des del naixement fins a la vellesa. 
Es caracteritza per una reducció de la massa muscular (distròfia 
muscular), cataractes posteriors subcapsulars iridescents (opacitat 
del cristal·lí) defectes en la conducció de l’impuls cardíac, canvis 
endocrins i miotonia (dificultat per relaxar un múscul).

La distròfia miotònica 
és la forma més 
comuna d’aparició 
en l’adult de distròfia 
muscular i la segona 
forma més habitual 
de malal�a del múscul 
esquelè�c després de 
la distròfia muscular 
de Duchenne.

A c t u a l m e n t  e s  
coneixen dos �pus de 
DM de començament 
en l’edat adulta: 

La �pus 1 (DM1), la 
coneguda pròpiament 
com a malal�a de 
Steinert.  La tipus 

2 (DM2), denominada comunament com PROMM, o miopa�a 
proximal miotònica. 

Ambdues són iden�ficables mitjançant anàlisis d’ADN. La DM1 
també té una forma congènita que pot afectar greument a nadons 
o també infants. 

Quines són les manifestacions de la síndrome de Steinert?

Manifestacions clíniques:

• Miotonia: Dificultat per relaxar un múscul.

• Debilitat muscular: És la causant de la invalidesa en aquests 
pacients. És conseqüència de l’evolució de la malal�a a causa de la 
degeneració de les fibres musculars. Afectant sobretot als músculs 
facials i els de les parts finals de les extremitats.

Manifestacions sistèmiques:

• C a r d í a q u e s : 
Insuficiència cardíaca per 
afectació de la musculatura 
del cor, valvulopa�es 
cardíaques i afectació en 
la senyal de conducció 
cardíaca, entre d’altres.

• Respiració: Pot 
afectar a la musculatura 
respiratòria inclòs el 

diafragma. Dificultat per tossir, acumulació de secrecions, disminució 
de la capacitat ven�latòria, apnees obstruc�ves del son,...

• Gastrointes�nals: Debilitat en la musculatura faríngia, 
alteracions en la deglució, disfàgia, retard en el buidatge gàstric, 
pseudo-obstrucció intes�nal, disminució del peristal�sme,...

• Oculars: Cataractes 

• Calvície frontal, sobretot en homes. 

• Endocrines: Hipo�roïdisme, insuficiència gonadal primària, 
atrofia tes�cular, alteracions del metabolisme de la glucosa, diabetes 
mellitus,...

• Demència o retard mental

• ...

Encara que actualment no existeix cura per a la DM i el tractament 
es basa en l’alleujament simptomà�c, es necessita en tot cas un 
diagnòs�c precís perquè es poden desenvolupar altres problemes 
amb el temps. Fins i tot els pacients menys afectats poden ser 
sotmesos a revisions mèdiques ru�nàries per a complicacions 
potencialment fatals (p. ex. problemes amb la conducció cardíaca, 
resistència a la insulina, cataractes). A més el consell genè�c hauria 
d’estar disponible per a tots els pacients per l’alt risc de transmissió.

En aquest cas la fisioteràpia anirà encaminada en el manteniment 
del pacient a mesura que aquesta patologia va avançant. No s’hauria 
d’oblidar l’aplicació de tècniques de fisioteràpia respiratòria per tal 
de mantenir les capacitats pulmonars i l’ajuda en l’evacuació de 
secrecions.  
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Parlar de la Xina és parlar de polí�ca, d’economia, de grans paratges, de cultura i art però sobretot és parlar de passat i de 
futur. Una fusió màgica que no decebrà a ningú. 

La Xina és un país de grans contrastos. Tot adjec�u pot ser oposat. La Xina és tradició però també és avantguarda; és rural i 
també urbanita: és natura i alhora contaminació; és Orient i Occident. Aquests contrastos també es reflecteixen en la forma 
de vida i hàbits del xinesos. Des de la tranquil·litat d’un remer de la zona rural despoblada, a les ànsies i estrès del metro, les 
exagerades aglomeracions de gent.

Per viatjar a la Xina es necessita sobretot temps. Les distàncies són increïblement grans i val la pena fer-ho per via terrestre i 
anar fent parades. Sinó es disposa de molt temps, l’avió intern és la millor opció però encareix mol�ssim el viatge.

Nosaltres teníem un mes per endavant per descobrir aquest gegant asià�c, així doncs la ruta que vam fer durant el viatge va ser 
Shanghai – Beijing – Pingyao – Xian – Guillin - Longji (terraces d’arròs)-  Yanshuo-  Hangzhou – Tongli – Suzhou – Shanghai.

Innumerables coses per descriure en un sol L’Altaveu, així que aquest mes ens centrarem en les dues primeres parades, que van 
ser les dues grans capitals del país: Shanghai i Beijing. En el proper mes podreu llegir la resta de la ruta.

Un reportatge de:
Míriam Ojeda i Patrícia Sazatornil

x
i
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1a part
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SHANGHAI

Shanghai és una ciutat accelerada que 
creix desmesuradament cap al cel. 
Això ha esdevingut un símbol de poder 
i modernitat que l’ha conver�t en un 
referent mundial a nivell econòmic i 
financer. La ciutat ha fet un salt ver�ginós 
en el temps i en els darrers vint anys s’ha 
conver�t en una ciutat de avantguarda. 
Una ciutat moderna, del futur. Però també 
una ciutat amb milers i milers de persones 
i on la contaminació no deixa veure sovint 
l’edifici del davant.

Amb dos o tres dies a Shanghai n’hi ha 
prou per veure els punts importants i 
fonamentals de la ciutat com ara El Bund, 
la ciutat an�ga, els jardins de Yu Yuan, la 
concessió francesa i East Nanjing i Road o 
el Pudong. Al nostre parer la resta de la 
ciutat no té cap interès turís�c important.

El primer dia vam recórrer el Bund que 
és l’àrea que envolta la riba est del riu 
Huangpu . És tot un símbol de la ciutat. 
És fantàs�c passejar de nit i veure tots 
els edificis històrics i actuals il·luminats 
amb les banderes de la Xina ondejant, 
o asseure’s a contemplar l’espectacle de 
llums i colors a l’altra banda del riu, el 
districte financer del Pudong, que vesteix 
elegant la ciutat amb grans gratacels i 

llums és un dels plaers d’aquesta gran 
ciutat. Els tres principals gratacels del 
barri de Pudong són: La perla d’Orient, la 
torre Jinmao y World Center, de més de 
quatre-cents metres d’alçada. 

Per con�nuar la passejada, al mateix 
Bund neix el carrer East Nanjing Road. 
És el carrer comercial més famós de tot 
Shanghai, on es troben els grans centres 
comercials i les bo�gues de les marques 
més pres�gioses. De nit aquest carrer, 
com tot Shanghai, és converteix en un 
fes�val de colors i llums. 

Con�nuant per East Nanjin Road s’arriba 
a la plaça Renmin o plaça del poble. És un 
altre punt per observar l’arquitectura més 
avantguardista de Shanghai.

El segon dia el vam dedicar a una altra 
de les zones imprescindibles és la ciutat 
an�ga, amb l’Old Street i els jardins de 
Yuyuan. La ciutat an�ga és un entramat 
de carrers i cases que guarden l’estè�ca 
de la Xina més tradicional conver�des 
ara en pe�ts negocis de souvenirs i 
restaurants. Perdre’s per aquests carrers 
és la millor forma de descobrir-la. És un 
bon lloc per realitzar algunes compres, 
però s’ha d’estar disposat a negociar el 
preu en totes i cadascuna de les compres. 
A més a més als turistes acostumen a 

pujar desmesuradament els preus (per 
exemple, per un quadre de 50 yuans 
poden demanar 880 yuans). Així que és 
millor preguntar en diferents bo�ges 
per comparar preus. Haurem fet bones 
compres si aconseguim rebaixar el preu el 
60 % del primer preu que posa el venedor. 
Ànims!! De totes formes, Shanghai és una 
de les ciutats més cares de Xina, així que 
es poden reservar les compres per altres 
ciutats.

Dins de la ciutat an�ga es troben els 
jardins de Yuyuan, un pe�t reducte de 

Vistes del districte financer del Pudong de nit i de dia.

East Nanjing Road, el carrer comercial 
per excel.lència de Shanghai.
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naturalesa entre la invasió del ciment i 
l’asfalt. A la Xina hi ha altres ciutats amb 
jardins molt més grans i espectaculars, 
però és un bon lloc per passejar a l’ombra i 
descansar. Com tot a la Xina, s’ha de pagar 
per entrar, en aquest cas 30 yuans.

A la nit, vam canviar radicalment 
d’escenari i vam creuar el riu cap el 
districte del Pudong. Agafar el ferry per 
només 2 yuans, és la forma més pràc�ca 
de creuar d’una banda a l’altra del riu. 
És recomanable, si es té temps, una 
passejada pel Pudong i veure de prop els 
grans gratacels il·luminats.

L’úl�m dia a Shanghai vam explorar 
el districte de la Concessió Francesa, 
on l’arquitectura canvia radicalment 
i els gratacels i les cases xineses es 
converteixen en edificis i vivendes d’es�l 
clàssic europeu, i art-decó. En aquest 
districte es troba la casa on es va realitzar 
el primer congrés del par�t comunista 
xinés, ara conver�t en Museu del Par�t 
Comunista, molt recomanable pels amants 
de la història, i d’entrada gratuïta.

El pròxim des� era Beijing. Hi ha molta 
oferta de transport entre aquestes 
dues ciutats. Des de l’avió, el tren bala, 

els expressos, etc. El tren nocturn en 
lliteres és una bona opció econòmica. 
Tot i que viure l’experiència de viatjar en 
tren és molt recomanable, les estacions 
de trens de les ciutats mereixerien un 
“adver�ment” específic, però només 
us direm que pot resultar una de les 
situacions més estressants, desesperants 

i exasperants, que es poden viure a la 
Xina, sobretot, si viatgeu els mesos de 
les vacances. Dels milers de persones 
cridant que desborden la capacitat de la 
planta de venda de bitllets, s’ha de sumar 
que pràc�cament ningú parla anglès, 
només hi ha una taquilla que et puguin 
atendre en anglès, però a més a més, en 
aquesta taquilla poden comprar també els 
nacionals xinesos, per tant, has d’esperar 
una llarguíssima cua, estar molt atent als 
con�nus intents de colar-se (a la Xina lo 
de fer cues és una tasca en intenció de 
millora) i acabar exhausta i amb un bitllet 
de tren que no volies. Per això recomanen 
estalviar males experiències i comprar 
els bitllets des d’una agència o un hostal, 
encara que es pagui una pe�ta comissió 
(2–3 euros). 

Sinó compres per endavant els bitllets et 
pot acabar tocant viatjar una classe per 
nosaltres encara desconeguda “standing 
up” (de peu). I us assegurem que viatjar 
14 hores, durant tota la nit, dempeus, en 
una llauna d’anxoves... costa molt i molt 
d’oblidar. 

Al costat dels jardins de Yu yuan, la casa de té més famosa de Xina

Imatge de les torres Jinmao i el Worldtrade Center, al districte financer.
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Però tot té la seva recompensa: Beijing 
(Pekín), ens donava la benvinguda i ens 
prome�a ser una gran ciutat.

BEIJING

Per primer cop vam tenir la sensació real 
d’estar a la Xina. Aquella Xina que veníem 
buscant. Una Xina amb cultura, art i 
història… una Xina on els edificis parlen 
per si sols i ens expliquen històries del 
seu passat: de la Xina an�ga, de la Xina 
imperial, de dinas�es passades, de les 
guerres de l’opi, de Mao i el comunisme, 
de les olimpíades… i no va decebre!!

Beijing és una ciutat immensa, que amb les 
olimpíades de 2008 va donar un canvi de 
rumb molt important. El sen�t de l’honor 
dels xinesos va fer demostrar al món que 
Beijing i la Xina sencera eren un territori 
modern i preparat per un esdeveniment 
de gran envergadura.

Aquesta ciutat necessita almenys tres 
dies per visitar els punts principals: Plaça 
de Tian’anmen, la Ciutat Prohibida, Palau 
d’Es�u, Palau de Cel, la Zona Olímpica, els 
Hutongs, i la Muralla xina. Si es té temps 

amb un parell de dies més es poden 
explorar altres indrets de la ciutat, o 
perdre’s en el mercat de la seda a comprar 
imitacions.

Podríem parlar llarg sobre la Plaça de 
Tian’anmen i la Ciutat prohibida. Una 
meravella. Després de passar tot un ma� 
recorrent-la, vam pujar al parc Jingshan, 

on vam gaudir d’uns magnífiques vistes de 
la Ciutat Prohibida, i part de la ciutat.

A la tarda és molt recomanable visitar la 
zona olímpica perquè quan es fa la nit, 
queda tota il·luminada, la torxa olímpica, 
l’estadi del niu, el pavelló de l’aigua, etc.. 
A més a més, és una zona on mul�tuds 
de persones fan esport al carrer, des de 

Impressionant vista nocturna de la plaça Tian’anmen. 

La zona olímpica. A l’esquerra l’estadi olímpic del Niu i a la dreta el pavelló de l’aigua.

A partir del
15 de setembre

  FACIALS
   CORPORALS
    ANTIESTRÈS
     PRESSOTERÀPIA
      I ESPECÍFICS
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Ctra. de Sitges, 55  - Tel. 93 896 28 92
santperederibes@zeropelo.es
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“masterclass” d’aeròbic, taichi, pa�natge, etc..

El segon dia el vam dedicar a la gran 
muralla. La zona de la muralla més turís�ca 
i visitada és la de Badaling, a uns 80 km de 
Beijing. És molt fàcil anar pel teu compte 
(i pagar molt menys que en una excursió 
contractada). Hi ha autobusos públics 
molt barats que fan el recorregut. És un 
lloc on pots estar pràc�cament tot el dia 
caminant sobre la muralla, imaginant el 

Vistes des de diferents perspec�ves 
de la ciutat prohibida de Beijing.

Temple budista a l’interior del palau 
d’es�u a Beijing.

passat, i gastant la bateria de la càmera 
amb infinitat de fotografies.

Un altre ma� sencer s’hauria de dedicar 
al Palau d’Es�u. És tracta de l’an�c indret 
d’esbarjo dels emperadors. Un enorme 
jardí amb un gran llac, cases tradicionals, 
temples i racons de gran bellesa. 

Finalment, si es té prou temps, es pot 
dedicar una tarda a visitar el Temple del 

Cel, algun parc més, passejar pels hutongs 
(casc an�c),o fer unes compres en el mercat 
de la seda o de les imitacions.

Per acabar voldríem recalcar que la Xina és 
un país molt interessant i que de ben segur 
no decebrà a ningú.
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ón les nostres il·lusions i els nostres 
projectes, són les nostres experiències i 
l’aprenentatge de tota una vida; són les 
pors i els dubtes, són els nostres gustos. 

Són els nostres rancors i les nostres nostàlgies, són 
les cançons, són les adversitats. És la supervivència, 
les nostres modèsties i les nostres arrogàncies, són els 
nostres petits gestos i les nostres revoltes, les nostres 
guerres, les nostres vocacions.

Amb la motxilla de la vida a l’esquena, doncs, iniciem 
un nou curs que gairebé no ha tingut parèntesi. En el 
món han continuat produint-se les mateixes misèries 
i les bones notícies amb prou feines ens les donen el 
naixement d’un nadó a l’escala de la comunitat, un 
familiar llunyà que t’escriu per saludar-te, una cosina 
que crida al món que s’ha enamorat, algun veí que ha 
estat guanyador de la loteria i poca cosa més. 

I amb tot, el temps ben girat... ara plou, ara neva, ara 
fa sol i a un núvol de cendres només es protesta si es 
necessita agafar un avió, com si aquest fos el pitjor dels 
seus danys. 

Però és clar, ara queda lluny i ja 
no ens interessa, i menys ara, 
diran, ara que les vacances 
haurien d’acabar-se. Tot 
i que evidentment, un 
20% de nosaltres no 
percebrà la diferència 
entre un dia a l’atur 
i un altre dia a l’atur 
també.

“La cosa està ben 
fumuda...” diria el 
meu avi, ell que sempre 
es meravellava dels canvis, 

El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

S
que lloava els esforços per esdevenir una societat tan 
complexa i que finalment, el què hem esdevingut és una 
societat acomplexada: pels abusos, per les desigualtats, 
perquè es continua matant per amor, diuen, perquè es 
continua morint de gana, perquè es continuen obrint 
noves guerres i es deixa lliures als lladres. 

Ens ofeguen amb la notícia de la crisi que no cessa 
i que continuarem pagant les persones de sempre... 
ens ofenen amb les epidèmies endèmiques d’un món 
injustament insolidari, intolerant que mica en mica 
es desfà en conflictes, mentre ens preocupa del nostre 
futur, quin serà l’espai que podrem ocupar quan ens 
manqui l’esperança. 

I així, amb la motxilla de les motxilles a l’esquena, 
amb el neguit dels temps que vindran, amb la ràbia 
continguda de tanta impotència i amb tota la més 
innocent sospita de què hi ha algú que ens la té jurada... 
m’he proposat continuar somiant.

I quan arriben les nits, tancant els ulls al compàs d’un 
sospir de tranquil·litat em deixo endur per paisatges 

desconeguts i noves aventures, trec la cama de sota 
els llençols i viatjo per indrets bucòlics a la 

recerca de noves experiències per sumar. 
Així, viure esdevé una peripècia 

emocionant, que m’ensenya a 
aprendre amb els ulls tancats. 
I somio. Sempre somio. I qui 
sap, potser un dia no em torni 
a llevar.  

La Juani

PD, Pensant-ho millor, potser 
canviant la motxilla per una 

maleta de rodetes ho faria tot més 
senzill! 

AMB LA MOTXILLA A L’ESQUENA
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L’art i la història s’han fusionat per fer un homenatge 
a totes aquelles persones que van patir la Guerra Civil, 
la llarga dictadura, l’exili o qualsevol de les doloroses 
situacions que té com a conseqüència una guerra.

L’artista local Xus Duran gran interessat en temes de 
recuperació de la memòria històrica en una sortida cultural 
a la ciutat d’Elna va quedar impactat per la maternitat, per 
la seva història i pels camps de refugiats propers, Argelers 
i Sant Cebrià, entre molt altres. Tal fou l’impacte, que 
aquella mateixa nit no va poder deixar de pintar sobre les 
situacions  que li despertaren la maternitat i la infalible 
feina de la suïssa Elisabeth Eidenbenz. 

Així va ser com va néixer un projecte titulat del Roig al 
Violeta i on a través d’unes quinze obres l’artista ens 
mostra el patiment de la guerra, la llarga postguerra i la 
repressió, l’exili i la Maternitat d’Elna, una petita illa de pau 
enmig d’un oceà de destrucció.

Després d’uns mesos de reflexió i creació, l’exposició 
serà inaugurada el proper mes de desembre al Centre 
d’Interpretació 115 dies de Corbera d’Ebre. Una ubicació 
plena de simbolisme ja que la pèrdua de la batalla de l’Ebre 
comportà la fi de la guerra i de la República. El mes de 
febrer estarà exposada a la biblioteca Manuel de Pedrolo 
de Sant Pere de Ribes, amb la intenció que continuï el seu 
viatge per altres sales i museus del país fins que finalment 
exposi a la ciutat d’Elna. 

Pels que no en teniu coneixement, l’Elisabeth Eidenbenz 
va morir el passat mes de maig, amb noranta-set anys. 
Va patir l’Europa d’entreguerres; amb només vint-i-tres 
anys, just finalitzats els seus estudis de magisteri, va venir 
a Burjassot (València) amb un grup de voluntaris suïssos. 
Era l’Espanya del 37. Una Espanya en guerra. Una Espanya 
dividida. Una Espanya destruïda i sense ànima. 

L’Elisabeth va viure en les seves carns el xiulet de les 
bombes i la desesperació dels que es queden sense casa. 
Sense familiars. Sense esma.

Ja al 39, l’Elisabeth s’està a Barcelona, enmig del caos de la 
retirada. Pel camí va perdre molts companys i companyes i 
el dol de l’Espanya abatuda es va convertir en el seu dol.

Al març d’aquell any arriba a l’estació de Perpinyà. 

La Guerra havia portat a més d’un milió de persones cap 
a França. Prop de 300. 000 espanyols i catalans van ser 
internats en camps de refugiats. Camps improvisats en 
qualsevol lloc, a la platja mateix i delimitats pels ferros. 
Sense latrines, ni aigua potable, en condicions un cop 
més, infrahumanes. Fugien d’un infern per entrar en un 
altre. 

Argelers, Sant Cebrià, Barcarès, Arles, Prats de Molló, 
Ribesaltes, Gurs, Bram, Agde, Setfonts, Mazères... són 
noms que no s’haurien d’esborrar mai de la història 
col·lectiva del nostre país, perquè “un país que oblida la 
seva història està condemnat a repetir-la”.

Només una visita al camp d’Argelers va servir l’Elisabeth 
per agafar consciència que la lluita continuava. “Allà no hi 
havia les bombes d’Espanya però la mort també es veia en 
els seus rostres. Vaig veure una dona que cridava, duia un 
nadó al coll i era mort. Duta per la desesperació li havia fet 
un biberó amb aigua de mar...i l’havia matat”.

Aquesta estampa la va conduir per inèrcia a continuar 
treballant. La necessitat d’una maternitat era urgent. 
Dones embarassades que donaven a llum a la mateixa 
sorra de la platja. A d’altres les portaren a uns estables a 

L’EXPOSICIÓ D’EN XUS DURAN SOBRE LA GUERRA 
CIVIL I LA MATERNITAT D’ELNA 
COMENÇA EL SEU VIATGE.

Text: Míriam Ojeda
Il.lustracions: Xus Duran
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Perpinyà, però el noranta cinc per cent dels nens i nenes 
morien per desnutrició, fred o falta d’higiene. En aquell 
context de mort, calia una esperança per la vida. Un petit 
raig de llum en un infern inhòspit. 

L’activitat fou frenètica. Primer el projecte s’ubicà a Brullà, 
però la falta d’entesa per part del propietari de la casa 
el copsà. Els permisos es retardaven i les necessitats 
eren urgents. Davant d’aquest drama humà, Elisabeth 
Eisenbenz aconseguí organitzar una maternitat en una 
petita mansió del poblat d’Elna. 

La Maternitat d’Elna, on des del desembre del 39 fins l’abril 
del 1944 varen néixer 597 nens i nenes.

Era l’única possibilitat  per aquells nens i nenes, i les 
seves mares, per sortir amb vida d’aquell cau de mort i 
desesperació. Amb les mares febles i les condicions que hi 
havia als camps era gairebé impossible sobreviure. 

Hi ha una cita literal d’Elisabeth Eidenbenz que denota 
l’essència de la seva persona i el seu coratge per lluitar 
efusivament per la pau: “De nena ja vaig aprendre el 
significat de les paraules llibertat, igualtat, solidaritat, de 
jove vaig lluitar per defensar-les i ara de gran continuo 
pensant que cal preservar-les per arribar a una societat 
més justa, més humana i sobretot més pacífica.

Continuo reivindicant les mateixes coses que l’any 1937, 
que ningú sigui jutjat ni pel seu origen, ni pel color de la 
seva pell, ni per la seva llengua, ni pels seus ideals...que 
els recursos del món es reparteixin equitativament, perquè 
a ningú no li falti el menjar, perquè les religions no siguin 
barreres, perquè a ningú li trepitgin la dignitat.

Amb tot això no hi he renunciat ni hi renunciaré mai, 
seguiré defensant-ho fins els dia que em mori. Aquest és 
el meu catecisme vital.”

El cas de l’Elisabeth ha de servir d’exemple. I només amb 
recerques i feines com les del Xus Duran i l’Assumpta 
Montellà, en el cas de la maternitat d’Elna, i molts altres 
escriptors, intel·lectuals i artistes podrem deixar de banda 
l’amnèsia obligatòria per recuperar la memòria col·lectiva 
de totes aquelles persones que patiren la injustícia de la 
guerra i dels quaranta anys de silencis imposats, en un 
moment 

El silenci és la porta de l’oblit!!!
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Cuinar els aliments sobre una pedra calenta és la segona 
manera més antiga de cuinar que es coneix després del foc directe. 
A més a més de ser una forma mil·lenària de preparar els aliments, 
és una manera natural, simple, sana i higiènica.

recomanació

idees
suggeriments

propostes

recomanació

propostesidees

conceptesconceptes
novetats

novetats

consells consells suggeriments

idees
suggeriment       LA TRATTO : Carn a la pedra 

D’altra banda és una manera molt 
divertida i socialment molt còmoda 
de compartir una taula en un entorn 
agradable.

Els que solen fer barbacoes (o 
“asados” com li diuen els argentins 
i els uruguaians) coneixen el gran 
plaer de veure com es van coent 
les carns i les verdures, provant el 
seu punt just segons la preferència 
del comensal. S’aconsegueix la 
mateixa satisfacció preparant els 
aliments sobre pedres per cuinar, 
sense la feina de controlar i regular 
el foc al gust dels comensals perquè 
cadascun pot tenir la seva pròpia font 
de calor i preparar així els aliments al 
seu gust i al seu temps. En definitiva, 
ens acostem a un sistema proper 
a l’ideal de tenir una cuina simple, 
ràpida, que s’adapta perfectament 
al gust i als temps de cada persona, 
sense impedir sinó tot el contrari, 
de compartir una taula amb altres 
comensals.
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per
Ramon Prats

Ingredients per a 4 persones:

600 grs de vedella picada

2 cebes mitjanes 

600 grs de tomàquet natural ratllat

6 ous

Sal

Pebre negre

Oli d’oliva

Espècie de “pinchos morunos”
(ras el hanout)

El bon menjarEl bon menjar

Elaboració:
Amassem la carn de vedella amb una ceba picada ben 
petita, dos ous ,

una mica d’espècie moruna, sal i pebre. Quant estigui a 
punt fem mandonguilles petites i reservem.

En una cassola de fang tirem un raig d’oli i sofregim 
una mica l’altra ceba  (també ben picada). Seguidament 
tirem el tomàquet ratllat, tapem la cassola i a foc lent 

deixem coure cinc minuts, rectifiquem de sal i 
tirem una mica més d’espècie ras el hanout, 
incorporem les mandonguilles i tornem a tapar 
la cassola, sempre a foc lent, fins que estiguin 
cuites. Finalment tirem els quatre ous restans i 
deixem quallar al gust.

El plat està a punt per servir.

Nota: Normalment aquest plat s’elabora amb tajin 
individual com a la foto, però el podeu fer amb cassola 
de fang o normal per a les persones que vulgueu que 
també quedareu bé.

Bon profit.

K E F TA  TA J I N E
(cuina marroquí)



20                                     L’Altaveu nº 63 any 2011

Del 16 al 23 de julio la Casa de Andalucía de la Comarca 
del Garraf a celebrado su XXV Semana Cultural Andaluza, 
semana conmemorativa con un cuarto de siglo de historia a sus 
espaldas.

La edición de este año ha sido especial debido a sus 25 años 
y se ha homenajeado a todos los presidentes, profesores y 
profesoras de baile, componentes de los distintos grupos de 
baile, chirigotas, teatro y coros que han participado en los 25 
años de historia.

Todos los actos, se han celebrado en la sala Sol del Centre Civic 
L’Espai de Les Roquetes, con la única excepción del recital 
poético y de guitarra que tuvo lugar en la Sala Polivalente de la 
Viña d’en Petaca.

La organización de esta Semana Cultural ha quedado muy 
satisfecha por la participación de socios y simpatizantes en los 
distintos concursos y muestras culturales que se han realizado 
durante la semana cultural, así como los que nos han honrado 
con su participación a dichos actos, de los cuales tenemos que 
destacar la Obra de Teatro y la Fiesta del Reencuentro. 

Los actos comenzaron el sábado 16 con un pregón a cargo del 
Alcalde del  Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes señor D. José 
Antonio Blanco Abad, cuyo discurso tuvo un buen recibimiento 
por parte de todos los asistentes que llenaron la Sala Sol del 
Centre Civic de Les Roquetes. A Continuación se procedió a 
la inauguración de la exposición fotográfica muy interesante 
titulada “CADIZ CLARIDAD SALINAS”, cantándose los 
himnos tanto de Andalucía y Catalunya con la participación 
de todos los asistentes, siguió con la actuación de los cuadros 
de baile y coro rociero de la Entidad, asistiendo este acto 
inaugural varios concejales de los Ayuntamientos de Vilanova 
y la Geltrú y Sant Pere de Ribes, así como representantes 
de la FAC (Federación Andaluza de Comunidades) y una 
representación de la Diputación de Barcelona, que hizo entrega 
al Presidente Juan Lobato, de un libro titulado (Parcs Naturals 
“PAS A PAS”).

Al día siguiente, domingo 17, se llevó a cabo la obra de teatro “La 
Ventolera” de los hermanos Álvarez Quintero, interpretada por el 
grupo de teatro amateur “El Albero, Taller de Teatro Andaluz”, 
siendo un acto muy destacado de esta semana cultural, a la que 
asistieron unas 350 personas que con sus aplausos dieron calor y 
fuerza a los asistentes para redondear la noche.

El lunes 18, el torneo de dominó se realizó en el salón de actos 
de nuestra Entidad, Pje. Fluviá, 2, de Les Roquetes, de cuya 

partida final salio vencedora la pareja formada por los señores 
Manuel Borrego y Antonio Gil.

El Martes 19 y Jueves 21,  (Concurso Gazpacho y Muestra 
Gastronómica) son dos actividades que tienen un carácter 
algo más familiar y muy marcado por la asistencia de socios, 
participantes y amigos con sus respectivas familias, pudiéndose 
disfrutar de una gran variedad de platos por todos los 
asistentes.

Miércoles 20, en la Sala Polivalente Vinya del Petaca del 
Ayuntamiento de Les Roquetes, se realizó el festival de Guitarra 
y Poesía, bajo la dirección del maestro D. Manuel Borrego y 
con la participación de socios, amigos y alumnos de las clases 
de guitarra, cuya actuación también contó con el aplauso y el 
disfrute de todas las personas que tuvieron a bien asistir al 
mismo.

El Viernes día 22, con el patrocinio de la FAC (Federación 
Andaluza de Comunidades), disfrutamos con la Noche 
Flamenca, y cuando los cantaores tienen ganas de agradar y 
hacerlo bien, se crea un ambiente especial de complicidad 
con el público y la implicación entre todos hace que el cante y 
quienes lo escuchan produzca una noche espectacular, como así 
fue, escuchándose los Olés emocionados que espontáneamente 
surgían de entre los presentes de la Sala Sol del Centre Civic 
de Les Roquetes, esa comunión forma parte de la Cultura del 
Flamenco en Andalucía.

Sábado 23, se clausura la  XXV Semana Cultural, se procede a la 
elección de la reina para el próximo año, recayendo la elección 
por el jurado compuesto por las anteriores profesoras de baile, 
en la guapa señorita Andrea Hidalgo Herrera. Se entregó un 
recuerdo a todos los asistentes con motivo del 25 aniversario 
de la Entidad, se brindó con cava y pastel conmemorativo y 
finalizamos en los jardines  con una batucada y una exhibición 
de fuegos artificiales a cargo de los Diables de Les Roquetes.

Todos los actos, han contado con una amplia asistencia de 
personas que en muchos casos han sobrepasado las expectativas 
que se tenían al respecto, lo que hace que todas las personas que 
han trabajado en la preparación y ejecución de todos los eventos, 
se sientan completamente satisfechas con el desarrollo de la 
XXV SEMANA CULTURAL ANDALUZA llevada a efecto 
por la Casa de Andalucía de la Comarca del Garraf.

XXV SEMANA CULTURAL ANDALUZA

Passatge Fluvià, 2  -  Apart. de correos 43
08812 Les Roquetes  -  Sant Pere de Ribes - Tel. 93 814 24 30



El jurat del Primer Concurs de Fotografia de Festa Major-2011 de Les 
Roquetes ha emès el següent veredicte:
1r  Premi    Lambert Gràcia de la secció fotogràfica del GES
2n Premi    José Luis Heras del Grup Fotogràfic Centelles
3r  Premi    Pepe Cabello de la secció fotogràfica de Globalitza’t-e

El jurat ha estat format per: Andreu Noguero membre de la Federació 
Catalana de Fotografia i president 
de la secció fotogràfica del Grup 
d’Estudis Sitgetans

 Joan Ars fotògraf de reconegut 
prestigi que exerceix les seves 
activitats professionals a Les 
Roquetes.

 El lliurament de premis es farà a la 
Sala Polivalent de la Biblioteca Josep 
Pla de Les Roquetes el proper 16 de 
Setembre a les 19.30 h.

Globaliza’t-e Garraf

Primer Concurs de Fotografia de Festa Major-2011 
convocat per Globalitza’t-e

1er premi

EXPOSICIÓ:  UNA VISIÓ DE GAMBIA
Quim Fabregas

Del 19 al 30 de setembre.
Sala polivalent, biblioteca Josep Pla, Roquetes.

UNA VISIÓ DE GAMBIA és una proposta fotogràfica que 
ens acosta a l’experiència de l’amistat. Mostra les emocions 
de les persones que han participat com a receptors en el 
projecte hidroagrícola de Julanguel, Gàmbia. Un projecte 
iniciat pels seus immigrats a Catalunya, i per les persones 
que, des d’aquest país, han fet una opció personal o 
comunitària per facilitar la vida a aquells 
que anhelen un present i un futur més 
digne.

Redacció.



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