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Editorial
alten pocs dies per a la celebració de l’11 de setembre, la diada Nacional de
Catalunya.
Aprofitant la ben entesa molts són els que s’apleguen per sortir al carrer a
manifestar-se a favor d’allò en el que creuen. Per reclamar el que manca. Per
donar suport a la solidaritat…

I tantes fites més de exemplars i necessàries intencions. Joves compromesos amb la
societat de la que en són part, famílies senceres amb criteri unànime davant els ideals,
de totes les mides i totes les edats, tothom té dret a manifestar el que pensa i si cal, dir
prou a la injustícia.
Però a la vegada, també hi són els que aprofiten aquest gran volum de persones amb
bones intencions per fer malbé tot els que es creua pel davant, desprestigiant així
qualsevol intenció de fer-nos sentir pels mitjans cívics.
Caient la que està caient, i amb el desànim general, no és moment de trencar res, que ja
està prou escardat tot. Sortim, cridem, reclamem, lluitem. Però si us plau, no trenquem
res.
L’entrevista de la Isabel Ojeda en aquesta edició ens presenta a la Berta Vicente, una
jove fotògrafa ribetana que dibuixa en un diari l’esbós de les futures imatges que prendrà
amb la càmera.
En Ramon Prats qui ha encapçalat durant quatre anys “El bon menjar” s’acomiada en
aquest número amb un plat de nom si més no curiós, Cim i Tomba, i de contingut exquisit.
Gràcies per haver compartit amb tots nosaltres el teu saber fer a la cuina, i pensa que
esperem de tot cor que si omples el cabàs de bones receptes, no oblidis de tornar a
compartir-les amb nosaltres.
Marxem a Istanbul quatre dies, per conèixer la ciutat de les mil mesquites, amb flaire
d’espècies. Ens expliquen la Míriam i la Patri (que a hores d’ara són a Tailàndia, destí,
que coneixerem properament), Istanbul és una ciutat massa oriental per ser europea i
excessivament occidental com per ser asiàtica.
En el contrafort, la Juani, entranyable ella, pot ser ha marxat de vacances i a saber per
on haurà d’haver passat, que ha tornat amb una... campanya solidaria? Venint d’ella, que
de vegades l’enginy l’atropella, res és d’estranyar, tot és possible, o si més no és menys
improbable, en aquest cas que vegi el mar qui no l’ha vist mai, i toqui la neu qui la creia
de suro.
Fins aviat!!!
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Diada Nacional de Catalunya

L’11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya. Dia en que el nostre país fa memòria de la desfeta
de 1714. Aquesta diada es celebra per reivindicar la recuperació de les llibertats perdudes fa 300 anys, i
manifesta la voluntat del individu per a tenir dret a decidir lliurement el propi futur, i així mantenir la
garantia de poder gaudir d’una societat justa, i una democràcia real i autèntica.

PROGRAMA D’ACTES
Organitza. GER entitat
Col-labora: Ajuntament Sant Pere de Ribes

Dissabte, dia 8 de setembre
Plaça Marcer a les 10 de la nit ESPECTACLE MUSICAL AMB
MOTIU DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA “SONS,
MÚSIQUES i EMOCIONS, DEL PATRIMONI SONOR DE
RIBES” BANDA DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ sota la direcció d’Emili Serrano.
Amb la participació: Timbalers dels diables de Ribes – colla
jove, Drac de Ribes, Gegants de Ribes, Ball de Cintes, Ball de
Gitanes del Penedès, Ball de Bastons, Els Grallers de Sta.Madrona
i Montònec i de Ribes.
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Dilluns, dia 10 de setembre
Plaça del Castell a les 8 del vespre MARXA DE TORXES fins a la
plaça de la Vila, parlaments i toc de gralles.

Fo t o s

de: X
d ’a r x iu

a v ie r C

a ll a o

Dimarts dia 11 de setembre
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
A 2/4 de 10 del matí a la plaça Marcer BICICLETADA
POPULAR recorregut pels carrers, places i indrets de Ribes.
A 2/4 d’11 del matí a la plaça Marcer ANADA AL CIM DEL
MONTGRÒS. A 2/4 d’1 del migdia al cim del Montgròs
ENLAIRAMENT DE LA SENYERA toc de gralles,
parlaments, Cant dels Segadors i vermut popular.
A les 4 de la tarda sortida amb autobús cap a Barcelona,
conjuntament amb Um9, per assistir a la MANIFESTACIÓ
UNITÀRIA DE L’ESQUERRA INDEPENDENTISTA cal apuntarse al Bar Social GER.

També des de l’ajuntament, es faran les ofrenes florals a
Ribes(pl. Catalunya) i les Roquetes, (pl.Vinya d’en Petaca)

Bona Diada a tothom!!!
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En la diversitat està el gust

Complements
Dona
actual

Per a totes les edats
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Isabel Ojeda

Periodista

L’Entrevista...
Berta Vicente

NOM: Berta Vicente
EDAT: 18 anys
PROFESSIÓ: fotògrafa
QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL MUNICIPI?
M’agraden els afores del poble, els boscos. Són
perfectes per fer fotos. M’inspira la carretera vella, el
bosc de darrera el castell...
QUÈ CANVIARIES? No canviaria res.
Tinc la oportunitat d’entrar a l’habitació de la Berta,
una jove fotògrafa que no creu en impossibles. És la
clàssica habitació d’una noia de 18 anys: un llit, un
escriptori, llibres, fotos, capses… Si no fos per la paret,
que avui és de color negre. En altres ocasions ha estat
vermella, blava, verda… Tants colors com estudis de
fotografia ha estat capaç d’organitzar en un espai tan
reduït. Va començar fent instantànies amb un mòbil
quan només era una adolescent, des de llavors la seva
crea�vitat no ha parat d’expandir-se. Per fer fotografies
ha omplert banyeres de llet i de peixos, ha aprofitat
els racons més insospitats de museus com el MNAC
i s’ha guanyat la confiança del guarda de seguretat
per entrar a un edifici a punt de ser enderrocat i
immortalitzar-lo així abans que es converteixi en un
hotel de 5 estrelles… Mil i una aventures. La Berta,
però, no fotografia a tothom. Només retrata aquelles
persones que li transmeten que són elles les que
han d’estar en aquella foto, bevent d’aquella llum,
il·luminant aquell espai que s’escau en un moment
determinat. Selecciona els seus models amb cura, tant
si els coneix com si no, i per visualitzar-ho dibuixa al
seu diari personal les seves fotografies abans de ferles… Diuen que és una jove promesa de la fotografia.
Per mi el seu mèrit no és futurible, sinó una realitat.
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La Berta i l’Isabel en un moment molt distès de la entrevista.

Com comença la teva passió per la fotografia?
Vaig començar fent fotos a les meves amigues amb un
telèfon mòbil que tenia, un Nokia. Era l’any 2008. Llavors
vaig descobrir que m’agradava molt i vaig comprar-me
una càmera compacta. Cada cop treballava més les fotos
que feia, les pensava més. Vam començar a canviar de
llocs, a buscar coses noves. Vas prac�cant, t’equivoques,
rec�fiques. Vaig començar fent fotos a la meva millor
amiga, la Carla, que és molt guapa. Buscava la llum, el
contrallum... Ella és molt fotogènica i això ajuda molt.
Quan comences a sen�r-te reconeguda per les fotos que
fas?
Un dia estava a Facebook i vaig veure una convocatòria per
a fotògrafs emergents, el Fes�val de Fotografia Emergent
de Lleida. M’hi vaig presentar. Havia d’aportar fotografies
i un text. Jo no tenia projecte, tenia fotografies soltes. Al
cap d’uns mesos em van enviar un correu electrònic on
em deien que m’havien seleccionat entre 40 fotògrafs de
projecció internacional.

(...)

que �nc. La dibuixo o l’escric fent una descripció detallada
de com me l’he imaginat i després la faig. Fer fotos no
No sabia ben bé què havia de fer. Ens van convocar al
només és la càmera. M’imagino la foto i la persona. No
Pa� de la Llotja de Lleida. Allà havíem d’exposar les
puc fotografiar a algú que no em caigui bé, m’agrada que
fotos perquè les veiessin galeristes,
l’ambient es�gui tranquil, ha d’haverprofessionals de la fotografia. Jo era la
hi connexió. Si tot està tranquil la foto
“Abans de fer una fotografia me
més jove. A par�r d’aquí un galerista
la imagino i la dibuixo en un diari surt millor.
de Barcelona em va seleccionar per
que �nc. La dibuixo o l’escric
fer una exposició col·lec�va amb
Vas començar amb un mòbil,
fent
una
descripció
detallada
de
tres fotògrafs més del fes�val. Es van
després una càmera compacta... Has
com me l’he imaginat i després
vendre fotografies meves a la galeria.
evolucionat també amb les càmeres
la faig. Fer fotos no només és la
que has anat u�litzant?
I a par�r d’aquí fas d’altres
càmera”.
col·laboracions?
Sí, ara es�c provant amb una càmera
analògica. M’agrada experimentar, m’agradava la qualitat
Sí, després d’això ha anat tot una mica rodat. Em van
de les fotos an�gues. A més, com que no veus el resultat
entrevistar del diari “El Mundo”, a Rac1, a Catalunya
al moment has de pensar més prèviament. No saps com
Ràdio. També em van entrevistar del programa Miradas 2
quedarà fins que no la vegis, en aquest sen�t hi ha molta
de TVE i em van trucar del programa del Canal 33 “Bes�ari
diferència amb les càmeres digitals perquè el procés a
Il·lustrat” perquè fes fotos a la Bibiana Ballbé i al Sergi
l’hora de fer les fotografies canvia molt.
López... No els coneixia però estan acostumats a estar
davant la càmera.
Et consideres autodidacta?
Quin �pus de fotografies fas?
Sempre he fet retrats. Excepte el passat novembre que em
va passar una cosa curiosa. Anava caminant per Barcelona
i a la Plaça Urquinaona vaig veure una porta molt bonica
d’un edifici on hi sor�a una llum molt delicada. Era
un edifici construït el 1800 que estava a punt de ser
enderrocat per construir-hi un hotel de cinc estrelles. El
vigilant en veure com mirava em va dir si hi volia entrar.
Sent allà em vaig recordar d’una noia que sempre veia a
l’autobús cap a Barcelona. Me la vaig imaginar allà dins.
No la coneixia de res. Estudiava dret. Parlant amb la
meva germana resulta que la coneixia i li vaig demanar
si li podia fer unes fotos allà. Vam estar diversos dies en
aquell edifici fent fotos. Al febrer ella marxava d’Erasmus i
van començar les obres per enderrocar l’edifici.

No �nc tècnica de cap classe però al final aprens. Aprens
perquè ho necessites. Si vols fer una foto i no et surt
t’acabes equivocant, provant, repe�nt... en defini�va
aprenent. He de dir que a la galeria on vaig exposar hi
guardo molt contacte i quan em sorgeixen dubtes els hi

Com esculls la persona a qui vols fotografiar?
Noto una sensació, em crida l’atenció. Me l’he d’imaginar
a la foto i m’ha de caure bé, he de tenir feeling. He de
sen�r que em ve de gust fotografiar-la. A més, jo abans
de fer una fotografia me la imagino i la dibuixo en un diari

Edifici ubicat a la plaça Urquinaona de Barcelona, a punt de
ser enderrocat, per construi-hi un hotel de cinc estrelles.
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Fotografia de Berta Vicente on mostra la seva altra passió: la dansa.

demano consells. Tot i que la decisió final
sempre és meva.
Com et planteges el teu futur?

Foto de la Berta feta als afores de Ribes.

“cada dia he de fer alguna
cosa que es�gui relacionada
amb la fotografia. Sinó
no seria jo, seria un altre
persona”

Al febrer vull marxar a Austràlia. Vull
millorar el meu anglès i aprofitar per
conèixer gent i fer fotos allà. Se’m traurà tota la vergonya
perquè si vull fotografiar algú d’allà ho hauré d’aprofitar,
sinó marxarà. Quan torni d’Austràlia vull marxar al Quebec,
a Canadà, a aprendre francès, però que ho pugui fer o no
dependrà de moltes coses. El que �nc clar és que en uns anys
vull marxar a Arlès (França) a estudiar a l’École Na�onale
Supérieure de la Photographie. Però per entrar he de tenir
dos anys de carrera universitària així que m’he matriculat
a la UOC a estudiar Mul�mèdia. I si miro més enllà també
m’agradaria estudiar un any als Estats Units, presentar-me a

concursos de nivell internacional...
Què representa la fotografia en el teu dia
a dia?

Cada dia hi penso, cada dia he de fer
alguna cosa que es�gui relacionada amb
la fotografia. Sinó no seria jo, seria una altra persona. La
meva habitació està organitzada per fer fotos i moltes coses
de la meva vida giren entorn d’això.
Suposo que tothom et diu que és di�cil...
Sí, però ho he de provar. Si no ho fas no saps si ho pots
aconseguir o no. Sento que tothom m’anima, els amics, els
pares, la gent professional que he conegut... Des de la galeria
també em donen suport. No em veig fent coses amb les que
no gaudeixi.

Dóna una empenta al teu negoci amb L ’Altaveu
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“Gran Festa del Client” de

El passat diumenge 26 d’agost es va celebrar a la
Carretera dels Cards de Ribes la 2a edició de la “Gran
Festa del Client” de Coaliment (Can Torreta). Festa
en la que es vol donar reconeixement a la fidelitat
i continuïtat dels clients cap aquest supermercat
consolidat des de fa molts anys al nostre municipi, a
més de celebrar també el seu primer aniversari com
a Coaliment.
Una tarda-nit, que va donar motiu per ser-hi a totes
les edats. Els més petits varen tenir dos volums
inflables fins a les vuit del vespre a més d’un
esplèndid berenar que consistia en un entrepà amb
beguda o en la seva besant més dolça, xocolata amb
melindros, tot amb dret a repetir si venia de gust.
Un entregat equip humà, va ser l’encarregat de que
no faltés de res a tots els assistents, equip que no
va perdre detall en cap moment, i que va fer possible
crear un ambient, tranquil, distés, i força agradable.
Gairebé familiar.
Va ser cap a les 9 del vespre quan a l’escenari varen
comparèixer el grup d’Havaneres Bufa Marinada, que
amb un ple d’assistència de públic, varen iniciar la
seva actuació amb una intensa i agradable flaire de
rom cremat que ja s’estava elaborant per acompanyar
la vetllada.
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A la mitja part de l’actuació, varen ser els
responsables de Coaliment junt amb el notari
convocat i les mans innocents dels nens encarregats
de lliurar les butlletes al notari, els que varen envair
l’escenari per donar pas al sorteig de 15 premis que
anaven des de vals de 50 euros de compra, passant
per coberteries, rentadora, microones, vaixella, fins
a quotes d’hipoteca. Guanyadors que hores d’ara,
al tancament d’aquesta edició estaven en mans
del notari per fer les comprovacions pertinents i
seran notificades i publicades un cop comprovada
l’autenticitat de les dades, als supermercats
Coaliment.
Una segona part de l’actuació que va ser emotiva pel
repertori acurat que va oferir el grup Bufa Marinada,
divertida pel tarannà del grup i la bona disposició del
públic, i fresqueta, per que tot i que els núvols hi eren,
i en algun moment van amenaçar de descarregar
pluja. Varen ser respectuosos i van permetre que es
dugués a terme tan bona iniciativa com ha estat la de
aquesta Gran Festa del Client.
Felicitats als guanyadors, i l’enhorabona als
organitzadors per aplegar a tanta gent a passar-ho
bé i compartir una bona estona.

L ’A
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Un reportatge de:
Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

Quatre dies
per la ciutat de les
mil mesquites
Visitar Istanbul és converteix en un
viatge a través de la història. Escollida
capital de tres imperis de gran poder:
l’imperi Romà, el Bizantí i l’Otomà,
Istanbul no pot decebre a ningú.

dos continents, Europa i Àsia; i entre
dos mons, el tradicional i el modern.
Istanbul és una ciutat massa oriental
per ser europea i excessivament
occidental com per ser asiàtica.

La ciutat et convida constantment
a reflexionar sobre idees com la
modernitat i el progrés, la religió,
la cultura, el passat i el futur de les
tradicions. Situada entre dos mars, el
Mar de Màrmara i el Mar Negre; entre

Visitar Santa Sofia i la mesquita
“Azul”, fer un passeig en vaixell pel
Bòsfor, regatejar al Gran Bazar i
admirar el Palau Topkapi, reflex del
màxim esplendor de l’Imperi Otomà
són imprescindibles en aquest viatge.
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Tot i que des de 1923 Ankara és la
capital del país, Istanbul continua sent
el centre neuràlgic de l’economia, la
cultura, l’art i la religió.
L’itinerari per la ciutat acostuma a
iniciar-se a Santa Sofia, monument
més impressionant de tot Istambul.
El temple es considera l’obra més
gran i sagrada de l’època bizantina.
Durant quasi mil anys, Santa Sofía fou
l’església més gran de la cristiandat,

fins que Constantinopla va caure en
mans del sultà Mehmed II, el 1453,
que va fer-ne d’ella una mesquita. El
1935, Atatürk, el pare de la revolució
turca, la transformà en museu.
Per la porta principal s’accedeix al
pavelló dels rellotges i els sepulcres
dels sultans i prínceps de l’Imperi
Otomà. Des d’allà es passa al vestíbul
on es troben les portes de bronze
de l’any 883. A la part superior de la
porta es troba el mosaic de la Mare
de Déu amb Jesucrist que té als
costats els dos emperadors, Justinià
i Constantí, als quals l’edifici deu la
seva construcció.
Just davant de Santa Sofia es troba
la Mesquita Blava, una monumental
construcció
d’increïble
bellesa.
Construïda entre 1609 i 1616, fou
el sultà Ahmed I qui ordenà la seva
construcció per a que rivalitzés en
grandesa amb Santa Sofia. El seu
nom es deu al recobriment de les
parets amb taulells blaus provinents
d’Iznik i al color turquesa dels mosaics.
Destaquen els seus sis minarets ja que
habitualment les mesquites només en
tenen quatre.
Istambul és la ciutat de les mil
mesquites. Al racó més inhòspit ens

Un dels patis del Palau de Topkapi.

Vistes exteriors de Santa Sofia, un dels principals atrac�us de la ciutat
podem trobar una. És increïble admirar
la solemnitat de les pregaries, el silenci
colpidor de les mesquites, només
trencat pels turistes que cerquen
admirar la bellesa de l’espai, oblidantse sovint del misticisme del moment.
Entre els edificis del culte musulmà
destaquen la mesquita de Suliman el
Magnífic, és la més gran d’Istanbul, la
mesquita de Rustem Pasa, en la qual
destaquen els revestiments interiors de
taulells d’Isnik. La mesquita d’Eyüp,
important centre de peregrinatge pels
musulmans. La mesquita nova, la
mesquita de Sokolli Mehemt Pasa,
la mesquita de Mihriman..
Molt a prop de Santa Sofia i la Mesquita
Blava trobem la Cisterna Basílica, que
són unes cisternes datades l’any 532 i
que tenien l’objectiu d’emmagatzemar
aigua per al Gran Palau i altres edificis

veïns. Van ser construïdes amb
columnes i capitells procedents de
diversos edificis en ruïnes.
A banda de les mesquites, els edificis
més representatius de la ciutat, els
palaus tenen una gran presència en el

És molt habitual menjar de les paredetes
dels mercats. Els dolços àrabs són
increibles.
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Però si el que voleu és anar de
compres, aquesta també és una ciutat
ideal. El Gran Basar té més de quatre
mil comerços i ha estat el cor de la
ciutat durant segles. Un cop entres
dins el mercat, val la pena relaxar-se i
regatejar, jugar a veure qui aposta més
baix i divertir-se. D’una altra manera
pot resultar un veritable estrès.
Un altre mercat impressionant és el
Basar de les Espècies, construït el
1660 com a part del complex de la
mesquita Yeni Cami l’ambient que s’hi
ensuma és molt agradable: espècies,
sabons, fruits secs...tot barrejat amb la
diversitat dels colors de les espècies
que omplen de vida aquest mercat tant
emblemàtic.
No descuideu passejar pel carrer
Istiklal Caddesi i la plaça Taksim (les
zones més cosmopolites de la ciutat) i
visitar l’església Cora.

Vistes de l’interior de la mesquita blava.
paisatge urbà. Un exemple, el Palau de
Topkapi, que és un impressionat palau
que fou residència de sultans durant tres
segles. Com a mínim necessitem mig
dia per visitar-lo, ja que el palau conté
extensos jardins i edificis, un harem,
tresors, una increïble biblioteca.. A
més, des dels jardins del palau podrem
contemplar unes espectaculars vistes
del Corn d’Or i del Bòsfor.
Si el que voleu és veure unes vistes
increibles de la ciutat, haureu de pujar
a la Torre Gàlata. Construïda el 1348
era el punt més alt de les fortificacions
genoveses del Gàlata
Si comptem amb temps, podem fer
una excursió en vaixell de mig matí
per l’estret del Bòsfor. Cal anar fins
l’embarcador d’Eminonü. Des de dalt
del castell d’Anadolu Kavagi hi ha
unes bones vistes de l’entrada del Mar
Negre.
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Vistes de la ciutat des del Palau de Topkapi
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El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

UNA HISTÒRIA
DE LA SOLIDARITAT

A

vui em permetreu que em converteixi en
periodista, encara que sigui només per
uns paràgrafs, per a poder narrar-vos una
petita història de la solidaritat que he conegut i investigat
durant aquest estiu.
Deixant enrere els tòpics, aquesta història té un nom
propi, una campanya de sensibilitat i un oportunisme clar
en el millor dels sentits.
En Quico, és un nen de poc més de 6 anys, que enguany
ha vist el mar per primer cop i que ha fet el seu primer
castell de sorra també per primera vegada.
Estaven a la platja a poc menys de 3 metres d’on érem
nosaltres i la seva història em va colpir de tal manera
que em vaig llançar de cap al meu esperit investigador...
curiós... tafaner si voleu... però vaig aterrar al seu costat
amb tota una bateria de preguntes i disposada a escoltar
fins al final.
Eren una família d’un poblet a prop d’Osca, del què ara
no recordo el nom. Havien estat víctimes dels primers
bombardejos de la crisi: tot just néixer el Quico ell havia
perdut la feina i ella no ha pogut tornar a trobar cap més,
després d’haver tancat l’empresa on treballava abans del
seu embaràs. Així, 6 anys depenent de les ajudes socials,
familiars i de la Comunitat. Un projecte local d’intercanvi
en el què tota persona hi participa amb les seves
aportacions i necessitats. I evidentment, viatjar o aquella
idea de vacances al pur estil estiuenc... ja no hi tenia lloc
en el seu pensament.
Però aleshores, un matí fent el seu itinerari virtual
de recerca de feina, la mare del Quico va trobar una
web-projecte d’allò més suggerent, en la qual hi era la
campanya de la què us parlava.

Cap família sense vacances... un programa d’intercanvi
que facilita la mobilitat a les famílies que hi participen.
De casa teva a casa meva és el nom exacte que porta
a un exercici de compatibilitat en l’acollida de famílies en
vacances a canvi després d’esser acollides també.
Així, avui en Quico ha conegut el mar, i aquest proper mes
de desembre serà la Sara, de cinc anys qui coneixerà la
neu per primer cop.
No és un programa d’intercanvi, sinó de convivència,
d’acollida, de relacions... amb sopar i esmorzar inclosos...
i evidentment amb un esperit solidari, que no és alternativa
a la crisi sinó, una altra manera de viure.
La Juani
PD. En la meva investigació/tafaneria... vaig descobrir
que el projecte encara està per definir... us hi apunteu?
D’on venia doncs el Quico?

Menú especial
ONZE DE SETEMBRE

Vine a celebrar amb nosaltes
el dia de la Mercè
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SALUD Y
LARGA VIDA
El Chikun es un an�guo sistema chino
de autodesarrollo para proteger la
salud y alargar la vida. En sus orígenes,
y durante largo �empo, lo prac�caban
príncipes, ministros, magistrados,
sacerdotes, etc… Todos lo u�lizaban
para cul�var su talento, proteger su
salud y alargar la vida.

- Medicina: fue la primera rama formal
de la medicina tradicional china.

El Chikun se trabaja de diferentes
maneras: movimientos suaves o
posiciones está�cas, en equilibrio
con una respiración rítmicamente
regulada, armonizada con una mente
tranquila. Los movimientos suaves
y lentos previenen la rigidez y el
estancamiento, que conducen a la
degeneración y muerte, como dice
Lao Tze en el Tao Te King:

- Meditación: quietud externa del
cuerpo, controlando la respiración y
trabajando la energía Chi.

“En verdad ser rígido y duro es el
camino de la muerte, y ser suave y
flexible es el camino de la vida.”
También Confucio dijo:
“El agua que fluye jamás se estanca,
y las bisagras de una puerta
transitada jamás se oxidan. Esto
se debe al movimiento: si el cuerpo
no se mueve, la esencia no fluye
y cuando la esencia no fluye, la
energía se estanca.”
Podemos
trabajar
el
Chikun
atendiendo a tres conceptos:
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- Marcial: se prac�caban ejercicios
basados en los movimientos de los
animales en sus combates, para
generar fuerza muscular, desarrollar
velocidad y aprender tác�ca.

En referencia a los es�los podemos
encontrar diferentes escuelas, pero
hay unas más populares que otras,
entre ellas el Tai Chi, el Yijinjing, el Wu
Chin Hsi (Juego de los cinco animales),
Pa Kua, etc…
El Tai Chi conocido como “Meditación
en movimiento”, “Boxeo de las
sombras” o “Gimnasia suave”.
Caracterís�cas:
- Circularidad: en todos sus aspectos,
movimientos, pasos, etc…
- Con�nuidad: movimientos con�nuos
y fluidos.

Federico Castells es Monitor de
L’Associació Catalana de Choylifut,
Tai Chi i Chikun, presidida por el SIFU
Sebas�án González.

interés en estar pendiente de la buena
colocación del cuerpo y los cambios que
se producen mientras se ejecuta.
Beneficios terapéu�cos:
- A nivel �sico: mejora el sistema
circulatorio, el ósteoar�cular.
- A nivel mental: actúa sobre la
ansiedad, el nerviosismo, la falta de
concentración, etc…
- A nivel energé�co: regula los
diferentes �pos de Chi que actúan en
el cuerpo humano.
Para prac�carlo:

- Relajación: que no significa falta de
fuerza.

- Constancia: mejor unos minutos
cada día que no un día esporádico e
intensivo.

- Intención: el Tai Chi es una forma de
meditación en movimiento con especial

- Paciencia: condición que mejora con
el paso del �empo.
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L’objec�u és permetre a la gent del nostre poble i qui
ho desitgi de fora pugui accedir a aquest patrimoni que
malauradament resta usualment amb les portes tancades.
Volem impulsar que s’ompli de con�ngut, que es revaloritzi
i difongui. Les diverses administracions han estat cuidant
del manteniment dels edificis, però no n’hi ha prou, cal que
hi hagi un pla d’usos i de difusió. L’ac�vitat és gratuïta, feta
sense cap altre interès que el cultural: descobrir i donar a
conèixer el patrimoni del país.
Els diversos elements que conformen el conjunt historicoar�s�c de Sota-ribes: Castell Església Vella, Casa del Terme
i Pont de la Palanca, consten a l’Inventari del Patrimoni
Arquitectònic Català. Només el castell, però, gaudeix
d’un grau de protecció legal: la declaració de Bé Cultural
d’Interès Nacional, com pertoca a una de les torres del
s. X-XI més ben conservades i impressionants que es
conserven a Catalunya, notable exemplar d’edificació
militar i feudal de quan es formava el nostre país, ara ja
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Foto: Jordi Piqué

Ja fa anys que s’organitzen les Jornades Europees de
Patrimoni, inicia�va internacional en la qual hi par�cipa
Catalunya. L’objec�u és fer-ne una difusió conjunta sota
el lema: Europa un Patrimoni Comú. I és que no només
l’economia ha de ser una de les bases d’Europa, també
ho ha de ser la cultura. L’Àrea de Relacions Internacions
i el Departament de Cultura de la Generalitat són els
que vehiculen la par�cipació catalana a aquest projecte
europeu. La proposta arriba als centres d’estudis locals a
través de l’Ins�tut Ramon Muntaner i de la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Catalana. Ribes no hi havia
par�cipat fins ara. Com que podien presentar propostes
tant municipis com en�tats, el Grup d’Acció Cultural de
Ribes acordà assumir el repte, comptant amb el vist i
plau de la parròquia i de l’Ajuntament, actuals propietaris
dels edificis que conformen el conjunt arquitectònic de
Sota-ribes, de presentar l’oferiment de visita comentada
a l’an�c veïnat de Sota-ribes.

Foto: Jordi Piqué

Visita comentada al conjunt
monumental de Sota-ribes.

Interior de l’Església Vella

Conjunt monumental de Sota-ribes, amb el castell i l’Església
Vella.

fa més de mil anys. La resta de construccions del conjunt
consten a inventaris de patrimoni però encara no tenen
encara cap grau de protecció legal reconeguda per les
ins�tucions.

Fotos: Xavier Miret

Amb la visita comentada s’impulsarà el coneixement del
notable patrimoni arquitectònic de Sota-ribes, mostra
de l’evolució històrica, militar, civil i eclesiàs�ca des de
fa mil anys fins a l’actualitat. Es podrà accedir a l’interior
de l’Església Vella, d’es�l barroc, que data del s. XVII, on
es conserva l’altar major dedicat al patró de la població,
i veure el conjunt des del cor i observar les restes de la
façana del s. XIII. Així mateix es podrà visitar la Casa del
Terme, que data de la baixa edat mitjana, seu municipal
des del s. XV fins al XVIII i part (ja que probablement ja s’hi
estaran duent a terme unes obres de rehabilitació) del
conjunt del Castell, propietat municipal des del 1620. La
visita s’iniciarà des del Pont de la Palanca, una interessant
mostra de l’arquitectura del ferro del s. XIX, que data
concretament de 1890.
El Grup d’Acció Cultural de Ribes a banda d’organitzar
exposicions i conferències, accions en defensa del
patrimoni natural i cultural i editar publicacions, té com
a objec�u dur a terme visites com la que ara s’ofereix
i par�cipar en inicia�ves d’abast català i en el seu cas
internacionals.

Imatge de la magnífica torre del castell, dels s. X-XI.

Data de la visita comentada: Dissabte dia 29 de
setembre.
Punt de sor�da: Pont de la Palanca (Sota-ribes), sota els
grans pins bessons, un dels singulars arbres monumentals
del nostre municipi.
Horari de sor�des: 11’00, 11’30, 12’00, 12’30 i 13’00 h.
Adreça de contacte: gacribes@gmail.com
X. M. i M.

El Pont de la Palanca i els grans pins que li fan ombra seran el
punt de par�da de la visita.
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SEGON CONCURS DE FOTOGRAFIA DE FESTA MAJOR
Membres del jurat:
Juan Hernández (Joan Ars). Fotògraf professional

“GLOBALITZAT-E” 2012

Pere Vilanova Claret. Membre de la secció fotogràfica del GES

El jurat reunit el passat dia 1 d’agost a la sala polivalent de la biblioteca Josep Pla de Les Roquetes va atorgar els següents premis:

Primer premi:

Segon premi:

Tercer premi:

Autora: Marga Domingo
Fotografia: Diables III

Autor: Lambert Gràcia
Fotografia: Cintes I

Autor: Juan Ramón Boce�o
Fotografia: Pe�ts Bastoners

Totes les fotografies par�cipants seran exposades a la sala polivalent de la biblioteca Josep Pla del 3 al 14 de setembre.
L’entrega de premis es realitzarà el dia 14 de setembre a les 19.30 h a la mateixa sala.
Des de Globalitzat-e volem felicitar als guardonats i agrair la par�cipació i la qualitat de les fotografies presentades.
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El bon menjar

CIM I TOMBA

per
Ramon Prats

(Plat mariner de Tossa de Mar)

Ingredients per a 4 persones:
1 quilo de peix de carn forta (rap, lluerna, congre, etc.)
1⁄2 quilo de peix de sopa (crancs, cap de rap, espines, etc.)
1 quilo de patates
1 ceba
2 tomàquets
1⁄2 pebrot vermell
1 branca de fonoll
1 branca de farigola
1 fulla de llorer
1 nyora, Safrà, Sal, Pebre, Julivert, Oli d’oliva, 1 litre d’aigua, 1 morter d’all i oli

E l a b o ra c i ó :
En una olla amb l’aigua preparem el brou amb el peix de sopa, el llorer, la farigola, el fonoll, la nyora i el safrà.
Per altra banda preparem un sofregit amb la ceba, els tomàquets i el pebrot. Quant estigui fet l’afegim en el brou
deixant-lo bullir uns 15 minuts aproximadament, colem el brou i reservem.
En una cassola amb una mica d’oli fregim el peix a rodanxes salpebrades i enfarinades (en aquest cas hem fet
rap), sense fregir-lo del tot i reservem.
A continuació, en la mateixa cassola tirem les patates mal tallades y les sofregim una mica, després les cobrim
de brou de peix fins que estiguin cuites, rectifiquem de sal i a continuació col·loquem les rodanxes de rap i ho
deixem coure cinc minuts més, si cal li anem afegint brou.
Finalment tirem 5 o 6 cullerades soperes d’all i oli d’ou que estigui lligat, el repartim bé i sacsegem la cassola
durant 1 o 2 minuts fins que lligui bé amb el suc, tirarem el julivert picat pel damunt i ja ho podrem servir.
Bon profit

Tot just aquest mes de setembre farà 4 anys que us estic donant la pallissa amb les meves receptes, de fet gran part
d’aquestes són de la meva mare, la Francisca Vidal (la Cisqueta), ella és la que m’ha ensenyat la mica que sé de cuina.
Crec que ha arribat el moment de deixar la secció per qui vulgui oferir les seves propostes.
No voldria acomiadar-me sense mostrar el meu agraïment tant a l’equip de L’Altaveu, com als lectors i molt especialment
als seguidors (em consta que sou uns quants).
Mentrestant jo continuaré practicant.
Fins aviat.
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OBERTES LES INSCRIPCIONS A LA VUITENA EDICIÓ DEL ‘CONCURS EMPRESA’ DE SANT PERE DE RIBES

S
E
I

El certamen es divideix en tres categories: Premi Dona Emprenedora, Premi Sector Empresarial i Premi
Consolidació Empresarial.
Des del passat 1 d’agost i fins a l’11 d’octubre estarà obert el
període d’inscripcions per par�cipar en el Concurs Empresa
2012, organitzat per la regidoria de Desenvolupament Econòmic
i Ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Servei
d’Inicia�ves Econòmiques amb l’objec�u de dis�ngir a les
empreses que destaquen per la seva implicació i par�cipació en
el creixement i millora del teixit empresarial del municipi. Amb
aquesta inicia�va es vol, a més, donar suport i promocionar la
cultura emprenedora i fomentar l’autoocupació femenina.

els requisits i condicions per poder-hi par�cipar, es troben
penjades al web municipal www.santperederibes.cat.

Aquest certamen, organitzat per l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç
de Barcelona, l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt, i Baix
Penedès (ADEG), l’associació Dones Empresa, l’Agència de
Desenvolupament NodeGarraf, el suport del Servei d’Inicia�ves
Econòmiques de la Mancomunitat de Municipis PenedèsGarraf, el Consell Comarcal del Garraf, el Fons Social Europeu, la
Diputació de Barcelona i el Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya.

C
Í
T
O
N

El concurs està dividit en tres categories: ‘Premi Dona
Emprenedora’, adreçat a dones empresàries; ‘Premi Sector
Empresarial’, que enguany es dedica al col·lec�u joves
empresaris/àries de fins a 39 anys; i ‘Premi Consolidació
Empresarial’, per a empreses amb una an�guitat superior als
3 anys.

Les candidatures es poden presentar a les Oficines d’Atenció
Ciutadana. Així mateix, la resta d’informació sobre la
convocatòria de par�cipació també es pot consultar a l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic que es troba ubicada a la Masia
Can Puig de Ribes (c/ Major, 110. Tel. 938963244). Les bases
del VIII Concurs Empresa 2012 de Sant Pere de Ribes, amb

L’any passat hi van par�cipar 20 projectes empresarials de
diferents sectors (alimentació, indústria, tèx�l o restaurants).
El premi ‘Dona Emprenedora 2011’ va ser per la Carnisseria
Encarna del Mercat Municipal La Sínia, de Encarna Patón; en
l’apartat ‘Sector Empresarial’, Montserrat Maerieges va rebre
el reconeixement per la seva inicia�va empresarial Fresquíssim
(productes frescos i elaborats de primera qualitat); i el premi de
‘Consolidació Empresarial’ va ser pel Restaurant la Vaquita (per
la seva implicació en les accions de promoció del territori que
es fan al municipi), de l’Àlex Antonin.

L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES CONVOCA LA 13a EDICIÓ DEL CONCURS LITERARI DE NARRATIVA
CURTA ELS CINC PINS
Fins al 5 d’octubre es poden lliurar els treballs a les Oficines d’Atenció Ciutadana del municipi.
El concurs literari de narra�va curta Els Cinc Pins està en ple
procés de recollida dels treballs que es volen presentar a la
convocatòria de la seva tretzena edició. Fins al 5 d’octubre es
poden lliurar els escrits que han d’estar redactats en llengua
catalana, ser inèdits, i ajustar-se a una extensió que no superi
els cinc fulls mecanografiats a doble espai i per una sola cara.
Com en anys anteriors, es concediran dos premis: un des�nat
al millor treball (dotat amb 300€), i un altre que anirà a parar a
la millor obra de la comarca del Garraf (s’emportarà en aquest
cas 150€).
Aquest certamen, organitzat per l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes amb la col·laboració de la biblioteca Josep Pla de les
Roquetes, ha registrat sempre una bona acceptació i prova
d’això és l’ascens progressiu de par�cipants que ha �ngut des
que es va posar en marxa. L’any passat es van presentar una
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setantena de treballs, sent guanyadores Maria Pilar López amb
‘Tempo Rubato’ (a la categoria de millor relat), i Carme García
amb ‘Pleniluni’ (com a millor escrit comarcal).
Les persones que hi es�guin interessades han de fer arribar
les seves creacions dirigint-se presencialment a les Oficines
d’Atenció Ciutadana de Ribes o les Roquetes, o bé mitjançant
el correu ordinari adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, plaça de la Vila, 1 Sant Pere de Ribes 08810 – Barcelona.
El veredicte del jurat es comunicarà directament als guardonats
la setmana del 19 al 23 de novembre. L’acte de lliurament dels
premis �ndrà lloc el dia 23 de novembre a les 19h a la Sala
Polivalent de la Biblioteca Josep Pla de les Roquetes.
Podeu consultar les bases del concurs al complet al web
municipal.

Entre l’amarar i el veremar
hi ha el gramar i l’espadar.
És setembre el mes per excel·lència on de manera
espontània els tractors forment part del paisatge
tant urbà, on és fan protagonistes per les cues que
arrosseguen, com al camp, per omplir-se del fruit en
qüestió i transportar-lo.
I és per la màgia de la verema, antigament el
principal mitjà de subsistència al nostre municipi,
i actualment, encara mou a colles de veremadors,
modernes màquines, i manté l’espectacle de la vinya
al nostre voltant com senyal del que hem estat i per
sort encara som.
És molt antiga la tradició de vinya al nostre entorn.
Ja en l’època romana la verema era una temporada
de mobilització i feina important. La collita del fruit
de la vinya, el raïm, portava temps d’abundància per
a les cases, la producció, permetia fins i tot a terres
del Penedès a exportar cap a Roma i altres parts de
l’Estat el vi que es produïa.
Un altre producte que era força important en la cuina
romana també sortia del most. L’arrop, era un dolç
que s’elaborava bullint el most fins donar-li una
consistència de xarop.
L’arrop (anomenat caroenum, sapa o defrutum) era a
més de fàcil conservació.
Així doncs, arrels n’hi han de ben antigues, i és un
goig que avui encara ens envoltin una considerable
quantitat de vinyes que tant de caràcter dóna al
nostre municipi.

Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral
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Dr. Chiappinelli y su equipo de Doctores en Quiropráctica y Medicina manual
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