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e cap a la primavera, ja despunten a florir les espècies més ma�neres, això si,
demanant aigua a crits, perquè a tancar d’aquesta edició la cosa està ben seca.
Esperem que remulli el més aviat possible.
Santa Eulàlia ha gaudit d’un temps immillorable per fer lluir actes i cercaviles, i
el carnaval tot i fred ha permès que fos la disbauxa i no l’aigua la que inundés els
carrers del municipi.

De viatge descobrim el desert de Gobi com a segona part de Mongòlia, un inhòspit país que
l’Almudena Garcia ens ha donat a conèixer a través de la seva experiència plena de passió i
convivència amb aquestes terres.
La Isabel Ojeda a l’entrevista ens presenta l’art pictòric plàs�c que du a terme la Pilar Gil, veïna
de Ribes, autodidacta i apassionada de la natura amb una llarga trajectòria ar�s�ca de més de
700 quadres on les flors són les encarregades de transmetre la natura viva.
El Clot dels Frares es la masia que la Núria Mar� visita aquesta edició. Ubicada dins el circuit
del autòdrom de Terramar, referència mundial de l’automobilisme al municipi i amb més de
vuitanta anys d’història. Avui escenari adormit amb voluntat de despertar i emprendre.
En Ramon Prats suggereix una senzilla coca de ceba, però amb el secret del seu poble natal,
L’Espluga de Francolí. Només a la vista el color ja és diferent, pot ser el secret hi té alguna cosa
a veure.
Reiki, un comple�ssim mètode de sanació i creixement personal que la Judith ens desvetlla de
manera clara i sense gaires complicacions per poder equilibrar el nostre organisme i la nostra
ment.
Amb tot, un número que com la portada mostra, barreja imatges encara de Festa Major d’hivern
de les Roquetes, carnaval i “chirigotas”, amb el proper despuntar de la primavera. Estació de
l’any amb inicis de despropòsits climà�cs per donar pas a la tèbia sensació que ens procura.
En el proper número serà “Sant Jordi” el protagonista de les nostres pàgines, i també els llibres
i les roses que en aquesta diada ens consolida com un país sensible i culte.
Fins aviat!!!
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EL TAEKWONDO A RIBES
SEGUEIX DONANT ALEGRIAS
El passat 26 de febrer es va celebrar en el Palau de la Mar Bella el
campionat de Catalunya Infantil de Taekwondo amb la participació
de 870 competidors d’arreu de Catalunya i Andorra. Hi van
participar dues ribetanes del Gimnàs Sport Ribes (Esportiu TKD
Ribes), Ariadna Robert Garofano i Mar Catalán Castillo, cadascuna
en la seva categoria.
Ariadna tenia un objectiu una mica més complicat perquè l’any
anterior, en el mateix campionat, va obtenir el segon lloc o sigui el
subcampionat i ara la seva fita era superar-ho. I aquest any ho ha
aconseguit: CAMPIONA DE CATALUNYA. Tots els seus combats
van ser intensos, però la final ho va ser més perquè després dels dos
assalts que es composa cada combat van arribar empats cosa que va
propiciar un tercer assalt i punt d’or. La primera que puntua s’adjudica
el combat i a la vegada el campionat. En el punt d’or va saber aguantar
i buscar el moment per atacar. Un merescut 1r. lloc.
Mar va fer un destacat campionat superant tots els combats de forma
contundent fins que va arribar a la final, en la que en el primer assalt
va acabar amb empat (1-1), en el segon es va avançar (2-1) i faltant
10 segons li van empatar en un dubtós punt en la zona de l’esquena
(zona no puntuable). Així doncs, va arribar al punt d’or igual que
la seva companya. Però aquest punt d’or es va decantar cap a la
andorrana, quedant així SUBCAMPIONA DE CATALUNYA.
Les dues van fer un excel·lent campionat i des d’aquí la nostra més
sincera ENHORABONA CAMPIONES!
Ara serà el Mestre Andreu López qui ens farà cinc cèntims de com
s’ha arribat a obtenir tots aquests èxits.
L’A- Andreu, estarà
d’aquests resultats?

orgullós

Andreu.- Molt, però sobretot perquè
elles estan fent molt bona feina. Per
arribar a dalt només s’hi arribar a base
d’esforç i bona feina,
L’A- Tenim assegurat un bon planter
de taekwondo a Ribes, oi?

Ariadna Robert i Mar Catalán
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Andreu.- Sí, perquè tenim molt
bons alumnes i amb qualitats. Amb
l’Ariadna i la Mar funciona molt bé
per la seva predisposició, ganes i molt
entrenament.
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L’Andreu López amb el seu Mestre Fran Martín Varela

L’A- Sembla ser què vostè en sap de tot això?
Andreu.- La veritat és que gràcies a Déu he tingut molta sort en
l’esport. Primer, en el Mestre que he tingut, Fran Martín Varela,
actual entrenador de la Selecció Espanyola Olímpica. En l’olimpíada
que se celebrarà properament a Londres ja serà la tercera com
entrenador i fins ara s’han aconseguit molts èxits. Segon, perquè
els de la meva generació hem estat una generació de treballadors.
Érem un equip genial, amb ganes d’aprendre i arribar lluny. Vaig
compartir moltes hores i anys amb companys com José Santolaria
(Medalla d’or a Barcelona’92) i el seu germà Alberto Santolaria
(Subcampió del Món Junior). Érem companys d’equip i gimnàs.
Vam tenir moltes alegries i títols a nivell català i a nivell nacional.
L’A- Què l’hi ha aportat el taekwondo?
Andreu.- Moltes coses bones: disciplina, que em va ajudar molt en
els estudis; bons companys com el meu Mestre. He pogut gaudir de
l’esport i des de fa uns anys poder ensenyar i transmetre la meva
passió pel taekwondo. He tingut com alumna a Diana Vázquez
durant dos anys, actualment integrant de l’equip català absolut i
de l’equip nacional. Ara està en el Centre d’Alt Rendiment de Sant
Cugat (CAR). Veure que he pogut fer arribar aquesta passió als
nens/nenes i veure on són ara, és un orgull.
L’A- Li donem l’enhorabona i desitgem que segueixen tots aquest
èxits.
Andreu.- Moltes gràcies, però l’enhorabona es per a elles, que
en aquest cas són las veritables campiones gràcies al seu treball i
dedicació.
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CARNAVAL MMXII
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LES ROQUETES

Fotografies: Xavier Callao
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Isabel Ojeda

Periodista

L’Entrevista...
Pilar Gil

PROFESSIÓ: ar�sta
EDAT: 67 anys
QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL MUNICIPI? M’agrada
l’encant que desprèn la plaça de la Font; també el passeig
de les Moreres, allà hi vaig a passejar sovint. També
l’ermita de Sant Pau que té una vista impressionant de
les vinyes.
CANVIARIES ALGUNA COSA? Sí, crec que Ribes hauria
d’apostar més per la difusió de l’art i la cultura. Fa falta
una galeria, perquè a la biblioteca es fan exposicions però
l’horari és molt limitat.
És mare de més de 700 obres úniques... I dic úniques,
perquè no hi ha dos quadres iguals de la Pilar Gil.
Amant aferrissada de la natura, aquesta ar�sta va
trobar la inspiració quan ja era mare de tres criatures.
Va començar amb la pintura, després amb l’oli, fins que
va deixar de banda els pinzells i va començar a pintar
amb flors i plantes. Així integra la natura a la seva obra,
conver�nt-la en la seva eina d’expressió.
Ha exposat en més de 40 galeries, i no ha �ngut
por a traspassar fronteres, té quadres repar�ts
per mig món: Washington, Miami, Mèxic... La seva
obra està catalogada al “Diccionari Ráfols d’Ar�stes
Contemporanis de Catalunya i Balears”, al “Diccionari
Gal-ART d’Ar�stes i Exposicions” i al “Diccionari Ráfols
Compendio Ar�stas Siglo XX”. Però el més important
de tot és que es capaç d’emocionar-se, i fins i tot
plorar, davant un espectacle de la natura. Aquesta
ar�sta autodidacta ho té clar, sense esforç i voluntat no
s’arriba enlloc.
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Un instant de la entrevista de la Isabel Ojeda amb Pilar Gil.
Quan vas començar a sen�r aquest interès per la natura?
Des de pe�ta ja m’atreia. Agafava flors i les assecava per les
meves amigues. No sé, la natura m’ha inspirat des de sempre.
Cada part del que ens envolta pot ser un espectable: la sor�da
del sol, quan es pon… He arribat a plorar amb aquesta sensació
de bellesa. Un dia, cap a la dècada dels 80, vaig començar a
pintar, a fer tapissos, escultures... Al final vaig pensar: per
què pinto, si l’essència de la natura no la transmet l’oli? Així
vaig començar a treballar directament amb la natura. Ella
és la protagonista dels meus quadres, és el meu par�cular
homenatge.
I comences a treballar directament amb la flor...
Sí, amb la flor natural però tractada mitjançant un procés de
liofilització i �ntatge. Així garanteixo que el pas del temps no
malme� les obres. Consisteix en treure la humitat però no el
gruix. Així no es fa malbé ni perd el color. Un cop fet el quadre
l’emmarco jo mateixa i el segello perquè l’obra es man�ngui
intacta.

Al llarg de la teva carrera has creat més de 700 obres, peces
úniques... però com et dones a conèixer per poder-les
exposar?
Voler és poder. Vaig començar a fer quadres pe�ts. Recorria
les bo�gues de decoració de Barcelona i els deixava en dipòsit
perquè els posessin a l’aparador i tothom els veiés. Recordo la
sensació que vaig tenir quan van exposar un dels meus quadres
a una bo�ga que estava entre el carrer Aragó i la Rambla de
Catalunya. Vaig sen�r-me tant feliç! Tothom podria veure el que
havia creat. A par�r d’aquí vaig començar a exposar.
Has exposat en 40 galeries diferents,
entre les quals The Florida Museum
of Hispanic and La�n American Art a
Miami, als Estats Units...

Unes obres que
són peces úniques
i que t’han fet
reconeguda en el
món de l’art?
Bé,
sorprèn
bastant el que
faig,
molts
ar�stes o experts
em diuen que

“Ho vaig tenir clar, aniria on
calgués amb els meus quadres
sota el braç, sabia que ningú
vindria a buscar-me a casa”

Sí, recordo la primera, l’any 1984, a
Santa Eulàlia, a l’Hospitalet de Llobregat.
Allà vaig exposar 35 quadres, i vaig rebre 53 encàrrecs... No
m’ho podia creure! Sen�a alegria con�nguda perquè no sabia si
havia agradat l’exposició, o si els amics ho feien per ajudar-me.

no han vist una
Finestra amb flors ( 55 x 45 cm.)
cosa igual, i és
que totes les peces son úniques. Com la natura mateixa, quan
contemplem una flor, un arbre, una posta de sol... sempre
són diferents, aquesta és la màgia de la natura. Això és el que
intento transmetre amb els meus quadres, quelcom lliure de
còpia que sigui el reflex més fidel del que ens brinda la mare
natura...
Algun truc?

Cistell amb flors (90 x 70 cm.)
Ho vaig tenir clar, aniria on calgués amb els meus quadres sota
el braç, sabia que ningú vindria a buscar-me a casa. Llavors vaig
preparar una segona exposició al Corte Inglés i vaig vendre tots
els quadres. Va ser quan vaig saber que la gent els comprava
perquè agradaven, perquè allà no em coneixia ningú.

El meu truc és l’encolat, �nc la meva pròpia tècnica secreta. La
vaig aprendre jo mateixa perquè ningú veiés com s’aguantaven
les flors. Molts ar�stes em pregunten com m’ho faig perquè no
es vegi. Dóna la sensació de ser tridimensionals... I depenent de
la llum, les ombres, el lloc on el col·loquis, es veuen d’una forma
o d’una altra, perquè els relleus, els colors i les perspec�ves
canvien segons com ho miris. Tot ho he aprés jo sola, em
considero autodidacta, no he anat a cap escola. L’únic curs que
vaig fer va ser per emmarcar quadres. No és que no me’n refiï
dels professionals, però el material que u�litzo és molt delicat
i és imprescindible que quedi pulcre. Sóc massa exigent, així
que vaig aprendre a fer-ho jo mateixa. Sempre he dit: com es
fa una sabata? No ho sé. Doncs fes-ho. No crec en expressions
com: “no ho sé fer”, crec que aquesta ac�tud és la més còmode.
Perquè pots aprendre a fer-ho. Així vaig començar a provar la
tècnica, buscar informació, estudiar com garan�r la conservació,
els materials... Vaig aprendre que els quadres havien d’estar
segellats i que la flor havia de ser tractada, perquè no es faci
malbé ni perdi el color.
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Què és el que recordes amb més amor d’aquests anys de
professió?

Molts creien que com que no era pintura no agradaria, i em deien:
“ens encanta, però ens fa por”. El món dels ar�stes a vegades és
di�cil. M’han visitat molts pintors, però si no és pintura a alguns
no els interessa. Tot i que m’he sen�t reconeguda i admirada per
la majoria. Sovint em deien: “això és únic, només ho fas tu, no ho
he vist enlloc”.

Per exemple, quan la poetessa Rosalia Carmen Valdivieso va
escollir-me a mi per escriure una poesia. O quan una senyora
polonesa que vaig conèixer em va regalar tot el material de flors
tractades que tenia al seu magatzem i em va dir que cada flor, la
seva i la meva, quedaria interpretada per sempre en els meus
On trobes la inspiració?
quadres. Quadres repar�ts per mig món, Toronto, Washington,
La trobo en tot el que m’envolta. Per mi no és un treball, és gaudir.
Mèxic, Nova York, Miami... Em produeix molta alegria pensar que
Em tanco a l’estudi amb la música i em deixo
quan mori hauré deixat una empremta.
També vaig sen�r felicitat quan em van
anar. Allà m’inspiro, però la inspiració no
“el mèrit no és meu, jo poso les
venir a veure els del diccionari, em van
ve per art de màgia, cal treballar moltes,
dir que s’interessaven en mi perquè era
mans i la idea, la natura fa la
moltes hores. Recordo que quan els nens
la única persona que u�litzava aquesta
eren pe�ts treballava de nit, esperava a que
resta, transmet vida”
tècnica.
s’adormissin perquè la meva prioritat, sens
dubte, és la família.
T’han posat mai pals a les rodes?
Què vols transmetre amb les teves obres?
Bé, potser m’he sen�t infravalorada algun cop per galeristes...
Era arriscat exposar els meus quadres, sor�a d’allò convencional.
El valor que té per mi la natura. No hi ha ningú que es quedi
impassible mirant una flor, penso que ha de ser una persona
insensible si no sent alguna cosa especial. Em fa mal veure com
estem destruint el planeta.
Com definiries el que fas?
Collage amb natura, pinto amb la natura, amb les flors. Però el
mèrit no és meu, jo poso les mans i la idea, la natura fa la resta,
transmet vida.
Quin paper té Ribes en la teva obra?

Pilar Gil a la sala Escala d’Art de Sitges

L’entitat Globalitzat-e dóna continuïtat
a les seves activitats cinematogràfiques
organitzant per aquest mes de març
un interessant cicle de Cine Fòrum
anomenat “Històries d’amor (per l’art)”
on es projectaran quatre pel·lícules amb
el denominador comú de que els seus personatges
principals expressen una passió extraordinària per l’art
que cadascun d’ells practica.
L’activitat, com ja es habitual, es durà a terme a la sala
polivalent de la biblioteca Josep Pla de les Roquetes a
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M’inspira, fa que em sen� a gust, quan arribo al poble sembla
que respiri. Visc aquí des de fa 16 anys i he de dir que és un indret
on connecto amb la natura. Veure com es pon el sol darrera el
Castell de Ribes, les vinyes, el Montgrós... Tot això, m’omple.

les 10.00h. Després de la projecció hi haurà un debat
entre els assistents.

- Divendres 2 de març-

- El Concierto - del director Radu Mihaileanu.

- Divendres 9 de març-

-Goya en Burdeos – del director Carlos Saura.

- Divendres 16 de març-

-Seraphine – del director Martin Provost.

- Divendres 23 de març-

-Amadeus – del director Milos Forman.

El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

P

Bibidi babidi bu...
o el secret de les fades

assem del silenci a la màgia. Passem
de les misèries a les esperances i tot
d’una sobresortim d’una feliç rondalla,
com a la Rosa Púrpura... que sobresortia
de la pantalla i ens endinsem en la més profunda
imaginació.
No ens cal el jardí frondós ni la foscor del bosc, ni els estels,
ni les flames ni els vents... bibidi babidi bu el paisatge ens
canvia, ens transforma i allí la trobem. La nostra princesa
fallida, amb les robes de sempre, els encenalls de malifetes
de sempre i com sempre, innocent, callada i tendre també.
De ben segur la reconeixeríeu... si la poguéssiu veure
com la desitjo jo. Apareix quan menys l’esperem, ens
sorprèn quan de sobte algú ens falta i ella ens apropa
al seu record, mentre distretes per les preocupacions
ordinàries o importants se’ns escapa pels descosits
i només ens sembla veure-la, perquè ella s’amaga i
torna i torna a marxar... i bibidi babidi bu, ja la trobem
a faltar.
Es aquella que ens permet dir no davant d’una injustícia.
Aquella a qui releguem les nostres pitjors intencions i
ens salva de les pitjors conseqüències. Aquella a qui
confiem en silenci els secrets, perquè només pensant
ja ens els endevina. Aquella que ens atorga el sentit
de l’orientació en una gran ciutat. Aquell mirall que
ens diu “Guapa!”. Aquella que ens dóna la mà per no
perdre l’equilibri quan estem soles. Aquella mà que ens
acomiada cada matí en la soledat de l’estació en agafar
el tren gairebé de matinada encara.
Ella, a qui li succeeixen les coses i no bada, no es
queixa, no ens empeny a l’error sinó a l’experiència.
Ella que ens ha dut a la vida, una rere l’altra. Ella
que ens fa l’ullet quan ens enamorem i ens recomana

tenacitat, amor, comprensió i molta, molta paciència
des del primer, però sobretot fins el darrer dia.
Aquella que sembla que de mica en mica acomiadem de
les nostres vides per defugir de l’enyorança, per defugir
de les pors a que ens sotmeten la quotidiana vida i la
impotència. Aquella llavor de les nostres lluites, que són
lluites d’ara, d’ahir i de sempre, per on els tòpics ens
han trampejat i fet males passades fins a convèncer a
qualsevol de la seva innecessària presència. Aquella
que és imprescindible... bibidi babidi bu... el secret de
les fades.
El somni de qui somia, el desig de qui desitja. I tot
plegat... bibidi babidi bu surten els comptes, desapareix
la mala gent, no es roben ni les ànimes. Potser és la
màgia... o la intel·ligència.

La Juani

Recordar és també reconèixer.
8 de Març, Dia Internacional de la Dona treballadora.
Sempre treballadora.
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Una secció de:
Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

MONGÒLIA

ELS NÒMADES DEL GOBI
Almudena García Prieto
Antropòloga i criminòloga.
spain_anthropology@yahoo.es
Mongòlia és un exemple d’adaptació
per a l’ésser humà, és una prova
constant per l’enginy i la intel·ligència
de humana. Els nòmades mongols
ja no són guerrers, però segueixen
sent homes durs, arrelats als seus
costums i apegats a una forma de vida
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L’Almudena Prieto aquest mes ens porta a la Mongòlia més autèntica
i alhora més desconeguda: el desert del Gobi. Un desert on encara
hi viuen tradicionalment petits grups de nòmades mongols.
Un viatge apassionant que ens endinsa en una forma de vida molt i
molt diferent a la nostra i molt interessant de conèixer.
que a poc a poc anirà desapareixent.
Segueixen movent-se amb els
seus ramats i aixequen els seus
campaments unes vuit vegades a
l’any. El ger és la casa dels nòmades,
resisteix vents huracanats, gelades
a l’hivern i temperatures asfixiants a
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l’estiu. Els mongols viatgen amb tots
els seus estris, estan acostumats a
viure amb l’imprescindible.
Maten el bestiar al setembre, la resta
de l’any s’alimenten de carn seca
que couen amb greix de iak per

hidratar-la. No disposen de vegetals
ja que el clima no permet cap cultiu.
Elaboren formatges i mantega amb
llet, ja sigui de cabra, iak, camell o
euga. La seva beguda tradicional és
l´airag, llet d’euga fermentada que té
una graduació alcohòlica semblant a
una cervesa. Utilitzen els excrements
del bestiar per encendre el foc de la
llar. És un combustible ecològic que
ha contribuït a preservar els escassos
boscos a Mongòlia.
Els nòmades agraeixen qualsevol
visita ja que la seva vida és molt
solitària. Els viatgers trobaran recer i
aliment. Us asseguro que és tota una
experiència conèixer-los. Us explicaré
com i on podeu trobar-los.
El punt de partida és Ulan Bator, la
capital de Mongòlia. És imprescindible
llogar un bon vehicle que sigui molt
resistent. A Mongòlia tan sols trobem
1000 km de carretera asfaltada
(recordeu que el país és com tres
vegades Espanya) i viatjarem per
camins difícils, rius congelats i
enganyoses vies de sorra pel desert.
Us aconsello una Van russa o un tot
terreny japonès, encara així el més
probable és que punxeu les rodes
una o més vegades al dia... paciència.
És imprescindible un bon guia amb
experiència. Oblideu el GPS, certes

Karakorum. Cranis de cavalls sagrats.
tecnologies no serveixen allà on no hi
ha res. Ens detindrem a 70 km d’Ulan
Bator per admirar l’estàtua a cavall
de Genghis Khan de 40m d’alçada.
Impressiona doncs està enmig del nores més absolut. Aquesta nit dormirem

Nena nòmada amb el seu ramat.
per primer cop a un ger mongol.

Les àligues s´utilitzen per caçar. Poden
fer 2 metres amb les ales obertes.

A partir d’aquest moment, podem
oblidar-nos
de
“la
civilització”.
Comença realment el viatge. La nostra
destinació més immediata és el Parc
Nacional Terelj, situat a 1.600 metres
sobre el nivell del mar, allà veurem la
roca amb forma de tortuga. La tortuga
és sagrada a Mongòlia donada la
seva tradició budista. Si tenim forces
pujarem fins al temple Arrybal. El seu
accés és complicat i haurem de creuar

fins i tot un pont penjant, però mereix la
pena. És un lloc de meditació budista
i infon respecte. Un altre dels temples
més importants que veurem és el
Sum khokh Burd, situat enmig del llac
Sangiin Dali Nuur, és del segle X.
Per fi ens dirigirem al desert del Gobi
(Gobi significa desert en mongol). En
contra de la creença general, el desert
del Gobi, és un lloc ple de vida. Està
format per estepes i planes, només un
3% de la superfície total és de sorra. És
la zona protegida més extensa d’Àsia
i el 1991 va ser designada Reserva
de la Biosfera per la Unesco. Són
dignes d’esment les muntanyes del
Gobi Oriental que alberguen els últims
óssos del desert del món. Veurem
també camells, cavalls, marmotes,
rèptils i àligues espectaculars. En
fer-se de nit no hem d’oblidar mirar
al cel, al desert es veuen les nits amb
més estels del món, gairebé es poden
tocar.
Un dels indrets més impressionants és
el Congost del Voltor, on es conserva
una glacera on es pot fer trekking.
Arribarem a les dunes que canten, les
més altes de tota Àsia. Deuen el seu
nom al soroll que fa el vent en moure la
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Les dunes que canten, les més altes d´Asia.
sorra. És un bon moment per cavalcar
a lloms d’un camell bactrià, és una de
les experiències més màgiques del
món, pot ser que descobreixis la teva
ànima de nòmada, hi seràs enmig del
desert emulant els viatges de Genghis
Khan i Marc Polo.
Una altra parada obligada és en els
penya-segats de foc de Bayan zag,
jaciment arqueològic del paleolític. En
aquest jaciment es van trobar fòssils
de Tyrannosaurus rex i d´Oviraptor,
del període cretàcic.
És el moment per conèixer als
nòmades del Gobi. La manera més
senzilla és visitar-los al seu ger.
Ens acolliran amb l’hospitalitat del
desert i ens complimentaran com
a visitants importants. Sempre
acceptarem el menjar amb la mà
dreta, amb la mà esquerra recolzarem
el colze dret. Prendrem el que ens
ofereixin amb el palmell de la mà
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tornada cap amunt. Haurem d’evitar
donar l’esquena a l’altar que sempre
es troba al fons de l’estada. És de
molt mala educació rebutjar menjar o
beguda, haurem de prendre almenys
un xarrup o una mossegada. Quan
ens ofereixin vodka (que ho faran)
mullarem els dits de la mà dreta i
espetegarem al vent (és una ofrena
als déus), si no volem més vodka
ens posarem el dit anul·lar en el front,
donarem les gràcies i donarem la volta
a la tassa. Mai assenyalarem els peus
de ningú, el foc, l’altar o a una altra
persona. Encara que tinguem molt
fred sempre ens traurem el barret i
els guants dins del ger. Els nòmades
consideren una ofensa tocar el barret
d’una altra persona. Si alguna cosa
ens incomoda o creiem que està
malament estirarem el dit menovell.
Ofendre a una família de nòmades
és molt fàcil si no coneixem aquests
costums, de totes maneres els errors
són tolerats i perdonats.
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Segurament ens convidaran a menjar
be a les pedres calentes (Jorjog), és el
plat tradicional dels nòmades del Gobi,
es tracta d’un plat de be i verdures. Per
accelerar la seva cocció s’introdueixen
en el calder pedres molt calentes.
Antigament es cuinava a l’estómac
d’una marmota. Per a postres podem
provar la nata de iak, tan espessa com
pugueu imaginar. Si tenim sort el pare
de família ens delectarà amb la música
del Morin Khuur, un dels instruments
més característics de la cultura
mongol. Es tracta d’una mena de violí
amb les cordes fabricades amb pèls
de cavall. El seu so es descriu com
el renill d’un cavall salvatge i la brisa
de l’herba en les prades. A la cultura
dels nòmades el cavall és sagrat, no
és només un animal, és tan important
com un germà. Antigament gairebé

Estupes a Erdene zuu.

totes les famílies tenien un Morin
Khuur amb les crineres del cavall
favorit, quan l’animal moria el violí no
es tocava mai més.
Podem quedar-nos el temps que
vulguem amb els nòmades però no és
aconsellable passar més de dues nits
al seu ger ja que ens oferiran tot el que
tinguin i no treballaran en el que duri la
nostra visita. Continuarem la ruta cap
a les ruïnes del temple Ongiin Khiid
(destruït durant la purga de Stalin).
Encara ens queda visitar un lloc de
gran importància històrica. Al segle
XIII, Genghis Khan, necessitava una
capital per al seu imperi i va fundar
Karakorum, enmig de la ruta de la
seda, en aquells moments va ser un
dels centres del món. Les caravanes
de viatgers havien de passar per
aquesta ciutat; això va enriquir

Temple Arrybal. Lloc de meditació budista a 1.800 m. sobre el nivell del mar.
Mongòlia i la va relacionar amb altres
cultures. Va ser un moment històric
prodigiós, es va proclamar la “pax
mongola”, per primer cop a la història
els camins eren segurs. No queda
res de l’antiga Karakorum, amb les
seves runes es va construir un temple
budista, Erdene Zuu amb més de 100
estupes (monuments funeraris).
Tornarem a Ulan Bator creuant el
Parc Natural Terkhiin Tsagaan i els
seus incomptables ovoos. El ovoo
és un munt de pedres de caràcter
sagrat, els nòmades sempre donen
tres voltes al seu voltant i els ofereixen
vodka. Nosaltres tocarem la botzina
tres vegades per demanar permís al
dimoni de la regió per poder passar pel
seu territori. La tornada a la civilització
sempre suposa un canvi brusc, els
nòmades són feliços amb una casa,
un bon foc i molt temps per beure amb
els seus amics. Molt hauríem d’oferirlos per canviar la seva forma de vida,
el mongol seu a la seva porta i espera

pacient. Un proverbi mongol diu que
només en un dia poden donar-se les
quatre estacions, mai saps en quin
dia, però si ets amo del teu temps,
què més et dóna un dia que un altre?
Passarà i tu ho veuràs perquè hi
eres...esperant.

Cavalcada a lloms d´un camell
Bactrià. Posta de sol al Gobi.
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PARA QUE SIRVE EL REIKI
Judith
Maestra de Reiki, Usui Reiki Ryoho,
Tibetano, Japonés y Reiki Combat.
Federación Europea de Reiki Profesional.

Reiki es un completísimo sistema de crecimiento personal y
reequilibrante bio-energético que sirve para sanar nuestras
vidas de cualquier enfermedad, nos ayudará a mantener
nuestra salud física, mental y emocional en buen estado,
además de ayudarnos a elevarnos espiritualmente.
Al mismo tiempo, podemos ofrecer Terapias y tratamientos a
personas que necesitan ayuda, a través de la meditación, el
ejercicio físico moderado y la canalización de energía Reiki.

QUE ES EL REIKI
La palabra REI significa en japonés algo misterioso,
Universo, Cosmos...
Y la palabra KI significa energía vital, para nosotros sig
nifica ENERGIA UNIVERSAL, ENERGIA DEL VACIO... ya
que gracias a la física cuántica conocemos, que en vacío
cuántico, existe la energía original que dio vida a todo lo
existente. Los Taoístas llaman a esta energía WUCHI, los
religiosos la llaman DIOS y los físicos, partículas de Bosón
de Higgs.
Se cree que Usui Sensei, al descubrir este método en 1922,
lo llamó Reiki en referencia a una “energía misteriosa” que
fluía a través suyo, aunque inicialmente lo llamó “Usui
Teâte”.
El Maestro Usui creó un Método de Sanación Natural que
usa la energía misteriosa, de esta forma cuando decimos
REIKI RYOHO, nos estamos refiriendo a este maravilloso
Método de Sanación Natural que usa la Energía Reiki, creado
por el Maestro Usui Sensei.

El verdadero objetivo de Reiki, es sanar nuestras vidas,
liberarnos de las causas de sufrimiento y ser felices, aquí y
ahora.
Reiki no hace milagros, pero es un soporte al que podemos
acudir cuando estamos sufriendo cualquier mal. Es un
completo y moderno método de crecimiento personal y
espiritual, y un método de sanación natural.

COMO FUNCIONA REIKI
Al dejar entrar la energía Reiki en nuestra vida, se va a ir
deshaciendo esos bloqueos de energía densa, que dificultan
la circulación natural de la energía, reajustando todo nuestro
Ser. Esto conlleva un complejo proceso de sanación y
adaptación al nuevo nivel de vibración.
Hoy en día en España ya hay unas cuantas unidades de
voluntariado Reiki colaborando en diferentes departamentos
en algunos Hospitales. Esperemos que vaya a más.

Si solo decimos REIKI, tan solo hacemos alusión a un tipo
de Energía.
Esta palabra suelta, puede dar lugar a múltiples
interpretaciones que no se parecen en nada a este método
de sanación y crecimiento personal.
En Occidente, de manera popular se usa la palabra
REIKI para definir este método de sanación, así en
adelante, nos referiremos de forma coloquial al Reiki Ryoho
llamándolo simplemente REIKI, pero sabiendo que lo
correcto es decir USUI REIKI RYOHO.
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Cursos para todos los niveles de Reiki
Para más información:

www.cartasdeluz.com

SALUT

DOLOR LUMBAR , CIÁTICA
Y HERNIA DISCAL .
2ª Parte
La Quiropráctica, a diferencia de las soluciones tradicionales, no se contenta
con aliviar el dolor sino que busca y trata el origen del problema, a fin de
evitar que éste vuelva a surgir o empeore.

La ciática
Se trata de un dolor que se propaga hacia las
nalgas y las piernas. Se debe a una irritación del
nervio ciático. Esta dolencia proviene a menudo de
una hernia discal, lo que determinará su doctor en
Quiropráctica.

La hernia discal
O c u r r e
cuando
el
disco, al ser
comprimido
entre
dos
vértebras,
sale de su
localización
y presiona la
raíz nerviosa
Hernia del disco comprimiendo la raíz nerviosa.
o la médula
espinal, produciendo lesiones neurológicas. Sus
consecuencias pueden ser dolor, alteración de la
sensibilidad e incluso dificultades para caminar.

forma continua, sin ser consciente de las graves
complicaciones que esto implica.
En el caso de la hernia discal, la solución
recomendada más a menudo es la cirugía
(nucleotomía, laminectomía, microcirugía, etc.). Sin
embargo, siempre debería ser el último recurso,
ya que toda operación quirúrgica tiene riesgos.
Siempre se estará a tiempo de operar, pero hay que
tener en cuenta que la operación es irreversible:
una vez operado, no hay posible vuelta atrás.
Incluso la medicina reconoce que hasta el 40%
de estas intervenciones fracasan. Hay cada vez
más médicos que opinan que estas operaciones
deberían reservarse a casos bien precisos, y sólo
después del fracaso de otras terapias. En vista de
su eficacia demostrada, la Quiropráctica debería
siempre ser la primera opción.

¿Por qué los tratamientos
convencionales no son
suficientes?
Los
antiinflamatorios
y
los
relajantes
musculares, como todos los fármacos, tienen
muchos efectos secundarios. Por ejemplo, los
antiinflamatorios provocan úlceras, problemas
gástricos, hemorragias digestivas y deben ser
evitados especialmente por las personas mayores
y las mujeres embarazadas.
Es más, estos fármacos
sólo esconden el dolor
(desconectan la alarma) sin
solucionar su causa (apagar
el fuego).En todo caso, sólo
deberían tomarse unos días
como máximo, mientras
se diagnostica el origen
del problema. Demasiada
gente se automedica y
toma estos tratamientos de

Además de los riesgos que conllevan, muchas de las intervenciones
quirúrgicas para hernias discales fracasan.

Para más información:
Centre Chiropràctic de la
Columna Vertebral.
Dr. Chiappinelli
Sitges: T. 93 811 01 01
Barcelona: T. 93 487 50 35
www.bcnchiro.com
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De mas
en mas

per Núria Martí

EL CLOT DELS FRARES
El fet de trobar-se ubicada dins el circuit
de l’Autòdrom de Terramar, pertanyent
al nucli de Ribes, fa d’aquesta masia un
indret especial, amb una història lligada a
l’existència d’aquest circuit de forma oval,
referència mundial de l’automobilisme
al municipi i amb més de vuitanta anys
d’història. Ocupa les terres de les masies
d’El Clot d’en Sidós i el Clot dels Frares,
i es troba proper a d’altres cases com la
recentment comentada en el darrer espai
de Mas en Mas: can Baró de la Cabreta
o el Maset del Lleó. La construcció va
ser impulsada per l’aleshores industrial
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sabadellenc Francesc Armengol Duran,
també promotor de la zona del Terramar,
al litoral sitgetà, i es va inaugurar l’octubre
de l’any 1923. L’obra fou dirigida per
l’arquitecte Jaume Mestres i Fosses.
Frederic Armengué en fou el director i el
també alcalde de Barcelona als anys trenta,
Joan Pich i Pon, el president, entre altres
personalitats que en prengueren part. Uns
dels terrenys on es va construir l’Autòdrom
pertanyia a Mossèn Antoni Miret Massó,
aleshores anomenades les terres del Mas
Clot, i per part del Clot d’en Sidós qui varen
aportar la seva part foren els srs. Vilanova.
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Pel que fa a la masia del Clot dels Frares,
es troba documentada des del 1365 i
en diversos escrits se l’ha relacionada
amb la quadra de Vila-rúbia, d’Arnaldo
Villarrubia, que va deixar d’existir cap
al 1410. Abans d’anomenar-se El Clot
dels Frares, es solia dir El Clot, i el nom
compost li va venir donat més endavant,
cap al segle XVIII, quan va ser durant un
temps propietat de la Companyia de Jesús,
una comunitat de jesuïtes.
L’edifici mostra una forma quadrangular i

Vista aèria del circuit de l’Autòdrom de
Terramar, a Sant Pere de Ribes.
està compost per planta baixa, primer pis i
golfes. El portal principal es troba envoltat
per un arc i a la façana s’hi conserva encara
un emblemàtic escut d’armes, esculpit en
pedra, que sobresurt com a relleu. Entre
d’altres elements conté ornaments vegetals
i diverses creus. A la banda superior de les
golfes s’hi poden observar deu petits pòrtics,
i alguns elements mostren que anteriorment
també hi havia un petit balcó. Al trobar-se
allunyada de l’Església Vella de Ribes i
esdevenir una de les masies més riques de
l’època dins el municipi, com d’altres, s’hi
va fer construir una capella per al seu ús
particular.
Un petit pont de fusta comunicava
antigament amb la torre quadrada de defensa
que s’alça al costat de l’edifici principal i
que avui encara es conserva. A mitja alçada

Portal principal, a peu de pista, de la masia del Clot dels Frares.
d’aquesta encara s’hi poden veure restes de
l’existència d’un rellotge de sol entre mig de
dues petites finestres. L’interior de la torre
s’ha anat conservant, per tal que es pugui
accedir als seus nivells superiors, tot i que el
pont de fusta ja no hi és.
La part posterior del mas acull un ampli

Obrers en plena construcció de la graderia del circuit de
l’Autòdrom.

jardí, i a peu mateix de la casa, un conjunt
d’escales ens situen al bell mig de la pista
del circuit. Quan es va posar en marxa
l’activitat de l’Autòdrom, la casa va
adequar-se com a Pavelló Reial. Foren
moltes les personalitats que hi passaren, la
proximitat amb Barcelona ho feia possible,
i gent de l’alta societat d’aleshores va poder

Uns espectadors gaudint d’una de les curses que es
celebraven a l’Autòdrom.
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Detall de l’escut de pedra que conserva la façana del Clot dels Frares.
gaudir en primera línia dels esdeveniments
i curses que s’hi celebraven sovint. El
projecte que havia ideat Armengol entorn a
l’Autòdrom era ambiciós i molt important:
un recorregut de dos quilometres de
llargada, amb peralts de seixanta a noranta
graus de desnivell i amb un gruix de pista
de dotze centímetres fet de dues capes de
formigó. Un fet que ha estat el responsable
que avui en dia encara es conservi una
edificació d’aquest tipus al nostre entorn,
la qual es troba en estat d’abandó des dels
anys cinquanta aproximadament, que és
quan va minvar del tot la seva activitat
cap a l’exterior. De fet, després d’uns
anys d’una espectacular embranzida des
del seu naixement, on fins i tot des del
aleshores consistori es va pensar en la
idea de crear un passeig entre Ribes i
l’Autòdrom que en facilités al públic el seu
accés, l’activitat de les curses va començar
a afluixar. Els problemes de finançament
de l’obra, la ràpida evolució del sector
automobilístic, l’esclat de la Guerra Civil
i l’aparició, els següents anys, d’altres
circuïts arreu, van abocar l’Autòdrom de
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Terramar en un estat d’inactivitat, fins
dur-lo a l’abandó total. De celebrar-s’hi
campionats automobilístics de diversos
tipus va passar a ser escenari de curses
de motos o cotxes més espaiadament.
Al 1930 va passar a mans del polonès
Edgar de Morawitz i de Frank i s’hi van
poder tornar a veure algunes curses, tot i
que va durar poc. Durant la Guerra Civil
es va convertir en un indret d’instrucció
militar per a joves, i un cop finalitzada
també s’hi varen instal·lar soldats. Hi
va existir una granja avícola durant
un temps, i també es van destinar els
terrenys situats prop dels antics pàdocs i
la cantina a plantació agrícola, horticultura
i arbres fruiters. En Josep Jacas, conegut
a Ribes com en Pere Maria, durant anys
hi havia treballat. Amb la retirada de
Morawitz a Amèrica, els terrenys varen
passar per diverses propietats: Eleonora
Ferrier, Dolors de Nadal, Miquel Soler i
Margarida de Udaeta, que els va vendre
a l’actual propietària Maria Teresa
Lloret, esdevenint propietat dels RicartLloret fins avui, igual que la casa del
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La torre de defensa quadrada que es troba
situada al costat del Clot dels Frares.
Clot dels Frares. També ells voldrien fer
reviure aquest indret, perquè l’Autòdrom
segueix en el seu dia a dia viu i present.
Com un escenari adormit, un lloc ple de
vida en silenci, una natura que creix al
seu voltant i contra la que es rebel·la i
empeny per continuar essent un referent,
una part d’història del poble de Ribes
que, juntament amb molts d’altres, és
còmplice de la seva identitat.

Un tram del circuit de l’Autòdrom en el
seu estat actual.

El bon menjar

per
Ramon Prats

Ingredients per a 4 persones:
500 gr. de farina
1⁄4 de litre d’aigua tèbia
3 cullerades d’oli d’oliva

COCA DE CEBA
(especialitat de L’Espluga de Francolí)

1 sobre de llevat de forner seca (MAIZENA)

Elaboració:

Sal

Per fer la massa:

1⁄2 Kilo de cebes

Barregem la farina amb l’aigua, el llevat, l’oli d’oliva i la sal i
ho amassem bé uns minuts.
Col·loquem la massa en un bol i ho tapem amb un drap
humit.

Pebre vermell dolç

Ara pelem les cebes i les tallem en juliana, i en una
paella amb una mica d’oli, sal i pebre negre, les
ofeguem una mica perquè quedin transparents.
Finalment amb el foc apagat tirem una cullerada
sopera rasa de pebre, vermell dolç i barregem bé .

Pebre negre.

Passats uns 20 o 30 minuts ja podrem
tornar a pastar la massa i fem la forma de
la coca que desitgem, és important fer una
massa molt fina perquè quedi cruixent i
cobrim amb la ceba que havíem preparat
abans.
Col·loquem en una safata al forn a 180 º durant 20
minuts aproximadament i ja estarà a punt per menjar.
Bon profit.
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CAMPANYA DE RECAPTE D’ALIMENTS
“LA SOLIDARITAT FA BULLIR L’OLLA”
Del 16 al 29 de gener
va tenir lloc a Ribes
una campanya de
recollida d’aliments.
Aquesta
inicia�va
solidària, propulsada
per diverses en�tats
del
municipi
(culturals, escolars,
associacions...),
ha buscat la major
implicació
de
la
població i ha ob�ngut
també el suport
de la major part
dels establiments i
comerços de Ribes.
Durant
aquestes
dues setmanes es van recollir més de mil dos-cents quilograms
d’aliments, entregats íntegrament a l’Associació de Voluntaris
Sant Camil, que és l’associació encarregada de la distribució dels
aliments entre les famílies necessitades del nostre municipi. A la
fi, ha quedat demostrat, un cop més, que la societat ribetana no
dóna l’esquena al problema de la di�cil situació per la que molts
dels nostres veïns i veïnes estan passant i que, malauradament,
cada vegada afecta a més famílies.
Les en�tats organitzadores, un cop copsada la necessitat
que existeix, preveiem que aquesta inicia�va es repeteixi
periòdicament i mitjançant aquest escrit volem engrescar a la
resta d’en�tats, establiments i comerços que es vulguin afegir
es posin en contacte amb nosaltres mitjançant aquesta adreça
electrònica solidarita�abullirlollaribes@gmail.com.
En�tats organitzadores: Associació de Voluntaris Sant Camil,
Associació educa�va per a joves Betània, En�tat Cultural i
Espor�va GER, Els Xulius-Centre Social Ribetà, Escola Riera de
Ribes, Escola Els Costerets, Ins. Can Puig, Ins Montgròs.

Premi de Teatre Bell lloc 2012
L’autora eivissenca Carme Planells guanya el Premi de Teatre
Bell lloc 2012 del Centre Parroquial de Ribes
El Centre Parroquial de
Ribes acaba de concedir
el 3er. Premi Literari de
Teatre Infan�l i Juvenil Bell
lloc, dotat amb 1.500 euros
i amb la posterior estrena
i publicació de l’obra
guanyadora.

Carme Planells, guanyadora del
premi Bell lloc

En aquesta edició ha estat
premiada l’obra “El planeta
B/N” de Carme Planells,
autora eivissenca que
resideix a Mallorca.

L’acte es va celebrar durant la mitja part de la representació de
l’obra guanyadora de la segona edició del Premi a càrrec del
Grup Jove Bell lloc, dirigida per Montserrat Guardiola
El Centre Parroquial de Ribes té previst presentar, la propera
diada de Sant Jordi, el llibre que contendrà les obres
guanyadores de les tres primeres convocatòries: “Les rialles
perdudes del príncep”, “El misteri del museu” i la premiada
enguany.
El premi Bell lloc es va ins�tuir per incen�var la creació de
texts dirigits al públic infan�l i juvenil i amb la seva publicació
facilitarà la seva difusió arreu del nostre país. Com a dada
curiosa, dos dels tres guanyadors d’aquest certamen són
escriptors de les illes Balears.
El grup de teatre Jove Bell lloc ha estat l’encarregat d’estrenar
les dues primeres obres i la darrera guanyadora s’estrenarà el
proper any per un dels tres grups del Centre, coincidint amb
l’entrega del proper premi.

Establiments Col·laboradors: Supermercat Can Manel,
Supermercat Inés, Carnisseria Islàmica, CoalimentSupermercats Ribetans S.L.
De part de les en�tats organitzadores, mil dos-cents quarantasis agraïments!!
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Un moment de la representació de “El misteri del museu”.

UNA ENTITAT AMB MOLTAHISTÒRIA PER ESCRIURE
El passat 28 de gener va tenir lloc la tradicional presentació dels
equips del Bàsquet Ribes. Més de 250 nens i nenes, integrants
dels diferents equips, van desfilar al Pavelló poliesportiu de Sant
Pere de Ribes. Aquests infants, joves, homes i dones, de 6 a 40
anys, són la raó de ser de l’entitat més emblemàtica del nostre
poble des de fa molts anys. Els trenta anys d’història del club ho
testimonien.
L’acte, que va comptar amb la presència del regidor d’Esport
i lleure Manuel Colorado, va tenir l’emotivitat inherent a les
manifestacions d’aquest tipus. Nens i nenes, pares i mares, van
omplir les grades d’un pavelló que ja fa anys ha esdevingut petit
per tots els esports que de manera seriosa i ben organitzada es
practiquen a Ribes.
Quan hi ha pobles que veuen com s’omplen de pols les seves
instal·lacions esportives, al nostre Ribes, amb un creixement
continuat en la seva població, mostra una mancança d’espais on
practicar esports de sala amb una mínim de dignitat.
Cada cop costa més poder oferir als nens i joves que volen
practicar algun esport, aquell mínim desitjable en quan a pistes,
vestidors, demés elements imprescindibles per una bona pràctica
esportiva.
Però mirem el futur, els quinze equips federats, els dos del
Consell Esportiu, i l’Escola de bàsquet amb sis equips més, són
el millor argument d’esperança en el futur d’aquest Bàsquet

Ribes. Els problemes venen quan es tracta
d’organitzar la formació d’aquests equips.
Ens falten hores de pista, d’altres s’han
de compartir com es pot. Les polítiques esportives d’aquests
darrers anys no han ajudat a albirar, ni tan sols en un futur
proper, la solució a aquest greu problema.
Les promeses d’una nova pista poliesportiva, per ara, no han
superat la fase d’estudi.
El club ja es responsabilitza de la formació dels seus entrenadors,
de les relacions amb els estaments federatius i del Consell,
però poc i pot fer davant les polítiques miops que no han estat
capaces d’oferir solucions viables. I ara, que estem en crisi, tot
es complica molt més.
No és encoratjador que una entitat amb prop de 500 socis, entre
jugadors, pares, i socis protectors, amb una bona representació,
com a patrocinadors, del teixit comercial i industrial de Ribes,
amb més de 30 anys d’existència, rebi el mateix tractament que
una entitat acabada de néixer.
Però malgrat tots els entrebancs, el futur està assegurat, passi
el que passi, la força de tantes ànimes que comparteixen un
ideal comú no es pot ignorar indefinidament. La il·lusió, les
ganes amb les que juguen, l’esperit de sacrifici i de superació
demostrat cada dia per tots aquests esportistes, són la millor
assegurança de que el futur és nostre.
Bàsquet Ribes

Foto: Xavier Callao
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Dr. Chiappinelli y su equipo

��������

�

����������������

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

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

��������������������������������������������������������������������������
����������� �� �������� �� �������� �� ����������� �� ��������� �� �������������� ������
��������� �����������������������������������������������������������������������
22 ������ �����������������������������������������������������������������������
L’Altaveu nº 67 any 2012

