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Editorial
quest mes L’Altaveu estrena seccions, dues, “L’entrevista”, per
la Isabel Ojeda, jove periodista ribetana, on podrem trobar en cada
número personatges de relleu del nostre municipi, i “L’armari” de la
Imma, on la moda és la protagonista de una secció que dirigeix la
Imma Coll, assessora d’imatge personal i corporativa.

En aquesta edició “L’entrevista” ens dóna l’immens plaer donar a conèixer una
mica més de qui ha estat per L’Altaveu un pilar de noblesa i saviesa. Per qui,
merescudament, sentim una profunda admiració i un infinit agraïment. En JosepLluís Palacios, treballador incansable en pro de la cultura general, i la de Ribes en
particular.
La memòria en totes les seves vessants és l’eina imprescindible per poder continuar
mirant endavant. El present ha estat forjat sempre per un passat i tots dos temps són
fonaments del venidor futur. Per tant la memòria s’ha de valorar, cuidar, conservar i
sobretot compartir, perquè d’aquesta manera no es perdi mai.
L’esport va fer esclatar de participants les jornades del cap de setmana del 23, 24 i
25 de setembre amb tot un seguit d’activitats dels que us fem cinc cèntims.
Llar Betània, un pla d’inserció social en tots els àmbits i ubicat a Ribes, celebra
aquest any el seu 20è aniversari amb la mirada posada en el futur i la continuïtat.
El Contrafort, crec que apel·la també a la memòria, ens presenta a l’Àgata, que
potser, encara que ella ja no se’n recordi, va ser algú de qui la Juani no se’n vol
oblidar.
De viatge tornem a Xina, aquest cop, la més rural i profunda on des de temps
immemorables, són els fidels guardians de les més ancestrals tradicions.

L’Altaveu és el mitjà, però sense els seus col·laboradors que omplen pàgines

per transmetre petites parts de la seva “memòria”, cadascú a través de la seva
professió, afició o experiència personal, els lectors, que reben tot el que oferim, i
viuen, senten, entenen i comparteixen, o no, i els nostres patrocinadors que ens
donen en confiança la promoció de les seves empreses i establiments, entre tots,
mirar de fer possible el no oblidar.
Fins aviat!
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L’Entrevista...
Josep-Lluís Palacios

Isabel Ojeda
Periodista

EDAT: 53 anys
LLOC D’ORIGEN: Ribes
PROFESSIÓ: historiador , geògraf, professor de català
QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL MUNICIPI?: tot,
m’agrada sor�r amb la família a passejar fins el pi de la
palanca, el castell de Ribes, l’església vella, Sant Pau...
CANVIARIES ALGUNA COSA DEL MUNICIPI?: les coses
sempre es poden canviar a millor

Recaptador d’informació de mena. Així defineixen
els qui coneixen de ben a prop en Josep Lluís
Palacios. M’atén a casa seva, assegut a la seva
butaca, segur de sí mateix. La Che, la seva dona,
l’acompanya, com sempre. La curiositat podria
ser el tret caracterís�c que el defineixi, sempre
interessat en tot allò que passa i ha passat a Ribes.
Ja m’havien adver�t, en Palacios és perfeccionista
i coherent amb els seus principis i valors... I tenien
raó, res del que diu és irreflexiu, m’explica amb
detalls tot el que li pregunto, s’assegura que ho
he entès correctament, i fins que el meu gest li
confirma, no con�nua la conversa. M’explica amb
una lluentor especial als ulls que des de la transició
ha par�cipat en l’esfera social, cultural i polí�ca del
municipi. Historiador, professor, director d’ins�tut,
inves�gador… Ha fet, assegura, tot allò que volia
fer. Una malal�a que l’afecta encara avui dia, el
va obligar, explica, a deixar la docència, una de les
seves passions. Però això no li ha impedit con�nuar
treballant per escriure la història passada i present
de tots els ribetans.

L’instant en que en Josep-Lluís Palacios rep de mans de
l’historiador Ramon Arnabat la Medalla d’Honor per la seva
constant labor en l’estudi i la promoció de la cultura
penedesenca, i la seva col.laboració amb l’IEP.
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Vostè ha estat un dels historiadors que ha pogut documentar
la transició des d’un punt de vista local, ha tractat temes que
fins fa poc eren tabú, com la Guerra Civil i el Franquisme, ha
buscat tes�monis, fonts… Ha estat di�cil la lluita per recuperar
la memòria històrica?
RESP: Fa uns 20 o 30 anys, quan vaig començar a documentar
tot allò que havia passat a Ribes durant el Franquisme, el poble
estava molt endarrerit. Tants anys de dictadura, sense llibertat…
havia arribat el moment d’acabar amb el silenci. Recordo que
vaig passar molts dies inves�gant al cemen�ri, buscant fonts,
tes�monis d’aquesta època tan fosca… Vaig parlar amb les
famílies, no sabien on estaven els seus morts, o com els havien
afusellat… Ha estat una tasca complexa. Però calia que quedés
escrit, molts dels tes�monis eren gent gran, molts ja no hi són.
S’havien de recuperar les seves vivències perquè no caiguessin
en l’oblit. Tenia la necessitat que sor�s a la llum.
Quin ha estat l’esdeveniment històric del municipi que més
l’ha marcat?

En Josep-Lluís amb la nostra col.laboradora Isabel, en un
moment de la entrevista que molt amablement, com no podia
ser d’altra manera, ens va brindar a casa seva.

RESP: Per mi un dels moments més emocionants i gloriosos
van ser les primeres eleccions municipals, el 3 d’abril de l’any
els marrecs que jugaven a la plaça o les famílies que passejaven
1979. Recordo aquell dia, estava a primera fila vivint el moment
pel poble li demanaven una foto. Mig Ribes té fotos fetes per
amb la màxima intensitat... Ho �nc gravat a la memòria,
en Jaume Gómez. Pagaves una pesseta, altres te les regalava...
recordo la gent organitzada en les meses
Però el més lloable és l’esforç que va
electorals fent el recompte de vots. Hi havia
fer per difondre la cultura al municipi.
molta expectació, els baixos de l’ajuntament
“Quan engego un projecte Ell ja era gran i escrivia cançons de
estaven plens de gom a gom. Tots volíem
caramelles, les lletres dels diables,
m’hi he d’entregar en cos corregia textos, ar�cles, publicacions en
viure en primera persona aquell fet històric.
Totes les forces vives del poble hi eren
i ànima, sinó no el faig. Hi català... A finals de l’època franquista
presents. Va ser un moment memorable
principis de la transició feia classes
he de creure, si hi crec no idea català
després de tants anys de dictadura. Avui
als baixos de l’ajuntament, les
m’emociona encara, i em gra�fica veure
�nc problema en dedicar-hi feia gra�s, no volia cobrar res. Quan dic
com els meus fills es prenen seriosament
que per mi era un referent ho dic perquè
esforç i temps”
el moment de votar. Aquest gest, dipositar
ell, com jo, s’es�mava la cultura, era un
el vot a les urnes, ha de ser un deure, una
apassionat.
obligació... Hi ha gent que ha oblidat el que significa, hi ha joves
Historiador, professor, inves�gador,… amb quina d’aquestes
que no comprenen que durant la dictadura no teníem llibertats,
facetes gaudeix més?
se’ns privava d’aquest dret.
Repassant la història de Ribes, quin personatge creu vostè que
no s’hauria d’esborrar mai de la història del municipi?
RESP: Bé, podria esmentar moltes persones, però si hagués de
triar-ne una parlaria de Jaume Gómez, el fotògraf del poble.
Tinc molts instants gravats a la memòria on hi apareix, per
mi va ser un referent. Era una persona generosa, entregada...
Recordo que quan la gent anava a l’ajuntament a renovar-se el
carnet era ell qui feia les fotos, i volia regalar-les a tothom. Però
quan va obrir la papereria Can David va deixar de fer-ho perquè
no volia perjudicar el negoci. Impossible d’oblidar tampoc quan
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RESP: La veritat és que per mi és impossible escollir. Quan
engego un projecte m’hi he d’entregar en cos i ànima, sinó no
el faig. Hi he de creure, si hi crec no �nc problema en dedicar-hi
tots els esforços i el temps. Per exemple, quan Can Puig va ser
centre pilot en desenvolupar el projecte de treball de recerca
sabia que era com un experiment, però ens hi vam entregar a
fons i avui dia encara s’aplica. També vaig entregar-me quan
donava classes a La Mina o a Gavà, sabia que tenia molta
responsabilitat, treballar amb nens i joves, les bases de la
nostra societat. El mateix em passava quan inves�gava fets
històrics o quan era regidor…

Josep-Lluís Palacios passejant per un dels racons que més li agraden de Ribes: l’IES CAN PUIG. Allà, assegura, va viure una etapa molt
important de la seva vida.

Creu que la gent jove sabrà valorar tot
l’esforç que s’ha fet per construir la
història del municipi?
RESP: Jo crec que sí, hi ha joves amb moltes
ganes de �rar endavant, de construir coses
noves… Moltes vegades m’han demanat
recolzament, els hi he donat consells…
Aquest interès ja denota que les coses
van bé, que hi ha gent amb ganes, amb
il·lusions i això em dóna molta sa�sfacció.

“Em sento molt es�mat
al poble, sincerament…
(somriu)
Em
dóna
sa�sfacció saber que
el que he fet ha servit
d’alguna cosa.”

Ha estat un dels col·laboradors més fidels de la revista
L’Altaveu, es va interessar en el nostre projecte com va fer anys
abans amb la revista Montgròs. Ha publicat a diaris com El
Punt, ha rebut la medalla d’Honor dels Premis Reconeixement
2011 que atorga l’Ins�tut d’Estudis Penedesencs per la seva
tasca en l’estudi i la promoció de la cultura… Però es sent
reconegut pels ribetans?
RESP: Clarament sí. Em sento molt es�mat al poble,
sincerament… (somriu) Em dóna sa�sfacció saber que el que
he fet ha servit d’alguna cosa. Per exemple, l’altre dia anava
pel carrer i un nano d’origen magrebí em va aturar a la zona
peatonal i em va dir: “Tu ets el Palacios?”. Jo li vaig contestar
que sí, i ell va respondre: “l’any que ve jo aniré a Can Puig i
m’han parlat molt bé de tú!”… El que més em va il·lusionar és
que aquest nano �ndria uns 12 anys. Quan vaig deixar Can Puig

ell ni havia nascut…
Em sembla una persona molt apassionada,
per quina cosa sent predilecció?

RESP: M’agrada buscar, remenar, documentar
per trobar coses interessants. Entre les moltes
passions que �nc gaudeixo cercant llibres
an�cs. M’agrada pujar a Barcelona a visitar
les fires de llibres d’ocasió, llibres de vell.
Busco i remiro entre centenars de volums
an�cs alguna cosa sobre la nostra comarca. Em fa molta il·lusió
trobar per exemple postals de Ribes, Sitges, Vilanova. Allà he
trobat vertaderes joies.
Ha hagut, però, de prendre alguna decisió complicada…
RESP: Sí, l’any 1997 em van detectar una malal�a. Vaig haver
de deixar l’equip direc�u de l’IES Can Puig, va ser un cop dur.
Recordo que va ser una sorpresa per tothom, van quedar
clavats… Però jo ho tenia clar: si estava malalt i no podia estar
al cent per cent, era absurd con�nuar. L’equip direc�u ho va
entendre i sempre m’ha recolzat.
Creu que els joves con�nuaran, ara que s’ha fet camí,
inves�gant i treballant per difondre la cultura local?
RESP: Tant de bo…

L’Altaveu nº 64 any 2011

03

L’armari de la ImmA
Imma Coll
Assessora d’Imatge Personal i Corporativa
Llicenciada en Psicologia
icasesoriaimagen@gmail.com

Jaqueta texana
DECOMODA
39,95 €

Un ja no sap com vestir-se
A primera hora del ma� fa fred, però al
migdia fa una calda... i per la nit som-hi una
altra vegada. No sé com ves�r-me!!

Bossa teula
DECOMODA 26,00 €

Et sents iden�ficat? No saps com ves�r-te? Hi
ha algunes peces de roba que et poden ajudar,
només hi has de pensar. La clàssica jaqueta de
punt, una de texana, un mocador, una camisa...
però això no és tot. Com podem combinar tots
aquets accessoris sense perdre el nostre es�l
o fins i tot creant-ne!

Texà blau clar
DECOMODA 36,00 €

Per exemple una situació de dia entre
setmana, avui pot ser un dia d’aquells
en que surts de casa amb uns texans i
una samarreta de �rants o màniga curta,
pensem en quelcom tant senzill com això. Ara
plantegem com adaptar el look al nostre es�l.
Elegant: recupera aquella jaqueta que vas
comprar per a una comunió i una bossa XXL,
si t’agraden els tacons no ho dub�s i sinó, unes
“manole�nes” t’aniran perfectes.
El toc: un collar llarg daurat o bé de perles.
Esport: aquest look és genial per u�litzar
la jaqueta de xandall i les bambes que tant
adores.

Bossa bandolera
DECOMODA 16,00 €

Samarreta blanca
DECOMODA 14,95 €

El toc: uns mitjons ben diver�ts o amb aires
infan�ls.
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Casual: fantàs�c per anar amb jaqueta texana,
una bossa pe�ta �pus “clutch” o cartera de mà
i unes sabates planes de cordons.

Jaqueta punt teula
DECOMODA 15,95 €

El toc: un cinturó d’es�l masculí.

Cinturo camel
DECOMODA 7,95 €

Lady: perfecte per anar amb americana o
blazer, bossa de nansa curta per agafar a la mà
i unes sabates de saló.
El toc: ulleres de sol vintage.
És ja conegut per tots el micro-clima que
caracteritza la zona del Garraf, especialment
a Ribes on el massís ens situa al rovell de
l’ou. Per això els ribetans que treballen fora
de la comarca s’han de veure cada dia ves�ts
“a capes” talment com si d’una ceba es tractés,
i així aconseguir adaptar-se a les diferents
situacions climatològiques que ens depara la
jornada.

Texà blau fosc
DECOMODA 34,00 €

Pe�ts consells:
Foulard
DECOMODA 6 €

Bossa camel
DECOMODA 24,00 €

Noies, no oblideu mai portar a la bossa un
mocador o foulard, si en tens de tots
colors agafa aquell que combini amb
els colors que portes aquell dia, sinó
un blanc o negre sempre t’aniran
bé. Si vols pots aprofitar i fer-te amb
un foulard amb els tons de moda, nude
o també conegut com a colors maquillatge.
Això si, mai oblidis que un mocador o foulard
és una peça que està molt a prop de la cara i
per tant si el color no és el que millor t’hi va es
notarà molt. Si no saps com escollir el color és
molt senzill, col·locat sempre aquell color que
només mirar-te t’alegri la cara, aquell color
que potencia els teus ulls, mai aquell color
que t’apaga la pell.
Nois, per a vosaltres també hi ha un
foulard. Ara que està especialment de
moda no �ndreu problemes en trobar-ne
un per a vosaltres. Escolliu un foulard de cotó,
amb desgastats o de colors llampants si us
atreviu. Recordeu que el foulard, a diferència
del mocador, és aquell que té forma allargada
com pot ser una bufanda. Si no ho teniu clar
no dubteu en anar acompanyats d’una amiga
o preguntar al dependent/a de la bo�ga.
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Afeccions del sistema nerviós: Miastènia Gravis
o Canvi en l’expressió facial, dificultat per somriure i gesticular.
Bernat Planas Pascual
Fisioterapeuta i terapeuta Bobath
Especialitzat en neurologia
bernat.planas@fisioterapeutes.org

La miastènia gravis (MG), del llatí i el grec, i significa literalment
“debilitat muscular greu”, és una malaltia neuromuscular
autoimmunitària i crònica caracteritzada per graus variables de
debilitat dels músculs esquelètics (els voluntaris) del cos.
La MG és un defecte en la transmissió dels impulsos nerviosos
en la unió neuromuscular. Els anticossos alteren, bloquegen o
destrueixen els receptors d’acetilcolina (el neurotransmissor
encarregats de generar la contracció muscular).
La MG és entre tres
i quatre vegades més
freqüent en dones. Pot
aparèixer a qualsevol
edat i normalment debuta
amb un quadre insidiós
de pèrdua de forces, que
ràpidament es recuperen
amb el descans però que
reapareix en reiniciar
l’exercici.

o Dificultat per respirar.

o Trastorns en la parla (disàrtria). La veu surt com “gangosa”
per falta de força en les cordes vocals, la llengua, etc.

• Proves complementàries:
o Proves electrofisiològiques: Es basa en l’estimulació elèctrica
repetitiva de diferents nervis per detectar una alteració de la
transmissió neuromuscular.
o Anticossos contra receptors d’acetilcolina.
o Estudis radiològics: Un 10% dels pacients de Miastènia
gravis pateixen timoma (tumor al Tim).
Avui dia, gairebé tots els pacients poden reprendre una vida
normal amb un tractament adequat.

Els més importants són els següents:
• Corticoides.
• Anticolinesteràsics (evita la
degradació de l’acetilcolina).
•
Immunoglobulina
intravenosa.

Pot afectar a qualsevol múscul esquelètic del cos, normalment:
• Els de la regió ocular provocant una ptosi palpebral
generalment asimètrica que provocarà diplopia (visió doble).
• Músculs de la zona bulbopontínia (fonació, deglució, masticació).
• Expressió facial.
• Músculs respiratoris.
• Cintures escapular i pèlvica.

• Timectomia en casos de
timoma.
Tractament
Miastènica:

de

la

Crisi

La crisi miastènica és l’exacerbació de la debilitat muscular
capaç de posar en risc la vida del pacient. Generalment
passa per insuficiència respiratòria causada per debilitat de
la musculatura intercostal i el diafragma.
El tractament ha de ser en una unitat de cures intensives

Es pot diagnosticar mitjançant:
• Clínica:
o Cansament agut, falta de força muscular.
o La caiguda d’una o ambdues parpelles.
o Visió ennuvolada o doble.
o Marxa inestable o irregular, debilitat en els braços, les mans,
els dits, les cames i el coll.
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o Dificultat per deglutir els aliments i líquids.
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S’ha d’excloure la possibilitat que la crisi sigui causada per
un tractament excessiu de la medicació anticolinèrgica (crisi
colinèrgica), suprimint el tractament temporalment. No obstant
això, la causa més freqüent de la crisi és la infecció recurrent,
que altera la immunitat del pacient. . Les bases del tractament
consisteixen en la an�bioteràpia ràpida i eficaç, la ven�lació
assis�da i la fisioteràpia respiratòria
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En aquest L’Altaveu continuem el
nostre viatge per la Xina. Deixem
de banda les dues grans ciutats, i
comencem la ruta des del nord cap el
sud de l’immens país.
Després dels intensos dies a les grans
ciutats, vam trobar tranquil·litat
a la vila de Pingyao, la ciutat
emmurallada
millor
conservada
de Xina. Tota envoltada de pedres
mil·lenàries, carrers de llambordes
amb cases típiques plenes de fanalets
vermells penjant a les portes. És
molt recomanable llogar una bici per
aquesta petita ciutat, admirar les cases
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amb patis antics. Entrar en algun dels
encantadors temples budistes, recórrer
la muralla i admirar les negres taulades
de les cases més autèntiques. El
passejar per la nit, quan la gent surt a
comprar a les paradetes ubicades a peu
de carrer, i gaudir d’unes excepcionals
tallarines especials d’aquesta ciutat
són dos dels principals atractius de la
vila de Pingyao.
Amb un parell de dies n’hi ha prou
per visitar i recórrer la ciutat, i visitar
dos temples Budistes que es troben
a escassos 10 km de Pingyao, el de
Shuaglin, i el de Zhenguo, ideal per

admirar pintures i estàtues sense
l’aglomeració de turistes.
De Pingyao vam continuar la ruta
cap a Xi’an. Especialment coneguda
per albergar l’exèrcit de guerrers
de terracota.
Contemplar aquesta
meravella arqueològica és una de les
visites imprescindibles a Xina. Tres
foses on s’excaven i restauren els
guerrers, i el pavelló principal amb
més de sis mil guerrers disposats en
interminable fileres.
A banda de l’Exèrcit de Terracota, però
la ciutat de Xi’an mereix un parell de

dies, visitant les pagodes de la Oca
major i menor, perdre’s pel barri
musulmà, i sobretot, la antiga muralla
que la voreja. Un cop més, és molt
recomanable llogar una bici i recórrer
els 14 kilòmetres de muralla per sobre
la ciutat.
Si de Xi’an vols anar cap al sud del país,
el millor és comprar bitllets d’avió. En
tren el viatge pot ser inacabable. Així
doncs, continuarem ruta cap a la ciutat
de Guilin.
En arribar a aquesta ciutat te’n adones
que la Xina és tant gran, que de nord a

sud, semblen països diferents.
La província de Guanxi es troba
envoltada d’uns paisatges únics al
món, els paisatges càrstics.
Guilin és una gran ciutat que
normalment és trampolí de sortida per
la perla del sud: Yangshuo.
Una divertida forma de arribar-hi és
en barca de bambú, en un petit creuer
pel riu Li. Durant més d’una hora
tindràs el plaer de veure uns paisatges
increïbles en la immensitat de la natura
i amb l’únic acompanyament d’altres
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Malauradament el poble de Yangshuo
ha sucumbit a l’aglomeració turística
i a l’estiu és realment aclaparador
passejar pels carrers principals
abarrotats de gent, restaurants,
botigues i discos. És per això que si
es busca tranquil·litat, has de sortir del
centre.

Terrasses d’arròs de la Columna del Dragó, a Longsheng.

L’excursió
comença
travessant
petites viles mil·lenàries, com Long
Ji, Ping’an o Dazu pujant pujols
amunt fins el punt més alt i delectarse amb, sense dubtes, d’una de les
panoràmiques més belles del país.

grups de visitants que fan carreres amb
les barquetes.
Yangshuo és un petit poble, envoltat
d’un paisatge aclaparant, únic, com si
de l’escenari d’una pel·lícula fantàstica
es tractés, centenars de pics punteguts
i afilats omplen i envolten els camps
d’arròs. Una bona forma de gaudir
Yangshuo és llogar una bici o un
ciclomotor i recórrer tots i cadascun dels
indrets i camins que envolten el poble.
Descobrir la Yueliang Shan (vall de la
lluna), la cova de l’aigua, i la infinitat
de racons de bellesa excepcionals.

Tallarines �pics i especials de Pingyao.

12

Des d’aquí vam realitzar una
excursió a un dels paratges naturals
més impressionats que hem vist i
d’imprescindible visita, les terrasses
d’arròs anomenades “La Columna
del Dragó”. Es tracta d’una sèrie de
terrasses construïdes sobre pics de més
de 800 metres d’altitud.

Torre interior de la ciutat em murallada
de Pingyao

Passeig elevat de la muralla de Xian.
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Arribar-hi amb autobús públic és
relativament fàcil, encara que es perd
molt temps, i el temps és molt limitat.
Nosaltres vam optar per negociar
amb un taxista, i després d’una llarga
batalla de regateig, vam aconseguir un
conductor per tot el dia per un molt
bon preu.

Paisatge c àrs�c des del riu LI, a Yangshuo.

Ancianes jugant a cartes xineses a Yangdi,
una de les pe�tes viles a la vora del riu Li.

Després de passar uns quants dies
gaudint a la natura del sud de la Xina,
vam prendre camí cap les rodalies
de Shanghai. Unes 20 hores de tren
nocturn ens portarien a la ciutat dels
grans jardins per excel·lència Shuzou.
Coneguda també com la Venècia
xinesa, Shuzou és una ciutat plena
de canals, una mica descuidats, tot
s’ha de dir. Aquesta deixadesa és
compensada amb la visita a qualsevol
dels seus jardins, dignes de la millor
fotografia del país. Com que hi havia
bastants jardins per visitar però no
tant de temps, vam visitar els més
emblemàtics el Jardí del Mestre de les
Xarxes, i el Jardí de l’Administrador
Humil, el més gran i impressionant.
També és pot passejar pel centre
històric de la ciutat i trobar-se amb
temples budistes i pagodes.
Des de Suzhou vam fer una excursió
d’un dia a la petita vila de Tongli. El
seu gran atractiu és el casc antic ple
de canals, ponts i laberíntics carrers.
A priori, l’estranger ha de pagar 100
yuans només per entrar al casc antic,
però no us deixeu enganyar, no és
obligatori.

Remer travessant el riu Li.

Des de Suzhou vam fer alguns
quilòmetres enrere per passar uns dies
a la fantàstica ciutat de Hangzhou,
famosa pel llac Oest, admirada durant
milers d’anys per artistes i poetes
xinesos per la seva bellesa, i no és
exagerat. Amb un perímetre d’uns
69 km, el llac Oest és un indret de
pau, ideal per passejar, seure a llegir,
a parlar, a dormir en una barqueta
enmig de l’aigua, a fer milers de fotos
, a recorre’l en bici i quedar-se amb
ganes de més, en fi, una ciutat que a
nosaltres com a epíleg del viatge és va
encantar.
A banda del llac, el casc antic de
Hangzhou està molt ben cuidat i val la
pena passejar-s’hi.
Per finalitzar diríem que a través de les
fotografies, contempléssiu la bellesa
de tot el que hem intentat explicar.
Però sovint, una imatge val més que
mil paraules.

Dones portadores de materials
i equipatges a les terrasses de
Longsheng.
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LA 10à DIADA DE L’ESPORT HA MOBILITZAT
ENGUANY UN MILER DE PERSONES.
Més de 200 persones al sopar, 600 persones a les zones esportives i els
assistents a la resta d’actes programats fan d’aquesta celebració una
cita anual de referència per a l’esport local.

La celebració de la desena Diada de l’Esport al
municipi, realitzada principalment el passat cap de
setmana del 23, 24 i 25 de setembre i coorganitzada per
26 entitats esportives del municipi i el Servei d’Esports
de l’Ajuntament, ha estat tot un èxit.
El divendres 23 de setembre, a la Finca Mas Solers, es
va celebrar el tradicional sopar de la Diada amb una
assistència de 220 persones i una vintena d’entitats i
clubs esportius. En el decurs de la vetllada es va dur
a terme una acte de reconeixement i homenatge a
diverses persones i associacions vinculades a l’esport
local:
- Maria Mata Sanabra, com a model de jove
voluntària
- Carnisseria Casas, com a establiment col·laborador amb
els clubs.
- Reconeixement als 25 anys de Senders de Grans
Recorreguts dels Grup Excursionista els Xulius
CSR.
- Albert Pascual Albareda, per les seves fites en el
món de l’Atletisme.
- Josep Maria Butí Caverdos, pels seus 35 anys
com a president de l’Associació de Caçadors Ribes i
Olivella i pel foment de la Diada de l’esport.
- Als familiars de Miguel Meca Torres, per tota la
tasca de foment de l’esport a les Roquetes. I la placa
que es va lliurar, era una reproducció de la que es
posarà al pavelló de les Roquetes, que portarà el seu
Nom.
- Magí Mestres Fontanals, per reconeixement dels 25
anys dins del Ribes Club Patí, pel foment de la Diada
de l’esport així com també per ser el presentador de la
gala de les darreres edicions.
Pel que fa als actes del dissabte al matí a Ribes, també
hi va haver força participació i, per la tarda, l’activitat
a la zona esportiva de Bosc de Plaça va ser constant
i molt positiva, doncs es van instal·lar unes 11 carpes
d’entitats esportives diferents, entre elles algunes de
noves com el Club Esportiu Twirling, la secció de
Farra i Acció dels Xulius, la secció d’Espeleologia
del Ger i el Club de Tennis de Ribes.
De les activitats que podia fer la canalla n’hi havia
de tots tipus, però van tenir molt bona acceptació el
rocòdrom de la secció d’Espeleologia del GER, les
dues pistes de mini tennis, el circuit d’activitats de
sensibilització organitzat per Junts en Acció, l’espai
d’hoquei patins pel Ribes Club Patí, les cistelles del
Club Bàsquet Ribes, entre d’altres. Així mateix van
aixecar força expectació les exhibicions de Twirling,
Patinatge Artístic, Taekwon-do i l’exhibició de
natació sincronitzada organitzada pel Club Natació
Vilanova amb una 50 de persones de públic.

14
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D’altra banda, cal destacar que a la Roda dels
esportius hi van participar 8 entitats i 120 nens i
nenes de diferents edats que van poder practicar tots i
cada un dels esports que s’oferien.
D’aquesta manera, unes 300 persones van poder
gaudir d’una jornada esportiva al Bosc de Plaça.
El matí del diumenge es va iniciar amb la realització
de la primera cursa popular de Ribes a les Roquetes,
amb sortida a l’Espai Blau i arribada al pavelló de
les Roquetes (activitat organitzada per l’Agrupació
de Balls Populars de les Roquetes, l’Espai Blau,
Decathlon, X Terra i el Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes).
La prova va comptar amb una participació d’unes 146
persones i en la categoria masculina es va imposar
l’atleta Albert Pascual. En l’apartat femení, la primera
classificada va ser Laura Ríos.
Els primers tres guanyadors masculins, van ser :
1. Com a primer classificat, Albert Pascual Albareda.
2. Com a segon classificat, Jordi Martínez.
3. Com a tercer classefictat, Raúl Colorado.
En la classificació femenina,:
1. Com a primera classificada, Laura Rios.
2. Com a segona classificada, Pilar Guallar.
3. Com a tercera classificada Anna Castellví.
Diumenge també va tenir lloc la primera passejada
popular amb bicicleta organitzada pel Club Ciclista
de les Roquetes, l’Espai Blau, Decathlon, Esports
Prieto i el Servei d’Esports de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, on s’hi van apuntar una vuitantena de
persones.
Al final d’ambdues activitats hi va haver dos sorteig
de materials pels participants.
A igual que a Ribes, però diumenge, la zona esportiva
del Pavelló de les Roquetes va acollir diverses
activitats adreçades als més petits, com futbol
sala, el corfbol, bàsquet i les exhibicions de GimJazz, Taekwon-do, entre d’altres. En aquest cas, la
Roda dels esportius a les Roquetes es va fer amb
l’organització de 4 entitats i la participació de 160
nens i nenes i durant tot el dia s’hi van deixar caure
un total de 300 persones, aproximadament,
A part de tot això, cal recordar que enguany també
s’ha fet, durant la setmana, jornades de portes obertes
a algunes instal·lacions esportives, com el Camp
d’Aeromodelisme, el clubs de tennis de Ribes i les
Roquetes o el camp de tir al plat. Tanmateix, cal
destacar el torneig que va organitzar la Penya Jove de
les Roquetes amb molt bona participació.

LA LLAR BETÀNIA FA 20 ANYS
Les portes de
la llar Betània
sempre
han
estat obertes.
Enguany, tot
just, fa vint
anys.
Han
arribat
a
l’edat adulta
després d’haver madurat un projecte
educa�u que ha donat com a fruit el
poder acompanyar a tot un seguit de
joves, entre catorze i divuit anys, amb
diferents problemà�ques de �pus
social i familiar. Una tasca gens fàcil.
Els noies i noies hi fan estada a manera
de residència en un entorn d’acollida
que els permet formar part d’un pla
adreçat a la inserció social en tots
els aspectes: l’afec�u, l’educa�u, el
psicològic... amb l’objec�u d’orientar
els joves que es troben en conflicte
social per diferents mo�us relacionats
amb el seu entorn més inmediat.
L’equip d’educadors i educadores
de la Llar Betània, juntament amb
els equips d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, juga un paper molt
important en l’aprenentatge dels joves
per tal que siguin autònoms, es facin
seus un seguit de valors, sàpiguen
desenvolupar-se amb normalitat dins
la societat i s’obrin camí dins l’entorn
familiar, les relacions socials, el món
laboral, etc.

El centre, ubicat a la carretera del Carç
de Ribes, forma part de l’Associació
Educa�va per a Joves Betània, i és
alhora col.laborador de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i
Adolescència (DGAIA) del Departament
d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya. Va néixer el
1991 gràcies a l’interès d’un grup de
professionals amb ganes de millorar i
oferir als joves en conflicte social les
mateixes oportunitats que qualsevol
altre adolescent, d’ajudar-los en la
seva integració sòcio-familiar atenent
alhora les seves necessitats afec�ves i
emocionals.
Ara que la Llar Betània fa vint anys, cal
donar les gràcies a la tasca de totes
les persones que fins ara hi ha estat
vinculades d’alguna manera o altra i als
que el fan seguir endavant amb força.
Per celebrar aquest esdeveniment,
han posat a punt un seguit d’actes
on hi som tots convidats i que són els
següents:

Divendres 14 d’octubre
19.00h Taula Rodona : “Infància en
risc: respostes educa�ves”
Lloc: Biblioteca Manuel de Pedrolo
Dissabte 15 d’octubre
11.00h Par�t de futbol sala + vermut
Lloc: Bosc de Plaça
16.00h Cercavila de la Batucada Black
Drum
Recorregut:
de la Plaça del Bus a la Plaça Marcer
17.00h Actuació del Mag Indi
18.00h Xocolatada popular
Lloc: Plaça Marcer
Dissabte 22 d’octubre
21.00h Sopar a la Masia La Serra
Lloc: Camí del Montgròs
Venda de �quets a la Llar Betània
Des de les pàgines de l’Altaveu, el
millor desig de con�nuïtat per la Llar
Betània de tal manera que la seva tasca
pugui con�nuar ajudant uns joves que
es mereixen una oportunitat. Per
molts anys!
Redacció

A N U N C I A’ T

93 896 41 75
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Qualitat fotogràfica i humana
Fins el passat 30 de
setembre
vam
poder
gaudir a la sala polivalent
de la Biblioteca Josep
Pla de Les Roquetes, de
l’exposició “Una visió de
Gàmbia” del fotògraf Quim
Fàbregas, organitzada per
l’entitat Globalitzat-e, dins
la línia de les activitats
fotogràfiques amb les que
progressivament ens van
endinsant en el meravellós
món de la imatge.
Quim Fàbregas ha estat
format com a fotògraf en
els cursos impartits per
l’entitat Foto-Film Calella,
i per l’Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya, completant la seva formació de
manera autodidacta i a través de la investigació personal en
el mon de la fotografia.
La seva trajectòria professional està avalada per més
d’una cinquantena de premis a nivell tant nacional com
internacional.
Fotògraf aventurer i solidari, ha convertit la seva experiència
vital en l’organització de viatges solidaris per diversos països
en un ventall d’exposicions com “Retratos imaginarios I i II”,
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“Anantapur, la India de Vicenç Ferrer”, “Adivina mi pais” i
“Una visión de Gàmbia”. Tasques humanitàries l’han portat
a fer reportatges a l’Índia, Àfrica i Xile, amalgamant així, les
seves dues passions.
Un acte de clausura de la exposició on en Quim Fàbregas
va parlar per al nombrós públic assistent, fent un repàs a
la seva trajectòria amb un passis de diapositives. Recull
representatiu de la seva activitat viatgera.
Pepe Cabello

El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

MEMÒRIA DE PEIXOS

N

o li agradaven les anxoves. En un
món on sempre hi predominen
els tòpics, val a dir que res a
veure amb aquesta història.
Podria semblar el contrari, però entre línies i amb quatre
paraules, provaré de demostrar-vos que mai a gairebé
ningú, se li hagués pogut acudir res més inversemblant
sobre l’Àgata.
La història, tampoc té un començament flagrant ni molt
menys interessant, de fet, la història a explicar-vos no
comença, és més aviat un mentrestant.
Així doncs, mentrestant les llums s’encenien, abans de
l’hora del gall i corrien pel carrer dues o tres parelletes a
amagar-se. Mentre la primera foscor del capvespre tenyia
els terrats de blanc-obscurs... En el decurs doncs, de dues
o tres o quatre hores, el món va fer un gir de l’alçada del
campanar de la vila... per l’Àgata... i per mi.
Després de dues guerres, centenars de batalles i un viatge
imaginari arreu del món dels somnis, tot allò que l’Àgata
havia esperat durant tants i tants anys, es va perdre.
Amb no res a fer, amb no res a pensar, amb no res per
a viure... quan l’Àgata va conèixer la seva malaltia no va
trigar gaire en oblidar-ho.
De sobte tot era meravellós, sorprenent, insòlit, emocionant
i al mateix temps terrorífic. L’escala de casa havia perdut
encant, l’ascensor esdevingué un ésser estrany, els miralls
no reflectien pas el què tenien al davant sinó una idea del
què podria ser.
Amb tot, la casa de l’Àgata tampoc era ja la mateixa. Ja
no estava sola. Hi havia noves fotografies, nous mobles,

tot era massa,
massa desconegut
i al mateix temps
fantàstic.
Innocència al costat
d’impotència. La ingenuïtat
al costat
de la saviesa. Un conjunt massa
heterogeni
per a ser harmònic, que atorgava al paisatge un ambient
difícil d’explicar, però immensament descriptiu. Per les
mancances, pels abusos, per les esquerdes. Un trencadís de
present sense passat.
La història, tampoc té un començament flagrant ni molt
menys interessant, de fet, la història a explicar-vos no
comença, és més aviat un mentrestant.
Tot d’una els instants s’esvaïren per a convertir-se en petites
eternitats efímeres com sospirs. Tot d’una els sospirs, ara,
esdevenen el llenguatge que ens abraça, el símbol d’una
entesa. El somni.
L’Àgata com jo, que de petita somniava, ara escolta,
observa... però ja no reconeix. Mentrestant jo l’admiro,
l’escolto, li parlo, l’estimo i torno a començar.
La història, tampoc té un començament flagrant ni molt
menys interessant, de fet, la història a explicar-vos no
comença, és més aviat un mentrestant.

La Juani
PD, Pendent des del 21 de setembre, Dia Mundial de
l’Alzheimer, Amor.
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17

e reco
n
t
s
o
p
reco
s
o
s
t
r
t
n
p
n
e
e
im
r
im
r
e
e
g
g
s
g
l
g
s
onsel tes novetats su postes es
cepte lls su
c
o
e
r
p
d
p
i
e
c
n
conse
idees
co
proposta...
És en un emblemà�c espai en el món de la restauració del nostre
municipi on s’ha instal·lat recentment el restaurant Sant Telmo.
Ubicat on era abans “El tovalló verd”, en José Luis, responsable
de l’establiment, agraeix la possibilitat de donar con�nuïtat a tant
caracterís�c local.
Sant Telmo, és un
restaurant especialitzat
en carns d’importació i
nacionals més selectes.
La seva història no és
pas recent, el proper
mes de novembre celebra el seu desè
aniversari el local que Sant Telmo té al carrer Vila i Vila 53 a la
zona del Paral·lel de Barcelona.
El mateix caire, importat a Ribes, amb la garan�a de la mateixa direcció i l’experiència dels
deu anys d’història.
Una amplia i acurada carta amb flaire de brasa argen�na, una selecta bodega de vins, i una
rebosteria casolana, acompanyada amb un ambient selecte, amable, i a la vegada familiar,
ens acompanyarà durant tot l’àpat.
Durant tota la setmana, Sant Telmo, també ens ofereix la possibilitat d’un menú execu�u,
amb molt bona relació
qualitat/preu. I no podem
deixar de comentar les seves
impressionants graellades per
a dues persones.
Ampli local amb una còmode
disposició de taules, disposa
també d’un saló privat, i de terrassa interior per a fumadors.
Sant Telmo, ens ofereix també les nits del dijous i dels dissabtes actuacions
de tangos i boleros.
Emblemà�c local, immillorable ubicació, direcció experimentada, cuina
amplia i acurada, ambient selecte i tracte amable i familiar...
Gaudir d’un àpat és menjar a Sant Telmo.
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El bon menjar

per
Ramon Prats

Ingredients per a 4 persones: COLIFLOR AMB BEIXAMEL I
1 coliflor gran
200 gr. de botifarra negra
100 gr. de formatge ratllat al gust
1 litre de llet

BOTIFARRA DEL PEROL
Elaboració:

3 cullerades soperes de farina

Tallem la coliflor a ramells i la posem a bullir amb aigua
i una mica de sal procurant que quedi al dente, un cop
bullida l’escorrem i la col·loquem en una safata per anar
al forn.

sal

Per altra banda farem la beixamel :

pebre negre

En una paella posem la mantega i el oli d’oliva en la
mateixa proporció, afegim la farina i barregem bé fins que
quedi una mica torrada, tirem la sal el pebre negre i la
nou moscada llavors anem afegint la llet a poc
a poc sense deixar de remenar fins que quedi la
textura desitjada.

30 gr. de mantega
30 gr. de oli d’oliva

nou moscada

Després tallem la botifarra del perol a trossets
petits i els barregem amb la salsa beixamel.
Finalment cobrirem la coliflor amb la beixamel,
el formatge ratllat i uns trossets de mantega i
portarem la safata al forn per gratinar.

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

La casa de Andalucía celebra los actos
durante el mes de septiembre como
cada año, después del paréntesis
vacacional.
Participó en la ofrenda floral junto a las
demás entidades del núcleo municipal
de Les Roquetes con motivo de la
díada del 11 de SETEMBRE.
El domingo 18 de septiembre, el
concurso de paella que se celebró
en la zona pic nic de la Vilanoveta,
un total de 10 parejas se dieron cita,
se impuso la pareja compuesta por
el matrimonio Cristóbal Tello y María
del Carmen Olmos que obtuvo como
premio una cena para dos personas
en el restaurante el Groc de Vilanova
i la Geltrú.
El jurado estuvo formado por la señora
Manuela Sánchez Sánchez y los
concejales del Ayuntamiento de Sant

Pere de Ribes, Manuel Colorado y
Paqui Carrasquilla.
Eligieron el ganador por unanimidad
después de probar cada una de las
paellas.
Los próximos actos a realizar por la
casa de Andalucía.
El domingo día 9 de octubre caminada
popular salida a las 9.h. de la zona
pic nic de la Vilanoveta a la llegada
butifarrada popular para todos lo
participantes.
Fin de semana Rural 4, 5, 6 de
noviembre casa de colonias CAN
GRAU (OLIVELLA) con actividades,
excursión a pie al PUIG de la MOLA,
visita al monasterio de los monjes
Budistas de la Plana Novella.
Un saludo
Casa de Andalucía

Araceli Salas presenta estos días sus
últimas obras en la Sala Polivalente
de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
de Sant Pere de Ribes.
Se trata de una amplia exposición
de repujados y esmaltes inspirados
en obras de los autores preferidos
por la artista, tales como Alphonse
Mucha,
Edward
Burne-Jones,
Cicely Mary Barker, John Willians
Waterhousee, Jacques-Luis David,
Auguste Rodin, Francisco Goya y
Diego Velázquez. Tiene especial
predilección por maestros simbolistas
y prerrafaelitas.

Araceli Salas, habilidad
y sensibilidad creativa

En esta artista se dan tres
características necesarias: habilidad
manual, paciencia y sensibilidad
creativa. Tiene gran experiencia,
domina varias técnicas y trabaja
con diversos materiales. Posee el
gusto y la sensibilidad para elegir
los mejores modelos y ver donde
hay posibilidades para realizar sus
obras.
El buril de la artista y su técnica
depurada
consigue
resultados
espectaculares sobre el metal.
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Formas
sutiles
y
delicadas,
volúmenes y movimientos, fuerza
delicada que persevera para ir
formando curvas y texturas, golpe
certero que se convierte en gracia y
exquisitez. Sólo lo justo, la fórmula
mágica para diferenciar la creación
de la rutina. La sutileza del pincel,
el betún de Judea, el color y los
dedos de la artista a modo de soplo
creativo que da vida a la obra.
Al elegir obras conocidas resulta
mucho más emocionante conseguir
que el espectador olvide el original
para pensar en una obra plena de
matices y de personalidad. La obra
modelo sólo como inspiración para
el creador que la convierte en
propia con su interpretación y visión
personal.
Una presentación muy cuidada
y armoniosa hace de esta
exposición un deleite para gustos
refinados y aficionados al arte.

J. Ruiz Dugo
(Sant Pere de Ribes, setiembre 2011

“ Trobada amb Cristòfol Almirall”
El
dissabte
8
d’Octubre
s’inaugura
l’ exposició que
inicia l‘acte de reconeixement
al
pintor, nascut a
Ribes,
Cristòfol Almirall i Mestre.

El conte està basat en la vida del
pintor, i ens permet viatjar des de
la seva infantesa fins als nostres
dies. El fil conductor per als més
petits és la Festa Major.
El missatge més important que
ens transmet aquesta història, és
que igual que l’Almirall, des de ben
petit, es va proposar un objectiu i
ha treballat dur al llarg de la seva
vida fins a aconseguir-lo, els nens
i nenes poden aconseguir allò
que es proposin amb l’esforç i
la constància, la curiositat i
l’estudi.
Al llarg de les seves pàgines
podem contemplar els quadres
d’Almirall, fotografies del poble,
divertits diables i timbalers
que ens van explicant el conte,
acompanyats dels dibuixos
d’uns
simpàtics
diables,
dissenyats
expressament
per aquest conte, per la
coneguda il·lustradora Sra.
Pia Vilarrubias.

L’Almirall i la Festa Major

Es faran un total de vint-i-vuit
exposicions que es podran veure en
diversos locals i centres culturals
de Ribes, les Roquetes, Puigmoltó i
Sitges. Per a poder visitar-les totes
s’ha dissenyat una ruta a seguir
que es trobarà a les Biblioteques
municipals, i a tots els locals on s’
exposi la seva obra.

El projecte inclou, el conte: “
L’Almirall i La Festa Major”

Autora:
de la Iglesia Aristi
ucció al català:
a Margalef i Usach
Quadres:
ol Almirall i Mestre
del petits diables:
illarubias Codina
ny i fotografies:
de la Iglesia Aristi
Maquetació:
Xavi Colom
mera edició:
octubre 2011

b la col.laboració

L’Almirall i la Festa Major

Aquestes exposicions formen part
d’un projecte més ampli, dintre
del qual hi destaca el reconeixent
i premi al Sr. Cristòfol Almirall per
la trajectòria professional com a
pintor i per la contribució, amb la
seva extensa obra, a l’enriquiment
i la difusió del patrimoni artístic
local.

A N U N C I A’ T

La idea inicial de tot aquest
projecte va ser donar a conèixer
dins de l’ àmbit educatiu les obres
d’art del més prestigiós pintor del
nostre municipi, el Sr. Cristòfol
Almirall. Gràcies al nostre pintor
l’alumnat podria descobrir de
primera mà que els somnis es
compleixen.
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Ha estat molt important l’ aportació de
la professora M.Cinta Margalef, que va
col·laborar amb l’orientació didàctica i
traducció al català de tot el Projecte i
també del conte.
El projecte ha esdevingut un veritable
treball d’ equip, on el granet de sorra
que cadascú ha aportat, ha servit per
avançar un pas més.
El més maco de tot plegat, ha estat
trobar que l’ Ajuntament de Ribes,
totes les entitats, els responsables
de les Escoles, i els ribetans en
general han col·laborat amb interès
i satisfacció, en aquest ambiciós
projecte que promet inscriure al
nostre pintor dins la història de Sant
Pere de Ribes.
Juncal de la Iglesia Aristi

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