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... i per sempre
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S

Editorial
i per Nadal, “Cada ovella al seu corral”, per carnaval “Tot s’hi val”, està clar
que “A l’estiu tota cuca viu”, i més si l’encetem amb l’esclat de Festes Majors
al nostre municipi.

El solstici d’estiu ens aporta el caire de desinhibir-se, de sortir al carrer, de trencar amb
horaris establerts, d’aprofitar sol, o buscar ombres, segons els gustos i de gaudir de les
hores de fresqueta tot recordant el calor del dia.
Sant Joan a les Roquetes, i Sant Pere a Ribes han fet aplegar com sempre a tothom per
carrers i places, i tot i les retallades, les colles ballen, el foc crema, la música sona, els
bastons piquen, els gegants i els caps gossos surten de gresca com si res no passes
i els diables fan de les seves potser amb una mica menys de pólvora però amb la
mateixa picardia que tant els caracteritza.
I és que la Festa Major és un MOLT de voluntat per part de tots i un TANT de pressupost
depenent de l’època que es viu, i actualment la que estem vivint, és magre… per tot i
per a tots. O al menys per la immensa majoria. Tot i això el tarannà d’un poble no minva
per les mancances, al contrari, és desplega en ingeni per procurar de mantenir tot allò
que s’estima per tradició que és el que dóna crèdit a la cultura popular.
La Festa Major, també ha de servir per reflexionar. Som molts i valents, i quan les
vaques no són grasses, està molt bé tenir una mentalitat global per no quedar-nos
enrere, però les primeres gestes s’han de fer al km. 0, o sigui a casa. Nomes així podem
anar engreixant la vaca. Al municipi que vivim, a part de viure i gaudir dels seus encants,
que són molts, hem de participar, cadascú a la seva manera, tothom hi té cabuda!!!
La diversitat existeix, no es pot obviar, però es cert que, si es treballa en equip, és
enriquidor comptar amb el màxim de colors per pintar un quadre, o de sabors per cuinar
un plat saborós.
Quan hi ha una fita genèrica on tothom hi aporta, el resultat és senzillament
espectacular.
Si hi som hi hem d’estar, i si estem hi hem de ser, viure ha de ser conviure, tot el que
forma part del municipi, ha de créixer, l’hem de fer créixer. La cultura, el comerç, els
nostres petits i els nostres avis, l’entorn, la natura… i tantes coses que són al nostre
abast sense sortir de casa.
No deixem de pensar en nosaltres per fer el millor per a tothom, o al menys per a la
majoria.
Fins aviat!
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SANT PERE,
més que una tradició
Fotos: Xavier Callao

La Festa Major de Sant
Pere ens ha deixat imatges
gairebé
tradicions
de
centenàries com les colles
de diables i tradicions molt més
actuals però consolidades com
són ara les Barraques, un espai
de festa i convivència que omple
d’activitats els espais de la plaça
Marcer.
Les cercaviles i exhibicions, malgrat
alguns canvis de darrera hora pel
què fa a itineraris i ubicació, han
estat com sempre, les activitats
més seguides des de dins i des
de fora, amb els colors d’una festa
on hi ha espais per a tothom i
també hi ha hagut moments per a
celebracions, com els 60 anys del
gegants Pere i Paula i els 40 anys
del Drac de Ribes.
Celebracions que s’han fet
protagonistes en actes puntuals
immersos dins d’una programació
que encara es perllongarà al llarg
del 2012 i que han compartit els
carrers amb els tradicionals actes
festius.
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La canalla amb els seus actes
han vist créixer les expectatives:
hi ha festa major per molts, molts
anys més! I també el jovent,
que engrandeix la festa amb els
concerts i activitats per a tothom,
demostren un cop més, que la
festa és viva, que la festa fa cultura
i que cada vegada la participació
és més destacable, gràcies també
a la implicació de les entitats i
comerços locals, que un any més
s’impliquen en la seva realització.
El Castell de Foc, el concert i els
balls, també han estat, sens dubte
els espais preferits per a tothom
per a sortir al carrer a compartir
i celebrar un any més, la Festa
Major de Sant Pere, la festa d’estiu
d’un poble, d’una comunitat que és
fa seva la consigna de la tradició:
Visca la Festa Major!
L’A.
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SANT JOAN
i la Flama del Canigó
Les Roquetes ha estat de Festa
Major, entre el foc dels tradicionals
diables i castell de focs, la traca i la
revetlla de Sant Joan que revesteix
d’espectacle el cel i els carrers.
Els balls populars han tornat
al carrer, amb els colors i les
novetats, més canalla, més danses
i músiques, acompanyats de les
colles de grallers de sempre, que
com mai han sonat durant les
cercaviles i l’exhibició dels balls.
Els Diables i el foc han lluït les
maces i vestits per l’ocasió i han
estat protagonistes a la plaça i
protagonistes de la tradició, amb
l’arribada a les Roquetes de la
Flama del Canigó, que ha estat
rebuda per autoritats, joves i
grans.
Els Castellers, amb més força i
que endavant continuen treballant
per consolidar un esforç de cada
dia que es representa, a vegades
en un sol instant, però que reclama
fer plaça i fer poble, fer pinya i fer
festa.
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Per un altre costat, han pogut
gaudir-se de les activitats de
sempre: el pregó, la traca, la
música i els balls de nit, així
com les cercaviles i altres actes
organitzats per les diferents
entitats que es sumen, com ho
fan any rere any, a un programa
de festa major sempre farcit de
sorpreses i al mateix temps les
tradicions.
La plaça de la Vinya d’en Petaca,
els carrers principals, el camp de
futbol petit, la plaça Llobregat i els
locals de les entitats, han estat
els emplaçaments d’una festa
que agrupa a les persones, que
fa emocionar a qui la gaudeix i
que ens descobreix cada dia que
passa, que està la festa més viva
que mai!
Així és com de les imatges en
podem fer records, i dels records
en construïm la nostra història.
L’A.
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L’Entrevista...
Isabel Ojeda

Periodista

Mª José
Montilla

Nom: Maria José Mon�lla
EDAT: 46 anys
LLOC D’ORIGEN: viu a Ribes des de fa 8 anys
PROFESSIÓ: professora universitària INEF
QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL MUNICIPI? L’ambient
de tranquil·litat... el soroll no m’agrada.
CANVIARIES ALGUNA COSA DEL MUNICIPI? M’encanta
aquest poble, no canviaria res.
Imagino que quan un es planteja el fet de tenir un fill,
somnia. Somnia en com serà la seva primera paraula,
els seus primers passos, quan vagi a l’escola, a la
universitat, la seva primera feina... És el mateix que
somnien els pares dels nens que pateixen algun �pus
de discapacitat: �sica o intel·lectual. Però saben que
en el seu cas, pares i fills hauran de lluitar el doble per
aconseguir algunes d’aquestes fites. Perquè en alguns
casos la seva discapacitat no és la única barrera que
han de superar. La nostra societat encara té un llarg
camí per recórrer. Però trobar-te gent com la Maria
José, mare d’una adolescent que va néixer amb una
discapacitat intel·lectual, no deixa de ser sorprenent.
Fins i tot quan creu que se li acaben les forces, encara
n’hi sobren... Espor�sta, enèrgica i tendrament
sensible és de les que pensa que si tens un problema i
no te’l soluciones tu, no ho farà ningú. Però el temps li
ha tret la raó, perquè quan ella (junt amb dues mares
més) va decidir fundar JUNTS EN ACCIÓ, no s’imaginava
que només 2 anys després estarien ajudant a més de
40 nens i adolescents que no són pas els seus fills.
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La Mª José i l’Isabel en un moment de la entrevista.

Junts en Acció és una associació sense ànim de lucre que
neix l’any 2009. Amb quin objec�u?
L’associació la vam fundar amb tres mares de nens que
pa�en alguna discapacitat perquè volíem donar als
nostres fills opcions de lleure i de salut. Pensàvem que
calia impulsar programes inclusius, perquè el temps
d’esbarjo també és molt important i necessari per a
tothom. Així que ens vam reunir amb la llavors regidora
d’Esports i Educació, Carme Farràs, i ens va donar suport
en aquesta idea. Des del novembre fins l’abril vam estar
reunint-nos per crear l’associació, elaborar els estatuts....
A l’abril vam organitzar la primera ac�vitat.
La recordes?
Sí, perfectament. Va ser amb l’Eduard, de 22 anys. Li
agradava fer spinning o cicling així que vam anar a parlar
amb l’Espai Blau. La nostra feina consis�a en posar un

monitor que l’acompanyés a fer l’ac�vitat i sobretot que
Darrera de cada nen o jove amb discapacitat hi ha una
l’animés a ser constant, perquè hi ha falta de constància
història... Qui et dóna l’energia per dur a terme aquesta
entre els joves amb discapacitat intel·lectual. Que el monitor
inicia�va?
el truqués i li digués: eiii, Eduard, t’estem esperant... i així
Me la dóna la Marina, la meva filla. Ara
l’animés a con�nuar. La resposta de
té 16 anys. No sabíem que tenia una
l’Espai Blau va ser molt bona. Aquest
Per a mi és especial cada moment
discapacitat fins que amb un any i mig
lloc és un bàlsam. Avui hi fem sessions
que em trobo amb algun noi i
vam veure que alguna cosa passava.
de natació pels nois i noies, fins i tot a
m’abraça. Sobretot m’agrada Després de fer-li les proves de genè�ca
vegades lloguem carrils de la piscina.
quan els veig ballar.
van detectar una deleció, és a dir, que
Decidiu centrar-vos en la discapacitat
li faltava un tros de cromosoma, en
intel·lectual, per què?
concret del 8P23. És una malal�a minoritària. És el primer
cas detectat a Espanya.
Al principi la nostra idea era cobrir totes les discapacitats,
tan �siques com intel·lectuals, però després vam adonarCom reacciones?
nos que no tenien les mateixes necessitats. Així que vam
Al principi tens ganes de fugir. Penses: què m’ha caigut a
decidir apostar per la discapacitat intel·lectual. Pensem que
sobre? Et venen reflexions, pensaments... És la incertesa
necessita més suport perquè els que la pateixen tenen una
amb majúscula perquè no saps com evolucionarà la
dependència molt gran. Ells, en la majoria de casos, no saben
malal�a del teu fill. Així que quan la Marina tenia 2 anys
quines són les seves necessitats... Així que nosaltres hem de
i fins els 8, vaig dedicar totes les tardes a es�mular-la.
ser la seva veu. És un col·lec�u mut, que passa molt, molt
Vaig muntar una sala de la casa que teníem a Lleida amb
desapercebut. Els nostres fills no poden parlar per si sols.
miralls, coixins de colors... La portava a la neu, a la platja...
No hi havia cap �pus d’associació com aquesta a Ribes?
No sé si vaig fer bé o no però volia que aprofités el temps
al màxim.
No, a més l’escola és inclusiva (és a dir que els nens amb
(...)
discapacitats van a classe amb els nens que no tenen cap
discapacitat) i això pensem que és bo. Però quan sor�en de
Però vaig petar, no vaig poder més. Vaig caure en depressió
classe no tenien espais de lleure on diver�r-se. Fins els 12
i així va ser com vaig decidir venir a viure a Ribes. Canvi de
anys encara, perquè existeixen els casals i s’ho passen d’allò
domicili, d’escola, reducció de feina... I una vida nova on
més bé. Però després es fan campus de bàsquet, de futbol...
he pogut fer realitat aquest projecte.
I aleshores resulta més complicat, ja no tenen tanta cabuda.
No volíem que quedessin aïllats. A més, en el fons creiem
que tots necessitem tenir un sen�ment de per�nença a un
lloc, a un grup i no sen�r-te un estrany. Per això considerem
que també és important que es relacionin entre ells, perquè
tenen alguna cosa en comú.
Teniu associades 40 famílies de joves i adolescents entre 10
i 23 anys, com tracteu cada cas?
Escoltem els pares, valorem, volem conèixer cada cas, què
li agrada fer al seu fill, quines caracterís�ques té, quines són
les seves necessitats. I par�nt d’això, busquem ac�vitats que
puguin fer.

Tot el grup de “JUNTS EN ACCIÓ” el port de Vilanova el dia de
la sor�da en baixell.
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Part del grup convidats pel Club Nàu�c Vilanova a una sor�da
en baixell.

La teva recompensa?
Per mi és especial cada moment que
em trobo amb algun noi i m’abraça.
Els dissabtes ens reunim tots a l’Escola
Les Parellades i fem ac�vitats de grup.
Allà veus que tot funciona, que hi ha

“Nosaltres hem de ser la seva
veu. És un col·lec�u mut, que
passa molt, molt desapercebut.
Els nostres fills no poden parlar
per si sols”

A N U N C I A’ T
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Presentació d’una coreografia el Dia Internacional de la Dansa
el 29 d’abril, a L’INFEC de Barcelona.

un sen�ment especial de que les
coses s’estan fent bé, que els nostres
fills s’ho passen bé, que tenen oci
com la resta de nens... Sobretot
m’agrada quan els veig ballar.

93 896 41 75
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El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

L

a primera vegada que vaig tenir contacte
amb la idea, un xic confosa, de l’expulsió,
va ser a l’escola. Espai d’instrucció i
aprenentatge, espai de convivència i
valors, segons les pròpies normes del
centre. Normes per les quals, sovintejàvem
aleshores els companys i companyes expulsades, bé de
l’aula, bé del centre, entre un i tres dies, per
alguna malifeta i a vegades per la mateixa
intenció de ser objecte d’expulsió: estàvem
millor fora que dins?
Anys més tard, encara a l’escola, en algun
curs més avançat, vam aprendre més de les
expulsions: eren coses de la història. De les
polítiques inquisidores dels Reis Catòlics i de
Felip II van ser fruit les expulsions de jueus i
moriscs.
I aleshores a les expulsions hi seguien les
persecucions. I nosaltres a la nostra manera,
també ens començàvem a sentir perseguits
per un sistema que no entenia la nostra
opció per l’objecció de consciència, el nostre
antibel·licisme, les nostres expectatives de
canvis en definitiva.
I anàvem creixent i la confusió entre l’expulsió i la
fugida es va concretar en el fet, quasi ritual, de la
cerimònia de l’emancipació: Me’n vaig de casa!

EXPULSIÓ
Segurament un dels aprenentatges iniciàtics que
permeten que no fem cas de res i al mateix temps ens fa
comprendre que la vida no és el mateix que el joc, perquè
de fet, fos per manca d’arbitratge, o manca de recursos,
durant els partits del pati, ni puntades de peus ni mans
provocades, eren objecte d’expulsió per ningú. Era un joc,
no pas la vida.
I així, de mica en mica, ens expulsen de la
feina, de la família, del centre d’esplai, del grup
de teatre, de l’associació d’amics dels animals,
de la reunió de l’escala. I sense adonar-nos
gairebé, arribem a una conclusió totalment
inversa que aquella que vam prendre al
passadís de l’escola: aquesta no és la societat
que em vol.
Sentim que la societat ens expulsa i no hi
ha passadís. Les portes per tornar a entrar
es tanquen, es dilueixen, desapareixen en
l’enrenou del caos d’un món que havia deixat
de ser el nostre, perquè no vam saber aprofitar
l’oportunitat per canviar-lo.
I torno enrere i recupero el nom de la infància,
sóc la Joana i em confonc amb la Jo... d’aquella
novel·la juvenil de Las Mujercitas i decideixo
que encara es pot canviar el món i que hi haurà
possibilitat de que la societat ja no expulsi les
persones sinó el terror de qui sempre ha volgut
apoderar-se de les nostres pors.

I de sobte el descobriment de que va ser la L’Expulsió del paradis, MasaCcio
primera expulsió la definitiva, i no pas la darrera.
I tot i que em convenço de que no hi caben
Perquè havia estat aquella primera hora al passadís de
més expulsions i intento convertir el què veig en un
l’escola, la clau principal que podia explicar la fermesa
esborrany del què no vull veure més, reconec que al
d’una decisió: aquest no és pas el meu món.
meu voltant només falta que aixequin la veu i el carrer de
casa, esdevingui aquell passadís de portes tancades, de
És clar, que d’entre tantes maneres d’expulsar n’hi havia
monstres invisibles i on mai més hi vull anar a parar.
una de primària, inicial, producte del joc en el mateix pati de
l’escola: el futbol.
La Juani.
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Ens escapem a ...
Un reportatge de:
Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

Londres
Fotografies: Lídia Gázquez

Gràcies a la proximitat geogràfica i als
preus dels vols, Londres és una ciutat
ideal per fer una escapada i trencar la
ru�na. Easyjet o Ryanair ofereixen bitllets
per preus molt assequibles.
Londres és una ciutat on pots trobar tot
allò que busca un turista però sobretot
hi pots trobar cultura, molta cultura. El
Bri�sh Museum, un dels millors museus
del món, és la joia de la corona. Però
Londres no només és el Bri�sh, Londres
és cultura, tradició, història, barrejat
amb mul�culturalitat, progrés, noves
tendències, moda…
És important tenir en compte que
Londres ens els úl�ms anys ha pa�t un

procés transformador important. Els Jocs
Olímpics que �ndran lloc aquest any
marcaran un punt d’inflexió en la ciutat.
Uns canvis que valdrà la pena contemplar
i que fan de Londres una ciutat encara més
atrac�va.
El present L’Altaveu, ens porta a Londres
en un i�nerari curt però intens ideal per
una escapadeta de tres dies. Però la ciutat
dóna per molt més.
Podem començar la ruta fent un passeig
per Hyde Park, molt proper al Palau de
Buckingham. Hyde Park, un dels pulmons
de la ciutat, és el parc més conegut de la
ciutat. Des d’allà es pot arribar caminant
a l’emblemà�c Buckingham Palace,

PROMOCIÓN
Y ven a disfrutar
de nuestros
precios de escándalo
a partir del 1 de Julio

CANAPÉ
+
COLCHÓN
Almohadas

499€

Viscoelàsticas
desde

Hasta fin de existencias

10

Desde

19,99€
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residència dels monarques britànics.
Abans però hem d’intentar esbrinar els
horaris del canvi de guàrdia, un espectacle
històric i ple de solemnitat.
La visita pot con�nuar per l’abadia
de Westminster. Aquesta abadia és
mundialment famosa per ser el panteó
dels monarques britànics i seu de les seves
coronacions. Dins podrem contemplar
una excepcional diversitat arquitectònica i
escultòrica. També és ineludible el Big Ben
i el palau de Westminster.
El Palau de Westminster és el lloc on
es reuneixen la Cambra dels Lords i la
Cambra dels Comuns. En un principi fou
residència reial, però cap monarca ha

Després de la visita es pot creuar la
Tower Bridge per arribar a la riba sud
del Támesis. A la dreta es pot veure
l’Ajuntament de Londres i una mica més
endavant, l’impressionant buc de guerra
HMS Belfast. Aquest buc és un museu
flotant que forma part de l’Imperial War
Museum. El vaixell mostra la vida a alta
mar durant la seva par�cipació a la segona
guerra mundial.

Buckinham Palace.
viscut en ell des del segle XVI. Una de les
caracterís�ques més notables del palau
és la torre del rellotge, on hi ha l’enorme
campana anomenada Big Ben.

Creuant el pont hi trobem la Noria London
Eye, des d’on trobareu les millors vistes de
la ciutat
Pels amants de les compres i el glamour,
a la ciutat s’hi troba un dels centres
comercials més famosos del món, el
Harrods.

Si tenim temps es pot agafar el metro
fins a Candem Town per conèixer un dels
barris més emblemà�cs i amb caràcter
de la ciutat. Es tracta d’un barri ple de
mercats, paradetes de menjar... Però si
el que busqueu és mercats emblemà�cs
esteu a la ciutat correcte. La capital
compta amb 83 grans mercats al carrer en
els quals es poden trobar des d’an�guitats
a ingredients exò�cs, alimentació,
moda, artesania, flors...Borough Market,
Billingsgate Fish Market, Smithfield
Market, Covent Garden Market, Old
Spitalfields Market, Portobello Road
Market, London Silver Vaults, Alfie’s
An�ques Market..

Per acabar la jornada es pot visitar la
coneguda zona de Picadilly. Una zona on
trobarem una gran ac�vitat , tant de dia
com de nit. Bo�gues, bars, restaurants,
pubs i milers de llocs d’oci.
El segon dia el començarem visitant la
Torre de Londres. Construïda sota el
regnat de Guillem I, la Torre de Londres
és una for�ficació que ha funcionat al llarg
de la seva història com residència reial,
arsenal, fortalesa i presó. Durant més
de 900 anys aquesta torre fou sinònim
de terror perquè allà s’hi tancaven tots
aquells que ofenien al monarca abans de
ser executats a Tower Hill.

Big Ben.

Dins la Torre de Londres es poden apreciar
les joies de la corona, el palau medieval, la
capella de Sant Pere i Vincula...

Picadilly Circus.
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St. Paul’s Cathedral.

Apple Market.

Si agafeu el metro fins Goodge Street
podeu arribar al Museu Britànic, un dels
més aclamats del món. Com a mínim
s’hi ha d’estar un ma� per tenir una visió
general del que s’hi troba al museu. No
deixeu de contemplar la Pedra Roseta,
el Monument a les Nereides, la secció
d’Egipte, els marbres d’Elgin, el tresor
Su�on Hoo, etc, etc,etc.
Si el que voleu passejar per gaudir de
la ciutat i de la seva gent, Oxford Street
i Regent Street són dues de les arteries
comercials de la ciutat. Allà podeu menjar
alguna cosa o dirigir-vos a Chinatown,
molt apropet de la zona. Allà hi trobareu
els restaurants xinesos més autèn�cs.

Després podeu entrar a la Na�onal
Gallery, un dels museus més importants
i coneguts del Regne Unit. Allà hi podreu
admirar importants peces durant hores.

Si teniu sort de disposar de més temps,
encara us queden infinitats de llocs
a visitar: The Old Opera�ng Theatre,
Charterhouse, Canary Wharf, el famós
museu de cera Madame Tussauds,
Shakespeare’s Globe Theatre o un dels
museus de guerra més importants del
món, el Imperial War Museum... entre
moltes altres opcions.

Després podeu anar a peu al barri de
Covent Garden, una zona repleta de
bo�gues, teatres i restaurants.

Londres és una ciutat inesgotable i plena
de possibilitats. A més, el fet de ser seu
olímpica ...allà és impossible avorrir-se!!!

Si agafem el metro fins la estació de
Charing Cross arribareu fins a Trafalgar
Square, una de les places més conegudes
de la ciutat.

L’úl�m dia a la capital comença ben
d’hora. Una visita a la Catedral de San
Pau situada junt a l’estació de metro St
Paul´s, on podreu visitar la cripta i pujar a
la cúpula.

Carrers de Londres.
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Canvi de Guàrdia a Windsor.
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El Restaurant-Jardí El Secreto és un d’aquests indrets
que convida a gaudir d’un moment de tranquil·litat i bons
aliments en un mateix espai.
Ubicat a la urbanització “Los Viñedos” de Sant Pere
de Ribes en una caseta d’estil eivissenc, ofereix un
emplaçament únic i privilegiat envoltat de natura i només a
5 minuts del poble caminant.
Fa uns mesos la direcció del restaurant va canviar i, actualment els seus
propietaris Bruno i María juntament amb el seu equip, dediquen tot el seu esforç i
treball en aconseguir un restaurant on la qualitat dels plats, el servei del personal,
l’atenció als clients y uns preus conseqüents amb la situació actual, siguin la base
del seu projecte.
Aposten per un menjar mediterrani, basat en una bona matèria prima i una
presentació acurada, en el que podem trobar els sabors de sempre però
amb el seu propi toc.
I per després d’una bona taula, disposen d’una àmplia varietat de ginebres
i tòniques “Premium” per poder assaborir un bon “Gin Tònic” elaborats
sempre ... amb molta estima.

Disposa de diversos espais destacant la
sala principal envoltada de finestrals, així
com salons privats en els que es poden
celebrar tot tipus d’esdeveniments (menjars
d’empresa, celebracions, festes privades,
etc), taperia, zona chill-out, terrassa i un jardí
privat, on asseure’s a taula, és sens dubte,
una sensació “màgica”.
A la temporada d’estiu, l’horari és de
dimecres a diumenge els migdies, i de
dijous a dissabte també a la nit. Si el temps
acompanya, el jardí romandrà obert tant al
migdia com a la nit.
I com a gran novetat, compten amb un espai
per als més petits en el que hi poden jugar
controlats per una monitora.

MENÚS
De grup: A partir de 22 €
Migdia laborables: 18,50 € (amb una beguda inclosa)
Migdia festius: 30 €
Nits: 35 €, amb maridatge de vins 45 €
Tots els menús inclouen l’IVA, el servei i el pa.
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FISIOTERÀPIA I QUALITAT DE VIDA
Daniel Valle Rocha
Fisioterapeuta
Col. nº 3292

La fisioteràpia és una ciència de la salut. És l’art de
curar o alleugerir el dolor mitjançant l’aplicació de
mitjans físics, exercici terapèutic, massoteràpia i
electroteràpia. Però l’eina fonamental són les mans,
teràpia manual.
Objectiu de la fisioteràpia.
S’ha de diferenciar entre dolor agut i dolor crònic
però abans, explicar per damunt de tot que el dolor
és una alarma que té el cos. El dolor ens indica que
hi ha quelcom, alguna estructura, un mal que s’ha
de reparar. Un dolor que es treu d’immediat sense
haver fet fisioteràpia, sense saber quin és el motiu,
sense saber el perquè, sens dubte, no és bo per al
pacient.
Un dolor agut és un dolor de pocs dies d’evolució,
molt molest i invalidant per a la realització de les
activitats quotidianes.

Davant un dolor agut, el fisioterapeuta té recursos
per a pal·liar el dolor i explicar al pacient com
solucionar el problema. O sigui, és important que el
pacient sàpiga que no ha de fer per a no posar en
tensió la zona afectada.
Si traiem el dolor amb una tècnica agressiva,
sense solucionar el problema, cronifiquem la
lesió.
El dolor crònic, és un dolor de mesos o anys
d’evolució provocat per lesions tractades malament
en fase aguda i/o malalties d’origen reumàtic que
tots tenim a mida que ens anem fent grans. Artrosi.
Un tractament conservador, no agressiu, és
fonamental en aquests casos, a més a més de
respondre al pacient a totes les preguntes que faci
sobre el seu dolor o malaltia.
Davant un dolor crònic, el tractament no ha de ser
agressiu i l’educació sanitària ha de ser fonamental.
Importància de fer exercici físic.
Els dolors articulars provoquen impotència funcional
(dificultat per a moure’s) i a la vegada atrofia de la
musculatura (pèrdua de força).
S’ha demostrat que una persona activa, al tenir més
to muscular pateix menys dolor articular i té millor
estat d’ànim.
La vellesa és un estat d’ànim i les persones que són
actives no són ancianes.
Mantenir un bon to muscular i saber quines coses
són les que ens perjudiquen és millorar en qualitat
de vida.

14

L’Altaveu nº 71 any 2012

SALUT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Altaveu nº 71 any 2012

15

De mas
en mas

per Núria Martí

Mas Berenguera
A diferència d’altres masies que
hem anat resseguint a través de les
pàgines de L’Altaveu, aquesta es troba
pràc�cament del tot enrunada i el
pas dels anys ha contribuït a que el
seu estat actual de conservació sigui
inexistent.
La casa es troba situada dins la
urbanització de Pineda Parc, a tocar
d’un espai públic i d’oci per als veïns,
al vell camí de Ribes a Olesa de
Bonesvalls, passant per les masies
de can Lloses, cal Almirall i can Grau.
Molt propera al Parc Natural del
Garraf, la seva construcció es va dur

16

a terme al voltant del segle XVIII i
era formada per planta baixa i primer
pis. Al costat hi havia una estança pel
bes�ar, u�litzada com aixoll de porcs, i
una altra que era el corral. Avui encara
s’hi conserven els cups. Gaudien
d’uns jornals de vinya i de camps, i els
propietaris de la masia havien estat
diversos. Al 1940 era del conegut
metge de Ribes, el sr. Pepet, que
també era amo de can Pere de la Plana.
Va ser en aquells anys quan s’hi van
instal·lar com a masovers, provinents
de les Gunyoles d’Avinyonet, la família
Vendrell. En Rosendo Vendrell, un
dels tres germans, va conèixer la
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En Rosendo Vendrell Soler i la
Montserrat Rossell Guillaumes, els
masovers de mas Berenguera.

plantar vinya, tot i no �ndre animal
per fer algunes tasques. Aquest els
hi cedien a masies veïnes, com cal
Almirall o a can Pere de la Plana.

La Montserrat amb la seva filla petita,
la Montserrat Vendrell, nascuda el
1946.

Montserrat Rossell a Ribes i al 1929
es van casar. El seu germà Francesc
va con�nuar de masover a can Pere.
La Montserrat i en Rosendo aleshores
van viure un temps a Gavà, degut a que
ell treballava a la Bòbila. Amb l’esclat
de la guerra civil es va veure exiliat a
França, i quan va tornar va ser quan
es van instal·lar a mas Berenguera.
Van començar una nova etapa, també
com a masovers. Aleshores a l’amo de
la finca li corresponia la meitat de la
collita, tot i que ell també par�cipava
sovint de les feines del camp, tenia
una pe�ta estança a mà esquerra de
la casa, i cada dia passava pel mas per
parlar amb els masovers i veure com
anava. Per treballar algunes terres
tenia parcers.
Quan en Rosendo i la Montserrat
van arribar a mas Berenguera hi van

Van �ndre quatre fills: en Pere Vendrell
Rossell, que neix al 1931, en Francisco
Vendrell, en Rosendo i per úl�m la
Montserrat, que és la única que va
néixer, el 1946, a mas Berenguera.
Els altres ho van fer durant la seva
estada a Gavà. Qui es va dedicar a fer
de pagès, amb els anys, va ser en Pere,
juntament amb en Rosendo. Aleshores
combinaven aquesta feina amb la
d’anar a fer fogots, feixos de llenya que
els hi pagaven a una pesseta cadascun.
Per fer-ho es desplaçaven durant tres
dies al Puig de la Mola, amb viandes
suficients per subsis�r. Dormien en
una barraca feta de carsos. Durant un
dia podien arribar a fer uns vuitanta o
noranta fogots, fet que els suposava
un bon jornal.

En Pere Vendrell Rossell amb les
seves dues filles.

La Montserrat Vendrell asseguda
al corral de la masia de mas
Berenguera.

Quan en Pere va tornar del servei
militar va plantejar al seu pare deixar
mas Berenguera per anar a fer de
masovers a una altra finca, un lloc que
�ngués més vinya i no els obligués a
anar a fer jornals per altres pagesos
de Ribes. L’amo de mas Sunyer, una
masia de l’Arboçar, Joan Olivella, els hi
va proposar de anar-hi a viure per ferse càrrec de la finca i les terres, aquí
més abundants. Al 1958 s’instal·laven
a mas Sunyer, quan justament la pe�ta
de la família, la Montserrat, tenia
vuit anys. A par�r d’aleshores, mas
Berenguera, va quedar tancada durant
anys. El seu propietari con�nuava
essent el metge, el sr. Pepet. Després
va �ndre altres masovers i va arribar la
urbanització de la zona, coneguda com
a Pineda Parc. Amb el pas del temps va
quedar orfe de teulades, i el seu estat
de conservació va anar empitjorant.
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trenta jornals de vinya més camps
de cereals, oliveres i més terreny. En
Pere i l’Antònia i van a viure també,
tot i que al cap de dos anys tornen a
Ribes ja que ell comença a treballar a
Gavà, deixant la vida de pagès fins avui
dia, que després d’haver-se jubilat, ha
recuperat a estones, fent-se càrrec d’un
hort que cuida a diari.
A mas Sunyer hi va quedar la Montserrat
amb els pares, fins els vint-i-set anys , i
llavors coneix el Salvador Meya, i s’hi
casa. Actualment segueixen vivint a
l’Arboçar, en una casa anomenada cal
Moles. Els seus pares, en Rosendo i la
Montserrat van morir, i és aleshores
quan ja deixen del tot el mas Sunyer.

La masia de mas Sunyer, a l’Arboçar, on la família Vendrell també van ser-ne
masovers.

El seu estat actual és ruïnós, i resten
algunes mitges parets encara dretes a
través de les quals es pot imaginar o
dibuixar una idea al nostre pensament
del que fou, en la seva època, cada
indret.

18

És al 1959 quan en Pere es casa
amb l’Antònia de cal Almirall, que
coneix durant la seva estada a mas
Berenguera, per proximitat. A mas
Sunyer la família Vendrell comença
una nova etapa, disposen d’uns
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Pel que fa a mas Berenguera, de
propietat municipal, i inclosa dins el
paisatge de la urbanització actualment,
al que fa anys fou l’era, s’hi ha celebrat
fins ara festes majors i la zona s’u�litza
per al gaudi dels veïns, a l’espera que,
potser amb els anys, algun dia pugui
reeixir i aleshores, malgrat tot, seguir
deixant constància del seu significat
per al conjunt del municipi.

El bon menjar
per
Ramon Prats

Ingredients per a
4 persones:
1 conill a trossos mitjans (1.250 kg)
1 ceba grossa
2 pastanagues
1 got de vi blanc
1⁄2 got de vinagre
2 fulles de llorer
1 branca de farigola
1⁄2 litre de brou suau
Oli d’oliva
Sal
Pebre negre

Conill a la
vinagreta

Elaboració:
Salpebrem el conill i en una cassola amb oli el daurem a foc viu per totes les parts, a
continuació afegim la ceba tallada en juliana, les pastanagues a rodanxes, la farigola, les
fulles de llorer i deixem ofegar cinc minuts , després tirem el vi i el vinagre, esperem que
s’evapori l’alcohol i cobrim el conill amb el brou i si cal una mica d’aigua, deixem coure a
foc suau fins que la salsa s’hagi reduït a la meitat (uns 30 minuts aproximadament).
BON PROFIT.
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60è Aniversari dels Gegants Vells de Ribes
El passat diumenge 1 de juliol es va organitzar
una trobada de gegants per commemorar el
60è aniversari dels Gegants Vells de Ribes.
A les 10 del matí es van plantar els gegants a la plaça
Marcer però la pluja va obligar a suspendre la cercavila.
Malgrat això els antics geganters d’en Pere i la Paula es
varen fer una fotografia molt emotiva davant els quatre

Foto: Míriam Ojeda

Fotografia conjunta dels geganters més veterans amb
els Gegants Vells de Ribes.

gegants de Ribes, en Pere, la Paula, l’Andreu i la Marina.
A posteriori a la fotografia si varen unir els actuals
geganters de Ribes.
Foto: Xavier Callao

Ofrena a l’església de Ribes en honor a Sant Pere i
Sant Pau.

20

L’Altaveu nº 71 any 2012

També en motiu del seu 60è aniversari, els Gegants
Vells de Ribes varen fer l’ofrena a Sant Pere, en la missa
d’honor a Sant Pere i Sant Pau, celebrada a l’església de
Ribes el passat 29 de juny.

LLESQUERIA
CAFETERIA
CERVESERIA

Ja tenim a Ribes les millors
MAXI - LLESQUES
(de 30 cm.)

Tapes,
cóctels...

Sopars per a grups
Festes privades

Llom, bacó, escalibada, pernil, truites…
i totes les que et puguis imaginar

PLAÇA CATALUNYA, 4 - RIBES

Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral
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