
N ú m .  7 5  
n o v e m b r e  2 0 1 2 Distribució mensual de 5.000 exemplars gratuïts

www.laltaveu.com



www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

Coordinació 
Cristina Perelló

Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Fotografia Portada
Gerard Boira

Redacció
Núria Pujol

Cristina Perelló
Míriam Ojeda

Col.laboradors
La Juani

Míriam Ojeda
Patricia Sazatornil

Isabel Ojeda
Javier Pradanas

Xavier Callao
Pepe Cabello

GACRibes
Xavier Miret
La Gardela
Pau Vidal

Ibon Rosell
Irene Colom
David Mata

Rafa Ojeda Jr.
Xus Duran

Josep Graells

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

Publicitat 
93 896 41 75

Edita
Pin Ups Publicitat

93 896 41 75
08810 Sant Pere de Ribes

www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

Dipòsit Legal
B-16522-2004

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

ormar part de Sant Pere de Ribes, d’una manera o d’un altra és senzillament 
un orgull, un plaer, un privilegi. Tant si se’n és nat, com si s’hi viu, com si s’hi 
treballa, o com si només s’hi passeja de tant en tant.

Les persones, la seva història, els comerços, la identitat, el tarannà, tot en un 
plegat, un nucli ample, divers, dispers de vegades i aplegat d’altres. Potser 
no és molt diferent d’altres poblacions però és únic pels que l’estimem i ens 

sentim privilegiats de formar-hi part, insisteixo, d’una manera o d’una altra.

L’Altaveu, així se sent, doncs és possible gràcies a les qualitats que identifiquen al nostre 
municipi, la voluntat de ser-hi dels comerciants, el compromís dels col•laboradors i 
evidentment la fidelitat dels lectors que donen la continuïtat edició rere edició.

Per tots ells l’agraïment, perquè és de justícia recordar-nos de tant en tant perquè hi 
som.

Així doncs,  encetem un mes de novembre ple d’il•lusió encara que soni rar donat els 
temps que corren,  per les iniciatives que els anunciants ofereixen en la seva publicitat, 
perquè anem de viatge a Tailàndia de la mà de la Míriam i la Patri a conèixer un meravellós 
país, perquè la Isabel Ojeda ens presenta una extraordinària entrevista amb en Xavier 
Garriga per retrobar qui va ser el primer alcalde de la democràcia a Sant Pere de Ribes, 
perquè en Xavier Miret des del  Grup d’Acció Cultural de Ribes ens explica de la Colla 
Castellera de Ribes que encara que va tenir una curta trajectòria no va ser envà, perquè 
La Gardela va aplegar força gent en la seva primera festa popular. Tant de bo continuïn 
organitzen activitats.

I sobretot en aquesta edició ens complau publicar la participació i el bon resultat 
obtingut per Junts en Acció als Special Olímpics celebrats a Vilanova el passat octubre. 
VULL GUANYAR, PERÒ SI NO HO ACONSEGUEIXO, DEIXEU-ME SER VALENT EN L’INTENT.

En la propera edició L’Altaveu Especial Nadal, l’època de l’any on el fred i el caliu es 
troben per gaudir cadascú a la seva manera de les dates més tendres, més alegres, més 
tristes..., segons les circumstàncies.

Abans però, no ens oblidem de votar, que hi han eleccions, i la participació ja sabem 
que és molt important, sobretot quan avui, Catalunya està en el punt de mira... del món 
sencer.

Fins aviat!
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L ’Altaveu

Els dies  11 a 14 d’octubre  Vilanova i la Geltrú es va vestir de gala 
per a rebre als 1202 esportistes  amb discapacitat  intel·lectual 
que  van participar al 20e aniversari dels Jocs Specials Olympics.

Sota els ulls de l’Associació Junts en Acció hem volgut fer un 
seguiment d’aquests esdeveniments.

L’Associació va aportar als Jocs atletes en les disciplines 
d’atletisme, gimnàstica, tennis i vela. Tots  ells/es feia mesos 
que es preparaven amb dedicació i esforç per aquests Jocs. El 
principal objectiu és instaurar i mantenir l’activitat física i l’esport 
en tots ells. Aquests jocs els van ajudar a fixar imatges positives 
que perpetuïn els bons hàbits que acompanyen l’esport.  

El tret de sortida es va donar el dimecres 10 amb l’arribada per 
mar del Foc olímpic a Vilanova. La Vila va respondre  àmpliament. 
Els esportistes van acompanyar la torxa fins a la Plaça de la Vila, 
en tot moment envoltats de nombrós  públic i expectació. A la 
Plaça els esperava una gran i multitudinària  festa .

La cerimònia inaugural va tenir lloc el dijous 11 al Poliesportiu 
de la Mar Bella, Barcelona. Els esportistes de Junts van desfilar,  
van col·laborar a portar la torxa i la senyera dins el Pavelló, i un 
d’ells: Ivan Moreno va ser l’encarregat de fer el jurament Olímpic. 
A l’acte hi va assistir el President Artur Mas, el Conseller de 
Benestar, l’alcaldessa de Vilanova i alts càrrecs de la Federació 

esportiva ACELL i dels Specials Olympics Catalunya. A l’acte, 
altament emotiu, hi va assistir un entusiasta públic que va 
exhaurir  totes les localitats. 

Els dies 12 a 14, vam tenir el plaer d’admirar els atletes  en 
diferents disciplines, mostrant la seva capacitat d’esforç, 
tenacitat i competitivitat. Junts en Acció es mostra molt  
satisfeta pel rendiment dels seus participants. Alguns d’ells han 
aconseguit pujar al pòdium dins les tres primeres posicions. Fem 
menció especial a les atletes de gimnàstica, Aina i Gemma. Una 
especialitat que exigeix altes dosis de concentració i perseverança. 
I també destaquem el bon humor que han sabut mantenir.

Al Village Esportiu hi va haver en tot moment un ambient 
extraordinari. Cares alegres i anècdotes divertides van 
acompanyat aquest espai. L’organització d’activitats, tallers, 
música continuada va fer un ambient de festa mantingut tot el 
cap de setmana. La pluja de divendres a la tarda va obligar a 
tancar el Village unes hores,  però la il·lusió simplement  es va 
desplaçar als diversos Pavellons que oferien esports a espais 
tancats.

El Camping Vilanova Park va resultar un lloc meravellós com a 
Vila esportiva. Gestionar a un nombre tan elevat de persones, 
no és gens fàcil. Ells van fer possible que la convivència hagi 

VULL  GUANYAR, PERÒ SI NO HO ACONSEGUEIXO, 
DEIXEU-ME SER VALENT EN L’INTENT !
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estat bona. Menció especial a la Festa nocturna del dissabte. 
Tot un èxit!!!

Diverses autoritats van fer acte de presència i seguiment dels 
actes. Hem de destacar la calidesa i apropament que va saber 
fer l’alcaldessa de Vilanova: Sra. Neus Lloveras i Massana, 
i  el President de la Federació Esportiva per a discapacitats 
intel·lectuals. Sr. Francesc Martínez de Fox i Llorens.

Tanmateix volem significar  que aquests atletes no van venir a 
polvoritzar  records, van venir a dir-nos a la resta de la societat  
que tenen capacitat per millorar i perseverar, en definitiva 
que el seu esforç és també un esforç . Observar-los és una 
oportunitat única per millorar com a persones i per  fer créixer 
una societat humanament enriquida.

Dins el món de la discapacitat hem de recordar sempre a les 
seves famílies, a les figures dels principals cuidadors. Amb 
la seva admirable dedicació fan possible que les persones 
amb discapacitat millorin personalment i en el seu lloc dins 
la societat.

L’Associació ha publicat un conte al voltant d’aquest 
esdeveniment, el podeu trobar a  algunes llibreries 
de Vilanova i Ribes, “20 anys després torna SPECIAL 
OLYMPICS”.

És també de rebut fer un agraïment infinit als centenars de 
voluntaris que van estar el cor dels Jocs Specials Olympics.

          Quima Alabate
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Com comença la teva vinculació amb la política? 

Jo estudiava i treballava a Vilanova. A principis dels 60 vaig 
començar a rebre influències de gent que es reunia per fer cine 
fòrum. Amb 16 anys vaig entrar a militar de forma clandestina 
al FOC (Front Obrer Català). És llavors quan m’assabento que un 
dels meus germans també hi militava. No ho sabia. Ningú no en 
parlava, ni tan sols entre amics. Dels 2.500 habitants que tenia 
Ribes només 5 o 6 persones militàvem en algun partit. Allà ens 
donaven formació del que havia estat la República. Era gent 
obrera i universitaris. Passats 3 o 4 anys, el partit va rebre un 
cop molt dur. La policia va fer una intervenció i va desarticular 
l’organització.

Què sents en aquell moment? 

Por. La política clandestina em fa molta por, però en aquell 
moment no era dolent. Et feia ser conscient i responsable. Te 
la jugaves. 

 (...)

A casa, els meus pares eren de dretes, però vam rebre una 
educació lliberal. Érem 10 germans, 3 dels quals militàvem 
clandestinament en diferents partits. Els meus pares ens van 
tractar com a adults i ens van explicar la realitat social i política 

L’Entrevista...
Isabel Ojeda
Periodista

Xavier Garriga
Nom: Xavier Garriga Cuadras

EDAT: 64 anys

LLOC D’ORIGEN: Sant Pere de Ribes

PROFESSIÓ: Polític. Primer alcalde de la democràcia 
a Sant Pere de Ribes. 

QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL MUNICIPI?       
La gent.

CANVIARIES ALGUNA COSA DEL MUNICIPI? No 
canviaria res.

En Xavier Garriga ha fet els deures. Per telèfon li vaig 
dir que parlaríem de la Transició i només entrar al seu 
despatx hi ha una pila de documents i fotografies que 
ha recuperat per aquesta entrevista. Sense donar-me 
temps a formular la primera pregunta comença a 
explicar-me com va viure aquells dies. Em sorgeixen 
molts interrogants. Què succeeix perquè opti per una 
ideologia d’esquerres i s’acabi convertint en un dels 
primers alcaldes independentistes de Catalunya? Com 
van ser els seus anys a l’Ajuntament? De què se’n sent 
orgullós? Es penedeix d’alguna cosa? Es necessiten 
molts cafès per resoldre aquests dubtes, així que ha 
estat l’entrevista més llarga de L’ALTAVEU. Ha tingut (i 
té) una vida intensa. En Xavier fa només un mes que 
s’ha jubilat, però no li agrada aquesta paraula. Crec 
que no vol que ningú pensi que deixarà de donar 
guerra. 

L’Isabel Ojeda en una llarga tarda a casa d’en Xavier Garriga.
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de l’època. En canvi, els fills dels republicans, que semblava 
que havien de liderar aquest moviment per combatre el 
franquisme, no ho van fer. Els seus pares havien pagat ben car 
ser d’esquerres, així que els van protegir en la seva educació. 
Eren els hereus de l’esquerra obrera del 
poble. Hi havia mutisme per la repressió.

Ser d’esquerres tenia un preu, però ho 
ets de convicció. Què t’hi fa?

La nostra colla la formàvem 15 o 20 nois 
i noies del poble. Anàvem a la mateixa 
escola, Ribes era un poble rural. Però a 
mesura que creixíem els nostres camins es distanciaven fruit 
de la distinció de classes, del repartiment injust de la riquesa. 
Llavors ens vam dividir en dos grups: els que estudiaven i els 
que treballaven. Aquests últims rebien una educació molt 
pobre, començaven a treballar amb 13 anys. Això era infanticidi, 
i passava en el 80% dels casos. Llavors m’ho vaig plantejar: per 
què uns podien estudiar i d’altres no? Jo vaig començar a 
treballar als 16 anys com a mecànic, però ja era 3 anys més tard 
que la majoria. 

I llavors descobreixes que hi ha gent encara més pobre que la 
que coneixes a Ribes...

Entre finals dels 60 i principis dels 70 feia escoltisme, i en una 
de les excursions m’assabento que havia nascut un nou barri a 
Ribes: les Roquetes. Llavors vam començar a fer una enquesta a 
la població per veure d’on venien, què hi feien. Eren immigrants 
d’altres parts d’Espanya que havien vingut a Catalunya a 
treballar. Aquests encara estaven més explotats que la classe 
obrera que coneixia. Vaig prendre consciència que havia de 
canviar alguna cosa. Vivien en condicions nefastes, no hi havia 
clavegueram, enllumenat... Els nens feien classe als soterranis.

L’Entrevista...
Xavier Garriga

“El millor record com a alcalde 
son els primers sis anys de govern. 
Tot estava per fer. Teníem molta 
il·lusió. Representava a tot un 
moviment, jo no era cap líder” 

Perquè decidiu fundar el GER?

El GER neix perquè ens expulsen del Centre Parroquial. Feia 
mesos que reclamàvem que es fes teatre, classes en català, 

cine fòrums... Teníem molta il·lusió. Vam 
saber que durant la República hi havia 
dos diaris a Ribes, centres culturals... 
Volíem pluralitat, un centre parroquial 
més obert, no tant confessional. Així que 
després d’intentar dialogar sense èxit, 
vam interpretar “Tot esperant Godot” 
al teatre i vam convidar gent que havia 
estat rellevant durant la Guerra Civil en 

el bàndol republicà, alguns eren ex dirigents. Per aquesta raó 
el mossèn ens va expulsar. Llavors vam decidir crear una altra 
entitat. No va ser immediat. Van haver de passar gairebé quatre 
anys perquè molts vam marxar a fer el servei militar. L’any 1972, 
un cop aprovats els Estatuts, fundem el GER. Era una presa 
de consciència cultural. Volíem trencar amb la cultura petita 
i mesquina que teníem, ser un ateneu. Els Estatuts marcaven 
que érem un centre cultural i esportiu, sinó no ens ho haguessin 
aprovat mai. Quan el marc nacional canvia, el GER ensenya la 
seva cara real, el que és.  

Quan es comencen a percebre els canvis?

A principis dels anys 70 neix l’Assemblea de Catalunya. Ribes 
creix brutalment, neix les Roquetes... La gent del poble comença 
a tenir accés a la universitat, el municipi es transforma. I 
els joves comencen a 
prendre consciencia que 
això s’acaba.

 I ja tens clar que vols 
fer política?

Amb la mort de Franco, 
l’any 75, ens comencem 
a plantejar el tema de la 
política. Ens presentem a 
les eleccions municipals? 
Creem una marca 
política? Anem amb el 
ventall d’institucions 
ja existents? El PSUC 
volia que em presentés 
a les seves llistes. A 
les Roquetes hi havia 
molta gent que militava 
al partit. Però a l’any 
79 prenc consciència 

El llavors alcalde amb l’anxaneta 
dels Castellers de Ribes al balcó 
de l’Ajuntament. 

En Xavier Garriga a un míting al Centre Parroquial. Era maig 
de 1979.



 “Me’n penedeixo d’haver estat 
tants anys al càrrec. Va ser un 
error personal i d’organització, 
però sobretot personal. Penso 
que els projectes han de tenir un 
límit de durada. Màxim 8 anys”
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claríssima: sóc d’esquerres i el meu objectiu és la independència. 
Finalment vam formar una coalició com a independents, perquè 
no érem un partit, no perquè no tinguéssim ideologia. Formem 
Unió Municipal, i com el jutge ens posa el número 9 a la Junta 
Electoral, ens quedem amb Unió Municipal 9 (perquè el número 
ens inspirava: nou, novetat, obertura...). Aquí ensenyem la 
nostra cara. Volem la transformació cultural i social del poble 
i la incorporació de les Roquetes al municipi. Hi vivien 6 mil 
persones. 

Qui va decidir que series el cap de llista?

El PSUC va dir que la condició per formar coalició era que el cap 
de llista l’escollissin ells. Hi vam estar d’acord. Però la sorpresa és 
que m’havien escollit a mi per encapçalar-la. Això em va donar 
molta confiança. 

Vas ser alcalde de Ribes durant 16 anys. 
Entre 1979 i 1991, i entre 1995 a 1999. Quin 
és el millor record que tens?

Els primers sis anys de govern. Tot estava per 
fer... Teníem molta il·lusió. Vam fer iniciatives 
socials, un projecte urbanístic a les Roquetes, 

perquè tenia 
el perill de 
convertir-se en un barri marginal.  
Escoles d’art, ateneus, Ràdio Ribes... 
Representava a tot un moviment, jo 
no era cap líder. 

Et penedeixes de res?

Sí, d’haver estat tants anys al càrrec. 
No ho tornaria a repetir mai. Va ser 
un error personal i d’organització, 
però sobretot personal. Penso que 
els projectes han de tenir un límit de 
durada. Màxim 8 anys. També penso 
que a partir del setè any vam perdre 
la connexió amb la gent, estàvem 
massa tancats a l’Ajuntament. Fèiem 
el que creiem que volia el poble, no 
el que el poble demanava.

Quin és el pitjor moment que 
recordes sent alcalde?

Recordo com un moment molt dur 
i desagradable l’acte que vam fer a la Plaça Marcer per la mort 
de Miguel Angel Blanco, regidor del PP assassinat per ETA. Jo 

era l’alcalde i havia deixat clara la meva 
ideologia: independentista i d’esquerres. 
Jo i l’alcalde d’Arbúcies érem els dos únics 
alcaldes independentistes de Catalunya. 
Després de 24 hores molt dures pel segrest, 
en aquell acte em vaig sentir insultat, vaig 
escoltar declaracions molt fortes d’alguna 
gent, algú va arribar a dir-me assassí. Em 
situaven com si fos un terrorista. Jo mai he 

estat amb la lluita armada, sempre he cregut en la política i la 
democràcia. 

I després de l’alcaldia què?

L’Ajuntament va ser la meva universitat. Em va servir per 
desenvolupar la meva carrera professional en el camp social. 
L’any 91, quan vam perdre les eleccions, vaig entrar a treballar al 
Departament de Benestar i Família. Quan vam tornar a guanyar al 
95 ho vaig deixar. L’any 99 vaig començar a treballar a la Fundació 
CIREM on he acabat la meva carrera, després d’entrar i sortir 
diverses vegades. He treballat en diversos projectes de barris, 
a La Mina o a Sant Cosme. Vaig crear la primera Trobada de 
Barris de Catalunya i el Llibre Blanc dels barris... Ara jubilat, vull 
continuar amb la tasca social de forma altruista.

Com està vivint els darrers canvis en la política catalana i aquest 
apropament a la independència?

Amb sorpresa, il·lusió i preocupació. Aquest canvi ha de venir 
de la mà d’un projecte d’esquerres, que es garanteixin les 
prestacions socials i que els ciutadans visquin millor. Crec que 
si es fa bé es pot recuperar la confiança en els polítics, hi ha 
desafecció. M’agradaria que els barris fossin objecte de la 
independència, que convisquin les dues llengües... Sense això 
no serem. 

En Xavier Garriga i la colla de bastons a la que pertanyia. Era 
finals dels 60 – principis dels 70.  S’havia perdut la tradició dels 
bastons a Ribes, llavors la colla va decidir que sortiria sense 
cobrar.  Van llogar els vestits i els grallers de la seva butxaca. 

Portada del tríptic  de la 
Candidatura nº 9 a les 
eleccions municipals de 
1979 a Sant Pere de Ribes.
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Primer de tot, ens agradaria donar 
les gràcies a totes les persones que 
van assistir el passat diumenge 7 
d’octubre, al primer concurs de paelles 
organitzat per l’Associació La Gardela.  
Des dels cuiners per l’elaboració de 
les paelles, passant pels comerços, 
per la confiança i el gest de voler 
posar el seu granet de sorra fins a 
totes les persones que es van acostar 
al pàrquing del camp de futbol 
Bosc de Plaça per a degustar-les. 
 
A nivell humà, estem molt contents de 
com va esdevenir la diada, ens vam 
trobar amb una gran resposta de la 
gent, es van desbordar les previsions 
que teníem pensades, però tot això 
més que preocupar-nos ens contenta, 
ens alegra, i és que el que buscava 
la nostra associació al principi de la 
seva fundació era precisament això, 
buscar nous actes que encara no 
s’haguessin fet mai en els quals tota 
la gent es pugues divertir i passar 
una bona estona amb els seus amics, 
familiars, coneguts i veïns del poble, 
en altres paraules, que estem molt 
satisfets de reunir la gent del poble. 
 
Som conscients que al desbordar 

les nostres previsions, vam cometre 
uns petits errors fruit de que encara 
som una associació novell, per això 
ens agradaria tornar a donar les 
gràcies a totes aquelles persones 
que van ser comprensibles amb 
nosaltres i que ens ajuden a créixer. 
 
Des de La Gardela volem felicitar als 
guanyadors del concurs de paelles, en 
Toli Garriga i Carles Albareda, que per 
diferència de pocs vots va quedar per 
davant dels paellers Xema Heredia i 
Josep Bertran Jr. i Carme Jacas, 
segon i tercer respectivament. En el 
concurs de porró vam tenir unes finals 
disputadíssimes, en el joc dels titius 
entre Albert Esteve i Pasqual Heredia, 
que finalment es va emportar l’Albert 
Esteve, i en el concurs de freestyle 
on es va imposar també la paellera 
Carme Jacas.

Carles Albareda i Toli Garriga, guanyadors del primer 
concurs de paelles de Ribes.

Xema Heredia i Josep Bertran Jr. 
segons clasificats en el concurs.

Carme Jacas, tercera clasificada.

A la esquerra l’Albert 
Esteve guanyador del 
concurs de porró en 
modalitat de “titius” , i a 
la dreta Carme Jacas que 
es va imposar en la 
madalitat  de “freestyle”. 

1er. Concurs de 
paelles a Ribes.

OCTUBRE 2012

 Fotos: Ibon Rosell
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Amb bones sensacions després del primer 
acte, des de La Gardela seguirem treballant 
per crear noves activitats, per seguir realitzant 
aquest compromís social i cultural que hem 
agafat lliurament amb el nostre poble, poc 
a poc anirem anunciant els nous actes que 
anirem realitzant, però el que si que ens 
agradaria constatar és que pretenem que el 
concurs de paelles, no sigui un acte efímer 
d’un any, un dia perdut en un any concret, 
volem i tenim totes les ganes i l’ímpetu, de que 
cada any se celebri el concurs de paelles, fer 
d’aquest esdeveniment una tradició, ampliar-
lo i seguir creixent, i que any rere any aquest 
esdeveniment sigui més de la gent del poble, 
que se’l senti com a seu, i que esdevingui 
un dia especial en el calendari ribetà. 

Per acabar, volem recordar que durant 
l’acte vam estar fent socis per a La Gardela, 
socis que amb una contribució de 10 euros 
anuals ajudaran a que l’associació pugui 
anar fent-se més gran, a tenir més base 
per poder crear nous esdeveniments. I tot 
i que a hores d’ara estiguem faltats de seu 
social, qualsevol persona a qui li vingui de 
gust fer-se soci de La Gardela es pot posar 
en contracte a través de la nostra direcció 
de correu electrònic: associaciolagardela@
gmail.com i també al nostre facebook 
w w w . f a c e b o o k . c o m / a c e . g a r d e l a 
 
Moltes gràcies a tots per venir i col·laborar, 
i amb il·lusió, ens direm arreveure fins l’any 
vinent al segon concurs de paelles!

LA GARDELA

I ara què?
Anton i Lluís Molina.

Dolors Mestre i Josep Bertran.

Ricard Clarés. Els “Gardelaires” , responsables de tot això.

NETEJAR LA XEMENEIA UN COP A L’ANY REDUEIX EL RISC 

D’INCENDI, FACILITA LA COMBUSTIÓ I ESTALVIA ENERGIA.

EVITAR

Incendis: l’acumulació de dipòsits poden 
inflamar-se, i propagar el foc a tota la 
vivenda.

Intoxicacions: un conducte brut o obstruït no permet la correcta 
evacuació de gasos. El monòxid de carboni, 
(gas incolor i inodor), és veritablement 
perillós.

ESTALVIAR

Un conducte brut perjudica seriosament 
el bon funcionament i la vida útil d’una 
instal·lació.

PRESERVAR

Les concentracions de sutge en un 
conducte o xemeneia perjudiquen tant el 
seu funcionament com el medi ambient. Mantenir en bon estat la 
nostra instal·lació contribuirà a la qualitat de l’aire que respirem.

Per què netejar
les xemeneies?

LA RL
NET

E S C U R A X E M E N E I E S

A Llenyes i Carbons Ribes 
hem endegat un nou servei 

de neteja de xemeneies.

679 734 889
10%dte. 

Avança’t al’hivern amb un
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Un reportatge de:
Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

Bangkok és una ciutat que no decep. 
Gegantesca i interminable i serpentejada 
pel riu Chao Phraya. Tailandesos i forasters 
d’arreu del món que es barregen sense 
complexos entre moderns gratacels i 
temples mil·lenaris.  L’àrea més històrica-
turística i que concentra la gran majoria 
d’atractius monumentístics de la ciutat són 
els barris de Rattankosin i China Town. 

La millor manera de desplaçar-se és en 
“tuc-tuc”, sobretot pels barris històrics on 
no arriba el metro. Si es vol anar a zones 
més allunyades aquest últim és el mitjà 
més adequat. Nosaltres vam fer servir els 
autobusos públics, tot i que compten amb 
nombroses línies, les estacions no estan 
gaire ben senyalitzades i és molt fàcil 
passar-se de parada o equivocar-se de 

autobús. Així que si és té el temps ajustat, 
millor no arriscar-se. 

Entre aquests barris de Rattankosin 
i China Town es troben dos visites 
imprescindibles: el Grand Palace (antiga 
residència monàrquica), i els temples del 
Wat Phra Kaew (dintre del Grand Palace)  
i el Wat Pho, famós per tenir el buda 

Tailàndia és un destí imprescindible del sud-est asiàtic. Si és coneguda com la “meca del motxiller” i el “país dels mils 
somriures” no és per res.  País de diversitat i contrastos, del budisme, de la meditació i el silenci. A les ciutats, grans 
centres financers i comercials,  trànsit impossible, temeraris tucs-tucs,  i taxis roses.  País de gent hospitalària i amable, 
amb un somriure constant, sempre disposats a ajudar-te i fer-te sentir com a casa. Un sense fi de possibilitats que fan de 
Tailàndia un país atractiu per tot tipus de turisme. 

El nostre viatge, com sempre, comença amb una motxilla i un bitllet d’anada i tornada. Amb una ruta més o menys 
estudiada, aterrarem a Bangkok, continuarem per ciutats amb centenars de temples com Ayuttaya o Sukhotai, i una cita 
amb la història del riu Kwai . Seguirem pujant al nord del país, Chiang Mai, per conèixer la profunditat de la jungla a través 
d’un trekking de tres dies, i baixarem fins a les illes del sud per snorkeler entre peixos i taurons. 

En aquesta primera part, us donarem unes pinzellades de Bangkok, Ayuttaya, Sukhothai i Kannchannaburi. Comencem 
el trajecte!

BANGKOG

SAWADEE  THAILÀNDIA 

C

M
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CY
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reclinat més gran, d’uns 45 metres de 
llarg!

En Rattankosin es troba el carrer comercial 
més famós de Bangkok: Khao San Road. 
En algunes guies l’anomenen “carrer 
dels motxillers” tot i que la realitat és 
molt diferent. Més petit del que es pot 
imaginar, aquest carrer bulliciós, alberga 
una extensíssima oferta d’allotjament 
barat. Cada centímetre està ocupat de 
botigues de roba i tendes ambulants 
de menjar thai.  La nostra experiència 
personal però ens obliga a NO recomanar 
gens tenir l’allotjament en aquest carrer, 
a no ser que us agradi l’ambient tipus 
“Lloret de Mar”. 

Altre dels atractius de Bangkok són els 
canals del  riu Chao Phraya al seu pas pel 
districte de Thonburi, on encara queden 
alguns canals que recorden als vells 
mercats flotants. 

Finalment, si us agrada anar de compres 
i practicar el regateig esteu en el lloc 

adequat. Un passeig per Khao San Road 
és ideal per comprar souvenirs i roba 
informal.  Per un dia de compres en tota 
regla no us perdeu el MBK, un mega 
centre comercial de varies plantes on 
trobareu absolutament de tot.

Amb aquestes tres pinzellades sobre 
la ciutat, agafarem el tren des de 
Hualampong RailWay Station de Bangkok 
direcció Ayutthaya. A uns 85 km al nord 
de Bangkok, en aquesta ciutat s’hi troben 
vells temples mil·lenaris de les diferents 
èpoques i regnats de la història de 
Tailàndia o la vella Siam.

Ayyuthaya pot ser una excursió d’un dia, 
i tornar a Bangkok a la tarda-nit. És pot 
recórrer fàcilment en bicicleta de lloguer 
per un euro tot el dia, i anar seguint la ruta 
marcada en el mapa que et proporcionen 
a la mateixa estació de trens. Un dels 
temples més atractius és el de Wat 
Maha That i el famós cap de buda entre 
branques d’un arbre.

Deixem enrere temples i budes, i visitem 
una altra ciutat prop de 130 km a l’oest 
de Bangkok. Des de l’estació secundària 

de trens de Bangkok Noi (Estació de 
Thonburi) agafem un tren que ens portarà 
directament a un dels escenaris més 
famosos de la Segona Guerra Mundial: 
Kanchannaburi.  Així, amb aquest nom 
potser no us sonarà, però si us diem que 
per sobre hi passa un pont que travessa el 
riu Kwai, alguns ja sabreu de que parlem. 
Aquesta ciutat, pels amants de la història 
és una parada clau. Kanchannaburi és la 
ciutat on els aliats japonesos dels nazis, 
volien construir un ferrocarril Tailàndia–
Birmània (actual Myanmar) per traslladar 
material de guerra.  Per construir-lo van 
reclutar prop de 270.000 treballadors 

Vista exterior del Grand Palace a Bangkok.

Improvisada perruqueria a una de les 
andanes de l’estació de Hualampong de 
Bangkok.

Cap de Buda entre branques al temple 
de Wat Maha That, en el complexe 
històric d’Ayyuthaya.

Wat Pho i la representació de la mort de Buda.
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asiàtics als que prometeren un treb all en 
condicions dignes... Les condicions cada 
vegada pitjors, i l’ambició dels japonesos 
en estalviar temps, cada vegada major, 
va fer que tots els presoners de guerra 
del bàndol aliat: britànics, australians, 
holandesos i americans, s’afegissin als 
treballs de construcció en unes condicions 
infrahumanes en quant a temps de treball 

(la construcció estava estimada en uns 
5 anys, i es va realitzar en uns mesos) 
salubritat, alimentació i tracte per part dels 
militars. Tal va ser la tragèdia, que s’estima 
que durant el temps de construcció van 
morir prop de 100.000 persones (entre 
presoners i civils asiàtics).

Així, en Kannchannaburi la visita històrica 

pot començar en una visita al museu de la 
guerra (molt petit i pobre), que ens servirà 
per conèixer el context històric, i a pocs 
metres, un recorregut a peu pel famós pont 
sobre el riu Kwai. Per aquest pont hi passa 
el ferrocarril que uneix Kanchannaburi amb 
NamTok, però es pot passejar a peu quan 
aquest ja hi ha passat. 

La següent activitat “històrica” és passar 
unes horetes a sobre de l’anomenat 
Ferrocarril de la Mort, anomenat així 
per la gran quantitat de morts durant la 
seva construcció, com ja hem explicat. 
Aquest ferrocarril fa el trajecte que 
Kannchannaburi– Namtok per les mateixes 
vies i ponts vertiginosos que ho feien en 
1942. 

Finalment, si és té prou temps, es 
recomanable agafar un bus des de 
Kannchannaburi fins al conegut 
“Desfiladero de la Muerte” (a uns 80 km). 
Es tracta d’un recorregut d’unes quatre 
hores a peu, per una part del recorregut 
del Ferrocarril de la Mort, ja en desús, i on 
es pot comprovar de ben a prop i pisant 
l’escenari real, la tragèdia i el patiment 
durant els treballs de construcció d’aquesta 
via fèrria.  

Kannchannaburi però no és només això, 
també és famosa pel Parc Nacional 
d’Erawan i les seves cascades; i pel Temple 
dels Tigres, si és que t’agrada això de 
barrejar-te ben a prop amb aquests felins. 

Acabat aquest viatge en el temps, tornem 
a la Tailàndia dels temples, monjos i budes. 
Entre Bangkok i el nord del país es troba 
la ciutat del primer regne de Tailàndia: 
Sukhotai. 

Com a destí turístic, arribar-hi és ben fàcil  
en tren (via Phitsanulok i després bus)  o bus 
directament des de les principals ciutats. 
És útil saber que Sukhotai es divideix en la 
“Old Sukhothai” (on es troben els atractius 
turístics) i la “New Sukhothai”. Els busos i 

El pont sobre el Rio Kwai, a Kanchannaburi.

Trajecte del Ferrocaril de la Mort a Kanchannaburi,  passant pel pont anomenat Castillo 
de Naipes per tots els cops que ha caigut.
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trens tenen la última parada en la “New 
Sukhothai” que està a uns 14 km de la 
Old Sukhothai. Hi ha però nombrosos 
petits busos que fan el recorregut entre 
tot dos àrees de la ciutat.  Com que el 
principal atractiu és el Parc Històric de 
l’Old Sukhothai, amb un dia a la ciutat 
n’hi ha prou. 

Nosaltres teníem l’allotjament en la New 
Sukhothai, des d’allà  vam contractar 
una ruta en mountain bike amb guia 
en anglès, i vam recórrer els afores de 

la ciutat veient la vida dels pescadors, 
grangers, i travessant camps d’arròs fins 
arribar a Old Sukhothai. 

En Old Sukhothai es troba el Parc 
Històric, un extens recinte ple de 
temples i budes gegantescos molt ben 
conservats i d’una bellesa excepcional!. 
Amb la nostra bicicleta i guia vam visitar 
els més famosos i principals: El Wat 
Mahathat, El Wat Si Chum o el Wat 
Saphan Hin.

Com a consell, si no voleu una sobredosi 
de temples i estalviar uns dies, podeu 
escollir entre Ayuttaya o Sukhothai. Al 
nostre parer, Sukhothai val més la pena 
per qüestions d’extensió i de conservació 
dels temples.

Recorregut per l’històric Desfiladero de la Muerte a Kanchannaburi. En la construcció 
d’aquest tram del Ferrocarril de la Mort, van morir milers de treballadors i prisoners aliats.

Vista d’una de les parts del gran Parc Històric de Sukhothai.
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El passat dissabte 6 d’octubre, es va celebrar a 
Les Roquetes, el “Correspurnes 2012”.

Per primera vegada, es celebra aquest 
correfoc infantil a les Roquetes, amb el 

esforç conjunt de les colles infantils de 
Sant Pere de Ribes, “Diables Petits 

de Ribes”, “ Petits del Foc”, “Petits 
Diabòlics”, .

Les Roquetes van ser per unes hores, 
presses per mes d’una dotzena de colles 

infantils , amb mes de 400 nens cremant pel mig dels 
carrers de Les Roquetes, acabant amb una espectacular 

encesa conjunta ala “Vinya d’en Petaca”.

Tot i la quantitat de nens varen poder berenar, a la pl. Llobregat, on per una 
estona es va omplir delsmolts colors dels lluents vestits de cada colla, per 
desprès, desfilar fins al inici del Correfoc. A les 7 de la tarda, va començar 

la primera colla a caminar pels 
carrers de Roquetes.

Les Colles convidades de, Les 
Llagostes de L’avern, Diables 
Petits de Cornellà, Diables 
Infantils de Gelida, Diablons del 
Vendrell , Diablons i tabalers 
d’esjep Hospitalet, Potafocs de 
Castellbisbal, Diables Petits Sant 
Quintí, i Diables Petits Llorenç 
del Penedès ., totes varen poder 
“cremar” i van fer gaudir als 
espectadors, d’una gran tarda de 
foc, i on la canalla va ser una gran 
protagonista a una festa del foc, 
que cada any pren mes.

CO
RRESPU

RN
ES

2012

PORTEM CALIU A LA VOSTRA LLAR 

Tel. 679 734 889
Sant Pere de Ribes

www.llenyesribes.cat

QUALITAT I SERVEI

Diables petits de Ribes.

Infernal de Ribes

Els petits del foc.



Dolores cervicales y 
terapia manual
En la columna vertebral humana hay siete vértebras cervicales. Aún y ser muy frágiles su 
trabajo es muy duro. Se encargan de mantener la cabeza sujeta al tronco y si tenemos 
en cuenta que un cráneo pesa entre 4 y 8 kilos, no es tarea fácil!. Además también nos 
permiten mover y girar la cabeza. Podríamos decir que siempre están trabajando, por eso, 
alertan puntualmente cuando algo no va bien. En ellas se pueden encontrar las causas de 
los dolores de cuello, hombro, brazo y codo.

Por qué las cervicales son 
tan vulnerables
Si observamos muchas de nuestras 
posturas habituales en el trabajo o 
en los momentos de descanso, po-
demos comprobar que no tratamos 
demasiado bien nuestras cervicales. 
Cuando dormimos boca abajo, por 
ejemplo, castigamos las cervicales y 
las lumbares a la vez. Delante de un 
ordenador pocos adoptan la postu-
ra correcta y al hablar por teléfono, 
éste se suele sujetar entre la cabeza 
y el hombro. 
El cuello, el hombro, el codo y el 
brazo son las partes que pueden re-
sultar más perjudicadas por la ten-
sión que nuestros movimientos o 
malos hábitos posturales provocan 
en las cervicales. Igualmente, en 
ellas pueden encontrarse las causas 
del dolor de cabeza, la jaqueca o la 
migraña.

El dolor de cuello puede ser el re-
sultado de la pérdida de la curva 
natural de las vértebras cervicales 
o una afectación del mismo raquis 
cervical al nivel de un segmento 
vertebral móvil.

Estos desórdenes pueden provocar 
contracturas de los músculos para-
vertebrales con limitación de movi-
lidad del cuello. En función del nivel 
de pinzamiento cervical, el dolor se 
puede manifestar también al nivel 
del hombro, brazo , codo, o mano.

Tratamientos para el dolor
Los tratamientos convencionales 
suelen tratar el dolor y la in�ama-
ción a base de calmantes, antin�a-
matorios y relajantes musculares 
que pueden tener efectos secunda-
rios. En caso más grave se requiere 

el uso de corticoides o in�ltración 
en la columna hasta el uso de la ci-
rugía, opción de último remedio en 
casos especí�cos.
Estos tratamientos pueden ser úti-
les o necesarios para ayudar a dis-
minuir el nivel de dolor, bajar la in-
�amación pero frecuentemente no 
suelen tratar el origen del problema 
y son a veces insu�cientes.

La terapia manual se centra sobre 
el estudio de la biomecánica de la 
columna y de las articulaciones y 
la detección de un desorden inter-
vertebral doloroso con sus conse-
cuencias. Después de un examen 
articular, neuromuscular completo 
y riguroso asociado al uso de prue-
bas complementarias si son necesa-
rias, se aplicarán diferentes técnicas 
manuales no invasivas adaptadas a 
cada casos (ajuste manual vertebral 
o articular , tratamiento de las par-
tes blandas y de los músculos).
El objetivo del tratamiento manual 
es aliviar el dolor, detectar su ori-
gen, tratar el problema y prevenir 
su recaida. Así se permite el óptimo 
funcionamiento del sistema nervio-
so y mejora su calidad de vida de 
manera sana.

Dr. Chiappinelli, director del Centre  
Chiropràctic de la Columna Vertebral 
de Sitges y Barcelona.

Para más información :
Centre Chiropràctic de la

Columna Vertebral. 
Dr. Chiappinelli

Sitges : T. 93 811 01 01
Barcelona : T. 93 487 50 35

www.bcnchiro.com
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El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

o és un conte, no és una notícia, és 
que cinquanta anys, potser no sigui 
tant, potser ho sigui tot. 

Ens agrada que les efemèrides serveixin per alguna 
cosa més que per recordar. Fa mesos que sentim 
reconeixements en el món de la cultura, pel cinquantè 
aniversari del primer enregistrament de la banda de 
Liverpool, així com els cinquanta anys de la mort de la 
rossa més imitada del cinema nord americà. 

The Beatles i Marilyn Monroe han inundat les cartelleres de 
la programació televisiva amb documentals i homenatges, 
i jo he pensat en les inundacions del mateix 1962 que van 
deixar a casa nostra tota una mala sort de desgràcies. 

Potser aquests dies entre la pluja i el sol, aquesta 
espècies de tardor primaveral ens porti quelcom més que 
promeses de les que ja estem, perquè no dir-ho, més que 
cansades. 

Ara que arriba també l’homenatge dels 50 anys de la 
primera pel·lícula del Bond, James Bond, “007, Contra el 
Dr. No”... i no ens queden territoris llunyans contra els qui 
lluitar sinó més aviat propers i més aviat sense ficció. 

He hagut d’apagar la televisió. Aquesta nit qui 

protagonitzava el documental no era una rossa, ni un 
espia, ni tan sols el Love Me do... era el Siddharta de 
Hermann Hesse, mort també en el mateix 1962.

Em disposava a escriure sobre tot allò que podem aprendre 
dels records i de sobte doncs, el Siddharta s’ha apoderat 
de tot. M’ha esborrat les idees; el paisatge de casa, tot 
d’una era verd, groguenc i amb un blau desconegut al 
fons. Han desaparegut les parets i en el seu lloc tot un 
seguit de camins han capgirat les meves intencions. 

“La teva ànima és el món” no recordo si és al principi o 
al final de la novel·la però és el missatge, és la raó i és 
el motor del pelegrinatge del Siddharta que segurament 
moltes persones portem dins, o deixem enrere o potser 
algun dia descobrirem. 

Suposo que no és el lloc i potser no toca ara, però allò que 
és inevitable és inútilment renunciable, per tant no podia 
deixar de dir, que el viatge tot just comença, en aquesta 
tardor de primavera en la que ja no neixen flors i en canvi 
moren algunes idees i s’esvaeixen els somnis d’alguna 
que altra generació.

Serà per això que tot just ara fa cinquanta anys, naixien 
en paral·lel i sense perpendiculars, John Bon Jovi, Joan 
Laporta i Isabel Coixet. 

El món i les ànimes tenen aquestes coses, una mica de 
tot, una mica de cada, una mica de por. 

La Juani

(Diuen que fou així que el 1962 naixia la cultura 
contemporània... entre la música del quartet de Liverpool 
i el Concili del Vaticà II, del qual potser ja parlarem en 
una altra ocasió).

1962
N
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LHG Advocats és un despatx d’advocats que neix amb 
la intenció d’oferir un assessorament jurídic a Sant 
Pere de Ribes.

A LHG Advocats pensem 
que cada problema té 
una implicació, cada 
qüestió, cada dubte és 
diferent, i a cada cas li 
podrem adjudicar una 
solució, i dependrà 
de molts factors que 
seran els que haurem 
d’estudiar i examinar 
minuciosament. És 
per això que hem de 
tractar cada cas d’una 
forma individualitzada 
i ens hem d’adaptar 
a les circumstàncies 
personals de cada 
persona. 

El fet d’acudir a un advocat 
sempre ha fet por i respecte. Por, 
perquè, al no ser jurista, no saps 
el que et trobaràs, o quina solució 
et donarà a una determinada 
circumstància; i respecte, perquè 
el fet de necessitar un advocat 
s’associa a problema. Ambdues 
premisses calen ser matisades. 
És a dir, vers determinades 
situacions pot ser molt beneficiós 
el fet d’estar assessorat i de poder 
preveure futurs problemes, doncs 
els advocats no només estem per 
actuar quan hi ha un conflicte, 
sinó que una de les nostres 
funcions és també la preventiva, 
la d’assessorament amb l’objectiu 
d’evitar que el nostre client, 
per una manca de coneixement 
sobre un determinat cas, pugui 
tenir algun conflicte. 

Hem arribat a un moment social en el 
qual inevitablement les lleis canvien,  es 
modifiquen, es deroguen, per tal d’adaptar-
les al context actual en el que vivim, i això 
fa que qualsevol ciutadà, vers una situació 
anòmala, complicada, o inusual, no sàpiga 
com ha de resoldre-la o de quina manera li 
seria més factible fer-ho. 

LHG Advocats ofereix un servei jurídic d’assessorament 
personalitzat, on cada cas és tractat seguint les màximes del 
despatx: professionalitat, diligència i un factor molt important, 
el factor humà.
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Sabies
què...

L ’A
Sant Pere de Ribes

Dóna una empenta al teu negoci amb L ’Altaveu

93 896 41 75

... La colla de Castellers de Ribes 
va arribar a participar al Concurs 
de Castells de Tarragona d’ara fa 
vint anys?

Doncs sí, els castellers de Ribes 
van ser una de les vint colles 
d’arreu de Catalunya que van ser 
presents al Concurs de Castells de 
Tarragona celebrat el 3 d’octubre 
de 1982.  Aquesta trobada anual 
ha esdevingut actualment una 
festa mediàtica  i l’aplec per 
excel.lència de colles castelleres. 
Els castellers any rere any han 
anat guanyant-se un espai en 
els mitjans de comunicació i una 
difusió a nivell internacional fins a 
aconseguir el reconeixement de 
la Unesco com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat. 

La colla de Ribes va coincidir amb 
altres 11 colles a la Fira de Festes 
a Barcelona el juny de 1982 i 
amb altres 12 colles a l’acte 
d’inauguració al monument a 
Francesc Macià a Vilanova el 
desembre de 1983. Tot i les 
nombroses actuacions que van 
fer al nostre municipi mateix, a 
la comarca i a d’altres bandes 
del país molta gent ja potser 
no recorden aquella colla de 
castellers de Ribes que va existir 

des del 1981 fins al 1985, però el 
cert és que va deixar petjada.   

Pere Coll i Milà i Salvador Miret 
i Torrents, en el seu treball “Mig 
segle de castells a Ribes per Festa 
Major” publicat per l’Ajuntament 
el 2001 van dedicar un capítol 
a la història d’aquesta colla i 
a la fi van fer una relació dels 
castells aixecats en les diades 
de festes majors de Ribes.  Altra 
font d’informació fonamental 
per a la història de la colla dels 
Castellers de Ribes és la base de 
dades de la Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalunya 
que ha realitzat la Colla Jove 
de Tarragona. Aquesta base 
de dades té com a objectiu 
aplegar la informació de totes 
les actuacions castelleres i ara 
ja abasta des de l’any 1967 fins 
a l’actualitat. Un i altre treball 
han aconseguit que la colla 
de Castellers de Ribes no sigui 
oblidada i formi part del bagatge 
de la història d’aquest element 
tradicional i festiu tan característic 
del nostre país.

Hi ha documentades més de 60 
colles castelleres, però el cert 
és que tot i que ara vivim una 
època d’èxits en aquest camp hi 

ha tanta complexitat i exigència 
al darrera del seu funcionament 
que moltes colles han durat un 
breu espai de temps. Calen 
un munt d’aportacions per 
a aconseguir aixecar torres 
humanes, no tantes com grans 
de sorra per a fer-ne castells a la 
platja, però sí molt elaborades, 
coordinades i compromeses en 
l’objectiu. Avui dia l’experiència 
d’anys i un alt grau de dedicació 
han permès disposar d’un gran 
cabal de coneixements sobre 
l’organització i la tècnica que 
han de complir les colles per 
a assolir èxits i continuïtat. La 
“Força, valor i seny” s’han de 
vehicular convenientment per a 
què donin fruits i no és feina fàcil. 
Costa molt poder fer una bona 
pinya per aconseguir objectius 
comuns i sempre és més fàcil 
dividir i desfer que unir i construir. 

4/7 per Festa Major de Sant Pau 1983.
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La història castellera registra fins a 
cinc colles diferents al Vendrell, 4 
a Vilafranca i dues a l’Arboç. Si 
ens fixem en els municipis més 
propers podem esmentar que a 
Vilanova hi ha hagut 3 colles de 
les quals només els Bordegassos 
han aconseguit la continuïtat 
des de 1972 fins als nostres dies. 
A Sitges n’hi ha hagut dues, la 
primera nascuda en 1981 i la 
segona, la Jove, activa des del 
1993 ençà. A Cubelles n’hi hagué 

una que només visqué el 1995 i 
a les Roquetes n’ha nascut una 
el 2011.

La llarga llista de persones que 
van participar a la colla de 
castellers de Ribes mantenen en 
el record unes vivències personals 
i tot el poble va gaudir de la 
seva participació en les diades 
festives. El seu repte era difícil 
en una població de dimensions 
reduïdes com la nostra però la 
seva feina no va ser inútil,  el 
seu treball, tot i no haver tingut 
consolidació ni continuïtat, ha 
aconseguit transmetre l’afecció a 
molta gent i mantenir els castellers 
com a element important de 
les festes majors. Ja és tota una 
satisfacció haver gosat encarar el 
repte d’aconseguir colla pròpia, 
i avui hi ha molta la gent de 
Ribes  que participa a la Colla 
Jove de Sitges i hi ha lligams 
amb la de les Roquetes. Ribes ha 
arribat a gaudir de castellers de 
nou, i ha estat present a mitjans 
de comunicació mercès a les 
actuacions castelleres que s’hi 
han celebrat. És el pòsit que ha 
deixat participar directament en 
el moviment casteller present avui 
dia a tot el país i que s’exporta fins 

i tot a d’altres continents. La colla 
de Castellers de Ribes és una 
peça del cos de la història dels 
castellers a Catalunya i és bo que 
ho tinguem present.

           Xavier Miret i Mestre 

Grup d’Acció Cultural de Ribes, 
email: gacribes@gmail.com2/6 per Festa Major de Sant Pere 1981-84.

3/7 per Sant Jordi 1983.
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Ingredients
per a 4 persones:

2 espatlles de xai

1 pastanaga

1 ceba

1 porro

1 branca d’api

5 grans d’all

5 omàquets

250 ml. de vi negre

350 ml. de vi blanc

Sal

Pebre

Oli

Preparació:
Salpebrarem les espatlles de xai, les untarem ben bé d’oli i les posarem al forn a rostir uns 45 minuts 
aproximadament, donant-li voltes de tant en tant. Una vegada agafin un color daurat hi afegirem les verdures 
trossejades i deixarem rostir tot uns 30 minuts més aproximadament. Passat aquest temps, incorporarem el dos 
vins, el blanc i el negre i ho deixarem coure uns 15 minuts més, anant punxant les espatlles de tant en tant per 
veure si estan tendres per dins.

Quan estiguin ben rostides les traurem del forn, separarem les verdures per triturar-les i passar-les pel colador 
xinès fins aconseguir una salsa ben fina.

A continuació tallarem les espatlles per la meitat i les salsejarem.

Aquest plat el podem acompanyar amb patates al caliu o bé fetes al mateix forn.

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

Espatl la de
xai  al  forn





PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE:
 Dolor de espalda
 Lumbalgia y Ciática
 Dolor cervical
 Hernias discales
 Migrañas
 Dolor de articulaciones
 Vértigos, etc...

BARCELONA  Tel. 93 487 50 35  |  Pau Claris 139  3º  2ª  |         Paseo de Gracia
SITGES  Tel. 93 811 01 01  |  Rafael Llopart 74  |  junto a playa San Sebastián

SALAS INDIVIDUALES    ÚLTIMA TECNOLOGÍA    SÁBADOS ABIERTO

FOR EMERGENCIES CALL
Monday to Saturday
93 811 01 01 - Sitges

93 487 50 35 - Barcelona

¿Dolor de espalda o articulaciones?
TRATAMIENTO MANUAL PERSONALIZADO

20años 
de experiencia en 

Sitges y Barcelona 

nos avalan

¡PROMOCIÓN
20 ANIVERSARIO!
1ª visita en Sitges 65 € 30 € *

Llámenos para solicitar cita mencionando 

este anuncio al 93 811 01 01 

* Oferta válida hasta el 30 de noviembre.

www.bcnchiro.com

Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral
Dr. Chiappinelli y su equipo


