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L’Altaveu és un mitjà 
plural i no comparteix 

sempre l’opinió dels seus 
col.laboradors

l’equip

de Sant Pere de Ribes

L ’Altaveu

tancar d’aquesta edició el dia és plujós i està esgarrant un xic els actes que 
avui mateix se celebren per la Diada de l’Esport al nostre municipi, tot i 
això us fem cinc cèn�ms del que ha estat. La Nit de l’Esport celebrada al 
poliespor�u de Ribes va estar plena d’emocions per part dels espor�stes i  
les persones vinculades que van rebre el reconeixement. 

La Míriam Ojeda i la Patrícia Sazatornil en la seva secció volen mostrar-nos l’exemple 
(per desgràcia) del que passa quan les armes escombren un país. El viatge ens porta a 
Síria. Espai cedit en aquesta edició a la bonica experiència allà viscuda de la Pilar Gil, (a 
qui agraïm de tot cor que ens hagi permès compar�r el seu record). Experiència que 
commou en extrem quan veiem les imatges que avui, i cada dia des de fa molt temps, 
surten pels informa�us. Res a veure… Maleïdes bombes.

La Isabel Ojeda ens presenta al Rafa Ar�s, a qui segons diu ell mateix “se’m va apagar la 
llum i no he pogut tornar-la a encendre”. Tot i això ell no ha deixat mai de treballar, crear 
i posar il·lusió en tot el que fa, que és molt.

Sabies què… és una nova secció a la que donem la benvinguda, conduïda pel Grup 
d’Acció Cultural, que ens dóna a conèixer en aquest numero a l’escultor i ceramista 
Josep Anton Mestre Raventós. Nascut a Ribes l’any 1928, i amb una trajectòria força 
interessant. Grup d’Acció Cultural ens acostarà en cada edició una mica més al patrimoni 
cultural del nostre municipi.

La Gardela, un grup de joves ribetans associats i oberts a tothom que vulgui par�cipar en 
les ac�vitats organitzades ens convida al “Concurs de Paella”, que se celebrarà el proper 
7 d’octubre a l’aparcament del Bosc de Plaça de Ribes.

La Nova Cuina és la secció culinària que encapsala el Javier Pradanas i que a par�r d’ara 
ens acompanyarà per con�nuar gaudint dels plaers del bon menjar.

El Contrafort, la Juani concretament, no pot evitar fer ressò del que passa per on trepitja, 
i actualment trepitgis per on trepitgis, hi han retallades que et fan posar el peu a punt 
de torçar-lo. Però aquesta realitat generalitzada, (que no perquè sigui generalitzada 
és menys greu), queda enrere quan de sobte una no�cia copsa les seves emocions. 
Aleshores canvia l’ordre de prioritats, reflexiona i agraeix.

Fins aviat!
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Enguany, en el decurs de la Nit dels Esports 
es va homenatjar amb la presència del 
regidor d’Esports, Manel Colorado, i 
de l’alcalde, Josep Antoni Blanco, a una 
setzena d’equips espor�us, persones, 
empreses i en�tats vinculades al món de 
l’esport local, d’entre els quals cal destacar 
els homenatjats especials escollits per la 
Comissió de la Diada de l’Esport pels seus 
mèrits espor�us. D’entre els reconeguts 
hi ha la campiona infan�l de taekwondo 
de Catalunya, Ariadna Robert Garrofano 
(Club Espor�u TKD Ribes); la subcampiona 
cadet de taekwondo de Catalunya, Mar 
Catalán Cas�llo (Club Espor�u TKD Ribes); 
el bicampió d’Espanya de Muguendo en 
la categoria Juvenil, David Soria Sans; la 
gimnasta Laura Mar�nez Ruiz, per  la seva 
carrera espor�va i per la serva par�cipació 
i classificació als Jocs Olímpics de Sidney 
2000; el campió de veterans 50 d’Espanya 
de BTT 2012, Francisco Guerra Segura (Bike 
Garraf); el tetracampió d’Espanya i campió 
d’Europa per equips de Pitch-and-pu�, 
Paco Salido Medina; i en reconeixement 
als seus anys d’esforç, dedicació i sacrifici 
al Club de Pa�natge Ar�s�c Ribes, a Inés 
Viñuela Risco.

En el cas del Taekwondo, esport amb 
forta representació al municipi, es va 
comptar amb la presència d’en Fran Mar�n 
Seleccionador Nacional Olímpic, qui ens ha 
ofert aquestes úl�mes Olimpíades l’èxit 
d’aconseguir tres medalles olímpiques. 
El seleccionador va ser guardonat per la 
seva trajectòria i vinculació amb el Gimnàs 
Esport Ribes.

En reconeixement als seus quatre anys com 
a campió d’Espanya de Pitch-and-pu� a Paco 
Salido Medina i per ser campió d’Europa amb 
la selecció catalana.

En reconeixement als seus anys d’esforç, 
dedicació i sacrifici al Club de Pa�natge 
Ar�s�c Ribes, així com també per ser una de 
les impulsores de la Diada de l’esport, a Inés 
Viñuela Risco

L’Andreu López mestre i director del Gimnàs 
Esport Ribes i l’Ariadna Robert,  campiona 
de Catalunya infan�l i la Mar Catalán, 
subcampiona Catalunya cadet

En agraïment a la seva col·laboració 
desinteressada durant tots aquests anys amb 
el Club Depor�u Ribes, a en Josep Vivó Milà, 
soci, jugador i direc�u del club.

Imatge del públic assistent a la XI Nit de 
L’Esport.

Fran Mar�n Seleccionador Nacional Olímpic 
amb el seu alumne i mestre del Gimnàs 
Esport Ribes.
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Es van haver de suspendre totes les 
ac�vitats a l’aire lliure de dissabte i la 
passejada amb bicicleta de diumenge.

Les pluges que van caure dissabte a 
tot el territori i al nostre municipi van 
perjudicar el desenvolupament previst 
de les ac�vitats programades per la XI 
Diada de l’Esport de Sant Pere de Ribes 
fins al punt que, a més de suspendre’s 
la CURSA POPULAR ATLÈTICA DE LES 
ROQUETES A RIBES, tampoc no es va 
poder posar en marxa per la tarda l’espai 
de les en�tats i clubs espor�us a la zona 
espor�va de Bosc de Plaça de Ribes, on 

estaven previstes tota mena d’ac�vitats 
i exhibicions d’esports adreçades al 
públic en general. De la mateixa manera, 
degut al mal estat del recorregut previst, 
el diumenge es va haver d’anular la 
passejada en bicicleta. Les ac�vitats de 
diumenge a les Roquetes no van pa�r 
cap contratemps i es van poder fer amb 
normalitat.

Dep. Comunicació
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Les en�tats par�cipants en aquesta Diada de l’Esport són: Club Aeromodelisme Els 
Cards, Club Bàsquet Ribes, Club Depor�u Ribes, Club Pa�natge Ar�s�c Ribes, Ribes 
Club Pa�,  Taekwon-do Spartae I.T.F Ribes, Club Handbol Ribes, Secció espor�va 
AMPA els Costerets, Junts en Acció, Club de Tennis Ribes, Club de Bàsquet les 
Roquetes, Club de Tennis les Roquetes,   Associació Taekwon-do Sanpo de les 
Roquetes, Club de Futbol Penya Jove les Roquetes, Penya d’escacs Ribes, Secció 
d’Exploracions Subterrànies G.E.R., Secció Cor�ol AEE Ins�tut Alexandre Galí, Club 
Espor�u TKD Ribes, C.E. Bike Garraf,  Agrupació de Balls Populars de les Roquetes, 
Club Ciclista Roquetes, Club Ciclista Oxigen BTT Garraf, Societat de Caçadors de Sant 
Pere de Ribes i Olivella, Club Golf Montgròs. Associació Futbol sala de les Roquetes, 
Club Petanca de les Roquetes, Centre Espor�u Vallpineda, Associació Gim Jazz Garraf, 
Consell Espor�u del Garraf i Complex Espor�u Municipal Espai Blau.
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Rafa, com vas començar a treballar a l’Ajuntament de Ribes?

Estava fent el Cicle Forma�u de Grau Mig de Ges�ó 
Administra�va a l’IES Can Puig. Hi havia  310 pràc�ques per 
escollir. Vaig començar a fer-les a Onda Cero Vilanova però no 
hi havia gaire feina i les possibilitats d’aprendre eren limitades. 
Des de la mateixa ràdio van parlar amb l’Ajuntament i llavors vaig 
començar a fer pràc�ques com a telefonista. L’ONCE va parlar 
amb l’Ajuntament perquè la centraleta es�gués adaptada. Quan 
vaig acabar es va arribar a un conveni amb l’ONCE perquè hi 
pogués treballar gent discapacitada. L’any 2000 em van trucar 
per fer una entrevista i després de fer un curset a l’ONCE per 
a telefonistes, em van contractar. Quan vaig començar agafava 
una mitjana de 190 trucades diàries. Vaig signar per un any, 
després em van renovar, fins que em van fer fix. Fa 12 anys que 
hi treballo. Fa uns anys la meva plaça va sor�r a concurs i per no 
perdre-la vaig haver de superar unes oposicions. 

Què et trobes darrera el fil telefònic?

Ara no tant, perquè amb els contestadors automà�cs, els e-
mails i les noves tecnologies el volum de trucades ha baixat 
molt, però abans per la centraleta de l’Ajuntament passaven 
totes les trucades. Darrera el telèfon em trobava i m’hi trobo 
encara: gent gran que necessita parlar amb algú, que se 
l’escol�, m’expliquen la seva vida... També gent emprenyada 

L’Entrevista...
Isabel Ojeda
Periodista

Rafa Artí s
NOM: Rafa Ar�s López

EDAT: 34 anys

PROFESSIÓ: Administra�u. Treballa a l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes com a telefonista.

QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL MUNICIPI? La Festa 
Major, perquè és diferent a d’altres. Hi ha més passió, més 
sen�ment. Fa 22 anys que surto.

QUÈ CANVIARIES? Encara hi ha masses barreres 
arquitectòniques a Ribes. Hi ha desnivells, canonades 
an�gues, senyals que sobresurten...

“A mi se’m va apagar la llum i no l’he pogut tornar a 
encendre” és una de les frases que més m’ha impactat 
d’aquesta trobada amb en Rafa. No és pas per sen�r 
llàs�ma, ell no ho voldria. Més aviat admiració per un 
jove que un dia va haver d’acceptar que la seva vida 
havia canviat. Amb 11 anys va perdre la vista de l’ull dret 
i parcialment la de l’esquerra. En plena adolescència, 
als 18 anys, es va quedar totalment cec.  A par�r 
d’aquell dia els seus ulls serien les seves mans, oïdes, 
nas, llengua... No ha estat fàcil. Aficionat a la ràdio va 
ser col·laborador d’un dels programes més escoltats 
de Ràdio Ribes. És un emblema de les nostres festes 
majors, tocant la caixa i ensenyant als Diables Pe�ts; 
és la veu que t’escolta quan truques a l’Ajuntament... 
Busquem un lloc tranquil per fer aquesta entrevista. En 
Rafa és recolza a la meva espatlla. Camina segur, amb 
determinació. No �nc cap dubte, ell és qui em guia. La 
vida l’ha ensenyat a no ser un cagadubtes. I jo només 
puc dir gràcies. Per voler compar�r-ho”.   

Moment de l’entrevista en un indret de Ribes.
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que necessita desfogar-se i que després et demana disculpes. 
S’ha de tenir tacte, paciència i educació. Has de suavitzar la 
trucada abans de passar-la a la persona que li pot solucionar el 
problema de forma més directa. 

T’has dedicat a allò que volies?

Hi ha moments que penso que potser no 
és realment el que volia a la meva vida. 
M’hagués agradat fer de càmera, tècnic 
de so o estudiar comunicació audiovisual. 
També ser professor de música. Però quan 
vaig perdre la vista se’m van treure les 
ganes de tot. Ho hagués pogut estudiar 
en braille però el cert és que sóc una mica 
lent llegint. Requereix constància, paciència i tacte. El sé llegir, 
però em va costar molt d’esforç aprendre’l.

Rafa, molts invidents neixen amb aquest defecte a la vista, 
però el teu cas va ser diferent, tu hi veies... 

Vaig perdre la vista parcialment quan tenia 11 anys. Va ser un 
accident jugant a futbol. Llavors vaig perdre la vista de l’ull dret 
totalment, i parcialment la de l’esquerre, és a dir, hi veia de dia 
però no de nit. Quan tenia 18 anys se’m va despendre la re�na 
de l’ull esquerre. Vaig entrar a quiròfan. No sabia que perdria 
també la vista d’aquest ull. Però el cert és que l’úl�ma cosa que 
vaig veure, sense jo saber-ho, va ser la Festa Major. No l’oblidaré 
mai aquella imatge. Era Sant Pau, l’any 1997. 

Va ser di�cil adaptar-te?

Durant els 5 o 6 primers mesos pensava que el fet que ho veiés 
tot fosc era conseqüència de l’operació. Però a mesura que 
passava el temps vaig decidir fer-me a la idea que no tornaria a 
veure. Al principi va ser di�cil, tenia 18 anys, la gent començava 
a sor�r de discoteques i jo no podia anar-hi tot sol. Els amics 
discu�en per qui m’havia d’acompanyar i vaig dir PROU! 
No m’agradava ser una càrrega. L’ONCE em va recomanar 
que passés per un dels seus centres per aprendre les coses 
quo�dianes: poder llegir en braille, portar el bastó... Vaig estar 
5 mesos al Centre Joan Amades a Esplugues de Llobregat. Em 
feia falta. M’havia d’adaptar a la meva nova vida. Conviure amb 
gent que estava en la mateixa situació m’ajudava. Recordo que 
cada cap de setmana tornava a casa, allà vaig fer molts amics. Hi 
havia gent que no volia acceptar el que tenia o que s’aprofitava 
de la seva situació perquè els demés li fessin les coses. Allà em 
vaig donar compte que havia de �rar endavant, que havia de 
treure força d’allà on fos i acceptar la meva situació, aprendre a 
fer les coses per mi sol.

“la gent no u�litza els sen�ts com 
ho hauria de fer, ni tan sols la vista 
encara que hi vegin. A mi se’m van 
aguditzar altres sen�ts i ara amb 
la veu d’una persona, amb l’olor 
corporal, amb la forma de tractar-
me la gent em diu coses que es 
veuen amb els ulls”

Recordo haver-te escoltat a Ràdio Ribes, 
col·laborant amb en Guille Alfèrez. Com 
comença la teva passió per la ràdio? 

En Guille feia un 
programa que es deia 
“Mitja Nit” a Ràdio Ribes. 
Jo era seguidor seu. Recordo que hi 
havia un telèfon obert on la gent podia 
trucar. Jo trucava cada dia, m’agradava 
fer riure en Guille, parlava amb ell. Hi 
havia un apartat del programa que es 
deia “El Contestador Automà�c”, deixava 
missatges, dedicava cançons... Intentava 
que els meus missatges fossin originals, 

feia imitacions... Després vaig començar a entrar en directe. El 
primer any de programa li vaig gravar una casset amb un “mix” 
de cançons per al primer aniversari del programa. A la meitat de 
la 2a temporada em va agafar com a col·laborador. Rèiem molt. 
En Guille em va donar, a part de la seva amistat, dues grans 
coses: entrar al món de la ràdio i conèixer la meva primera 
novia, l’Íria, la vaig conèixer a través de la ràdio, la seva veu 
em va eclipsar. Després, en Guille va marxar a una ràdio més 
gran i jo ho vaig deixar. M’he quedat amb l’espineta, si pogués 
tornaria a repe�r l’experiència. La ràdio té màgia.

En Rafa tocant el �mbal  en una Festa Major de Sant Pau



“El �sic només és una portada 
de presentació, però tots 
acabarem fent-nos vells. Per 
mi l’important és es�mar la 
persona pel que és, no pel que 
sembla”.  

  En Rafa tocant la guitarra, una de les seves aficions, DJ Ralf punxant al Woda i treballant a l’Ajuntament com a telefonista.
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A més, el fet de no veure feia que m’impliqués més, deixes fluir 
la imaginació... A la ràdio jo no era invident, i si ho era no tenia 
importància, no hi havia diferències. Si algú es posa a escoltar la 
ràdio amb els llums tancats entendrà el que 
sento. A mi se’m va apagar la llum i no la puc 
tornar a encendre... 

(...)

La meva sort és que he vist, així que puc 
imaginar coses i crear-me una imatge de cada 
persona. La part dolenta és que he vist, i ho 
he perdut. De totes maneres això m’ha ensenyat moltes lliçons. 
Per exemple, la gent no u�litza els sen�ts com ho hauria de fer, 
ni tan sols la vista encara que hi vegi. A mi se’m van aguditzar 
altres sen�ts i ara amb la veu d’una persona, amb l’olor corporal, 
amb la forma de tractar-me em diuen coses que no es veuen 
amb els ulls. Sóc capaç de descriure una persona pel seu segell 
personal, pel que em desprèn. El �sic és una part bonica, però 
a mi realment el �sic de les persones m’és igual, m’importen 
altres coses. El �sic només és una portada de presentació, però 
tots acabarem fent-nos vells. Per mi l’important és es�mar la 
persona pel que és, no pel que sembla.  

És di�cil que la gent es posi a la teva pell?

Fa uns anys vaig conèixer un noi a Peramola, el poble on 
es�uejava amb la família. Es sorprenia veient com jo era capaç 
de fer dracs de tres caps amb plas�lina. Separava colors i amb la 
mateixa plas�lina feia la forma de la lletra inicial del color per no 
confondre’m. Podia fer el drac de tres caps a través del record del 
drac de Ribes. Llavors ell es va voler posar a la meva pell i va estar 
una setmana amb els ulls embenats a casa. Volia saber com m’ho 
feia per viure sense veure. Per diferenciar la llet del suc... Per no 
ensopegar, per saber on tenia la roba... A molta gent li sobta que 

visqui sol, però la tecnologia avança molt, jo toco una pantalla i 
em llegeix el que hi posa. Tinc mans, peus, boca, intel·ligència. 
Valores altres coses, hi ha molta gent que està pitjor que tu.    

Un somni...

Tornar a veure no és el meu somni principal. 
És un dels meus somnis, però no el més 
important. El que vull és tenir una vida 
normal: conèixer una dona, casar-me, tenir 
fills. Busco algú amb qui compar�r-ho tot.  Per 

mi no és tan fàcil, encara hi ha molts prejudicis. 

Fa 22 anys que surts a Festa Major, mitja vida. I a més, hi tens 
una implicació directa. Ets una d’aquelles persones que si faltés 
es notaria molt... Com ha evolucionat la teva implicació?

Recordo que de pe�t, amb dos o tres anys, ja sor�a al balcó 
amb una galleda i culleres i començava a tocar. Després de 
l’accident vaig voler sor�r a �mbals, però només podia sor�r 
per la tarda perquè amb l’ull que hi veia només hi veia de dia 
i de nit necessitava un guia. Després vaig canviar el �mbal per 
la caixa. L’Albert Coll és el cap de colla, jo el segon. Vivia un 
sen�ment tan maco que no em cansava mai. Vaig començar 
a ensenyar a la Colla Jove, la d’en Magí. Fins que la Jove va 
començar a convidar-me a les sor�des. Els Diables Pe�ts em 
van agafar com a professor i guia. M’agrada la festa, crec que 
no s’ha de perdre la tradició de pujar a Sant Pau, de la ma�nal... 
Ribes té el seu propi es�l. 

PREGUNTA: I a part de la Festa Major, què et fa vibrar?

RESPOSTA: Vaig mantenir l’amistat amb en Guille i cada 
divendres, dissabte i fes�us punxo al seu local, al Woda Dance. 
Allà sóc DJ Ralf. 
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nguany, la celebració de la diada, el passat 11 
de setembre, ha estat si més no diferent.

No pas perquè el motiu de la celebració hagi 
canviat en el fons, si no perquè aquest país, que 

és amant de les seves tradicions, també és culte, i llegit, i 
lluitador, i treballador, i conseqüent amb els seus actes, i 
perseverant, i sobretot és català per vocació.

Perquè no ens hem d’enganyar, ser català no és tasca 
fàcil, des de gairebé mai, i a hores d’ara és quasi tant 
difícil com ser astronauta de la NASA.

El cas és que a la convocatòria d’una manifestació, 
més d’un milió i mig de persones van sortir al carrer, de 
la manera més cívica que es pugui imaginar per unir-se i 
demanar a una sola veu la independència d’un país que 
avui no gaudeix ni d’un pacte fiscal amb condicions.

I doncs, desprès de que s’hagin sobrepassat les previsions 
i fins i tot les expectatives d’afluència de gent, hi ha qui 
diu que això ha estat l’obra encoberta d’un govern 
nacionalista, que lluny de saber com fer-ho per pressionar 
al govern central en properes negociacions, varen 
enginyar un aparell humà per mobilitzar els màxims 
individus a fer bulto en una gran obra de teatre que veuria 
no només Catalunya, ni Espanya, sinó el món sencer.

D’altres diuen que és fruit només de la quasi coincidència 
pel fet de que la crisi és tan dura que la gent té poca cosa 
més a fer que sortir al carrer i apuntar-se a allò de que si la 
cua és llarga és perquè deu ser bo el que donen…

Deixant de banda la política, penso en totes i cadascuna 
de les imatges que el món sencer va poder veure 

I ARA QUÈ?

E
d’aquella multitudinària manifestació. Aquelles cares, 
els braços alçant estelades i pancartes, les boques 
obertes al crit d’independència. Grans, petits, de diversa 
procedència, tan diferents entre ells i amb una mateixa 
intenció.

I em pregunto, que ha passat de nou, com ha passat, i 
per que ha passat en realitat. Com es senten les persones 
per fer el que va passar l’altre dia, i finalment, on volen 
arribar realment.

És un crit de PROU, és un crit per tenir el DRET, és l’afany de 
ser LLIURE o el desig de deixar de ser…espanyol?

No sabem encara que passarà amb l’enrenou que això 
ha generat, com acabarà. De moment s’han convocat 
eleccions pel novembre i dóna gust, disculpeu l’expressió, 
veure com els que manen, i tot el seu entorn, s’han de 
definir en un a favor o un en contra.

Fins i tot la gent al carrer, que fins ara no sabies gaire clar 
que en pensaven, ara s’han de decantar. I es decanten. I 
en sens cada una…

Un allau de critiques poc constructives, i fins i tot 
amenaces ens asseguren una tardor mogudeta. Per 
sort també hi ha qui parla amb la ment oberta, i obre 
ventalls de possibilitats, o si més no intenten destruir el 
que encara no s’ha creat.

Però està bé que succeeixin aquestes coses, que potser 
se’ns havia oblidat anomenar-nos, i ens havíem acostumat 
a oblidar-nos que si hi ha un país on la casualitat és poc 
probable, aquest país és Catalunya, país on rarament es 
perd el seny.
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LA DIADA A CASA NOSTRA
El passat 11 de setembre es va celebrar a Sant Pere de 
Ribes la Diada Nacional de Catalunya amb els actes 
institucionals habituals a Ribes i les Roquetes. 

El dissabte 8 de setembre a la plaça Marcer la Banda de 
Música Mestre Montserrat de Vilanova va obrir un seguit 
d’actes organitzats per l’entitat GER, com la també i 
ja tradicional marxa de torxes que es va fer la vigília. 
La bicicletada popular amb un recorregut per carrers 
places i indrets de Ribes, l’anada al cim del Montgròs i 
l’enlairament de la senyera.

Tots els actes celebrats varen cobrar enguany un caire 
força emotiu donada la imminent manifestació que 
se celebrava a la tarda a Barcelona a la que molts 
ciutadans hi assitien, encara que aleshores amb la 
incertesa de no saber com aniria el que va ser una 
convocatòria massiva, emotiva fins no poder més, i 
sobretot pacífica.

Passi el que passi, va ser una mostra de contundència i 
de civisme que ha donat la volta al món.

L ’A
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Síria. Vam viatjar a l’any 2008. Va ser tota 
una aventura a través de l’art, la història, les 
cultures i les relacions humanes. 

Per desgràcia quan avui veig o llegeixo les 
no�cies de com estan massacrant a la seva 
gent: a les dones, als vells, als nens... sempre 
als més dèbils, se’m fa un nus a la gola i no 
entenc com no es posa fi a tota aquesta 
barbàrie. És una vergonya per la humanitat.

Viatjar a Síria va ser una experiència 
única, sobretot perquè com només érem 
sis persones i el guia, en Salem, vam poder 
fer el viatge amb uns i�neraris marcats i 
deixant-nos aconsellar força per ell. 
Desitjo que es�gui bé.

Primer vam visitar Damasc, la capital amb 
més de 3 milions d’habitants, considerada 
pels historiadors la ciutat més an�ga del 

món constantment habitada i que és 
patrimoni de la humanitat. 

Vam visitar la mesquita dels omeies 
(any 705), el palau Azem (any 1734), 
Bab Kisam, la tomba de Saladino, la 
Tukiya Suleimaniyeh i el magnífic Museu 
Nacional. Més tard, ens vam endinsar als 
�pics zocos i en els carrers de gran interès 
arqueològic.

Un reportatge de:
Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

En aquest L’Altaveu hem cedit l’espai dels viatges a la Pilar Gil. La Pilar ens endinsa 
al meravellós país de Síria i alhora ens fa reflexionar de rerefons sobre com la 
guerra pot destruir a més de vides humanes, el patrimoni cultural i històric d’un 
país. Un patrimoni que representa la seva cultura i la seva història d’una forma 
privilegiada i que en la majoria dels casos esdevé un símbol de la iden�tat dels pobles.
No és objecte d’aquest ar�cle parlar sobre el conflicte armat a Síria, però és una bona excusa per 
mostrar la riquesa del país i pensar en que allò que es va construir fa milers d’anys, amb el valor 
històric que conté, pot ser destruït per les maleïdes bombes en un sospir. 

Siria
Bosra, teatre romà

abans de ...

Pilar Gil
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Una visita molt interessant que ens va 
aconsellar en Salem va ser Bosra, an�ga 
capital romana de la província d’Aràbia 
(segle VII).

Quan vam entrar a la ciutadella i vam 
veure el teatre amb les grades i les 
columnes quasi intactes ens vam quedar 
meravellats, bàsicament perquè estàvem 
sols i envoltats de bellesa històrica. En 
Salem ens va fer ma�nar molt perquè 
�nguéssim aquesta impressió. Cal dir 
també, que vam fer el viatge al més de 
febrer, i que no hi havia massa turisme. 
Vaig gaudir molt fent fotografies i a la 
vegada pensant: si les pedres parlessin 
quantes històries... 

Després vam caminar per la ciutat i ens 
va semblar increïble veure la quan�tat 
de gent que viu entre les ruïnes romanes. 
Realment no crec que arribin a valorar la 
importància del lloc. 

El següent pas va ser Maaloula, localitat 
que té la par�cularitat que els seus 
habitants parlen encara en arameu, 
llengua u�litzada per Jesucrist. Vam visitar 
els mones�rs de Sant Sergio de ritus greco-
catòlic, i allà ens van resar un parenostre 
en arameu, i el mones�r de Santa Tecla de 
ritus greco-ortodoxe. 

Vam con�nuar cap a Krak dels Cavallers, 
el castell croat més important i més ben 
conservat de l’Orient Mitjà. Aquesta an�ga 
fortalesa curda, que domina la vall del riu 
Orontes, va ser conquerida i habitada pels 
croats de l’Ordre de l’Hospital a principis 

del segle XII fins que va caure en mans del 
Sultà Baibars.

També vam visitar Aleppo, la segona ciutat 
més important de Síria. Durant l’Edat 
Mitja fou la seu de colònies de mercaders 
occidentals. Vam passejar pels seus zocos 
ple de carrerons interminables amb més 
de 20.000 comerços. Els venedors ens 
oferien dolços, que havíem d’acceptar i ens 
preguntaven interessats d’on érem. Ens 
havíem d’anar orientant per no perdre’ns, 
ja que Salem ens havia comentat que el 
zoco tenia 12 quilòmetres de perímetre.

Vam endinsar-nos a la ciutadella, exemple 
d’arquitectura àrab que s’eleva uns 60 
metres per sobre la ciutat, des de dalt la 
vista panoràmica d’Aleppo amb les seves 
mesquites i esglésies és impressionant. 

El Museu Nacional amb les seves riques 
col·leccions de troballes arqueològiques 
de la regió de Mesopotàmia, el Bimarestan 
(Hospital psiquiàtric del segle XIII) i la 
mesquita dels omeies.

La propera parada va ser la basílica de Sant 
Simeó construïda al voltant de la columna 
del Sant, l’any 472. Aquest gran temple 
està format per 4 basíliques disposades en 

APHAMEA, ciutat romana de les mil columnes, amb detall d’un pastor de la zona.

PALMYRA, Temple de Bel amb la cèlebre 
columnata, una de les més belles del 
món clàssic.

ALEPPO, La ciutadella, un exemple 
d’arquitectura àrab que s’eleva uns 60m. 
per sobre la ciutat.
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forma de creu. Quan es va finalitzar l’any 
490 es va considerar l’església cris�ana 
més gran del món.

Ens dirigim cap a Apamea, l’an�ga ciutat 
hel·lenís�ca de les 1000 columnes, 
construïda per Selenco Nicator, l’any 300 
abans de Crist, el nom de la qual deriva del 
nom de la seva muller persa Afamia.

A l’era cris�ana Apamea es va conver�r 
en centre de filosofia i pensament. Una 
meravella. Passejant entre les ruïnes vam 
trobar un pastor amb les seves ovelles 

que es va alegrar molt de poder parlar 
amb nosaltres i ens oferia casa seva per 
prendre un te. No vam poder acceptar per 
falta de temps, però li vam agrair molt la 
seva hospitalitat. 

La següent parada va ser Hama. Una de 
les ciutats més romàn�ques de Síria, 
amb impressionants sínies de fusta 
gegants mil·lenàries construïdes sobre 
el riu Orontes. Vam poder veure el 
funcionament i va ser impressionant.

La veritat és que cada dia anem de 

sorpresa en sorpresa perquè és un país, 
com ja he dit, preciós.

Ara ens toca visitar Palmyra, la perla del 
desert. Una ciutat romana construïda 
en un oasi, la qual cosa la va conver�r 
en una parada ideal per a les caravanes 
del comerç de la seda des de Xina fins al 
Mediterrani. Es va conver�r en un pròsper 
regne durant el segle II abans de Crist. 
L’emperador Caracalla la va proclamar 
colònia de Roma l’any 217 a.d.C. Està 
molt ben conservada. És una veritable 
meravella veure els canvis de tonalitat 
de les seves pedres, depenent de la llum 
del sol. Ens vam sen�r transportats en el 
temps. 

El temple de Bel, construït en el centre 
amb una gran super�cie de 210 metres 
quadrats i la cèlebre columnata, una de 
les més belles del món clàssic. L’àgora, el 
seu teatre del segle II, el temple de Nabo, 
l’arc del Triomf, els banys i la sorprenent 
necròpolis en una vall propera anomenada 
La Vall de les Tombes, famoses perquè 
estan construïdes en cases de més d’un 
pis... No veiem el moment d’abandonar 
aquesta ciutat envoltada de palmeres, 
un oasi enmig del desert. Així doncs, vam 
esperar a la posta de sol, per marxar, ja 
que les llums eren impressionants, ideals 
per a la fotografia. 

Palmyra va ser l’úl�m indret del nostre 
viatge i com a punt final, una meravella. 

Un lloc que no oblidarem mai.

ALEPPO, Zocos de carrerons interminables amb 20.000 bo�gues.

HAMA, sínies gegants a la ciutat més romàn�ca de SíriaKRAK dels Cavallers, an�ga fortalesa curda
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El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

l silenci havia deixat de ser característic a les 
portes de l’escola fins fa uns dies. Tot sempre 
té un inici i un final, i també, val a dir, sempre 

hi ha coincidències o allò que diuen que no passa per 
atzar.  És una història trista, però és més trist no recordar-
la. I tant és així, que la compartiré amb tu.

Dimecres 12 de setembre de 2012, a les portes del què 
ara s’anomena centre escolar ( i això de centre, fa pensar 
entre penitenciaris i comercials..., disculpeu...) les cares 
de la directora i del conserge eren anunciadores de què 
alguna notícia els havia colpit fort. És clar que les coses no 
anaven a començar bé: dues professores jubilades i 
tres mestres interins menys en l’equip no 
permetien una molt bona perspectiva per al 
desenvolupament harmònic del nou curs. 

Per un altre costat, les subvencions 
als programes d’educació especial 
també s’havien reduït, el mateix 
que les aportacions per a materials 
i manteniment. Tot plegat, sumat 
a les dificultats de les famílies per 
assumir la despesa de llibres, materials i 
activitats que es feia palesa en la quantitat 
d’impagaments reals. 

Així, l’anunci de les coses no són ja com eren, 
estava present en tothom. I evidentment en les pancartes 
i samarretes de més d’una. Si no hi ha per tothom, si 
no hi ha per a tot. Les coses han de canviar molt. I el 
resultat? Era un interrogant que també es podia copsar 
de les mirades de tothom: mestres, famílies, alumnes... 
Algú perquè no hi haurà substitucions, altres, perquè les 
sortides de l’escola ja no es poden garantir... cadascú 
tenia en la seva ment algun neguit que com un xiuxiueig 
s’anava traspassant de persona a persona. 

Eren tan sols les 8:55 del matí. Algú fins i tot encara lluïa 
una cara de son i somnis rellevant i la situació, amb silenci 
inclòs, ja no era la que havíem deixat enrere feia dos 
mesos. 

Els guàrdies de la policia local que garanteixen la 
seguretat per accedir a l’escola (només dins del pas de 
vianants que hi ha just a la porta... per cert, i la resta del 
camí?) en fi, fins i tot els guàrdies duien també en la seva 
parsimoniosa actitud quelcom de diferent. 

Però en fi. La notícia no era aquesta. A les 16:33 del mateix 
dimecres 12 de setembre de 2012, vam conèixer la 

trista mort de la Professora Maria,  que la 
mateixa matinada del mateix dimecres havia 

resolt no fer un pas enrere en la seva 
carrera, havia decidit que tota dedicació i 
vocació tenia un límit i ella la llibertat per 
a fer-ho possible. 

Així, l’atzar o les coincidències van fer 
que el silenci s’apoderés d’unes portes, 
d’un espai comú que hores d’ara deu ser 

tancat. Per una raó o altra, però , aquell 
silenci va servir per homenatjar a qui fou la 

més implicada, tenaç, voluntària i companya, 
mestre, amiga, de diverses generacions 

d’alumnes, que segurament demà, veurem com 
aprendre, pot significar quelcom més que aprovar una 
lliçó. 

La Juani

In memoriam. A  totes les professores, professors, mestres 
a qui reconec la vàlua i la implicació perquè, malgrat tot, 
alguna cosa canviï en aquest món.  

E
LA PROFE I EL SILENCI
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En la mateixa plaça que l’any passat, la Vinya d’en Petaca, els 
roquetencs van ser acompanyats pels padrins de la Jove de 
Sitges. Aquests u�litzaren l’actuació com a banc de proves; 
descarregant el quatre de sis amb l’agulla, la torre de sis i 
el cinc de sis, amb el pilar de cinc i dos pilars de quatre en 
ronda pilars.

Els Castellers de les Roquetes van sor�r amb el tres de 
sis ràpid i segur amb l’estrena d’una nova enxaneta. En 
segona ronda, un pas endavant, descarregant el tres de sis 
amb l’agulla. En tercera ronda, el quatre de sis amb l’agulla 
es quedar com intent desmuntat per mala quadratura 
a terços. La durada de l’actuació,  la calor i els peus 
desmuntats va recomanar que fos subs�tuït pel quatre de 
sis. La novetat de la jornada va ser en ronda de pilars on els 
de la camisa grisa va alçar dos pilars simultanis de quatre.
Desprès d’uns dies de descans, la colla reprendrà els assajos 
en un nou emplaçament al Gimnàs del Col·legi Públic Les 
Roquetes, per preparar el tram final de la temporada, amb 
un �ple objec�u: incorporar nous castellers a la colla, fer 
debuts en posicions de tron, pinya i pom de dalt, i estrena 
de nous castells.

      Castellers de les Roquetes

ELS CASTELLERS DE LES ROQUETES
CELEBREN EL SEU PRIMER ANIVERSARI

AMB UNA BONA ACTUACIÓ
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Sabies
què...

Durant la segona quinzena del mes de setembre, a 
la sala d’actes de la biblioteca Manuel de Pedrolo 
hem tingut l’oportunitat d’apropar-nos a l’obra 
d’aquest artista ribetà. Des de l’exposició celebrada 
al Casal Cultural de la Caixa de Pensions l’any 1955, 
feia més de cinquanta anys que a Ribes no podíem 
gaudir de les seves creacions, i per aquest motiu el 
Grup d’Acció Cultural hem pensat que era un bon 
moment per mostrar l’evolució de la seva obra, des 
dels inicis fins a l’actualitat. Contribuir a difondre el ric 
patrimoni ribetà, començant per les persones que 
l’han fet possible, és un dels nostres objectius.

Com el mateix Josep Anton Mestre esmenta en el 
programa de l’exposició “L’art va evolucionant cada 
dia. De la mateixa manera que nosaltres no som el 
que érem de joves, les nostres obres tampoc tenen 
perquè ser con les fèiem a la nostra joventut”, tant 
el conjunt de peces seleccionades per aquesta 
ocasió com el mateix títol  de l’exposició Joventut i 
maduresa. De l’obra figurativa a la simbòlica (1954-
2012), reflecteixen les diferents etapes creatives. 

Format al taller de Josep Miret i Llopart i a l’Escola 
del Treball, Josep Antoni Mestre va ser soci del Cercle 
Artístic de Sant Lluc i alumne de les classes de dibuix 
del natural, a més de soci del Saló de Barcelona d’Art 
Figuratiu.

Als vint-i-sis anys guanya el segon premi del concurs 
de Sant Jordi de la Diputació de Barcelona amb 

l’obra “Mater” i des d’aleshores participa en un seguit 
de concursos de pintura i escultura i en diverses 
exposicions col·lectives, ja sigui a Barcelona, a 
Madrid o a Sant Pere de Ribes, amb motiu del IV 
Centenari de la Fundació dels Camils. L’any 2010 
presenta també una exposició individual a Sant 
Cugat del Vallès, on resideix actualment.

La majoria de les obres figuratives són, com ens indica 
l’escultor, fetes a la seva joventut i les  abstractes 
dels darrers anys. Entremig, plafons de ceràmica 
policroma, figures del naixement i creacions de caire 
religiós, articles per al turisme i regals d’empresa... Les 
escultures no figuratives ens presenten un escultor 
que als seus 84 anys encara treballa en nous reptes 
i experimenta en nous tipus d’obres, es “reinventa”, 
com diríem avui dia, amb il·lusió i una empenta que 
esperem no l’abandoni mai. 

Banda de Mobius, escultura 
no figurativa. (Foto: Sílvia 
Boquer)

Xavier Miret, Josep Anton Mestre i Carles Arola a l’acte 
de presentació. (Foto: Núria Miret)

... A RIBES VA NÈIXER L’ANY 1928 L’ESCULTOR I 
CERAMISTA JOSEP ANTON MESTRE RAVENTÓS?
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La selecció de les peces exposades enguany inclou 
16 escultures figuratives, diverses d’elles de temàtica 
religiosa, entre les que cal destacar l’obra “Mater” 
ja esmentada i 11 escultures no figuratives, conjunt 
que permet contemplar l’evolució de l’autor cap a 
una escultura abstracta i simbòlica. Cadascuna de 
les peces té un títol donat per ell mateix “un títol que 
no obliga a res, espero que cadascun de vosaltres hi 
vegi coses diferents. L’obra d’art ha de sorprendre a 
l’espectador”. 

A més de les escultures, l’exposició recull un conjunt 
de deu plafons de ceràmica policroma sobre les 
feines de la vinya i el vi i un del paisatge de “Sota-
ribes”, figures del naixement i una petita mostra de 
models d’articles per al turisme, com és la figura del 
Timbaler del Bruc. 

L’acte d’inauguració, celebrat el passat 14 de 
setembre, va comptar amb els parlaments de   Xavier 
Miret i Mestre, en nom del Grup d’Acció Cultural de 
Ribes, de Carles Arola i Vera, President del Cercle 
Artístic de Sitges, i del mateix autor de les escultures, 
a més de la presència d’un nombrós públic que 
volia rendir homenatge a aquest escultor, fill de Ribes 
i, sobretot, una persona estimada per tots. Des del 
Grup d’Acció Cultural volem agrair l’ajut de Josep 
Anton Mestre i la seva família ja que sense ells no 
hauria estat possible dur a terme aquest projecte.

Sílvia Boquer

L’escultor i la seva obra. (Foto: Núria Miret)

Vista parcial de l’exposició. (Foto: Sílvia Boquer)
(Les cites de l’autor han estat transcrites literalment 
del catàleg editat amb motiu de l’exposició).

L ’A
Sant Pere de Ribes

Dóna una empenta al teu negoci amb L ’Altaveu

93 896 41 75
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A mitjans de l’any 2011 , un grup de joves ribetans ens 
comencem a reunir preocupats per la poca oferta 

d’activitats i esdeveniments lúdics que ofereix 
el nostre poble. Cansats de contemplar 

com a poc a poc el nostre poble es va 
convertint en un poble dormitori, 

en un lloc de pas, en una 
residència momentània, 
i com d’aquesta forma 

es va perdent l’autèntica 
essència del que creiem 

que ha de ser un poble, 
decidim crear una associació per 

tornar a recobrar al lloc on vivim 
l’autèntic esperit de comunitat, 

tornar a fer córre la sang que sembla 
aturada per les venes de la nostra 

localitat i així tornar a dotar-la de caliu.

Així neix l’Associació Cultural i Esportiva La 
Gardela. 

Nosaltres volem aglutinar a tots els sectors del 
poble, estem oberts, esperançats i entusiasmats de 

que tothom qui vulgui pugui col·laborar i participar 
en les nostres activitats, amb la fe i la confiança 

de que quantes més mans siguem, millor sortiran 
les coses, volem donar el cop de puny sobre la taula, 
alertar que el jovent som aquí, i que amb l’ajuda de 
tots volem que Sant Pere de Ribes sigui un poble VIU.
El nostre camí és el de crear esdeveniments per 
a totes les edats i per a tots els gustos, aspirem a 
que el màxim de gent surti de casa seva i vingui 
a veure’ns, a col·laborar o participar de l’activitat.
Acte seguit, doncs, us convidem a que assistiu al 
nostre primer acte, un concurs de paelles, que tindrà 
lloc el dia 7 d’Octubre a l’aparcament del camp de 
futbol; Bosc de Plaça. El preu serà de 6 euros entrades 
anticipades, 8 euros a taquilla (ENTRADES LIMITADES!).
L’esdeveniment començarà a les 12 del migdia i 
comptarem amb activitats durant tot el llarg del dia, 
activitats adreçades a tots els públics, des del més 
petits als més grans i tot amenitzat amb les paelles 
que elaboraran els cuiners participants en el concurs.
Veniu, gaudiu, i fem de Ribes un lloc com cal!!!

FES-TE  SOCI
A La Gardela creiem que com més siguem, millor ens 
sortiran les coses, estem oberts a que tothom qui vulgui 
es pugui fer soci i participar i col·laborar en les activitats 
que anirem desenvolupant.

Ser soci comportarà diferents avantatges als actes, 
descomptes i informació trimestral d’activitats de La 
Gardela. Podeu sol·licitar més informació el dia del concurs 
a la carpa de La Gardela.
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Ingredients per a 4 persones:
1 paquet de palets de cranc
   (surimi) Krissia

500 gr. de cues de gamba pelada

1 ceba gran

1 gra d’all

Oli

Per a la marinera
1 ceba

1 porro

1 api

1 pastanaga

500 gr. de gambeta blanca o cranc

10 tomàquets

2 l. brou de peix

Oli

CANELONS DE CRANC (surimi) I GAMBES
A LA MARINERA

PREPARACIÓ:

Per a la marinera: es posa una olla alta amb l’oli al foc amb totes les verdures tallades. No importa el tipus de tall. Una 
vegada estiguen ofegades i una vegada hagin agafat color, s’afegeixen els tomàquets tallats i es deixa coure uns 20 
minuts. Tot seguit s’afegeixen les gambes o el cranc (o qualsevol tipus de marisc: escamarlans, galeres, etc.) i es cou a foc 
mig durant 10 minuts més. Transcorregut aquest temps s’afegeix el brou de peix i es deixa coure uns 30/45 minuts.

Tot seguit es tritura en el túrmix i es cola per obtenir un resultat fi. Es reserva.

A part s’agafen els palets de cranc i es desenrotllen a fi i efecte d’obtenir una espècie de pasta de caneló.

Per al farcit: Trossegem la ceba i l’all ben petits. Fem un sofregit sense que agafi color i afegim les cues de gamba també 
trossejades. Ofeguem uns 2/3 minuts i afegim una cullerada de farina per espessir. Salpebrem i afegim una mica de la 
nostra salsa marinera fins obtenir un farcit compacte però lleuger. Farcim les plaques de cranc que teníem esteses i les 
enrotllem una altra vegada, tipus caneló.

Per al muntatge: Es disposen tres mitjos canelons de cranc en un plat i es cobreix amb una reducció de salsa marinera, 
semblant a la beixamel en un caneló tradicional i es decora al gust (gambetes per sobre, etc.)

Bon profit!

Javier Pradanas
Xef Rest. SISS

L a  n o v a  c u i n aL a  n o v a  c u i n a
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El passat 29 de setembre amb mo�u del seu primer aniversari 
a la nova adreça del carrer Torreta, la perruqueria Silvia Ponsa 
va oferir en obert una recital de poesia musicada amb el duet 
DITIFET i  la Isabel Gracia amb la lectura dels seus contes. 

L’acte es va celebrar al mateix saló de la perruqueria 
transformat per a l’ocasió, per cert amb molt bon gust i 
força il·lusió, i adaptat als diferents gustos a l’hora d’escoltar 
un recital. Tipus chill-out, la tradicional cadira, i donada 
l’afluència de públic, és el que té convidar a tothom, la variant 
de peu al fons fent puntetes de tant en tant.

Una tarda on tothom va gaudir d’una molt bona actuació, tant 
de la Isabel Gracia que va iniciar l’acte presentada per la Silvia 
Ponsa amb la lectura d’uns contes que van agradar força al 

públic, per donar pas seguidament al duet DITIFET vinguts 
de Navata (Alt Empordà) que va copsar al públic assistent 
amb la contundència dels missatges de les poesies d’en Quim 
Ponsa, emfa�tzades per l’excel·lent acompanyament musical 
de l’Albert Cuevas, i el contrast de  l’extremada sensibilitat 
que transme�en les seves paraules. L’espectacle es va anar 
desenvolupant amb una primera part més social i comba�va, i 
una segona part on l’humor i la ironia van fer riure i par�cipar 
al públic repe�des vegades, sempre acompanyades dels 
diferents instruments, segons l’ocasió.

Seguidament els assistents varen poder comentar la trobada  
fent un pica-pica de celebració.

Tot plegat en un ambient distés i amable del que tothom va 
gaudir d’allò més.

Duet Di�fet. duetdi�fet.blogspot.com.es
                     L ’A

LLibre de poesía d’en Quim Ponsa. 

Se
ns

e m
és

 n
i m

és
.





����������������

Mejora tu salud
y tu bienestar con
la Quiropráctica
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Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral
Dr. Chiappinelli y su equipo de Doctores en Quiropráctica y Medicina manual
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