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Editorial
a unes setmanes, algú va fer arribar a la redacció de L’Altaveu un
parell de fulls impresos. El seu contingut anava encapçalat per un títol que
deia “Sopa de pedres”, rondalla escenificada, i el signava en Xesco Boix.

Tot comença quan un soldat afamat arriba a un poble igual d’afamat que ell
per demanar aliment. Veient la resposta negativa dels seus habitants i amb
l’ingeni que la gana aguditza, va anar proposant a un per un a fer una sopa “de pedres”
on cadascú hi anava aportant alguna cosa, cassola, llenya, pedres, ceba, patates,
llenties, pastanagues, cigrons, sal, arròs, pollastre…
Al final, va treure les pedres i va compartir amb tot el poble la resta de l’olla. Amb un xic
de cada casa varen menjar tots i per tota la gana que tenien.
És tant senzilla la lliçó que és apta per a tothom. No pensem que per senzilla i/o evident,
és menys interessant. De vegades, saber les coses i no posar-les en pràctica es casi el
mateix que no saber-les.
Bé, ha quedat clar que compartir i col·laborar és un exercici en benefici de tots.
Aquest mes i donades les dates properes, ja s’hi diu doblegar-se encara que només sigui
una miqueta, apartar la vista del melic, i mirar al voltant a veure qué hi ha.
Acabem de sortir d’unes eleccions, “de pedres”, que cadascú ho entengui com vulgui, i
fem cap a les Festes de Nadal. Felicitat, Pau, Amor, més Felicitat, més Pau, més Amor…
Hi hem de ser. Perquè volem, perquè ens agrada, perquè ho sentim, perquè gaudim
d’allò més, o no, però hi hem de ser.
Així dons, i per encaixar aquest trencaclosques que és la vida, som-hi, que guaitant més
enllà dels nostres nassos hi ha persones, fets, esdeveniments, sorpreses , decepcions,
afinitats, complicitats, necessitats, alegria, esforç, dedicació, continuïtat, ingeni,
resolució, creativitat, dignitat, tristor… i agraïment.
Molt sincerament, moltes gràcies a tothom, en totes i cadascuna de les aportacions,
sigui de la vessant que sigui, que fan possible número rere número, que L’Altaveu
de Sant Pere de Ribes, sigui com la “sopa de pedres”, part de tots.
Fins aviat!
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Nadal, galets, torrons i pastorets
Ja torna a ser aquí el Nadal
amb les seves tradicions,
algunes molt arrelades i que
ens venen de lluny. Com “El
Pastorets”, que tenen el seu origen a l’edat mitjana quan els
pastors expressaven, davant de l’altar, la seva joia pel naixement
de Jesús amb textos senzills i cançonetes.
D’aquelles modestes representacions que eren un complement
esperat i profà de la Missa del Gall, hi ha documents del segle
XIII que ja en parlen. A partir del segle XVII, es van incorporar
els arcàngels Gabriel i Miquel, dimonis, diables i, fins i tot, els
Reis Mags i aquelles funcions van prendre tant de pes que fou
aleshores quan es va decidir fer-les fora de les esglésies.
Amb la revolució industrial del segle
XIX arriben els canvis socials i la
transformació del món rural. Els pastors
joves marxen a les ciutats i la majoria
de les representacions es fan amb pastors
ficticis i comencen a aparèixer textos
escrits i “Els Pastorets” en forma totalment
teatral s’ubiquen als teatres.

Ell mateix al definir la seva obra potser ens aclareix el perquè
del seu èxit: “El llenguatge casolà i planer en què apareix
escrita l’obra, els anacronismes que s’hi troben, la infantilitat
de la minsa trama, la bona jeia dels personatges, el tarannà
dels dimonis, tot us dirà bé prou que en escriure aquesta obra,
més que els sants textos i les històriques referències, m’han
fet de guiatge la bona olor de la molsa humida i del suro
florit i l’encís de la clàssica caseta de pessebre... Vull dir-vos
que l’autor d’aquest gran espectacle, amb tants actes, tants
quadres i tanta faramalla, no s’ha mogut de les escales de la
Seu en diada de Santa Llúcia”.
Aquesta obra va ser estrenada al Coliseu Pompeià de
Barcelona, el dia 24 de desembre de 1916 i
reestrenada al Teatre Català Romea, el dia
19 de desembre de 1918.

N’hi ha molt textos de “Els Pastorets” però
el més representat arreu i el més popular Dies 25 i 26 de desembre a les 7 de la tarda.
és el de Josep Maria Folch i Torres (18801950) el gran escriptor català de principis de segle passat.
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Doncs bé, ara que ja teniu més antecedents
de l’obra potser que us vingui de gust
assistir a una de les representacions de
“Els Pastores”que el Grup de Teatre Bell
Lloc farà aquest Nadal al Teatre del Centre
Parroquial. Perquè aquest dies de festa a
més de gaudir dels galets i dels torrons
tornem a sentir dins del cor aquella aroma
de molsa humida que deia el seu autor.
Joan Rosquellas

Can Mironet acull el Pessebre Vivent 2011

E
l Pessebre Vivent Parlat de Sant Pere de Ribes és un
espectacle inèdit i original que resulta atractiu tant per a la

escenes, textos, personatges, músiques, etc., tot i l’esforç
que això comporta.

Una de les activitats culturals de més importància que es
celebra al poble, de forma ininterrompuda des de fa 22
anys, és el Pessebre Vivent Parlat dels Xulius. En aquests
dies d’encant nadalenc, l’equip d’actors, tècnics, directors
i guies ens apujaran el seu particular teló, els dies 25, 26,
27 i 28 de desembre a la Masia de Can Mironet i serà
a través dels seus boscos, camins i la pròpia masia, on
veurem la representació dels seus quadres.

Des de l’organització del pessebre, es destaquen les
millores realitzades enguany, especialment en tot allò
relacionat amb l’acolliment i mobilització dels espectadors.
Ha millorat la senyalització en els accessos i l’aparcament,
així com la seguretat i visibilitat de les escenes mitjançant
nous mecanismes que regulen el volum d’assistents
a cada representació, de tal manera que, en cap cas,
s’excedeix en el nombre màxim previst en el qual
s’assegura que tothom gaudeixi de l’espectacle.

gent del municipi com per a la gent vinguda d’arreu.

El Pessebre Vivent de Ribes és l’únic a Catalunya que cada
any es representa en un lloc diferent, amb l’objectiu de
difondre el patrimoni del municipi i fent d’aquesta manera,
que entre pastors, àngels i dimonis, la gent conegui i
visiti indrets en molts casos desconeguts o inèdits, sense
accés al públic ja que són finques particulars.
A més a més, és un dels pocs Pessebres Vivents Parlats
que combinen escenes bíbliques amb altres quadres
de pastors, de caire més còmic, o escenes d’inferns i
dimonis.

L’organització del pessebre, vol recordar als espectadors
que tot i les millores, es tracta d’un espectacle a l’aire lliure
i recomanen anar abrigats i portar calçat còmode, encara
que el treball realitzat en l’adequació dels camins permet
l’accés a visitants amb cadira de rodes (amb ajuda en
algun tram) i a cotxets d’infants.
En darrer terme, cal dir que ha augmentat la seguretat i
vigilància per tal que no es repeteixin els actes vandàlics
que l’any passat van dificultar si més no, el començament
d’alguna representació.

Aquestes singularitats de l’espectacle han fet que el
Pessebre Vivent de Ribes sigui un referent comarcal i que
el prestigi a nivell català hagi anat augmentant amb els
anys des de la seva primera aparició l’any 1989, rebent
visitants de totes les contrades i apareixent, en diverses
ocasions, en diferents mitjans de comunicació de caire
nacional.

Es recorda que les entrades es posen a la venda de forma
anticipada a la perfumeria Mari Àngels, al bar de l’entitat
Els Xulius o bé es presenta l’opció de reservar-les a la
web del pessebre (http://ribes.org/pessebre) i es recorda
també que els dies 25, 26, 27 i 28, les entrades es podran
adquirir als Xulius (carrer Major núm. 13) i que en cap cas
es podran adquirir al lloc de la representació.

Tot i això, caldria destacar que, tot i la forta repercussió
que té el pessebre fora de Ribes, l’organització sempre
ha tingut com a prioritat que la gent del municipi es trobi
i participi d’un espectacle nou i completament diferent
al de l’any anterior, i d’alguna manera, sorprendre els
espectadors que any rere any tornen. Així que, a part de
l’indret on es realitza el pessebre, cada any es modifiquen

Així doncs, els interessats , un any més, podran gaudir
d’un espectacle idoni per a la festivitat d’aquestes dates,
i que a més, transmet el treball, la il·lusió, l’esforç i el
desig d’un equip que a través dels pastors més divertits,
la irreverència dels dimonis i la solemnitat dels àngels,
faran vibrar de ben segur, a petits i grans, de la màgia del
Nadal.
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L’armari de la ImmA
Imma Coll
Assessora d’Imatge Personal i Corporativa
Llicenciada en Psicologia
icasesoriaimagen@gmail.com

DAUR
DECO AT
MOD
19,95 € A

Ara ve Nadal...
Desembre, un mes molt intens. Un mes amb
moltes peculiaritats. Un mes molt esperat per
alguns, i molt temut per d’altres (sobretot
per qui s’ha d’instal·lar a la cuina per
delectar als seus convidats). Un mes, en
defini�va, en que tots ens engalanem més
o menys.
Amb l’arribada del Nadal del 2011 ens preparem
per rebre el 2012 i con�nuar amb el calendari de fes�us que
s’allarga fins al gener. Així doncs, tot un seguit de celebracions
amb molts adeptes a la fes�vitat i menys en el mo�u de la
mateixa.
Hi ha quelcom indiscu�ble en aquests dies: els carrers es
decoren amb llums i mo�us nadalencs; les cançons, per tots
conegudes, ens alegren amb les seves melodies; són dies per
estar a l’escalfor de la família o bé d’una bona manta; dies
que aprofitem per oblidar tot el nega�u per impregnar-nos de
posi�visme.
Per tot això, perquè és costum o senzillament perquè ens
ve de gust, aquests dies ens mudem, ens atrevim amb el
modelet de la temporada, aprofitem per comprar-nos
quelcom o trobem l’excusa per tornar-nos a posar
aquell conjunt. No en �nguis cap dubte, aquest any
també voldràs planificar amb temps quina roba lluir, i
una vegada més el temps se’t llençarà a sobre.
L’ar�cle que ara llegeixes té per objec�u ajudar-te a
planificar els looks i facilitar-te la tasca d’obrir l’armari i
afrontar el “i ara, què em poso?”
Com en totes les cases, hi ha uns dies que es celebren amb
més intensitat que d’altres. Seràs tu qui decideixi quan col·locarte el conjunt de més mudar. Per altra banda, recorda que fa poc
vas fer el canvi d’armari, així que (en teoria) hauries de tenir
controlat què hi tens i què tens que realment et puguis posar.
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MB
RÓ A
MAR TURÓ
CIN MODA
O
DEC € i 5,50€
12,95

Jeans:
Tens un top, samarreta, camisa o brusa que no saps
mai quan posar-te perquè t’hi veus massa ves�da?
Recupera’l i conjunta-ho amb un texà, si és fosc i ajustat
molt millor.

Ves�t:
Tens un ves�t que ja has u�litzat en altres ocasions?
Una de les tendències de la temporada és la barreja de
materials i teixits. Pots comprar-te una samarreta o top de
més festa i lligar el conjunt amb un cinturó �pus “fajín”.

EN
DEC CAJE
OM
O
10 € DA

Elements clau:
Arracades: Busca aquells colors, acabats i materials que
cap�n la llum i vigila amb la mida.
Collarets: Segueix el mateix consell que amb les arracades.
Posa especial atenció en la forma. Els allargats acabats
en forma de V t’aportaran alçada i esveltesa. Els �pus
“gargan�lla” són recomanats per a qui té el coll llarg. Els
rodons a l’alçada de pit t’aportaran volum en aquesta
zona.

Accessoris:
Són essencials per “adornar” un look i conver�r-lo per
que sigui adequat a les dates de que parlem. Ara bé,
recorda allò de “menys és més”, l’excés de joies pot
transmetre una imatge més propera a la vulgaritat que
a l’elegància.

L’Altaveu nº 66 any 2011
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Isabel Ojeda
Periodista

L’Entrevista...
Marc Roca

EDAT: 28 anys
LLOC D’ORIGEN: Sant Pere de Ribes
PROFESSIÓ: Enginyer de pista amb Ferrari i Masera�.
Títol: enginyer tècnic industrial especialitzat en mecànica.
Màster en Especialització Técnica en Compe�ció
Automobilís�ca (METCA)
QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL MUNICIPI?: la
tranquil·litat, l’ambient, la proximitat al mar i el Parc
Natural de Garraf
CANVIARIES ALGUNA COSA DEL MUNICIPI: m’agradaria
que �ngués més comerços. Per exemple, una zona
comercial ben definida i amb més varietat de serveis i
productes.
En Marc Roca té només 28 anys, però ja ha treballat en
més d’una desena de circuits d’Europa, d’Àsia i d’Àfrica
com enginyer de pista de Gran Turisme. És com el
germà gran del pilot perquè controla tots i cadascun
dels moviments del vehicle. Va guanyar el Campionat
Internacional Superstars l’any 2011 amb Masera�, el
Campionat Gran Turisme d’Espanya amb Ferrari dos
cops consecu�us, l’any 2007 i el 2008, i el Campionat de
Kars de Catalunya l’any 2007. Em parla d’entrenaments
lliures,de briefings, de job lists… Jo no sóc, ni molt
menys, una experta en motor, però sé que el seu
mèrit no resideix només en tot això que m’explica.
Desprèn llum, esperança per als milers de joves que
somnien, que tenen una vocació, que lluiten a diari per
aconseguir una feina, per fer-se un lloc... En Marc va
aprendre italià amb un manual de Ferrari, és capaç de
posar-se davant la càmera per parlar en anglès, francès
i italià en una roda de premsa. En Marc creu en la sort
però sap que cal sor�r a buscar-la... La sort, per a ell, és
la suma de tres paraules: hores, passió i acció.
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En Marc al podi celebrant el premi del seu equip.
Hi ha molt afeccionat al motor a la comarca del Garraf,
però explica’ns Marc, en què consisteix la teva feina?
Jo sóc enginyer de pista, qui estudia el comportament
del vehicle perquè sigui més ràpid. Escullo els alerons,
els pneumà�cs, controlo la mecànica del vehicle, la seva
posta a punt. L’objec�u és treure el màxim potencial en la
conducció. Per això durant les curses és molt important
la comunicació amb el pilot. La informació ha de ser
clara i contundent perquè al circuit no hi ha espai per
als dubtes. Abans de les compe�cions, però, hi ha una
preparació prèvia, la meva feina és fer els càlculs per
millorar el vehicle, el seu control... Quan hi ha curses
agafo l’avió dijous cap al circuit on toqui, i des d’allà
treballo amb els pilots per afrontar el cap de setmana.

I per què vas decidir treballar com a freelance en comptes
de fer-ho només per una empresa?
És una opció que m’agrada, em sento lliure de poder
escollir. Ara mateix treballo amb Ferrari i Masera�, i amb
ells he compe�t ja en 13 circuits repar�ts per tot el món.
La veritat és que aquesta llibertat em permet conèixer
vàries disciplines. Aprenc noves metodologies de treball
constantment, equips nous...
És vocacional la teva feina?

Un dels moments de la distesa entrevista amb en Marc.

Quin és el moment en que has sen�t més sa�sfacció a
Absolutament sí. Els meus pares sempre em recorden que
nivell professional?
quan era pe�t agafava la bicicleta i buscava qualsevol lloc que
�ngués baixada per �rar-m’hi. També em recorden que quan
tenia 4 o 5 anys, un dia vaig dir-li a la meva
Hi ha molts moments però si n’he de
àvia: “mira, un Seat! Mira, un Nissan! Mira,
recordar un diria que quan vaig aconseguir
“La base és no posaràvia, un Fiat”... Llavors va comprar-me un
que un pilot que no era professional pugés
se límits. Ens hem
llibre perquè es pensava que ja sabia llegir.
al podi. Era un noi jovenet que venia dels
d’inventar el que
Quan li va explicar als meus pares, li van dir
rallies. Vaig explicar-li el funcionament
que no sabia llegir encara, però que ja em
volem ser”
del cotxe, tot... Va quedar tercer. Quan va
coneixia les marques de tots els cotxes.
baixar del podi no va voler abraçar a ningú
fins que em va trobar a mi. Va ser un moment molt xulo!
He de dir, però, que sóc feliç a diari, quan em sento part
de l’engranatge de l’equip, perquè tots som importants...
Llavors sento molta sa�sfacció.
Què li diries a la gent jove que no té feina, però que té
molts somnis?

Treballant al Circuit

A N U N C I A’ T

Jo crec que la base és no posar-se límits. Ens hem d’inventar
el que volem ser. Hi hem de dedicar hores, passió, acció,
entrega. I quan això passa no hi ha res impossible. Hem
d’estar disposats a donar-ho tot en el terreny professional,
sempre i quan no afec� els límits de la vida personal,
perquè més enllà de la feina som persones.

93 896 41 75
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a faltar el poble. Afortunadament conservo la relació
amb els amics, els meus hobbies. M’agrada Ribes, el
Garraf, anar a Sitges a veure el mar, fer excursions
al Parc Natural del Garraf... Tot això m’omple, em
complementa.
Què diries si et digués que pots ser un referent per a
molts joves?

En Marc abraçant-se amb un pilot no professional que
va quedar tercer.

Uff, em sen�ria molt orgullós, però no crec que hagi
de ser un referent. I si ho sóc que sigui per les ganes
d’aprendre, la mo�vació... I no pas per on treballo.

T’ha condicionat a la vida el fet de ser de Ribes?
Sí, sóc més sociable, més pròxim. El fet de
ser de poble no m’ha frenat, he sor�t a
buscar el que volia, però sempre torno a
Ribes. Faig entre 20 i 22 viatges a l’any, a
principis d’any es�c entre 1 i 3 mesos fora
de casa per preparar les curses i trobo molt

08

“Si sóc un referent
que sigui per les
ganes d’aprendre, la
mo�vació... I no pas
per on treballo”
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Ja sé que no queda bé preguntar
això, però, el sou es correspon amb
la feina que fas?
Cobro la meitat de la il·lusió, la mo�vació
i la preparació que hi poso fent la meva
feina. Però per mi és suficient.

El
El contrafort
contrafort

L’

(perquè la contra ja té copyright)

UN CONTE DE LA VIDA

altra dia, a la Residència, la Natàlia
repassava els vidres, quan va sentir
la conversa entre la Vicenta i la
Sílvia la seva cuidadora. La Vicenta
li deia, que donava les gràcies,
perquè malgrat les mancances, les impureses d’una
vida dura i llarga, als seus 96 anys, podia entendre
aquelles petites coses de la vida que de xica no
trobaven resposta. Al menys no pas una resposta
que amb els anys semblés convincent.
La Vicenta, li explicava a la Sílvia, entre agraïda
i sorpresa, que en la seva infància, no entenia,
perquè a la dona del tercer, no podia saludar-la,“no
és gaire neta” li deien a casa. I és clar, exclamava
la Vicenta... aleshores, no es podia parlar de la
prostitució com en parleu ara. Les noies que, com
deien abans, eren d’una altra mena, no eren pas
artistes o famoses, malgrat ens semblava que
vestien d’allò més extravagant!
A la Natalia ja no li quedaven vidres en aquella
estança, però no volia pas deixar enrere aquella
conversa, aquella experiència i aquelles paraules
de la Vicenta, tan properes i al mateix temps tan
llunyanes. La Natàlia, que compaginava la feina a
la Residència amb algunes jornades extraordinàries
des d’algun racó de la carretera i que treballava
més hores de les que es poden comptar amb les
dues mans, per a poder tirar endavant una família,
de la que ella era la filla gran.
En acabar la jornada va tornar a buscar la Vicenta.
Necessitava dir-li que ella era neta, que no era pas
extravagant i per res del món, era d’una altra mena.
Necessitava dir-li precisament a la Vicenta, però
enlloc de dir-li res, li va demanar si volia passejar
amb ella pel jardí.
Encara no feia gaire fred, així que les següents
setmanes, cada migdia, la Vicenta i la Natàlia
passejaven pel jardí, i eren l’enveja de gairebé

mitja residència. Fet constatable quan corrien
amunt i avall tota mena de comentaris, davant de
la certesa de gairebé també tothom, de que entre
la Vicenta i la Natàlia no hi havia cap mena de
vinculació.
La Vicenta, havia estat pintora, havia recorregut
món dins del paisatge d’un antic pis de l’eixample
de Barcelona on havia desenvolupat tota la seva
creativitat i passió, a banda de dos o tres viatges a
Florència on havia realitzat les seves exposicions més
rellevants. La Natàlia, amb els dies, havia recorregut
a través dels records de la Vicenta, les millors
exposicions i museus de tota Europa i així oblidava
per unes hores cada dia, que la vida no sempre és
allò que escollim ni allò que sens passa pel davant.
La vida són totes aquelles petites coses, que en un
moment donat, sabem que voldrem explicar.
I més enllà de la veritat, dels viatges i dels records
de la seva amiga, el cert, és que l’última notícia de
la Natàlia que va rebre la Vicenta, va ser una postal
des de Florència.
La Juani
PD. Allí a Florència, la Natàlia, continua exercint-se...
però sap que voldrà explicar el viatge.

Un reportatge de:
Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

La Toscana
La Toscana és una de les regions més
famoses d’Itàlia. Terra de xiprers i vins
alberga algunes de les ciutats i pobles més
bonics d’Itàlia.
En la nostra pe�ta ruta per la Toscana, cal
destacar les ciutats de Florència i Siena.
Són ciutats ideals per passejar pels seus
pedregosos carrers.
Una molt bona opció és agafar el tren de
Roma cap a Florència. En un parell d’hores
t’hi plantes. Hi ha diversos trens, un molt
econòmic que és una mena de regional
que triga quatre hores però et permet
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gaudir de paisatges en colors suaus que
et transportaran als �pics quadres de la
Toscana.
Florència podríem dir que és la capital
de l’art. Bressol d’ar�stes com Dante o
Miquelangelo. El període cultural més
ric d’Europa, el Renaixement, començà
quan l’ar�sta Brunelleschi va finalitzar Il
Duomo.

David de Miquelangelo (la còpia ja que
l’obra autèn�ca es troba a la galeria
de l’Acadèmia), amb aquella perfecció
mil·limetrada. Però el David no es troba
sol. Increïbles escultures com la font de
Neptú, el “Marzocco” de Donatello o “ El
Rapte de les Sabines “ de Giambologna,
entre moltes altres dinamitzen el que
fou al segle XIV el cor de la vida polí�ca
floren�na.

Florència és un museu al carrer. Obert
a tothom. És indescrip�ble la sensació
d’anar passejant per la Piazza della
Signioria i deixar enrere un inamovible

El museu més famós de Florència és el
de l’Uffizzi, on es poden trobar les grans
obres de Bo�celli, Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Tiziano o Rubens.
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caminar per un estret carrer direcció la
Piazza del Duomo i de cop i volta al fons,
l’església es va mostrant mica en mica a la
teva vista, fins que per fi pots admirar una
grandíssima obra mestra. De fet, Santa
Maria del Fiore és la quarta església més
gran del món després de la de Sant Pere
a Roma, Saint Paul a Londres i la catedral
de Milà.
Admirar l’exterior pot portar-te molts
minuts gaudint de l’arquitectura i els
colors, a més a més davant de l’entrada
principal tens el Bap�steri amb la
famosíssima porta realitzada per Ghiber�.
A l’interior d’Il Duomo però, la cúpula
(obra de Brunelleschi) de 45 metres de
diàmetre i 100 metres d’altura deixa
bocabadat a qualsevol persona que la
contempli. Els frescos que representen
el judici final (pintats per Giorgio Vasari)
estan a l’alçada d’altres grans pintures al
fresc com la Capella Six�na. .
I con�nuant el passeig per aquesta
romàn�ca ciutat, creuant la Piazza de
la Signiora arribem al Ponte Vecchio, el

“Floréncia, capital de l’art”
El Palau Pi�, la Galleria dell’Accademia i
el Palazzo Vecchio també es poden trobar
grans obres d’art .
Florència és també la ubicació de grans
esglésies; San Lorenzo, Santa Maria
Novella i Santa Croce, famosa perquè al
seu interior es poden contemplar a més
dels frescos de Gio�o i Gaddi, moltes
tombes d’homes il·lustres.

Il Duomo amb el campanar al costat.

Però si una destaca per sobre de qualsevol
altra aquesta és Santa Maria del Fiore,
més coneguda com Il Duomo di Firenze.
Per nosaltres una imatge indescrip�ble,

La Piazza della Signioria amb el Palazzo
dei Ufizzi, amb la còpia del David de
Michellangello a la porta.
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de pedra prop del límit amb la regió
d’Umbría. En aquest poble vam gaudir de
la tranquil·litat i dels paisatges més �pics
i els que qualsevol persona que viatja a la
Toscana vol trobar, extensions de terres
groguenques, marrons i verdes, plena de
xiprers, alguns solitaris, i d’altres formant

d’Assisi. A l’interior de la Basílica, on es
guarda un estricte silenci, es pot gaudir
d’uns frescs pintats per Gio�o. La llàs�ma
és que alguna part d’aquests frescs però es
troben en un estat de desgasts evident. El
terratrèmol de 1997 van fer molt de mal a
les riqueses ar�s�ques de la zona.

Obres d’art a l’abast de tothom en la
Piazza della Signioria.

més famós dels sis ponts de Florència que
travessen el riu Arno, i on s’acumulen el
gran gros de turistes.

Vistes dels riu Arno amb els ponts que el travessen. D’entre ells el més famós, el
Ponte Vecchio.
fileres perfectes que semblen formar
camins sense cap des�.

Cúpula de Santa Maria de Fiore amb els
frescs del Judici Final.

A l’altre costat del riu i caminant una pujada
d’uns quants minuts s’arriba a la Piazza de
Miquelangelo, un mirador on gaudeixes
d’unes extraordinàries vistes de la ciutat de
Florència, amb la cúpula de Santa María de
Fiore imposant-se sobre la resta.
Marxem de Florència cap a Cetona (en
tren via Chiusi Chiantamo Terme), un
pe�t poble toscà amb boniques cases
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De Cetona vam anar a Pienza, una pe�ta
joia de la Toscana situada en el cor de la
Val d’Orcia. Amb una entrada de portes
medievals tornem a gaudir d’un casc amb
carrerons de pedra que inviten a passejar,
pe�tes bo�gues dels formatges �pics i
artesania de la zona. Camins que et porten
per sorpresa a miradors de paisatges
toscans inacabables.
De la Toscana vam fer una excursió a la
propera regió d’Umbría. Vam anar a Assisi
, la ciutat que va veure néixer un dels sants
més coneguts, San Francesco de Assisi
, fundador dels franciscans. Declarada
patrimoni de la Humanitat, el principal
atrac�u és la Basílica de San Francesco
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Carreró del pe�t poble de Cetona,
envoltada per cases de pedra i amb vistes
privilegiades als camps de la Toscana.

Paissatge �pic toscà des de la pe�ta ciutat de Pienza
Des de l’exterior de la Basílica hi ha molt
bones vistes de la regió. Passejar per Assisi
és també molt agradable, i no deixa de
sorprendre als que no estem acostumats,
veure frares franciscans amb la seva
indumentària caracterís�ca passejant
amb motxilles o prenen un cafè.

Poble d’Assisi amb els símbols dels
franciscans i la paraula pax (pau) als peus.

prensaRibesPRINT.pdf
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Però la Toscana dóna per molt més...
si tenim temps no podem deixar de
visitar la ciutat de Siena. La Piazza del
Campo, al cor de la ciutat i la catedral de
Santa Maria della Scala serveixen com

Frare franciscà passejant pels carrers
d’Assisi.

referència al famós Palio, on tenen lloc
les curses de cavalls. Ciutat universitària,
el seu casc an�c convida a passejar, a
assis�r a concerts, al teatre i a moltes de
les ac�vitats culturals que tenen lloc a la
ciutat.
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L’Equip
Alicia Cortés, Antonio Gil, Bernat Planas, Carles Miret i Massó,
Cris�na Perelló, Elisenda Diviu, Imma Coll, Isabel Ojeda, Josep
Graells, Josep-Lluís Palacios, La Juani, Míriam Ojeda, Núria Mar�,
Núria Pujol, Olga Navarro, Patricia Sazatornil, Pepe Cabello, Ramon
Prats, Xavi Colom, Xavier Callao i Xus Duran.

14

L’Altaveu nº 66 any 2011

Aluart,
Autoescola Tera
Bar Rest. Bus
C. d’estudis Reforça
C. Estè�ca Àngela

C.Estè�ca P
C. Estè�ca
C. Fisioterà
C. Veterina
Can Manel

Pelicos
Ribes
àpia Almirall
ari Sandy
l

Els nostres col.laboradors

Celler Can Pagès
Celler de Ribes
Centre Ar�s
Centre Chiropràc�c
C. de Rec. Funcional

Cermasa
Coaliment
Consermata
Construccions Ral
Creartribes

Decomoda
Electrònica Rius
Gimnas Ribes
Gombrèn
Instal.lacions A.Huete
Instal.lacions F. Sanchez
Instal.lacions Jaume Font
Joieria m. Fortuny

Kiddies Corner
La meva cuina
La Xarranca
Lectures de Tarot
Llenyes Ribes
Mascotes Ribes
Mercat La Sìnia
Natural Òp�cs
Oh Desaigües
Peix Gemma
Perruqueria S. Ponsa
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Polsat
Rest. Can Tabaco
Rest. Cervantes
Rest. La Tra�o
Rest. Mas Mastre
Rest. San Telmo
Ribes-Roquetes Informà�ca
Rovira
Speakeasy
Taxi Rafael García
Xarcuteria Pilar Tomás
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De mas
en mas

per Núria Martí

Can Miret de les Torres
Una de les cases d’estil modernista
del segle XIX més emblemàtiques del
paisatge de Ribes és la que trobem situada
al nucli de les Torres. El responsable de
l’obra, per un encàrrec del seu germà,
fou l’arquitecte vilanoví Josep Font i
Gumà (1859-1922), motiu per el qual es
coneix que antigament s’anomenés can
Font Gumà. El seu valor arquitectònic la
fa digne de contemplació, i al seu voltant
només hi ha silenci, vinyes i camps. El
mur que l’envolta forma paret amb el
camí que arriba a Les Casetes i can Pau
Roig, altres masies de l’entorn, i més
enllà la Carretera i ca l’Escolà. Un ampli
jardí amb centenàries palmeres dóna la
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benvinguda al vianant. L’admiració que
sentia Font i Gumà per la ceràmica es
fa palesa a cada pas, i tant els exteriors
com la part interior de la casa són plens
de rajoles vidriades amb delicats detalls,
formant preciosos murals.
De fet l’arquitecte va col·laborar en
la restauració del Castell de la Geltrú,
després d’haver donat a canvi una
important col·lecció de rajoles. A Ribes
també es va fer càrrec de la construcció
de la residència Redós de Sant Josep i
Sant Pere i de la font modernista de la
Plaça de la Font, inaugurada al 1906, en
commemoració de la portada d’aigües
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a Ribes gràcies a la creació d’un gran
dipòsit al cim del Montgròs. A Sitges,
entre d’altres, hi va fer l’edifici de
l’Hospital de Sant Joan.
Can Miret de les Torres està formada per
tres plantes, l’última d’elles les golfes, i
conté una bona quantitat d’estances que
encara avui conserven el seu encant. Tot
i que la part inferior és la que ocupa
actualment el masover, anys enrere
aquest havia conviscut al darrer pis,
que ara està reservat als propietaris de
la casa.
De fet, totes les plantes estan habituades

El portal d’entrada, d’arc de mig punt
adovellat i amb detalls a les finestres.

La façana principal i un lateral de la masia de can Miret de les Torres.

de tal manera que cadascuna d’elles
podria ser una única vivenda. A la banda
posterior s’hi troba l’antic corral i també
es pot observar una cotxera amb grans
ornamentacions a la seva teulada del
mateix estil que tota la casa, i on s’hi
solia guardar la tartana de l’amo o el seu
vehicle d’aleshores.
Un altre element important del jardí és
el pou fet de maó vist, que trobem a mà
dreta i el celler,construït sobre una base
de pedra, amb molts elements decoratius
i encapçalat per una imatge petita en
forma d’escultura. Un fet curiós és que
encara avui es troben diverses pedres
tallades a la part posterior de jardí,
amb la inscripció totes elles de les
inicials F. F. que es creu que podrien
estar relacionades amb els encàrrecs
de l’ aleshores comerciant d’ultramar,
Francesc Font Parés, que encomanava
diverses feines a Font i Gumà com
per exemple la casa Font i Parés, de

Vilanova i la Geltrú, que trobem ubicada
al carrer Sant Joan.
De can Miret de les Torres val la pena
destacar el balcó circular que conserva
en una de les seves cantonades, amb tota
la seva barana esculpida minuciosament,
així com el rellotge de sol que es manté
en un bon estat de conservació, i on hi
podem llegir la inscripció: Mon caminar
és segur, la llum del cel me guia. El
seu format és vertical i fet de material
esgrafiat i és dels pocs que disposa
de corbes de declinació solar que
corresponen a cada signe del zodíac, els
quals també s’hi troben representats. A la
banda de ponent hi trobem una inscripció
a la paret de pedra que indica la data de
1898, en relació a la construcció de
la casa. Quan la casa va deixar de ser
habitada pel germà de Font i Gumà,
aquesta va passar a ser propietat de la
família Miret, passant-se a anomenar de
la forma actual.

Pels volts de Nadal de l’any 1987 en Pere
Carbó i Esteve hi va entrar a viure com a
masover. Anteriorment n’hi havia hagut
d’altres, el que va rellevar s’anomenava
Victorio Argudo i era natural de Cuenca.
En aquells moments la finca comptava

El rellotge de sol de can Miret de les
Torres, de numeració àrab en la part
inferior i encapçalat per quatre plats de
ceràmica catalana.

L’Altaveu nº 66 any 2011

17

al municipi de Sitges, durant prop de tres
anys.
Un dels fets importants a valorar és la
bona conservació de la majoria dels
elements de la casa, les seves estances
i la situació immillorable del paratge
on el mas es troba ubicat. El seu valor

Balconada lateral de la casa, amb
mo�us florals i escuts, entre d’altres
ornaments.

Un dels diversos murals ceràmics, situat
al mur, que es troben al voltant de la
casa.

amb les actuals terres que avui encara
manté, un total aproximadament de vinti-cinc jornals.

arquitectònic és un dels llegats artístics
que Ribes avui dia manté dins el seu
paisatge natural. Quan es pon el sol cap a
la vesprada i una suau remor sacseja les
planes, can Miret de les Torres es torna
preciosa. El maó rogenc de les seves
façanes la converteix en un espectacle
per admirar, amb el poble al fons i el
cim del Montgròs, per on el sol, quan
es fa fosc, s’acaba amagant. Gaudim de
l’espectacle, i que aquest ens duri molts
anys.

En aquells moments la finca es
trobava en mans d’Antoni Mas Gras,
a diferència d’ara que s’ha dividit en
diverses societats. Quan en Pere hi
entrà de masover ja havia treballat a
d’altres masies com Can Pere de la
Plana, formant part de la cooperativa i
també de masover a can Planes, situada
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L’accés al baluard de can Miret de les
Torres.
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El bon menjar

per
Ramon Prats

Ingredients per a 4 persones:
1 pollastre de corral de 3 k. aprox.
(raça Penedès, Prat, Girona, etc.)
3 grans d’all
2 cebes mitjanes
3 tomàquets madurs
1 ampolla de cava (750cl.)
100 grams de pinyons
150 grams de prunes
Oli d’oliva
Sal
Pebre negre

pollastre de
corral al cava
Elaboració:
Salpebrem el pollastre i el posem a rostir en una
cassola només amb oli, quan estigui ben daurat traiem
el pollastre i en el mateix oli sofregim la ceba picada,
les dents d’all també picats i finalment incorporem el
tomàquet ratllat.
Quan estigui el sofregit ben fet tornem
a col·locar el pollastre a la cassola i el
reguem amb el cava.
Ho deixem coure a foc mitjà fins que es
consumeixi el líquid,
cinc minuts abans del final haurem
incorporat la pruneres i els pinyons.

Bon Profit.
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Afeccions del sistema nerviós: Lesió medul·lar (I: Introducció)

Bernat Planas Pascual
Fisioterapeuta i terapeuta Bobath
Especialitzat en neurologia
bernat.planas@fisioterapeutes.org

La medul·la espinal està formada per segments medul·lars
(metàmeres). Són 31 (8 cervicals, 12 toràciques, 5 lumbars, 5
sacres i 1 coccígia).
La metàmera és un fragment de la medul·la
espinal que conté una aferència i eferència
d’una arrel nerviosa. La metàmera és un
segment transversal de la medul·la espinal
del qual s’originen dos feixos de fibres
nervioses. Aquestes fibres s’anastomosen i
donen lloc als nervis raquidis esquerre i dret
d’un mateix nivell. Cadascun d’aquests nervis
es relaciona amb un gangli espinal i donen lloc
a dues arrels nervioses anterior i posterior.
La medul·la té dos engruiximents en la seva
uniformitat, un entre C4-T1 que correspon
al plexe braquial (innerva les extremitats
superiors), i un altre entre L2-S3 que
correspon al plexe lumbo-sacre (innerva les
extremitats inferiors).
La substància gris medul·lar la componen els
cossos de les neurones. Aquesta té forma
d’H, formada per les banyes anteriors i per
les banyes posteriors. Entre aquestes banyes
queda la part intermèdia que s’anomena
substància gris intermèdia o comissura
gris, formada per neurones autònomes
vegeta�ves.
La substància blanca medul·lar està al
voltant de la gris. Aquesta presenta la
fissura mitja anterior, cap a fora els solcs
anterolaterals, seguits dels solcs posterolaterals i finalment el
solc mitjà posterior. Aquests solcs delimiten els cordons, que
divideixen en sis la substància blanca, tres a cada costat:
• Cordó anterior.
• Cordó posterior.
• Cordó lateral.
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Dels solcs anterolaterals i posterolaterals surten els filets
radiculars anteriors i posteriors, que es fusionen entre si per
formar l’arrel anterior i posterior del nervi espinal. L’arrel
anterior només porta fibres motores
i l’arrel posterior només porta fibres
sensi�ves.
Els cordons porten en el seu interior
vies ascendents i descendents:
Cordó posterior: Són vies ascendents
sensi�ves. Par�cipa en dues maneres
de propiocepció: la cinestèsia (pressió i
vibració) i el tacte epicrí�c (diferenciació
de dos punts, reconeixement de formes).
Es compon de dos fascicles el gràcil i el
cuneïforme.
Cordó lateral: Conté vies ascendents com
descendents. Les ascendents s’encarreguen
de portar es�muls de dolor, temperatura i
tacte gruixut o protopà�c, i es compon de
diversos fascicles: el espinocerebel·lós,
el espinotalàmic, el espinore�cular i el
espinotectal. En canvi les fibres descendents
són motores, s’encarreguen de control
de moviments voluntaris, els fascicles:
cor�cospinal, rubrospinal i re�culospinal.
Cordó anterior: Conté vies ascendents com
a descendents. Les ascendents són tres
fascicles, cadascun encarregat de diferent
informació: el espinotectal s’encarrega de moviments reflexos
d’ulls i cap quan arriba informació visual, el espinoolivar envia
informació al cerebel de la sensació cutània i el espinotalàmic
ventral porta tacte gruixut i pressió. Les motores s’encarreguen
de control de moviments, re�culospinal medial, ves�bulospinal
i cor�cospinal anterior.

Bon Nadal i pròsper 2012
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SALUT

Una espalda fuerte y sana.
Nadie se lo merece más que usted.
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Dins el programa d’activitats culturals, socials i
esportives programades per desembre, s’hi troben:
LOTERIA DE NADAL

SOPAR DE CAP D’ANY

L’entitat juguem el 36.199. Si voleu participacions podeu
comprar-ne als punts de venda habituals, els comerços de Ribes
i al bar social de l’entitat.

La millor manera de celebrar un bon inici d’any. Ball amb
orquestra. Cal apuntar-se al bar social de l’entitat.

Que la sort us acompanyi!

CAVALCADA DE REIS
Rebuda de S.M. els Reis d’Orient i entrega de cartes. Una
setmana abans ja podreu veure els llums del seguici dels Reis
d’Orient baixant el Montgròs.
El 5 de gener a partir de les 7 de la tarda pel carrer del Pi, podreu
rebre’ls.
Recordeu que si sou més ganàpies i voleu donar un cop de mà,
podeu passar una setmana abans per la entitat.
Enguany es celebra el 40e aniversari de l’entitat GER i també
de rebuda a ses Majestats els Reis d’Orient amb carrosses pels
carrers del nostre poble.

QUINTO A LA NAU
25 de desembre, Nadal, 10 de la nit
26 de desembre, Sant Esteve, 6 de la tarda.
El Quinto, joc per antonomàsia popular i familiar en el qual
els premis, també en forma de regals i obsequis van animant
les partides. Productes de Can Manel, torrons de la Pastisseria
Pascual, llibres de la llibreria Gabaldà, vi de la Serra i altres…
faran més distretes les tardes d’hivern.

QUALITAT I SERVEI
PORTEM CALIU A LA VOSTRA LLAR

Tel. 679 734 889
Sant Pere de Ribes

www.llenyesribes.cat
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Restaurant Masia Mas Mestre
Ubicada al municipi d’Olivella a tocar del terme municipal
de Sant Pere de Ribes dins la urbanització que du el seu nom,
la Masia Mas Mestre remunta la seva història a l’any 1591
aleshores propietat d’un ribetà. Molt ha plogut des d’aleshores
i sent als voltants del 1800 una casa de pagès vinatera de la que
encara es conserva una preciosa premsa de vi, es va reformar als
anys seixanta per a convertir-la en un restaurant que encara avui
ens ofereix l’amplitud i l’encant de totes les seves estances.
Un entorn incomparable amb unes magnífiques vistes dóna la
possibilitat de fer un bon àpat rodejats de natura i tranquil·litat.
Restaurant Masia Mas
Mestre obre un ampli
ventall de possibilitats de
menús creats gairebé a mida
per a cada esdeveniment
que s’hi vulgui celebrar.
Casaments,
comunions,
bateigs,
celebracions
familiars o d’empresa, amb
la millor qualitat i servei
per a garantir un bon àpat.

Un
ambient
familiar,
rústic i acurat amb detalls
donen el caire acollidor al
restaurant, i els més petits
poden gaudir dels espais
oberts amb parc i monitora
infantil.
Cuina
de
temporada,
excel·lent carn, peix i
marisc de la llotja, bolets,
extraordinàries calçotades
amb bufet lliure de calçots,
tot acompanyat d’una
amplia carta de vins i caves.

Els seus salons privats
donen, a més a més, la
possibilitat de personalitzar
aquestes celebracions.

Restaurant Masia Mas
Mestre ha preparat per aquestes Festes de Nadal 2011 menús
especials a un preu molt acurat per poder gaudir de les Festes en
un ambient agradable i un entorn que ens convida al benestar.

MENÚS ESPECIALS NADAL

2011

DINAR DE NADAL, la tradició i el caliu servits a taula.
SANT ESTEVE, no hi faltaran els canelons de la mare.
NIT DE CAP D’ANY, sopar i revetlla amb els millors desitjos.
DINAR D’ANY NOU, el primer dinar de l’any, el dels propòsits.
ESPECIAL DINAR REIS , on els protagonistes són els més petits.

El desig de Restaurant Masia Mas Mestre és donar el millor servei a un bon preu i poder compartir
així amb tots els nostres clients les dates assenyalades i els motius de celebració plegats.
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DESEMBUÇAMENTS
Des de l’any 2002, Oh Desaigües vam
irrompre al mercat dels serveis de la
comarca del Garraf, oferint serveis de
desembuçaments de desaigües.

Actualment, hem ampliat la gama de
serveis oferint:
-Desembuçaments.

NETEJA AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ
ARQUETA SOTERRADA

-Buidats de foses sèptiques.
-Reparacions de circuits de sanejament,
tant aeris com soterrats.

ARRELS

-Localitzacions arquetes amagades
mitjançant radar/sónar.

MOSTRA CÀMERA

-Inspeccions mitjançant equip de TV.
-Lloguer cabines sanitàries.

Treballem amb les millors companyies
d’assegurances.
-Mapfre

RADAR

ARQUETA OCULTA

-Ascat
-Catalana Occidente
-etç…
Som especialistes en desaigües
Ens podeu local·litzar a:

Tel 649 521 263 / 93 895 80 59

oliverdesaigues@gmail.com
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REPARACIONS

www.ohdesaigues.com

Frederic Sánchez
Instal.lador autoritzat

Qualitat i Ser vei
A Instal·lacions F. Sánchez trobarà tots els
serveis de lampisteria, tenint com a filosofia
el treball ben fet i un servei professional i
de qualitat.
Instal·lacions F. Sánchez té per objecte la
realització de qualsevol feina de reparació,
instal·lació i manteniment d’ELECTRICITAT,
LAMPISTERIA, GAS, AIRE CONDICIONAT i
CALEFACCIÓ.
En Frederic Sánchez, al capdavant de
l’empresa, és Instal·lador Autoritzat pel
Departament d’Indústria de la Generalitat
de Catalunya.
A més, a Instal·lacions F. Sánchez trobarà
excel·lents ofertes en calderes i aparells
d’aire condicionat, i és un establiment
adherit al Pla Renova’t 2011 de calderes de
la Generalitat.
No dubti en trucar si està pensant en
realitzar qualsevol reforma al seu habitatge
o per a qualsevol reparació domèstica, per
petita que sigui. A Instal·lacions F. Sánchez
trobarà el seu lampista de confiança.
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L’EXPOSICIÓ DE XUS DURAN,
DEL ROIG AL VIOLETA,
COMENÇA A CAMINAR.
El proper 20 de gener a les 12 hores s’inaugura a la

Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes
L’art i la recuperació de la memòria històrica s’han fusionat
per fer un homenatge a totes aquelles persones que van pa�r
la Guerra Civil, la llarga dictadura, l’exili o qualsevol de les
doloroses situacions que té com a conseqüència una guerra.
L’ar�sta Xus Duran durant una sor�da cultural a la ciutat d’Elna
va quedar impactat per la Maternitat, per la seva història i pels
camps de refugiats d’exiliats espanyols i catalans, 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 feina de l’Elisabeth.
Així va ser com va néixer un projecte �tulat Del Roig al Violeta.
A través d’unes vint obres ens expliquen la guerra, la llarga
postguerra i la repressió, l’exili i el que comportà la Maternitat
d’Elna i la figura de la Bethli per les més de cinc-centes dones
que van donar llum a la maternitat.
Després de molta feina, l’exposició ha començat el seu i�nerari
al Centre d’Interpretació 115 dies, de Corbera d’Ebre on la tarda
del 3 de desembre ha estat inaugurada. 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.
I con�nuarà el seu camí arribant a Sant Pere de Ribes. El dissabte
20 de gener a les 12 hores �ndrà lloc l’acte d’inauguració a la
Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes on hi esteu tots i totes
convidats. L’exposició romandrà a la biblioteca fins el 4 de
febrer.
Però la maquinària no para i seguirà caminant per tot Catalunya
fins arribar la tardor de 2012 a exposar-se a la pròpia Maternitat
d’Elna, a França.
Tota aquesta feina no hagués estat possible sense la incansable
feina de la historiadora Assumpta Montellà que ha estat
l’encarregada de �rar el fil de la història i ha pogut reconstruir
la història de la Maternitat d’Elna i de l’Elisabeth Eidenbenz.
Quan pensem en el passat més recent del nostre país i
reflexionem sobre la Guerra Civil Espanyola només ens venen
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al cap, morts, misèries, conflictes, famílies trencades, ideals
reprimits...
En acabar el conflicte s’engegà la maquinària del franquisme:
autoritat, submissió i repressió. Van ser molts els republicans
que no van tenir més opció: o l’exili o la mort. Els que
romangueren al país van pa�r el que es pateix en totes
les postguerres: car�lles de racionament, misèria, control,
submissió, silenci... i després de molts anys aquests silencis
s’han normalitzat i aposentat en la nostra història. I el silenci
és la porta de l’oblit. I cap guerra es pot oblidar. I molt menys
una guerra que comportà més de quaranta anys de dictadura
militar.
En aquell context tan negre de la història del país, però, també
hi trobem accions que abocaren a l’esperança en el mar del
desconsol.
Milers de brigadistes, infermeres, metges o simplement civils,
sensibilitzats molts d’ells amb les idees progressistes de la
República o simplement per aportar el seu gra de sorra per
la dignitat d’aquell genocidi, van fer pe�tes o grans accions.
Moltes d’aquestes persones van protagonitzar accions èpiques
que restarien en l’anonimat. Una d’aquestes persones va ser
Elisabeth Eidenbenz.
Míriam Ojeda Mar�nez

LA DISCIPLINA DEL TAEKWONDO
COMENÇA A DONAR FRUITS A RIBES
Els primers èxits del Gimnàs SPORT RIBES comencen
a arribar. El passat dia 30 d’octubre es va celebrar al
Pavelló Poliesportiu de la Mar Bella a Barcelona, el
campionat de Catalunya infantil de Taekwondo, on hi
van participar 2 alumnes del Gimnàs SPORT RIBES,
Joaquim Custodio Valderas y Ariadna Rober Garofano,
un campionat on hi van participar 780 competidors de
tota Catalunya i Andorra. El primer, Joaquim Custodio va
perdre al primer combat, però només va perdre per 1 punt
(7-8) i la segona, Ariadna Rober, va quedar subcampiona
de Catalunya. Va perdre la final també només per 1 punt
(8-9). En el primer assalt anava perdent de 4 punts (51), en un segon combat intel·ligent va poder remuntar
i empatar a 8, però l’experiència de la seva contrincant
que era la campiona de Catalunya de l’any anterior, va
fer que a l’últim segon fes un punt més. I va quedar
demostrat que a Ribes tenim futur amb el Taekwondo.
Andreu López, el mestre del Club, ha valorat molt
positivament els resultats i adverteix que amb paciència,
esforç i treball poden arribar els èxits. En la seva etapa
de competidor també va estar repleta d’èxits però només
aconseguits amb esforç. El seu mestre des de fa 30 anys
és l’actual entrenador de la Selecció Espanyola Olímpica
(Fran Martin) que pertany a la WTF (World Taekwondo
Federation)
que
és el taekwondo
oficial, el reconegut
per el COE (Comité
Olímpic Espanyol)
i el CSD (Consell
Superior d’Esports).
Andreu
López
també és mestre
de
HAPKIDO
i
començarà
les
classes al gener.
Tenim
assegurat
a
Ribes
futurs
campions de les
Arts Marcials.
Ariadna Rober Garofano Sub-campiona de taekwondo
infantil de Catalunya, Andreu López mestre del Club i
Joaquim Custodio Valderas.
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ASSOCIACIÓ ESPLAI JOVES DE LES ROQUETES
EL PASSAT 6 DE NOVEMBRE L’ASS. ESPLAI JOVES DE
LES ROQUETES VA REALITZAR LA SEVA ASSEMBLEA
ANUAL, MOLT IMPORTANT EN AQUESTA OCASIÓ, JA QUE
ES COMPLIEN, SEGONS ELS ESTATUTS DE L’ENTITAT DOS
ANYS DE MANDAT DE LA JUNTA FUNDADORA.
L’ORDRE DEL DIA VA SER EL SEGÜENT ;
-LECTURA DE L’ÚLTIMA ACTA DE L’ASSEMBLEA
-LECTURA DE L’ ESTAT DE COMPTES
-PRECS I PREGUNTES
TOTS ELS TEMES VAN SER APROBATS
A CONTINUACIÓ ES VA FER LA DISSOLUCIÓ DE LA
JUNTA I ES VA FER LA VOTACIÓ PER ESCULLIR LA NOVA
JUNTA, QUE GAIREBÉ ES CONTUINISTA, QUEDANT COM
A MEMBRES ALS SEGÜENTS SOCIS :
PRESIDENT ;

ENRIQUE HERRERA ( REELEGIT)

VICEPRESIDENT: ELISEO BLANCH
SECRETARI

: J.CARLOS BORREGO

TRESORER

: ELI GOMEZ

VOCALS

: FINA SANCHEZ
PILAR CHAVEZ
IVAN PRIETO

(MONITOR)

DAVID HERRERA

(MONITOR)

JAVIER BAENA

(MONITOR)

SERGI MARTÍN

(MONITOR)

DESPRÉS ELS SOCIS VAN GAUDIR D’UN PICA-PICA.
L’ESPLAI CONTINUA AMB LES SEVES ACTIVITATS
DE LLEURE, JOCS, TALLERS, EXCURSIONS TOTS ELS
DISSABTES, PER NENS/ES DE 4 A 12 ANYS, AL CENTRE
CÍVIC L’ESPAI DE LES ROQUETES.

INFORMACIÓ: 938935675 - 606015546

MERCAT MUNICIPAL LA SÍNIA
Sant Pere de Ribes

Comprar al mercat és
garantia de qualitat
Pit o Cuixa Aviram: Especialitzada en tot tipus d’aus, pollastres de pagès, patés,
foies i productes casolans d’elaboració pròpia.

Cal Pròsper Fruites i Verdures: El bo i millor de fruites i hortalisses per aquestes
Festes. Tanca els copiosos àpats de Nadal amb una selecció de fruites exòtiques.

Cal Pròsper Bacallaneria: Extens assortit amb olives, conserves i bacallà amb
la millor qualitat per aperitius i elaboració d’amanides i salses per aquestes Festes.

Carnisseria Encarna: Els millors farcits i rodons per els rostits més tradicionals
per aquestes dates. Lletó, Imperial, cabrit, xai i garronets.

Bar Cafeteria del Mercat: Esmorzars de forquilla, tapes, plats combinats,

HORARIS
Mercat: De dilluns a dissabte de
8.30h a 14h y de 17h a 20.30h
(dilluns i dimecres per la tarda tancat).
Cafeteria: De dilluns a dijous de
7.30h a 22h y divendres i dissabte
de 7.30h a 24h.

celebracions, aniversaris infantils, actuacions i karaoke. Sempre en el millor ambient.

Mercadona: De dilluns a dissabte
de 9.15h a 21.15h.

Peix i Marisc Joan Carles: Per aquest Nadal el millor marisc de la llotja a la

Pàrking: Gratuït 2h

teva taula amb la garantia de qualitat de tot l’any. Servei a Bars i Restaurants.

Xarcuteria Pilar Tomàs: Vesteix la teva taula amb la millor selecció de pernils i
embotits ibèrics, amplia gamma de formatges, patés i embotits de Nadal, i productes
d’elaboració pròpia.

Supermercat Mercadona: Estem dins del Mercat Municipal La Sínia per oferir
les nostres instal·lacions, productes i servei als nostres clients, com sempre amb la
garantia de qualitat Mercadona.

Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral
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