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Editorial
ls desitjos d’enguany no són diferents als d’altres anys, doncs la pau, l’amor,
el benestar de les persones, la felicitat, (que si hi ha benestar en tot el seu
significat, la felicitat quasi bé donada) i la prosperitat, són els tòpics quan es
vol transmetre un missatge nadalenc exempt de sen�t material.

Tanmateix, no es pot obviar la situació social, real, que estem vivint tots
plegats. I segons com queda una mica poc actual per les circumstàncies llançar un
missatge que de forma genèrica ja és el correcte, però diu poca cosa envers la realitat.
Per això potser són temps de pensar i actuar molt més a la vora de cadascú, afegir a les
felicitacions de Nadal, la solidaritat, el voluntariat, l’estat de consciència, la perspec�va
de reconeixement al nostre entorn, l’agraïment, i malgrat tot mantenir el somriure per
allò que és realment important en aquestes dates, “els infants”, el present i el futur, els
que han de créixer per mantenir, o canviar, el que hem creat fins ara.
Els veritables protagonistes d’unes dates on es barreja la cruesa de la dura realitat amb la
màgia que els més pe�ts veuen i que molts de nosaltres probablement ja hem oblidat.
Fem memòria, encara que sigui per donar con�nuïtat.

L’Altaveu en aquesta edició vol sobretot agrair de tot cor a tots els que esteu al

costat mes rere mes recolzant i confiant en nosaltres. Reconeix l’esforç que això suposa,
i ens fem forts pensant que si hi ha esforç hi ha profit, que res no es en va, i que de
vegades cal aturar la màquina i donar un cop d’ull al voltant per desprès con�nuar
sabent que és el que ens envolta realment.
En defini�va, L’Altaveu, en aquest especial Nadal vol dedicar la portada com a
felicitació de tots i per a tots donant el protagonisme als infants del món, amb una
imatge que la Míriam Ojeda va captar a Tailàndia. A tots els infants del món, els essers
que amb una mirada poden transmetre l’essència de l’amor, pels que val la pena ferho tot, els que malauradament han heretat de nosaltres un món que deixa molt que
desitjar, i als que espera tasca dura per millorar el present.
Perquè el veritable esperit de Nadal… són TOTS els infants del món.
Fins aviat!
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Can Coll acollirà el Pessebre Vivent 2012
més desconegut pels nostres veïns que
per la gent d’arreu de Catalunya, que es
desplacen a casa nostra per veure un
Pessebre si més no peculiar.
L’esforç de ser l’únic “Pessebre i�nerant”
es veu premiat any rere any per la fidelitat
d’un públic, que habitualment repeteix
desitjós de descobrir un raconet del nostre
terme i de gaudir d’un nou espectacle. I és
que, mantenint l’essència del Pessebre,
l’espectacle sempre és nou i diferent. El
públic és conscient que veurà escenes de
pastors, dimonis, àngels i quadres bíblics
però que l’entorn, el text i els personatges
seran completament nous.
Si hi ha una masia a tocar del poble que
impressioni i deixi garra�bat el visitant
per la seva bellesa i senyoria, aquesta és,
sense cap mena de dubte, Can Coll. Qui la
vulgui conèixer de prop podrà fer-ho els
dies 25, 26, 27 i 28 de desembre de 2012
ja que s’hi portarà a terme el Pessebre
Vivent Parlat. Es tracta d’una oportunitat
única per acostar-se a un dels edificis
més bells de Ribes i, alhora, gaudir d’un
espectacle tradicional de llarga trajectòria,
que aquest any arriba a la 24 edició.

El Pessebre Vivent de Sant Pere de Ribes
és probablement un dels espectacles
més ambiciosos de la comarca del Garraf.
Tant per assistència de públic (més de
1500 persones) com per les dimensions
organitza�ves a nivell tècnic i humà,
di�cilment comparables a d’altres actes
tret de les festes populars. Sempre amb
un creixement sos�ngut i prioritzant
que es man�ngui l’essencial, el de Ribes
es troba actualment dins del grup dels
principals pessebres vivents de Catalunya.

El pessebre

Millorant cada any

Diuen que ningú és profeta a la seva
terra, però aquesta dita no és plenament
aplicable al Pessebre Vivent Parlat de Sant
Pere de Ribes. És molta la gent del poble
que gaudeix cada any del nostre pessebre,
però també és cert que en molts casos és

24 anys d’experiència i un potent equip
humà permeten assolir cada any nous
reptes i millores. L’objec�u principal és
que el públic gaudeixi d’un espectacle
de qualitat, amb bones interpretacions
i l’ajut d’una important estructura
tècnica i ar�s�ca (vestuari, ambientació,
il·luminació, so, etc.), perquè llueixi
l’espectacle i l’entorn on es realitza.
Són molt importants també els esforços i les
inversions en elements infraestructurals,
que milloren els aspectes de comoditat i
seguretat: arranjament i il·luminació dels
camins interiors i accessos, acollida dels
visitants, control i vigilància dels espais,
sistemes de comunicació, i millores en

la visibilitat dels
diferents quadres.
Una de les millores
incorporades en els darrers anys és la
reserva en línia d’entrades. L’espectacle
té un aforament limitat i un límit de 5
sessions per dia, això fa indispensable
disposar dels mecanismes per garan�r
que l’espectador que arribi a una de
les sessions disposi d’entrada. A Ribes
hi ha dos punts de venda an�cipada: la
merceria M. Àngels (c. Balmes, 47) i Els
Xulius (c. Major, 13). També és pot fer la
reserva en línia al web del Pessebre, que
aquest any disposa d’un nou programa de
ges�ó automà�ca de reserves. Enguany
el pessebre �ndrà, també, un pe�t espot
promocional.
El Pessebre Vivent Parlat de Sant Pere de
Ribes es representa els dies 25, 26, 25 i 28
de desembre a par�r de les 18 h (el dia de
Nadal la primera sessió és a 2/4 de 7) amb
sessions cada 30 minuts i una durada de
l’espectacle de 80 minuts.
Per més informació dirigiu-vos a Els
Xulius o entrant al lloc web h�p://pesseb
reviventparlat.ribes.org

REPRESENTACIONS
Dies: 25, 26, 27 i 28
Horari: a partir de les 18 h
Entrades anticipades:
Els Xulius (C. Major, 13) i
Merceria M. Àngels (c. Balmes, 47)
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Els Pastorets de Ribes
Al Centre Parroquial de Ribes, el Grup de Teatre Bell Lloc, representarà els dies
25, 26 i 30, els Pastorets de Ribes.
L’obra escenifica, d’una forma divertida, la
història d’uns pastorets i la seva lluita amb els
dimonis que volen impedir el naixement del
nen Jesús. Els Pastorets hauran de passar una
sèrie de peripècies amb aparicions estel·lars
de Satanàs
i els seus
dimonis,
les calderes del Pere Botero. l’arribada dels
tres Mags, la derrota infernal i l’adoració a
l’estable.
Aquestes representacions estan adreçades a
tota la família en general, i en especial als
nens. És una oportunitat única de gaudir
d’una divertida tarda de teatre durant les vacances de Nadal. Tot i que el public
en general s’ho passarà d’allò més bé, seran els nens els que en gaudiran
més.

Nadal al Parroquial
Concessió del IV Premi Literari
de Teatre infantil i juvenil Bell Lloc
El dia 30 de desembre s’atorgarà el premi a l’obra guanyadora del quart
premi literari Bell Lloc.
El premi Bell Lloc es va instituir per incentivar la creació de texts dirigits al
públic infantil i juvenil i aquest any l’entitat ha publicat un volum amb les
tres obres guanyadores de les tres primeres convocatòries. Per facilitar la
difusió dels nostres autors arreu del país, s’ha fet arribar un exemplar del
llibre a tots els grups de teatre integrats a la Federació de Teatre Amateur
de Catalunya.
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L’Entrevista...

Isabel Ojeda

Periodista

Manel Carvajales

Nom: Manel Carvajales
Edat: 67 anys
Professió: Jubilat. 30 anys exercint tasques de Relacions
Públiques.
Què és el que més t’agrada del Garraf: la seva força, el
seu misteri. El veig com un infinit a l’horitzó amb dos
paradisos junts en una sola foto: el mar i la muntanya.
Què canviaries: No hi ha res que no m’agradi d’enlloc.
Hem de conviure amb el que tenim. Potser diria que hi ha
alguna gent que viu per sobre del límit en que hauria de
viure, no gaudeix de la vida com ho hauria de fer.

Un moment de l’entrevista amb en Manel, tot prenent un cafè.

Com vas començar a fer xerrades a Sitges?
No puc dir que conèixer en Manel, ara fa tot just un any,
m’hagi canviat la vida, però sí la manera de viure-la. I
em consta que no només a mi. A primer cop de vista
provoca curiositat, però si et dones una oportunitat
comprens que desprèn una llum especial, aquella
que moltes persones només han vist en el moment
de néixer. No és màgia, és puresa, auten�citat... Per
això tantes persones volen escoltar-lo, perquè busca
la simplicitat de les coses i això no és tan simple
com sembla. Sant Cugat, Barcelona, Sitges... són les
ciutats on ell difon el seu pensament, com feien els
filòsofs a l’àgora grega. Una filosofia que es basa en
esborrar tot allò que hem après i capbussar-nos en la
nostra essència. No per alimentar el nostre ego sinó
per entendre que al cap i a la fi, fem el que fem, no
som importants i alhora ho som. Som simplement un
granet de sorra de la platja de Castelldefels.

04
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Fa 25 anys que faig xerrades a Barcelona. Allà venia a
escoltar-me un senyor que volia que organitzés xerrades a
Sitges. Ho vam fer i aquell dia van venir 27 persones. Avui no
queda ningú, perquè en mi buscaven la màgia i aquest és el
camí fàcil. Finalment una altra noia de Ribes em va proposar
con�nuar a Sitges, a la cafeteria La Montserra�na. Llavors
va aparèixer una gent meravellosa amb ganes de créixer i
de viure. M’he trobat amb què molts joves s’esforcen, i aquí
resideix la dificultat.

En què consisteixen les xerrades?
És una formació, intervé tothom. Intento formar a la gent
perquè aprengui a viure, que creguin suficientment en ells
com per con�nuar caminant, fent, vivint... passi el que passi.
Que accep�n i respec�n a qui els envolta. Vivim en una
societat amb desitjos constants i hi ha pa�ment posterior

quan no aconseguim allò que desitgem. Busquem ser més
guapos, més rics, tenir una casa més bonica... Quan ho
aconseguim, tot se’n va en orris.

Dius que comences fa 25 anys a
Barcelona, què et fa veure que la
necessita escoltar-te?

Què és la felicitat?
Ser capaç d’acceptar i entendre en pau, amb serenor i amb
carinyu tot allò que et succeeix.

“Si la gent somrigués més �ndríem
menys preocupacions. La gent
�ndria més capacitat d’ocupar-se,
de solucionar tot el que li ve”

Tot va començar amb una reunió de sis
amics. Volíem debatre, tractar temes
que no coneixíem profundament per
aprendre i formar-nos en altres branques desconegudes.
Érem un grup d’intel·lectuals, com un grup de savis. Tots
teníem curiositat, inquietud per aprendre coses. Volíem
treballar certs temes que desconeixíem... arran d’això vaig
veure que molts del grup em preguntaven sobre la vida,
m’explicaven les seves coses, els guiava perquè �nguessin
una vida millor. Llavors van començar a treballar en sí
mateixos i jo vaig començar a fer el que faig ara.

Què tens tu que els pugui ajudar?
Senzillesa. No sent ningú sóc capaç de poder veure què és el
que �nc davant amb claredat. Molta gent busca el que no té,
volen viure “la no vida”. Volen gaudir de la sort de fer, però
quan s’han d’aplicar per ser ells mateixos, fugen, es refugien
i s’endinsen en un altre món. La vida està aquí, és aquesta
la que t’ha tocat viure, no es pot fugir, has d’acceptar. Si no
estàs deixant de viure.

Sempre dius: somriu. Per què?

Si la gent somrigués més �ndríem menys
preocupacions. La gent �ndria més
capacitat d’ocupar-se, de solucionar tot
el que li ve. Som una societat malalta.
Els diners i les guerres mouen el món. És di�cil que tothom
vulgui viure en aquesta pau. Però he vist la pau en moltes
persones. Ho han aconseguit treballant.

Què t’aporta fer això?
Molt, tranquil·litat de que com a mínim puc fer alguna cosa
per les persones que m’envolten. És una forma de vida per
poder con�nuar vivint d’una forma senzilla i tranquil·la.
Gaudeixo amb tot el que em passa a la vida. He aprés a
acceptar les coses dolentes. Hem de creure en nosaltres i en
allò que fem.

T’afecta escoltar els problemes dels altres?
No, si vius en la senzillesa no t’afecta. Hi ha gent que et xucla

Què els ensenyes?
Que s’esforcin constantment, que siguin conscients de la
vida que viuen, que caminin... Però sobretot consciència per
viure.

Per què costa viure?
Perquè desitgem.

Per què desitgem?
Perquè la societat marca que la felicitat és una fita que hem
d’aconseguir. Ens estan enganyant.

En Manel Carvajales en una de les xerrades.
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quan algú t’ajuda ho reps amb els braços oberts, com un
regal. Estem envoltats de gent, que segurament ens es�ma
amb totes les seves forces, però la vida que vius és teva. És
personal i intransferible... Naixem i morim sols. Quan ho
acceptes ets lliure.

En què no creus?
En la il·lusió. Crec en la il·lusió de sen�r-te lliure, però no en
la il·lusió perversa de tenir allò que tenen els altres. La il·lusió
és imaginar-se coses que no han passat i mentre imagines,
la vida passa i tu deixes de viure-la en aquell instant. Deixes
de ser tu en aquell moment, creus que serà millor que el que
En Manel xerrant amb gent de Ribes a La Montserratina.
tens i en realitat no et fa falta tenir-ho. Però sigui com sigui
per molt que volis i somniïs, has de viure
l’energia, però els problemes dels altres no
són els meus, ho visc diferent.
“Gaudeixo amb tot el que em la vida que tens.

Quins temes tracteu?

passa a la vida. He après a
acceptar les coses dolentes.
Hem de creure en nosaltres i
en allò que fem”

Per exemple, jo sempre els hi explico
que estem sols. Estem sols en qualsevol
circumstància de la vida. Ningú no vindrà
a ajudar-nos. Quan assumeixes això deixes de decebre’t
perquè comprens que no tenen cap obligació amb tu. Llavors

06
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Què li diries a la gent?

Que inten�n buscar la seva estada cada
dia! Que sen�n que senten. Llavors la
forma de viure la vida canvia. Llavors
s’acaba el pa�ment i les relacions perverses. El pa�ment és
part de la vida, no podem fugir-ne.

L’Altaveu nº 76 any 2012
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El noble suc
per Josep Graells

EL VI I LES FESTES

La Fil.loxera

dies més o menys especials per tots, de
A rriben
recollida, o retrobar-se, dies on molts podem

quina regió o país ve, si la marca és prou coneguda, si és
prou conegut, i patir per que, dirà el vi de nosaltres.

Per aquestes ocasions, escollim els vins per compartir amb
amics, parelles i familiars, i aquestes eleccions, són prou
complicades, doncs hi afegim molts aspectes diferents, a
vegades innecessaris. Sovint, ens preocupem del preu, de

Els temps que corren, i amb l’austeritat present a tants
aspectes de la nostra vida, seria una bona recomanació,
fer una selecció més personalitzada. Als nostres cellers,
avui podem trobar una excel·lent selecció de les nostres
dotze D.O., dins el nostre territori. Les més de 70.000 ha.
ens ofereixen una varietat molt extensa de diferents vins
amb la personalitat pròpia, que gràcies a les bones xarxes
comercials, avui trobem unes ofertes de gran qualitat
amb una bona relació amb el preu, que no tenen res

asseure’ns a una taula, i compartir amb parents i amics, un
petit recull de l’any, un felicitar-se per un any més, davant
d’un bon àpat, i si pot ser acompanyat amb una copa del
millor vi que puguem permetre’ns, ja que “un dia és un
dia”.

Enguany per Nadal
Cava Celler de Ribes

c/ Nou,19 - Tel 93 814 64 38
Sant Pere de Ribes.

Àmplia selecció d’embotits
i pernils ibèrics

Obsequis, lots i
cistelles a la mida
del teu pressupost

...i com sempre
la millor qualitat
al millor preu.
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que envejar als tradicionals vins que tots hem conegut,
i que no deixen de ser excel·lents, però gracies a l’avanç
tecnològic, i la preparació dels enòlegs, en l’actualitat, és
prou difícil trobar vins de mala qualitat.
No es tracta de fer cap proteccionisme, ni cap boicot a
altres territoris, però si que hem de ser conscients de que
en moltes ocasions, som els més grans desconeixedors

dels grans vins del nostre país.
Els grans negres i dolços de l’Empordà, que entre les
brises del mar, el vent fred del nord, la terra calcaria, amb
unes notes que ens recorden en ocasions les tramuntanes.
Els vins de Montsant i Terra Alta, que amb uns preus més
que assequibles, ens permeten descobrir les fabuloses
garnatxes i carinyenes que han fet tant famosos els
grans vins del Priorat; els peculiars vins del Bages, amb
el seu picapoll, que li dóna aquest caràcter tant propi,
amb uns vins molt afruitats. Els aromàtics blancs d’Alella,
característics de la serralada i el Mediterrani, la Conca

de Barbera, peculiaritat de la Serra de Prades, vins secs
i aromàtics. Els Costers del Segre, on maduren prou bé
amb l’elevada insolació, amb excel·lents negres, amb força
i estructura. El Penedès, la D.O. més extensa de totes,
on trobem els millors escumosos de la D.O. Cava, però a
més ens donen una immensa varietat de cellers amb una
amplia oferta de blancs i negres de excel·lent qualitat i
totes les varietats, pròpies i internacionals.

Difícilment no trobarem grans vins que puguem posar a
la taula aquestes dates tan assenyalades, i el millor és
que siguem nosaltres mateixos els més grans sorpresos.
Només desitjar que les vostres eleccions, serveixin per
poder conèixer i gaudir dels grans moments que ens dóna
compartir un gran vi.

Un pueblo que no bebe su vino tiene un grave problema
de identidad.
(Manuel Vázquez Montalbán)
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CONCURS EMPRESA 2012 DE SANT PERE DE RIBES
Difer Garraf (premi Dona Emprenedora), Centre Mèdic Nova Ribes (premi
Sector Empresarial), i Fundació El Redós de Sant Josep i Sant Pere (premi
Consolidació Empresarial) han estat els guardonats.
Enguany s’han presentat 19 projectes empresarials, 2 més que l’any passat
Entre els aspectes més valorats pels membres del jurat
a l’hora de prendre una decisió s’han �ngut en compte
la viabilitat del projecte, els llocs de treball creats o la
innovació. Tenint present aquestes consideracions, el
premi Dona Emprenedora ha anat a parar a Difer Garraf,
un taller de xapa, pintura, reparació i restauració de tota
classe de vehicles representat per Sheila Díaz. El següent
reconeixement, premi al Sector Empresarial, ha recaigut en
el Centre Mèdic Nova Ribes, de Yolanda Díaz, on s’atenen
urgències mèdiques les 24 hores del dia i s’ofereix servei a
domicili. Per úl�m, el premi Consolidació Empresarial que se
l’hi ha donat a la Fundació El Redós de Sant Josep i Sant Pere,
un centre d’atenció a les persones grans, el van recollir el
president i el gerent d’aquesta, Pere Cuadras, i Lluís Moner.
Pere Cuadras, Abigail Garrido (Regidora), Yolanda Díaz i Sheila
Díaz en un moment de la entrega dels reconaixements.

La cloenda del 8è Concurs Empresa 2012 va tenir lloc ahir
dilluns al vespre a la biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes.
Les empreses Difer Garraf (premi Dona Emprenedora), Centre
Mèdic Nova Ribes (premi Sector Empresarial) i la Fundació
El Redós de Sant Josep i Sant Pere (premi Consolidació
Empresarial) han estat les guardonades d’enguany, en una
edició que s’ha caracteritzat també per experimentar un
increment en el nombre de par�cipants. I és que aquest
2012 s’han presentat 19 projectes empresarials, 2 més que
l’any anterior.

Paral·lelament al lliurament de premis, la trobada també ha
servit per fer un espai networking, amb l’objec�u de fomentar
la relació entre les empreses i en�tats par�cipants.
Aquest certamen està organitzat per l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes i compta amb la col·laboració de la
Cambra de Comerç de Barcelona, l’Associació d’Empresaris
ADEG, l’Associació Dones d’Empresa, i el suport del
Servei d’Inicia�ves Econòmiques de la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès – Garraf.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Dóna una empenta al teu negoci amb L ’Altaveu
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El
El contrafort
contrafort

H

(perquè la contra ja té copyright)

B O N A NIT I
B O N E S F E STES

ores d’ara el futur és una de les inquietuds
més punyents damunt de la taula. No el
futur del demà, que sempre ha estat incert,
sinó els futurs d’aquesta nit, de demà al
matí, els futurs de cada casa i de cada dia.

Els oracles no han estat gaire oportuns amb nosaltres. I
nosaltres, segurament, no hem prestat oportunament la
suficient atenció com per a respondre.
Les nits van passant sense fortuna, per immensitats de
somnis, malsons i insomnis que cada dia anem acumulant
sobre les espatlles i les quotidianes batalles. Infants i
grans i joves, tenim arreu nostre móns d’oportunitats que
s’esvaeixen per manca d’ inconformitat.
Hores d’ara, quan la impotència s’apodera de les nostres
inquietuds i no gosem fer un pas endavant mentre tot al
voltant fa passos enrere, les teranyines ens fan nosa i
no valorem el pas del temps. Només es fan comptes de
resultats, allí on tot són pèrdues.

que tinguem a prop i trobarem a faltar aquella part que
estigui més lluny... sé que gaudirem perquè sé que sabem
que la vida no són només les coses que altres poden fer
per nosaltres sinó aquelles que nosaltres mateixes fem
per nosaltres i aquells altres que tenim al costat.

Fem cap amunt. Això ja no és el què era. No ens deixem
dur per les promeses escrites ni per superficials propostes.
Algú acaba decidint per nosaltres. I el dret a decidir no el
podem deixar perdre, ni donar per fet que decidiran per
nosaltres com nosaltres pensem que decidiríem.

I per tot plegat, avui, a les portes de la fi del 2012, a les
portes, ben obertes, de l’inici d’un nou any, farem balanç,
desitjarem noves fites i recordarem que tot just farà cent
anys, al 1913, el sistema començava a trontollar i les
guerres grans a insinuar-se, però també alguns projectes
nous van poder tirar endavant, i amb independència del
què van ser millors o pitjors fruits, l’àvia, l’avi, van escollir
continuar lluitant.

El país sencer s’enfronta a un traspàs. I hores d’ara no sé
què haurem traspassat: les decisions, les voluntats, les
esperances, la lluita. Els pronòstics només són enquestes,
les manifestacions són fets. Des d’aquestes línies no
acostumo a fer ús de defensar allò que em recorre els sis
sentits, però avui, més que mai, no hi ha una frase que no
surti del dins. D’un interior que se sent agredit, que se sent
estafat, que se sent decebut.
I tot i així, sé que en moltes de nosaltres es couen
intencions positives, bones, projectes innovadors,
diferents, contundents. Sé que gaudirem de les famílies

12
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Bona nit i bones festes, encara que sigui políticament
incorrecte.
La Juani
PD. Escric aquestes línies un 20N en què hi ha més per
reivindicar que per recordar. Tan de bò el futur no escrit
sigui diferent del passat no reconegut.
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Oferta vàlida fins el 20 de desembre de 2012

Una secció de:
Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

THAILÀNDIA 2a part
En aquesta segona part del nostre viatge recorrerem els dos extrems del país: al nord Chiang Mai,
i al sud l’illa de Ko Tao.

CHIANG MAI
Chiang Mai és la ciutat més important del
nord de Tailàndia, i acostuma a arreplegar
a tots aquells viatgers que volen realitzar
un trekking per la jungla tailandesa. La
ciutat és un interminable recorregut de
centenars de temples i monjos de totes
les edats calorejant els carrers amb les
seves túniques i donant a la ciutat el
mis�cisme exò�c que tot viatger espera
trobar al país.
La quan�tat de temples que hi ha a la
ciutat, uns 300 aproximadament, fa
impossible visitar-los tots, alguns d’ells
es troben als afores de la ciutat, com un
del més importats, el Wat Phrathat Doi
Suthep.

14

A la zona cèntrica hi ha molts temples
que es poden visitar seguint una pe�ta
ruta mapa en mà, i que permet, d’aquesta
forma conèixer tots els indrets de la ciutat.
Alguns temples que no et pots perdre
són el Wat Chiang Mai, el més an�c, i el
Wat Chedi Luang, un pe�t complex de
diversos temples i runes on a més a més,
hi passegen una gran quan�tat de monjos
estudiants de totes les edats, la qual cosa
li dóna un dinamisme especial.
Un altre dels atrac�us de Chiang Mai
és el gegantesc mercat nocturn. És una
mica més barat que Bangkok i a més a
més són més oberts al regateig, per això
és ideal per fer compres de regals, roba,
etc. A banda de les compres, una altra
cosa que no podeu deixar de fer a Chiang
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Mai és deixar-vos en mans d’un autòcton i
gaudir (o pa�r), un bon massatge tailandès,
a meitat de preu que a Bangkok.
Després de visitar la ciutat de Chiang Mai, ens
vam decidir per fer un trekking. Les ac�vitats
de senderisme i excursions a la ciutat està
força massificat, hi ha centenars d’agències
que organitzen excursions d’un, dos o tres
dies, fent visites a les famoses tribus de les
dones girafa, etc. Aquestes excursions són
força turís�ques i controver�des, ja que
obliguen a aquelles tribus de dones girafes
a perpetuar una costum poc saludable en
pro dels diners dels turistes. Per altra banda,
escollint un trekking barat i turís�c et pots
trobar en la situació de trobar-te centenars
de persones de diferents agències al mateix
lloc, la qual cosa li treu tot l’encant.

Interior del temple de Wat Chang.
Nosaltres no volíem això, volíem un
trekking fora de tots els llocs turís�cs.
I buscant i preguntant, vam trobar
una pe�ta agencia d’un hotel, que
organitzava trekkings no turís�cs per

imatge del Wat Chedi Luang on és
habitual veure els monjos passejant.

Els arrossers formen una estampa meravellosa als ulls dels qui la contemplen.
àrees no explotades, molt més lluny
que les turís�ques i molt més profunda
a la jungla tailandesa. El preu era tres
vegades superior al d’un trekking turís�c,
i no visitaves les dones girafes ni res
semblant, però l’experiència a la jungla
era autèn�ca.
Érem un grup de 12 persones més un
guía i dos ajudants. Vam passar tres dies
inoblidables. El primer dia vam visitar un
centre d’elefants on els vam poder tenir
ven a prop i fer una passejada. Després
va començar la caminada. Vam travessar
el bosc tropical arribant fins a la jungla
on vam fer nit en una pe�ta cabanya de
bambú. Al segon dia vam caminar (amb
tota la ràbia del monsó a sobre) a través
de la jungla més profunda, amb arbres
interminablement alts, fruits i plantes
de tots els colors i amb totes les u�litats
possibles. El camí es va fer di�cil, força
enfangat per la forta pluja, ens havíem
d’anar traient les sangonelles dels peus i
les cames!. Després de sis hores caminant
per la pluja del mig de la jungla va
aparèixer un pe�t paradís on passejaven
en llibertat búfals, porcs, gallines, i gossos.

Formada per sis cabanyes, allà hi vivien sis
famílies de la tribu “Karen” que ens va
rebre amb molta amabilitat i curiositat.
No era però, una tribu tradicional, no
es ves�en per l’ocasió ni realitzaven cap
mena d’espectacle per nosaltres, no,
simplement ens cedien la seva cabanya
per fer nit, i vam sopar plegats.
A l’endemà vam con�nuar caminant fins
sor�r de la jungla i anar a parar a extensió
d’arrossers d’una extremada bellesa. Vam
travessar camps de blat i vam concloure
banyant-nos en unes impressionants
cascades!

Durant el trekking van fer aquest peculiar
embolcall pels fideus amb fulles.
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De totes les meravelloses illes que té
Tailàndia es vam decidir per aquesta per
ser la més pe�ta i amb menys massificació
turís�ca. Els viatgers s’embarquen cap
a Ko Tao busquen tranquil·litat i una
aventura sota l’aigua, ja que és l’illa amb
els millors fons marins.

En aquesta imatge podem observar l’avi,
que representa l’experiència i el saber, i
els seus néts.
Una experiència única.
I del nord, la jungla, la pluja i el fred… vam
agafar camí fins a Bangkok, i tren cap a
Chumpong. Allà ens esperava un ferri que
ens portaria a la pe�ta i paradisíaca illa de
Ko Tao.

L’elefant, animal per antonomàsia del país.

16

És una illa d’uns 21 km2 formada per
una platja extensa a l’oest, d’uns 2km
anomenada Sai Ree Beach i d’un seguit
de pe�tes i quasi desèr�ques badies al
nord i l’est. Per moure’s per l’illa la millor
manera és un “taxi-boat”, o un cotxe. És
lloguen moltes motos però s’ha d’anar
en compte perquè les carreteres no són
fàcils.
Sai Ree Beach alberga la major quan�tat
d’allotjament i on es poden trobar preus
raonables per un senzill bungalow. També
és el lloc on es poden contractar cursos
de busseig, o sor�des en grup a fer
snorkel. La resta de badies són pe�tes
platges de només d’entre 50 i 100 metres,
quasi desèr�ques i amb silenci total, el
allotjament acostuma a ser més exclusiu
i car.

La nostra opció va ser llogar un “taxi-boat”
personal per fer snorkel tot el dia. Vam fer
tota la volta a l’illa recorrent les totes badies
i fent-hi parada en cadascuna per snorkelear.
Sense dubtes, gaudir dels fons marins de
badies com la Thiang Og (badia dels taurons,
que els hi ha!), Tanote Bay, o el Japanese
Garden de la Nuang Yan Island és tota una
experiència.
A cada parada centenars de peixos ens
donaven “la benvinguda” plens de curiositat
i sense por. Comences a nadar envoltada
per bancs gegantescos de peixos, i et
pots quedar hores i hores hipno�tzat per
una estampa única de corals i colors en
moviment.
El mal temps no ens va donar més corda,
i després d’uns quatre dies al paradís vam
haver de tornar a Bangkok. Si és vol absoluta
tranquil·litat, Ko Tao és l’illa, si és vol
moviment, festa i ambient turís�c, és millor
quedar-se a Ko Samui o Ko Pang Gang .
El nostre viatge acaba, amb la sensació que
Tailàndia és un país interminable on s’hi pot
viatjar milers de cops, i descobrir sempre
coses noves.

Ko thao. No cal dir res més..només contemplar la bellesa del lloc.
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En la diversitat està el gust
Fes les teves compres de Nadal
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Per a totes les edats

Amb la teva compra
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d’aquesta
Fantàstica Panera .
Data sorteig
22 de desembre 2012
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Sabies
què...
Sabies què ……. L’hospital Redós de
Sant Josep i Sant Pere és un edifici
modernista, de l’arquitecte Josep
Font i Gumà, i considerat patrimoni
cultural material del municipi?

context social i econòmic del municipi
pa�a una greu crisi agreujada pel cost
de les Guerres Carlines, la pèrdua les
colònies a ultramar, la fil·loxera al camp i
la desigualtat social entre els rabassaires,
jornalers i la burgesia local.

L’edifici del Redós, o més conegut pel poble
com l’Hospital, es va inaugurar el 1906 i va
ser construït per l’arquitecte modernista
Josep Font i Gumà, gràcies a la donació
dels germans americanos Josep i Pere
Jacas, que gràcies a la fortuna que van fer
a Cuba, van deixar un llegat testamentari
per la creació d’una Fundació per atendre
els mals dels treballadors de la terra i un
hospital al municipi.

Així doncs la construcció del Redós de Sant
Josep i Sant Pere, l’Església Nova, la plaça
de la Font, entre altres, durant la primera
època del segle XIX, va ser una injecció
d’ac�vitat econòmica per poder donar
feina a molts pagesos, evitar revoltes al
municipi i transformar el poble dotant-lo
de noves infraestructures.

Redós de Sant Josep i Sant Pere. 1909
Foto: AMSPR
El 8 de setembre de 1899, els prohoms
ribetans, van establir els reglaments de
la Fundació, govern i administració del
Redós de Sant Josep i Sant Pere, gràcies a
la donació filantròpica.
Cal destacar que a finals del segle XIX, el
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La separata de la festa Major de Sant
Pere de l’any 2006: 100 anys del Redós.
Una història en la història, escrita per
Gerard Coll i Carles Miret, ens mostra
un recorregut històric, amb pinzellades
arquitectòniques sobre el Redós, i ens
esmenta documentació, com el diari de la
junta, on consta anotat que el 5 de febrer
del 1901 la família Puig i Miret cedeixen
els terrenys del Pla de les Planes, nomenat
vinya del Cameròs, tocant el Camí de les
Ànimes.
El 2 de juny del mateix any li encarregaven
el projecte a l’arquitecte Josep Font i Gumà
(Vilanova i la Geltrú 1859 – Barcelona
1922) i l’ 1 de juliol es va celebrar la
inauguració de la primera pedra amb tots
els prohoms i autoritats de la comarca.
L’arquitecte va portar a terme l’elaboració
dels plànols, la supervisió de la construcció
del cos central i el cos de llevant, entre el
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Gerard Coll i Milà
Carles Miret i Massó.
Grup d’acció Cultura de Sant Pere de Ribes.

gacribes@gmail.com

1901 i 1906. Tres anys més tard, es va
finalitzar l’edificació de la capella gràcies
a les donacions par�culars, ja que la
construcció havia estat molt costosa.
Cal dir que el cos de ponent, tot i estar
al projecte inicial, no es va començar
a construir fins l’any 1930, gràcies al
finançament de Cristòfol Mestre i Ar�gues
fins que la Guerra Civil va obligar a
paralitzar les obres, que es reprengueren
l’any 1946, sota la direcció de Josep Brugal
i Fortuny.
Així doncs, l’edifici estava cons�tuït per
un cos central, el cos de ponent, el cos
del llevant i el claustre, sota la influència
del modernisme arquitectònic decora�u,
(l’arqueologisme i el popularisme) es�ls
en els quals es va inspirar Josep Font i
Gumà.
L’esmentat arquitecte va deixar diverses
obres al municipi com can Quima, la plaça
de la Font, el projecte de la plaça de la
vila, l’Escorxador.. entre d’altres. També
va deixar el seu llegat a Barcelona i a la
comarca del Garraf com la font de la Pl.
Solers i Gustemps a Vilanova i la Geltrú
1893, l’edifici de l’hospital Sant Joan
Bap�sta a Sitges 1911-1913, la reforma d
l’Ateneu Barceloní... etc.
L’edifici del Redós s’inaugurà el 30 de
juny de 1906 i es deixà l’atenció d’asilats
a càrrec de les germanes Darderes fins
el 30 d’abril de 2005, que abandonaren
l’hospital ja que el Patronat decidí assumir
totes les competències de la residència i
construir un nou edifici.

de la cercavila de la vigília de Sant Pau,
pessebres, caramelles... etc.
Així doncs no és estrany que formi part
del patrimoni cultural immobiliari del
municipi de Sant Pere de Ribes.

Fotografia aèria del Redós de Sant Josep
i Sant Pere. 2011.
Foto: RSJSP.
Monja Dardera obrint el portal del
Redós. 2004.
Foto : Xavier Corella i Vivó
El 30 de juny del 2006 es van celebrar
els actes del centenari del Redós (1906
– 2006) i la col·locació de la primera pedra
de l’edifici nou, que a principis del 2010 ja
estava en funcionament.
Montserrat Falguera, una de les
responsables del Redós, ens ha explicat
que a finals d’aquest mes s’inicia la
remodelació de l’edifici vell, on es
recuperaran diversos espais, com una
unitat de residència de 29 places,

perruqueria i un espai de convivència
familiar situat a la zona del claustre, on
els familiars i residents trobin la seva
in�mitat i al mateix temps, es realitzin
exposicions i actes relacionats amb la
vida cultural i social del municipi i el
Redós, aproximant el jovent i la vellesa
i aprofundint la convivència entre les
diverses generacions.
Durant tots aquests anys ha estat i és
un element integrador al municipi. Ha
format part de la història local del poble,
ja que bona part de les famílies de Ribes
han �ngut o tenen un familiar al centre.
S’han celebrat i celebren festes i tradicions
populars, com Fes�vitat de Corpus, sor�da

Detall del pou al pa� interior i el claustre.
2012.
Foto: Carles Miret i Massó
Per una llarga i pròspera història.
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Javier Pradanas
Xef de cuina

L a nova
n o v a cuina
cuina
La

CANELONS DE CONFIT D’ÀNEC

INGREDIENTS per a 4 persones:

AMB BEIXAMEL DE PERES I FORMATGE IDIAZABAL

12 plaques de canelons
1 llauna de cuixes d’ànec confitades
1 ceba
2 pastanagues
1 porro
2 tomàquets
100 gr. formatge Idiazabal
(tallat a falques)

PER A LA BEIXAMEL
1 l. de llet
70 gr. mantega
70 gr. farina
Sal
Pebre
Nou moscada
2 peres blanquilla

PREPARACIÓ:

En una olla posarem aigua amb sal. Quan comenci a bullir hi afegirem les plaques dels canelons. Els temps de
cocció dependrà de la marca. (Cal veure les indicacions a l’envàs)
Per altra banda tallarem les verdures ben petites (la ceba, les pastanagues i el porro) i les sofregirem a foc
lent durant uns minuts. Una vegada ben sofregitdes hi afegirem l’ànec esmicolat i tallat a trossos petits. Ho
barrejarem tot ben bé afegint-hi el tomàquet tallat a daus petits, salpebrarem i ho reservarem. La mescla ha de
quedar homogènia.
A foc suau, en una olla, posarem la mantega. Quan estigui desfeta hi afegirem la farina i ho courem uns minuts.
Tot seguit hi anirem afegint la llet fins aconseguir una crema suau. Salpebrarem, afegirem la nou moscada i els
trossets de pera que els incorporarem al final perquè no s’ennegreixen.
Fet tot això, ens disposarem a farcir els canelons de la manera tradicional, es a dir, estirarem les plaques de
pasta posant el farcit d’ànec i els enrotllarem. Tot seguit els disposarem en una safata i els cobrirem amb la
beixamel. Finalment posarem el formatge Idiazabal perquè es fongui lleugerament.

Bon profit!
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LA TEVA MASCOTA
TAMBÉ CELEBRA EL NADAL.

Anoracs, jerseis de llana, impermeables,
varies talles.

DESC

OPM
TES
D
10% EL
AL 5
0%

Collars de pell fets a
mà, (Buldog anglès,
francès, llauradors
etc…

Llits anti-àcars.

Varietat en llits i matalassos
Ambientador
per a casa i
coche

Cosmètics i higiene,
(xampú, perfum,
desenredant,
condicionador)

L’ALIMENTACIÓ ÉS VITAL
PER LA BONA SALUT DE
LA TEVA MASCOTA.

Gominoles i
joguines.

AMPLIA VARIETAT DE
PINSOS DE QUALITAT AL
MILLOR PREU.

Amb les teves compres a Mascotes Ribes, participa en el sorteig d’un val de compra de 50 €
Promocions vàlides fins el 5 de gener de 2013.
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Pavelló poliesportiu de Ribes
3x3 de bàsquet, on tothom juga i
guanya, a benefici de La Marató, amb
diferents activitats, premis, concursos,
batucades en directe, dinar de germanor.
L’important és conscienciar que si fem
pinya podrem canviar el món.
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TIÓ SOLIDARI
PER FER BULLIR L’OLLA
L’actual crisi ha agreujat la difícil situació que molts dels
nostres veïns pateixen, veïns que per diferents situacions
es troben sense feina i amb uns ingressos mínims per
poder afrontar les necessitats més elementals del dia a
dia. Com a veïnes i veïns d’aquestes persones i d’altres
que malauradament s’aniran afegint a aquest ja prou elevat
número de famílies, no els podem donar l’esquena i viure
com si aquest problema i aquesta dura realitat no anés amb
nosaltres. Per això i d’ençà de l’any passat unes quantes
entitats del municipi hem decidit actuar, i fer-ho mitjançant
un recapte d’aliments, recapte que anirà destinat a les
persones més necessitades de casa nostra, mitjançant
l’entrega de tots els aliments recaptats a l’Associació de
Voluntaris del Camils.
Les entitats organitzadores busquem a l’hora
que aquest gest vagi més enllà d’un recapte
d’aliments, d’altra banda tant necessari, i
desperti en gran part de la societat ribetana
la necessitat de reflexió vers els problemes
i el nivell de pobresa que ens envolta i al
que malauradament i pel que sembla tots
estem exposats.
Aquesta iniciativa solidària propulsada
per varies entitats del municipi (culturals,
escolars, associacions,...) busca la major
implicació de la població, i és per això que ens
adrecem a vosaltres tot desitjant que veieu en aquesta
una bona oportunitat de col·laborar i fer més fàcil la vida
a alguns dels nostres veïns i veïnes. En aquesta ocasió i
com a actuació més orientada a la tasca de conscienciació
de la societat en general i dels menuts en particular, hem
organitzat una jornada festiva pel proper diumenge 23
de desembre. Es portaran a terme un seguit d’actes, es
donaran a conèixer les associacions del municipi que porten
a terme aquesta tasca de manera totalment voluntària,
actuacions musicals, i amb un acte central que consistirà en
un Tió Solidari. Lògicament durant la setmana del 17

al 23 es portarà a terme aquesta recollida d’aliments
a escoles, instituts, establiments, entitats socials...
Veiem en aquesta proposta una bona oportunitat de
col·laborar i fer més fàcil la vida a alguns dels nostres veïns
i veïnes

TIÓ SOLIDARI - PLAÇA MARCER
DIUMENGE 23 DE DESEMBRE
D’11 A 13H
El Voluntariat de Sant Camil també ha organitzat una
campanya de recapta d’aliments amb la
col·laboració d’establiments col·laboradors
al municipi per abastir les necessitats
que el Banc d’Aliments de l’Hospital
Sant Camil té actualment donades les
circumstàncies.
Aquest Banc d’Aliments funciona des
de fa anys i ofereix quinzenalment
el servei de donació d’aliments a,
malauradament cada cop més famílies
del municipi.
Els comerços i entitats col·laboradors
recapten a través d’unes caixes ja indicades
les donacions dels ciutadans que voluntàriament
aporten quelcom.
Aquets aliments són recollits setmanalment en els punts de
recollida per personal autoritzat.
Podeu trobar aquests punts de recollida a:
Coaliment, Can Ines, Flors i Violes, Germain, Can Manel,
Servifruit, Redós, F. Gonzalvo, GER, Mandala. F. Miret
Mestre, F. Vila, F. Arizcun, La Granja, La Xarranca, P.
Pascual, El Caramell, BonArea.
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Xarxa de temps
Estem vivint un temps de canvi, on es generen sinergies
perquè s’iniciïn canvis profunds en la forma de percebre
els altres. Sorgeix la necessitat de compartir i relacionarnos amb els altres. De fer un alt en el camí per començar
a generar connexions que es donen dintre de la comunitat
en la qual vivim i convivim. No solament és un canvi social,
sinó què és un canvi des del nostre interior.
Som un grup de persones que volem compartir amb la
nostra comunitat, “temps i coneixements” sense que
intervinguin els diners. D’aquesta manera construïm
capital social generant reciprocitat de forma més ampla.
Així es fomenten la confiança i els compromisos cívics,
revitalitzant la vida de la comunitat.

Ens reunim tots els dimarts de 19:00 hrs a 20:30 hrs. a
l’espai Cultural de l’Escorxador.
El nostre e-mail és:
xarxadetempsdesantperederibes@gmail.com;
La Xat de Sant Pere de Ribes

L’OBRA “LA CANÇÓ DE L’ENCISERA” GUANYADORA DEL
XIII è CONCURS LITERARI DE NARRATIVA CURTA ELS CINC PINS
“Memòries d’un rodamón”, de la vilanovina Sandra López, escollit millor treball de la comarca.
El jurat del concurs literari de
narrativa curta Els Cinc Pins de Sant
Pere de Ribes va donar a conèixer
públicament
el
seu
veredicte
divendres passat a la tarda en un acte
que es va fer a la Biblioteca Josep Pla
de les Roquetes. Jaume Calatayud,
(originari d’Altafulla) amb l’obra
titulada “La cançó de l’encisera”, va
alçar-se amb el premi al millor treball
(dotat amb 300 euros), mentre que Jaume Calatayud Ventura, guanyador
Sandra López (de Vilanova i la Geltrú) del premi al millor treball
va aconseguir endur-se el guardó (per
valor de 150 euros) al millor treball de es mostren els avatars de la vida
la comarca del Garraf amb el relat marinera a bord de l’Encisera. Pel que
fa a l’altra premiada, “Memòries d’un
“Memòries d’un rodamón”.
rodamón”, segueix l’esquema d’un
Segons el jurat, de “La cançó de conte narrat en primera persona on
l’Encisera” destaca el seu llenguatge el protagonista recorre els camins de
culte i molt ric, endinsant-se en la la vida replegant objectes de tota
temàtica marinera. Narrat en tercera mena, algun tan original com és un
persona, l’argument d’aquest relat somriure conegut, del qual reflexiona
porta al lector a navegar per uns què fer i en busca el seu propietari.
mars, dòcils i alhora rebels, on El llenguatge que hi apareix és planer
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però dinàmic, amb ritme i ric en
adjectius.
En aquesta edició del certament Els
Cinc Pins, que organitza l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, s’hi ha presentat
un total de 58 treballs d’autors de tot
Catalunya (Garraf, Penedès, Vallés,
Anoia, Barcelonès, Alt Urgell, Baix
Ebre, Montsià, Bages, Maresme,
Baix camp, Tarragonès, Ripollès,
Baix Llobregat i Baix Empordà).
L’acte de lliurament de premis va
comptar amb la participació del jurat
d’enguany –format pel poeta local,
Pau Fleta; la coordinadora del club
de lectura, Eulàlia Ribó; i el regidor
de Cultura, Joel Sans–, que van ser
els encarregats d’explicar la seva
elecció. Així mateix, els assistents a la
vetllada van poder gaudir del recital
poètic “Més que paraules” a càrrec
de l’actriu Rosa Cadafalch i el músic
Eduard Iniesta.
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LA SEPARACIÓ DE LA BROSSA.
No fer-ho bé, costa diners.
La recollida selectiva i l’acció de reciclar s’ha anat
convertint amb els anys en un gest quotidià i en sinònim
de civisme i de cura pel medi ambient. I és per això, en
certa mesura, que els contenidors de diferents colors han
acabat integrant-se al paisatge urbà com un element més.
Llençar els residus, cadascun al lloc que li correspon, és el
que possibilita reciclar-los i donar-los una nova vida.

Aquests són els diferents contenidors de la recollida
que podem trobar al carrer.
Però, què succeeix si no respectem la seva funció
i hi llencem el que no toca? En la majoria de tipus
d’escombraries queda força clar, però agafem ara com a
exemple el contenidor de l’orgànica, que ha pres especial
rellevància arran de l’enduriment de la normativa de la
Generalitat, com veurem més endavant.

La brossa orgànica i el seu tractament.
Els residus de matèria orgànica s’utilitzen per fer
compost (adob natural per a l’agricultura i la jardineria).
Darrerament, la Generalitat ha decidit controlar d’una
forma més persistent el que aboquem al contenidor de
l’orgànica i cada trimestre s’analitza el contingut d’alguns
d’aquests.
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És molt important que el que s’hi trobi correspongui amb
el que s’hi pot llençar, ja que en cas contrari pot haver-hi
conseqüències molt negatives tant pel medi ambient com
pels costos econòmics de la gestió de la brossa. D’una
banda, perquè si en el contenidor de l’orgànica s’hi troben
d’altres materials que no siguin restes de menjar o petits
vegetals, tot el seu contingut pot quedar inutilitzat i deixa
de complir amb la finalitat que té. De l’altra, a aquells
municipis on es detecti que superen el 15% d’impropis a
la brossa orgànica se’ls hi encarirà el cost o el rebut final
de la gestió i tractament dels residus que generen. Les
poblacions que facin bé el procés de recollida no se les
penalitzarà i, en conseqüència, pagaran menys.

Contingut d’un contenidor de la brossa orgànica buidat
on s’hi poden apreciar materials que no hi corresponen.
A Sant Pere de Ribes s’ha detectat darrerament que moltes
persones llencen coses que no són pròpiament orgàniques
en el contenidor marró. Fins i tot, els serveis municipals
han rebut algun avís de la Mancomunitat (encarregada
de la recollida i tractament de les escombraries) alertant
que en diferents contenidors de l’orgànica s’hi ha trobat
rebuigs que no haurien d’haver estat llençats en aquests
(el que es coneix com a “impropis”) i que s’haurien d’haver
dipositat en el seu lloc pertinent. Un dels errors més
comuns es produeix amb les restes vegetals, ja que ara
han passat a considerar-se directament “impropis” i han
de seguir un altre camí.
En els contenidors marrons només s’hi poden tirar restes
de menjar, taps de suro, bosses d’infusió, marro del cafè,
paper de cuina i tovallons tacats d’oli, fullaraca o gespa
segada. En cap cas restes vegetals grans, com branques
llenyoses, fulles o troncs de palmera sencers.

Les restes vegetals també són d’origen orgànic però NO
LES PODEM POSAR AL CONTENIDOR MARRÓ DEL
CARRER. ¿Per què? Acostumen a ser voluminoses per al
contenidor i sobretot perquè han de rebre un tractament
diferent de la brossa orgànica. No obstant, sí que pot
admetre les bosses de fulles o de gespa segada.

La Deixalleria Municipal
La Deixalleria Municipal és un equipament molt útil per
desfer-nos per separat d’aquells residus que es produeixen
a la llar i que, per la possibilitat de tornar-los a aprofitar
o per la necessitat de donar-los un tractament específic,
convé lliurar-los selectivament. No s’hi admeten, però,
residus industrials ni els procedents d’obres majors i altres
activitats similars.
Aquest servei és gratuït per a particulars, comerços i petits
tallers. Les persones que hi vagin un mínim de 12 cops
a l’any poden gaudir d’un 20% de descompte en la taxa
d’escombraries municipal. Per accedir-hi, és obligatori l’ús
de la targeta d’usuari, que es pot sol·licitar a les Oficines
d’Atenció Ciutadana. En aquest punt verd s’hi poden
portar tots tipus de materials: bombetes, fluorescents,
pintures, bateries i piles, electrodomèstics, olis minerals
usats, pneumàtics, mobles, ferralla, residus ordinaris, etc.
A més, i per qui hi estigui interessat, es pot recollir petites
quantitats de compost gratuïtes.

Què cal fer? I les restes vegetals?
Per això és tan important la separació de la brossa orgànica
en origen, a casa nostra. I en el cas de l’orgànica, esforçars’hi i fer-ho bé és la clau de tot el procés i només depèn
de nosaltres. Farem servir el cubell marró i, si és possible,
les bosses compostables, per SEPARAR totes les restes
de menjar que generem a casa a diari i les llençarem al
contenidor marró del carrer. És molt important que no s’hi
barregin altres tipus de residus (com plàstics, cartrons,
etc.) per a poder obtenir una bona qualitat de compost.
Com dèiem abans, la Generalitat ha passat a considerar
les restes vegetals com a “impropis”. Per tant, el circuit
que han de seguir pel seu correcte tractament és un
altre: deixar-les directament a la Deixalleria Municipal. A
més, i com a reforç en l’època de poda (de novembre a
gener), l’ajuntament col·loca uns contenidors específics
per a les restes vegetals (d’ús domèstic) que després són
transportades a la planta de compostatge.

Si teniu qualsevol dubte, es pot consultar a la mateixa
Deixalleria (carrer Boters s/n, Polígon Industrial Vilanoveta,
telèfon 93.893.51.11) o a les Oficines d’Atenció Ciutadana
de Sant Pere de Ribes. L’horari d’hivern de la Deixalleria
(de novembre a abril) és de dilluns a divendres, de 9 a 13h
i de 15:30 a 18h; dissabtes, de 9 a 14h i de 15:30 a 18h;
i diumenges, de 9 a 13h.
És per tot plegat, que si separem a casa guanyarem en una
millor gestió de les escombraries, i evitarem incrementar
més el seu cost econòmic, entre molts d’altres beneficis
mediambientals com tenir menys residus reciclables a
l’abocador; disminuir la contaminació als sòls i a les aigües
subterrànies i les emissions de gasos contaminants a
l’atmosfera, etc. Doncs, tot i que pugui semblar un tòpic,
fer-ho bé també ens reportarà un futur millor i un entorn
més net i sostenible.

Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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LLAR
NET

ESCURAXEMENEIES

A Llenyes i Carbons Ribes
hem endegat un nou servei
de neteja de xemeneies.

679 734 889

Per què netejar
les xemeneies?
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.
NETEJAR LA XEMENEIA UN COP A L’ANY REDUEIX EL RISC
D’INCENDI, FACILITA LA COMBUSTIÓ I ESTALVIA ENERGIA.
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Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral
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Dr. Chiappinelli y su equipo
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