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Editorial

C

anvi d’estació, la tardor aterra prudent per preparar-nos al canvi
d’horari i a la foscor de les tardes fent camí cap a l’hivern.

Sant Pere de Ribes, potser aprofitant aquest canvi estacional, ha
capgirat totes les previsions i qui feia 14 anys seguits va ser l’alcalde
del municipi, en Josep Antoni Blanco, renuncia a l’alcaldia per motius personals.
Tot aixó mentre al municipi es sentia la flaira del raïm recent collit i es veien els
tractors amb els remolcs a vessar, la verema .
Tres dies més tard, crec recordar (ha estat tot tant ràpid que no voldria equivocarme), un nou govern de coalició UM9, CIU VIA, i el recolzament d’ ICV, dóna com
a resultat a l’Anna Gabaldà com a nova alcaldessa del municipi, càrrec que serà
compartit en 9 mesos aproximadament amb el cap de llista de CIU VIA, en Lluís
Giralt.
A hores d’ara ja enllestit el cartipàs i amb un full de ruta fruit de l’acord de les
dues formacions i el recolzament d’ ICV, queda enrere el llarg mandat socialista
per donar pas a un nou pacte de governabilitat que ens ha de dur al final de la
legislatura.
A L’Altaveu destaquem en aquesta edició, per una banda l’èxit de la Fira
d’estiu de Ribes, on el públic va poder gaudir de les ofertes de fira, activitats
organitzades i del caliu especial que ofereixen les fires i certàmens al carrer. Per
l’altra banda l’associació La Gardela, va celebrar el passat 21 de setembre la 2ª
edició del Concurs de Paelles, un esdeveniment amb una desena de participants
que posen a prova les seves capacitats culinàries al gust del públic assistent,
allargant la festa desprès de dinar un bon arròs amb el ja quasi mític concurs de
beure en porró.
La Isabel Ojeda ens dóna a conèixer una època on Sant Pere de Ribes tenia
TV pròpia. Amb la companyia, grata, entusiasta i divertida de l’Àlvar Font Jané
sabrem com i perquè, del principi i del final d’una fantàstica aventura.
I continuarem endavant cap el proper número de L’Altaveu amb novetats,
entrevistes, cuina, viatges i el que el poble proposi. Perquè potser no plou mai al
gust de tothom però a vegades desprès de la pluja tenim la fantàstica recompensa
de veure l’arc de San Martí. Que n’és de bonic!
Fins aviat.
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LA FIRA RIBES D’ESTIU
HA ESTAT UN ÈXIT!
Fem Ribes ha sorprès amb la segona Fira multi
sectorial de comerç local. El passat dissabte
14 de setembre, el carrer Lluis Companys es
va omplir de color i de vianants, de música i
de propostes i ofertes molt engrescadores i
la resposta del públic va ser d’entusiasme i
admiració.
34 comerços i artistes de Ribes es van aplegar
per oferir el darrer estoc de la campanya de
rebaixes i les noves col·leccions de tardorhivern, i les entitats Save the Gambian Orphans,
el Banc d’Aliments dels Camils i l’Asociación
de Paraguayos y amigos de los paraguayos
també hi van ser presents donant-se a conèixer
i recaptant fons i aliments per a les seves
activitats.
L’afluència de públic va ser força important, tant
al matí com a la tarda, mostrant-se favorables
a aquest tipus d’iniciatives – sobretot, al fet de
portar la Fira en carrers on normalment no hi
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esdevé cap activitat cultural – segons ens van
comentar alguns visitants.
Per altra banda, els comerciants que van muntar
els estands estan satisfets i molt contents
dels resultats obtinguts, doncs no, només els
ha funcionat la venda, sinó que han pogut
promocionar el seu negoci més enllà dels clients
habituals.
Aquesta, com d’altres iniciatives de l’associació,
ha estat impulsada gràcies a comerciants que
s’hi han implicat activament i han fet de la Fira
un espai lúdic i ple de vida.
Fem Ribes és, entre molts més, tots els comerços
que han estat darrere d’aquest projecte, ja sigui
gestionant la fira, com cedint punts de llum o
promocionant-la: Versailles Ribes, Libèl·lula,
Sea & Bell, la Trobada, Flors i Violes, Tallers
M. Martínez, Ribes Motos, El Recó Natura,
congelats la Fassina, Servifruit, xarcuteria Can
Piqué, Girfer Magatzems, pastisseria SerarolsNin, De Tot, Ca l’Aleix, Kiddies Corner, Sistres i
Torve, C.B.
Ribes torna a tenir Fira!
FEM RIBES

QUALITAT I SERVEI

Tel. 679 734 889
Sant Pere de Ribes

www.llenyesribes.cat

PORTEM CALIU A LA VOSTRA LLAR
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• Una centenar d’infants van par�cipar a la Roda
d’Esports organitzat per les en�tats del municipi de
Sant Pere de Ribes.
• 14 en�tats van muntar la carpa per donar difusió a
les ac�vitats regulars i puntuals que realitzen durant la
temporada espor�va.

El passat dissabte 21 de setembre es va
celebrar la XII Diada de l’Esport al municipi
2013 i per primer cop es va realitzar als
voltants de la bo�ga Decathlon de Sant Pere
de Ribes. A les 16 hores de la tarda es va
inaugurar la zona de les carpes on les en�tats
del municipi donaven informació sobre
les seves ac�vitats que realitzen durant la
temporada espor�va. Si bé, degut a la calor
que feia a les primeres hores va fer retardar
l’afluència de públic, de mica en mica, es va
anar animant i es va anar arreplegant cada
cop més infants que van par�cipar a la Roda
d’Esports organitzada per les en�tats. Els
seus familiars els van acompanyar en totes
les diferents estacions espor�ves, on podien
ballar zumba, realitzar jocs espor�us de
cooperació, prac�car l’handbol, l’hoquei,
aprendre nocions de ball espor�u de salí,
prac�car el bàsquet, el taekwon-do, el
futbol, el mini tennis i par�cipar en un circuit
de bicicletes i pa�ns. Entre els infants, els
familiars i els organitzadors de les en�tats,
es van arreplegar durant tota la tarda al
voltant d’unes 300 persones.
Enguany, la Nit dels Esports va comptar amb
la presència de la nova alcaldessa Anna
Gabaldà, que va convidar a l’an�c regidor
d’Esports, Manel Colorado, a acompanyarlo pel lliurament dels guardons als
homenatjats. En aquesta edició es va retre
uns onze homenatges, entre ells equips
espor�us, persones, empreses i en�tats
vinculades al món de l’esport local.

Cal destacar els homenatjats especials
escollits per la Comissió de la Diada de
l’Esport pels seus mèrits espor�us. D’entre
els reconeguts hi ha Judit Parès de Tera, per
ser la primera dona de Catalunya i la més
jove, amb només 15 anys, en superar la
nova fita dels 336 metres de profunditat
l’avenc de l’Esquerrà. Aquesta nova fita
va ser gràcies al treball en equip dels
components de la Secció d’Exploracions
Subterrànies del Ger, com són, Joan Ramia,
Alejandro Serrano, Javier Bernabé, Josep
Pastor, Dani Gascón, Víctor Bernabeu,
Raúl Mayor i Montse Conesa, tot un bon
equip a qui també se’ls va reconèixer l’èxit
aconseguit el passat gener. També es va
reconèixer al campió provincial de l’Open
Kids Cup Barcelona 2013 a Àlex Cano
Espinosa. També es va reconèixer la seva
tenacitat i il·lusió en totes les curses que
par�cipa i pels èxits aconseguits al l’atleta
Lino Ganado Huerta i en reconeixement als
seus anys d’esforç, dedicació i per difondre
el ciclisme al municipi al president del
Club Ciclisme Ger, Joan Pascual Olivella.
I el darrer homenatge va ser pels 21
espor�stes de l’en�tat Junts en Acció per
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haver par�cipat en la vintena edició dels
Jocs Especials Olímpics del 2012 en les
modalitats d’atle�sme a: Samuel Mar�nez,
Pau Cuadras, Pau Albà, Leire Gràcia, Carla
Baraja, Alfred Adesenya, Kevin Morales,
Josep Morena, i Lluis Milà. En la modalitat
de Tennis, a Otger Pérez, Eduard Soler, Pol
Fontanals i lvan Moreno. En Gimnàs�ca
Ar�s�ca, a Gemma Fontanals i Aina Ramón,
i en Vela a Francesc Cors, Pau Alcoba, Victor
Cabello, Alba Fernández, Marina Podevano
i Mariona Tintó.
Les en�tats par�cipants en aquesta
Diada de l’Esport han estat: Junts en
Acció, Club Handbol Ribes, Ribes Club
Pa�, Fox Ribes, Club Bàsquet Ribes, Club
Bàsquet Roquetes, CD Ribes, Centre Ar�s
Taekwon-do, San-po, Club Tennis Ribes,
Secció d’Exploracions Subterrànies del Ger,
Taekwon-do Spartae I.T.F Ribes, Oxigen BTT
Garraf, Club Bike Garraf i Complex Espor�u
Municipal Espai Blau.
Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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L’Entrevista...
Isabel Ojeda

Periodista

Àlvar Font-Jané

Nom: Àlvar Font-Jané
Edat: 64 anys
Professió: Advocat
Què és el que més t’agrada de Ribes? Vaig néixer a un
poble molt pe�t, a Creixell, Tarragona. Però sempre havia
viscut a Barcelona i tenia clar que volia viure en un poble.
Ribes és poble, poble. Tens el cara a cara amb la gent. Hi
ha vida.
Què canviaries? Penso que va haver-hi un problema de
planificació vers Ribes i les Roquetes. Són dos nuclis junts
però molt diferents. En realitat viuen d’esquena. No vol
dir que vulgui que se separin, però sí m’agradaria que la
convivència fos diferent.
Inquiet, extraver�t i enèrgic. Com si �ngués 20 anys. Així
és l’Àlvar, que en realitat ja supera la seixantena i manté
el mateix esperit de sempre. Treballa com a advocat des
de fa més de 40 anys. Però el cuquet del periodisme
l’ha perseguit des de sempre i avui, confessa, és la seva
autèn�ca vocació. Va fundar amb quatre persones més
TV Ribes. Va presentar programes i ho compaginava amb
la feina al seu despatx d’advocats. Impulsiu, apassionat…
Així es defineix ell. Sense passió, diu, les coses no
funcionen. Amb passió i un pèl d’intuïció. El somni de
fer la televisió "lliure" del Garraf, però, s’esvaeix quan
l’emissió se’n va a negre a mitjans de 2004. Llavors es
tanca una etapa per ell i comença una de nova. Crea
el "Cabaler", un somni de joventut en honor al seu avi.
Perquè, assegura, la vida és com el teatre. Hi ha dues
maneres de viure-la: Pujar a l’escenari i fer teatre amb
el risc que t’aplaudeixin o que t’escridassin, o quedar-te
a la platea i veure-les passar.
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L’Àlvar i la Isabel al Cabaler Cafè, en un moment de
l’entrevista.
Per què vas decidir estudiar dret si la teva vocació era el
periodisme?
La meva generació era víc�ma del masclisme. Hi havia
una sèrie de carreres universitàries com enginyeria, dret o
medicina que eren considerades superiors. I d’altres com la
de periodisme que eren vistes com a poc serioses. De pe�t
havia escrit a la revista de l’escola, m’agradava la fotografia…
Però havia d’estudiar una carrera “seriosa”. Hi havia pressió
social, de la família... Vaig estudiar dret entre els anys 64 i 69.
I només un any després, quan socialment ja havia complert,
vaig inscriure’m a l’escola de periodisme. La idea era valenta i
de ben principi vaig establir-me com a freelance. El problema
és que no em guanyava la vida i vaig abandonar la idea de
dedicar-m’hi al cap de dos anys. Vaig començar a treballar
en un despatx d’advocats. L’any 73 em vaig posar pel meu
compte. També va ser l’any que em vaig casar i vaig venir a
viure a Ribes.
Però no és un adéu defini�u...
No. Torno al periodisme per frustració personal. Les il·lusions
s’han d’intentar complir en la mesura del que pots. Recordo

que la Televisió de Cardedeu va ser la
pessetes. Amb això la tele va subsis�r
primera televisió local de l’Estat. La “TVR era la televisió de tota la un any. La televisió de la resistència, ens
primera en català de tot Catalunya. Vaig comarca, la primera en tenir deien. Vaig estar més content d’aquest
assabentar-me que exis�a gràcies a un programació regular. Era un programa que de guanyar una sentència
concert que va haver-hi al Camp Nou instrument molt maco, proper als al Tribunal Suprem! També recordo el
als anys 80. Van anunciar que l’estava ribetans... Espontani"
programa "Discos Sol·lissitados", de
gravant la televisió de Cardedeu. A
música dels anys 60, 70, 80. Ara no té cap
par�r d’aquí van començar a sorgir televisions locals a molts
gràcia perquè existeix el Youtube, però abans era la base per
municipis catalans.
comprar discos. O el "Parlem-ne", un programa de debat on
van venir grans personatges de la polí�ca catalana.
…
L’any 1986 algú de l’ajuntament ens cita. Érem 5 "bojos".
En Xavier Lacort, professor a l’Ins�tut de Vilanova; en Jordi
Piques, cirurgià ; en Joan Torrens, tècnic electrònic ; en
Ramon Ibáñez, l’únic que es dedicava professionalment a la
televisió (treballava a TVE) i jo, que era advocat i, tot i que no
exercia, també periodista. En aquella reunió ens van explicar
què era una televisió local. I amb imaginació, energia i molta
trempera vam fundar TV Ribes. Era el mes d’octubre de
1986.
Quan feu la primera emissió? Quin record tens?
La primera emissió va ser només 3 mesos després, per la
festa major d’hivern, Sant Pau del 87. Pel canal 51 de la UHF.
La vam fer amb una sabata, una espardenya i poc més... Vam
transformar l’autocaravana que tenia, en una unitat mòbil.
Funcionàvem amb càmeres i vídeos domès�cs… Vam fer la
retransmissió en directe de la festa major i es van emetre
tres programes gravats, un d’ells un no�ciari. Es deia "No�
a Ribes". Era una televisió oberta a tots. Érem joves, teníem
ganes de treballar i molta il·lusió.

Què era per vosaltres la televisió local en aquells
moments?
Nosaltres vam fundar TV Ribes, però a par�r d’aleshores
van haver-hi moltes col·laboracions. L’Esteve Roig, en Jordi
Eroles, l’Esther Rodríguez, la Rita Marzoa… Tots ells hi van
par�cipar i gràcies també a ells va �rar endavant. Era la
televisió de tota la comarca, la primera en tenir programació
regular. Era un instrument molt maco, proper als ribetans...
Espontani. Recordo que es perme�en trucades en directe!
Eren moments de democràcia molt frescos. Després, tot va
ser més cronometrat, guiat.
A nivell personal, quins són els moments que més t’han fet
vibrar fent televisió?
Moments especials en �nc molts. Recordo presentar
l’informa�u. Mai m’havia posat davant la càmera! Els
directes m’encantaven, és adrenalina pura. Recordo sobre
tot els programes de nit electoral, en eleccions municipals.

Quins programes recordes amb més afecte?
Hi ha molts. Recordo molt un programa que el Ianqui que
va fer amb l’Esteve Roig, es deia "La Gramola Boja". Era un
informa�u en clau d’humor, molt semblant als que farien
després en Mikimoto o en Buenafuente. També el "Vostè
Dirà", on hi intervenia mol�ssima gent. Els ribetans deixaven
gravats missatges al contestador del programa explicant
els problemes que hi havia al poble, com per exemple, si
no hi havia enllumenat o si un carrer estava en mal estat...
Nosaltres hi anàvem i ho rodàvem. Ens comprome�en a
tornar-hi quan es�gués reparat el problema. Ens van donar
el "Premi Miramar" al millor programa de les televisions
locals de Catalunya, l’any 1991. Ens van donar 700.000

Sala de control de TVR, octubre de 1986.
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L’Àlvar amb altres companys recollint el premi OPEL a TVR.

Josep Jané Mercadé “el Cabaler” l’avi de l’Àlvar Font-Jané

En el directe experimentava més
adrenalina que quan seia en un jutjat.
Hi creia.
…

a mitjans de 2004. Em va doldre molt.
Era una barreja de sen�ments. Havíem
culminat una etapa, però no hi havia
successió. Com qui crea un patrimoni i
aquest se’n va pel riu. Una cosa que em
dol molt és que hi ha 20 anys d’imatges
del poble, arxiu audiovisual del nostre
municipi que serà històric. I no sé si es
perdrà o no es perdrà, però l’ajuntament
no té interès a recuperar-lo. Encara és a les golfes del Ger, on
ara es fa el taller gastronòmic. Està en bon estat i es podria
digitalitzar. Però sembla que no és d’interès.

Mai vaig deixar la meva responsabilitat al
despatx. Recordo que teníem informa�u
en directe els dilluns. Sor�a del despatx
i repassàvem l’escaleta del programa al
cotxe, des de Barcelona a Ribes.

“Una cosa que em dol molt és
que hi ha 20 anys d’imatges
del poble, arxiu audiovisual del
nostre municipi que serà històric.
I no sé si es perdrà o no es perdrà,
però l’ajuntament no té interès a
recuperar-lo"

Perquè abandoneu?
Si TVR va morir és perquè mai vam voler que fos una televisió
municipal. Ens vam fer l’harakiri. Ho vam deixar quan ja ens
era impossible comprar el material per seguir emetent.
Perquè allà mai ningú va cobrar un duro. Però "antes muerta
que rendida". La nostra idea era fer una televisió comarcal,
però no va quallar. Després va sorgir el Canal Blau. La nostra
idea era clara: ser la TV lliure del Garraf. Podíem signar
convenis amb ajuntaments però mai reprimir la nostra
llibertat de pensament. Demanàvem que l’ajuntament ens
deixès “El Local” com a seu. No van voler. Els del Ger van ser
els únics que ens van deixar un espai: les golfes. Per la gent
"an�-ger" érem del Ger, pels del Ger érem de fora. Allà no
pagàvem ni lloguer ni llum.
Quan deixa d’emetre TV Ribes? Com viviu aquell moment?
Va ser una mort lenta. Va començar al 2001-2002 i va culminar
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És el "Cabaler" una altra de les teves il·lusions?
El Cabaler és un punt i a part. Les il·lusions, si pots, les has
de complir. El meu avi, en Josep Jané Mercadé, tenia un
Casino a Creixell. El tenia llogat i al soterrani hi havia un
celler preciós amb volta de canó. Era clavat al local on van
començar a tocar els Beatles, “The Cavern”. Als 17 anys jo
volia muntar un pub però el meu avi no em va deixar. L’any
2006 vaig complir la promesa que m’havia fet a mi mateix i
vaig muntar el "Cabaler". Volia muntar un bar on s’hi posés
música. Aquest local és mig pub mig cafeteria… Un cafè del
poble, perquè segueixo creient en la comunicació cara a cara.
En honor al meu avi li vaig posar "Cabaler Cafè" perquè a ell
sempre li deien Cabaler, per això �nc la seva fotografia al bar.
Cabaler és una paraula jurídica catalana que vol dir segon fill.
Curiosament aquí a Ribes també hi havia “Cal Cabaler”.

Clics

scilC
Trobada de colles, berenar i reunió dels
caps de colla, Correfoc pels carrers més
cèntrics de Ribes. Encesa final.
Organitza: Diables Petits de Ribes, Petits
Diabòlics i Petits del Foc.
Divendres, 11 d’octubre 19h
Presentació del llibre: Brut Nature, de
Joan Carles Borrego
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Serveis de Cultura i Joventut

PRESENTACIÓ DEL SEGON VOLUM DE
“FOTÒGRAFS ANTICS DE RIBES”
Divendres 4 d’octubre, a les 7 de la tarda, es presentarà el segon volum del llibre
“Fotògrafs antics de Ribes”, a càrrec de Josep Miret i Sílvia Boquer a la Biblioteca
“Manuel de Pedrolo” de Sant Pere de Ribes.
Els autors donaran a conèixer un pessic de la història ribetana a través de fotografies
centenàries i del testimoni d’alguns ribetans que van escriure els seus dietaris entre
els anys 1880 i 1930.
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Carrer Nou, fotografia de
Joan Milà i Giralt de 1902.
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LA POLINÈSIA ,

per: Silvia Urbán

EL PARADÍS A LA TERRA ?

M

ai una des�nació sense un
con�ngut del que anomenem
cultural (museus, mesquites, esglésies,
castells, monuments, etc) ens hauria
semblat realment un viatge fins que vam
descobrir la Polinèsia.
Vam aterrar a l’aeroport de Tahi� molt
cansats després d’un vol de més de 24
hores. Trasllat ràpid a un hotel proper i
trobar un bon llit es l’únic que desitjàvem.
Després de dormir profundament, et
despertes sense saber on ets. Obres la
finestra, veus les palmeres, el mar, un jardí
i et preguntes si això és la Polinèsia. No et
deixa indiferent, però aquest paisatge
podria ser d’altres llocs del món ... i no tan
lluny. Un esmorzar ben complert i sor�da
de nou cap a l’aeroport.
Aquest ma� volarem cap a una altra illa
molt més pe�ta. L’avió comença a enlairarse i va deixant enrere Tahi�. Arribem a
Tikehau i sense cap altre tràmit que agafar
la nostra maleta directament del carro
que arrosseguen des de l’avió, ens dirigim
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al moll on una barca ens portarà cap al
nostre proper des�, el “motu” (illa pe�ta)
i on es troba el nostre hotel.
Ara és quan te n’adones que no ets a
qualsevol des�: estàs a la Polinèsia, un
país on el cel es confon amb el mar, el
mar té fins a 7 tonalitats diferents de
blau i el sol es reflecteix en l’aigua com
en un mirall i on la creació sembla haver
estat especialment generosa. La sorra
que envolta Tikehau és de color de rosa,
del corall que envolta l’illa. Els peixos
mul�colors: trompetes, àngels, lloros,
pinotxos, napoleons... s’acosten sense
cap mena de pudor a pocs metres del
marge. No necessitem ulleres, l’aigua és
tan clara que ens la podríem beure. Però
això només és el principi, encara ens
espera molt més per veure i descobrir que
la Polinèsia no és un des� qualsevol, sinó
que és quasi el paradís.
El nostre nou des� és Moorea, l’illa
dels dinosaures o millor dit l’illa que va
servir de teló de fons per moltes de les
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produccions de Hollywood on aquests
animals n’eren els protagonistes. La
carretera asfaltada que envolta l’illa es
pot recórrer en bicicleta, però com que no
disposem de gaire temps ens endinsem,
en quads, cap a l’interior de l’illa per una
carretera sense asfaltar.
Des del mirador de Belvedere gaudirem de
les vistes més increïbles del Pacífic Sud: les
badies Cook i Opunohu, tenyides de blau
fosc, envaeixen l’exuberant verd interior
de l’illa amb l’espectacular muntanya
Rotui. Ja ho va dir James Michener:
“descriure-ho resulta impossible, és un
monument a la prodigiosa bellesa de la
natura”. Però hem de deixar Moorea,
perquè una altra illa ens espera.
Volarem cap a Raiatea passant prèviament
per Papeete, ja que no existeix el vol
directe. Raiatea juntament amb l’illa de
Tahaa, amb la que comparteix llacuna,
es coneixen com les illes de la vainilla, un
dels seus cul�us més importants. Des de
Raiatea, en vaixell, anirem a Tahaa. L’hotel

fins tocar l’aigua, illots enfront l’hotel que
s’u�litzen per organitzar sopars romàn�cs,
una piscina que es confon amb la llacuna
i uns coralls que fan las delícies de tots el
que hem �ngut la sort d’arribar fins aquí.
Però com que sembla que aquesta bellesa
no té fi, embarquem en un catamarà per
poder navegar per les aigües de la llacuna
de les illes de la Vainilla.

on ens allotjarem ocupa pràc�cament tota
l’illa i porta el nom de l’illa. És esplèndid.
Arribem tard, i quasi ha enfosquit, però
tot i així el que veiem és espectacular. I
ens preguntem, com serà tot això amb
llum de dia? Ara toca sopar a la platja,
amb espectacle de danses tradicionals,
enmig de torxes, no pot ser més romàn�c
i encantador.
Els ma�ns a la Polinèsia comencen molt
d’hora, just quan comença el dia. Veiem
sor�r el sol i l’illa i l’hotel apareixen amb tot
el seu esplendor. La imatge sembla sor�da
d’un catàleg de viatges!. Però és real!
Platges acaronades per l’aigua de color
blau turquesa, palmeres que es torcen

Motus, illots, pe�tes porcions de terra
que ens envolten. Sigui on sigui on mirem,
el blau i el verd es confonen entre si. És
impossible fer una foto que ho cap� tot.
Hauríem de fer desenes i unir-les per tal de
poder plasmar tot el que veuen els nostres
ulls. Impossible descriure-ho en paraules.
Les illes o trossets de terra no tots estan
deshabitats. Hi viuen famílies senceres que
es proveeixen del mar i dels pe�ts horts
que cul�ven. La majoria no compten ni
amb aigua corrent ni amb electricitat, però
no els hi importa gaire. Tenen la natura al
seu abast.
De tornada a l’illa de Tahaa una nova
experiència ens espera. Un vol en
helicòpter ens portarà fins a Bora-Bora. Des
de l’aire, l’illa que va embruixar al capità
James Cook fa 225 anys, ens sembla encara
més bonica. Bora-Bora i la seva llacuna
semblen un oasi que s’eleva enmig del mar,
amb les seves barreres de esculls circulars
cobertes de palmeres formant un cinturó
d’illots semi-connectats entre si, al voltant
d’una gran llacuna amb una paleta de
blaus i verds que desafia qualsevol intent
de descriure-ho amb paraules. A canvi, la
llacuna envolta l’illa d’un verd intens, amb
els seus puigs volcànics que s’eleven quasi
800 metres sobre el nivell del mar. Però
per poder gaudir de l’illa des de terra i no
només des de l’aire, agafarem una barca
que ens portarà a un motu deshabitat i on
ens organitzaran un picnic. Mentre anem
menjant unes exquisides llagostes, peixos
mul�colors neden entre les nostres cames.
Hi pot haver quelcom més extraordinari?

Però la nostra estància a Bora-Bora
ens guarda més sorpreses. La llacuna,
la immensa llacuna blava que James
Michener la considerava “la més bella
del món” i el Pacífic Sud en tota la seva

extensió, ens meravella a cada pas. El sol
va donant tonalitats diferents a l’aigua i la
muntanya Otemanu ens observa des de
tot arreu. Nedem entre taurons ... i ens
preguntem si exis�rà cap altre lloc que
pugui recollir tanta bellesa natural.

Però tot té un final i el dia de tornar
cap a casa s’acosta. Ens queda tornar a
Papeete, passejar pel seu acolorit mercat
i agafar l’avió amb una maleta amb alguns
souvenirs i un munt d’imatges i records
que ens costarà molt d’oblidar.
Aquest viatge esta recomenat per

TRAVEL FACTORY S.L
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La Carme Jacas guanyadora del 2on. concurs
de paelles.

Els 2ons. classificats varen ser, “Ciscu” i en
“Poma”

El passat 22 de Setembre des
de l’associació la Gardela, vam
realitzar la segona edició del
“Concurs de Paelles de Ribes”.
Una jornada que pretenia repetir
l’experiència de l’any anterior amb
la pretensió de seguir la mateixa
filosofia de què fos una jornada
lúdica enfocada a tots els públics.
Així la jornada va ser encetada amb
un vermut i una gimcana infantil,
tot esperant el moment en què
els cuiners acabessin d’ elaborar
les paelles per poder passar a la
degustació per part dels assistents.

Els 3ers. classificats varen ser, Txema Heredia i
en Josep Bertran.

En Carles Farràs,
guanyador del
concurs de
“TITIUS”

Sònia i Jordana el
duo guanyadores
de la modalitat
de “FREESTYL”.

12
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Aquest any el nombre de cuiners va
ser ampliat respecte a l’any anterior,
contant amb un nombre total de
10 cuiners. Dels quals, després
de les votacions dels assistents
en van sortir els guanyadors. En
tercera posició va quedar la parella
formada per en Txema Heredia i
en Josep Bertran, en segon lloc,
la parella formada per en “Ciscu”
i en “Poma” i com a guanyadora
va sortir escollida la Carme Jacas.

La jornada va acabar amb el ja
quasi “mític” concurs de beure a
porró. La competència entre els
participants va ser més aferrissada
que mai. Dues modalitats i més de
10 participants. En la primera de les
dues modalitats, els “Titius” es va
imposar l’extravertit estil de Carles
Farràs, mentre que en la segona
modalitat el “Freestyle” es va
imposar el duet de “Sonia i Jordana”.
Des de La Gardela, volem donar
les gràcies a tots els assistents i als
cuiners, que van posar el seu granet
de sorra, en aquest jove projecte que
és La Gardela i així com remarcar
tots els ànims que vam rebre i que
són una part important del motor
que fa funcionar La Gardela.

Gràcies a tots!
La Gardela
Fotos: Jordi Roch

Javier Pradanas
Xef de cuina

L a nova
n o v a cuina
cuina
La

GALTES DE PORC
AMB ROS SINYOLS

INGREDIENTS
4 Galtes de porc
1 Ceba
2 Pastanagues
1⁄2 Pebrot vermell
1⁄2 Pebrot verd
4 tomàquets madurs
4 dents d’all amb pell
2 gots de vi negre
Sal, oli, pebre vermell dolç, pebre negre
Brou de carn
300 gr. de rossinyols

ELABORACIÓ:
Primer de tot posem l’olla a pressió als fogons amb una mica d’oli a mig foc, salarem i enfarinarem les galtes
per rostir-les una mica junt amb ells alls. Un cop les tinguem rostides per les dues bandes hi afegirem el vi i
esperarem a que se’l begui i s’ evapori l’alcohol.
A continuació hi posarem la pastanaga, el pebrot vermell, el verd, la ceba i el tomàquet sense pell (estaria bé
posar un pelet de sucre per treure-li l’acidesa al tomàquet) i tot ben tallat. Hi afegirem la sal, el pebre vermell
dolç i el negre per fer-hi un sofregit com cal.
Un cop estigui el sofregit quasi fet hi afegirem els rossinyols prèviament rentats, per la terra que puguin tenir; un
cop el sofregit ja estigui llest incorporarem el brou de carn just fins a cobrir i quan arrenqui el bull hi posarem
la tapa de la olla a pressió i esperarem entre 15 i 20 minuts tot comptant des de que l’olla comenci a xiular.
Podeu fer unes patates fregides mal tallades per acompanyar aquest plat.
Bon profit.
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“Mare,

AIXÒ NO
HI

HA

QUI HO
ENTEN
GUI

Avui la tardor se m’acut com un record de
l’ infantesa. Ara que quaranta-cinc anys
després passem per les xarxes socials com
si fos el pati de l’escola retrobant-nos
amb antigues amistats, com si tot allò que
hem viscut s’ho hagués endut només un canvi
d’estació.
Passo llista: dos advocats, dues advocades,
empresaris, professores, enginyers, regidores,
emprenedors,
botigueres,
restauradors,
mecànics, mares, pares, tiets... esportistes,
educadors, treballadors de la banca i tres
companys morts.
No crec en les estadístiques ni en faré
cap dissertació per intentar treure cap
conclusió, però m’inquieta, em preocupa...
que tanta història quedi només reflectida
en dues o tres fotografies.
Ara es convoca una reunió (en realitat
potser un sopar, festa i xerinol·la?) d’exalumnes vius dels qui encara estem a prop de
casa i connectats a les xarxes... on ens hem
assabentat de tot allò que ell mai diria...
i menys encara en un mur, que simula ser com
un gran graffitti obert a tothom.
Tot plegat, recuperar la infantesa ara
que arriba la tardor, tampoc em sembla
malament. M’entusiasmaria més, però, que no
hagués passat tant de temps, que no hagués

perdut tant pel camí, que tingués quelcom
més per ensenyar que dos o tres titulacions
universitàries.
Però he de reconèixer que vaig ser jo la
primera en “penjar“ la fotografia... la
primera en insinuar que en feia de temps
que no ens vèiem... la primera que tot just
posar un peu a Berlin, enyorava el paisatge
de casa.
L’excusa tampoc és dolenta...!
He de tornar. Aquí entre l’Angi que ha
remuntat; una llengua de la què només
he aprés que “mini-job” vol dir treball
precari... i que de l’aigua en diuen wasser
perquè no han acabat de voler parlar en
anglès... molta molta feina no hi tinc a
fer.
Ben mirat, mare, potser no ho tinc tant
clar! I si provo d’anar a Itàlia?
Gràcies mare, per les teves paraules, el
teu coratge, la teva comprensió i el teu
compromís.“
La Juani
PD. Per cert, que al poble... sembla que sí
ho tinguin clar!
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Cuida’t

Esther Larrosa Montemayor

Dip.E.Física,
Especialista en entrenaments
personals i nutrició.

Fes esport i deixa el fum

L’activitat física et fa produir endorfines, unes substàncies
que et fan sentir bé i que en el teu cervell produeixen
una estimulació similar a la de la nicotina. Fent esport
també podràs preocupar-te menys del que menges quan
l’ansietat t’ataqui.
A més de mantenir-te entretinguda i lluny del cigarret,
l’exercici físic t’ajudarà a eliminar l’ansietat i els possibles
quilos de més que puguis agafar en deixar-ho.
La nicotina fa augmentar la freqüència cardíaca, la
qual cosa fa que el metabolisme funcioni més ràpid
i hi hagi una major despesa d’energia. Aquesta és
la principal causa per la qual en deixar de fumar
s’engreixa. Fent exercici tornem a incrementar la taxa
metabòlica i podem evitar els temuts quilos de més.
Després de deixar el tabac, el millor és el treball de tipus
cardiovascular, ja que el tabac ens obtura les artèries amb
la nicotina i el diòxid de carboni. L’activitat física afavoreix
la vasodilatació i fa que hi hagi una major presència
d’oxigen en contra del diòxid. Aquest és el motiu pel qual
un ex fumador se sent tan ben en fer exercici. No només
no es cansen tant com creien en començar a fer exercici,
sinó que senten una gran energia a causa que el seu cos
ja no rep les habituals càrregues de diòxid.
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La sensació de benestar per a un ex fumador en fer
esport és enorme, s’experimenta una pujada tremenda.
A més, fer una activitat energètica ajuda molt a superar
el “mono”, ja que es descarrega molta adrenalina i es
combat l’ansietat pròpia del moment. Entre els tres i els
sis mesos la millora física és espectacular per a un ex
fumador, i s’aconsegueixen resultats des del primer dia.
També és molt recomanable que els que encara fumen
facin esport, ja que això els ajudarà a sentir-te forts per
deixar-ho. Fer esport enforteix l’autoestima dels qui han
deixat de fumar.
Es recomana també acudir a un gimnàs a els qui han
deixat de fumar perquè és molt important canviar l’antic
ambient per un de saludable, en el qual la gent té un
aspecte bo i no hi ha ocasió de fumar. Deixar de fumar
suposa començar a acaronar-te i a voler-te més. No hi
ha esports ideals per deixar de fumar. La clau està a
combinar diversos tipus:
- Els exercicis aeròbics com a carrera, natació o bicicleta
són molt útils per mantenir o perdre pes i millorar l’estat
dels teus pulmons.
- Els exercicis de flexibilitat, com el ioga, estiraments,
pilates, o altres disciplines orientals, es basen en el control
de la respiració per dominar el cos i la ment, la qual cosa
t’ajuda a evitar l’ansietat i l’estrès que provoca deixar el
tabac, a més de millorar també l’estat dels pulmons.
- Intenta combinar exercicis que vagin amb el teu estat de
forma i la teva personalitat. No és fàcil començar a córrer
si et sobren 20 quilos i mai has practicat esport, però pots
intentar anar a classe de ball o jugar al futbol amb els teus
amics.

entrenosdiez@gmail.com

SALUT

Sabies
què...

ABANS LA CALÇ ES COÏA A LA MUNTANYA?
Josep Miret i Mestre
Sí, fins l’any 1968 hi va haver una indústria
florent que aprofitava un entorn de
muntanyes de pedra calcària per produir
la calç que necessitava l’agricultura i la
construcció. Hem �ngut la sort de parlar
amb en Pere Bu� March, que amb 87 anys
és el darrer supervivent dels calciners de
Ribes. En Pere ens ha fet cinc cèn�ms
sobre com anava un ofici ara desaparegut,
però que va arribar a donar feina a
diverses colles de calciners, entre ells en
Fèlix de la Calç, en Mariquíndol, en Flauta,
l’Alvarito o el mateix Bu� March.
En Pere ens explica que l’ofici de calciner
era una feina dura però que donava molta
llibertat. Perme�a aprofitar dies que els
pagesos no podien treballar, com després
de les pluges, i cadascú podia anar al seu
ritme, generalment a preu fet.
La feina començava triant un forn de calç
que �ngués al seu voltant prou llenya
en un radi d’uns sis o set-cents metres.
Generalment s’arreglava un forn vell que
venia dels an�cs calciners i sovint es feien
diverses cuites seguides en un mateix
forn. Hom començava a aplegar llenya i a
fer fogots, que es deixaven a la muntanya
fins que quatre o cinc dies abans de coure
es portaven a la plaça del costat del forn.
Mentrestant es començava a carregar
el forn de pedra. Els forns es trobaven
excavats en un marge o talús i consis�en
en un cilindre d’uns 3 o 4 metres de
diàmetre i uns tres metres d’alçada amb
una boca per on es �rava la llenya i unes
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parets de reforç anomenades “galteres”.
A la part de baix del forn hi havia l’olla,
que tenia una banqueta on s’assentava la
volta de pedres de calç que feia el calciner.
Només els calciners més experimentats
feien la volta, que venia a ser com la volta
de les barraques de pedra que veiem a
les muntanyes però amb una diferència
important: a les barraques les pedres
grosses es posen a sota i en canvi en les
voltes dels forns es comença per pedres
de la mida del puny i cada filada surt tres
dits més fins tancar la volta amb la “clau”,
que és una pedra molt grossa que trava la
volta. Llavors s’omple tota la part superior
del forn amb pedruscall.
Els forns que es feien per aquestes
muntanyes de Ribes, Canyelles, Olivella i
Sitges eren de 500 a 1200 quintars, o sigui
que a cada fornada es treia de 20.000
a 50.000 Kg de calç (un quintar són 40
Kg). Un cop recollida la llenya i carregat
el forn de pedra començava la cuita, que
era la part més delicada de la feina. La
cuita durava tres o quatre dies (amb les
seves nits) en els forns pe�ts i cinc o sis
dies en els forns grans. Els homes per
torns anaven abocant llenya al forn per la
boca vigilant que quedés ben distribuïda i
el foc fos uniforme a tot arreu. El primer
dia s’escalfava el forn i de moment el
fum sor�a negre. Poc a poc les pedres es
posaven roentes i s’iniciava el procés en
què la pedra calcària es transforma en calç,
fet que es produeix amb temperatures
superiors als 800 graus. Uns dies més
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Forn de calç del camí de la Fita, en terme
de Sitges.

tard la calç es trobava totalment cuita, el
fum sor�a transparent i es parava el forn,
sempre de dia. Un cop refredat, ja podien
venir els carros a re�rar la calç.

Forn de calç de la Roqueta, en terme
d’Olivella, fet per l’Àlvar Vidal “Alvarito”.

De tota aquesta ac�vitat resten a les
muntanyes del nostre entorn més d’una
cinquantena de forns que poc a poc es van
malmetent. Són el record d’unes èpoques
passades, que a vegades semblen
llunyanes, però que no ho són tant.

Interior del forn de calç del Mas d’en Giralt, en
terme de Ribes, u�litzat per en Pere Bu� March.

Mecànica en general
Diagnosi
Pre ITV
Alienació direcció
SERVEI ESPECIALITZAT
EN ALINEACIÓ 3D

PNUMÀTICS DE TOTES LES
MARQUES AL MILLOR PREU

Olis de motor
MAXLIFE

RECANVIS I ACCESSORIS
PLANXA I PINTURA
EINES I MAQUINÀRIA PER A TALLER
MATERIAL ELÈCTRIC
BATERIES

Redueix les fugues d’oli

LUBRICANTS

Menor consum d’oli

PNEUMÀTICS

Escollir qualitat és escollir confiança

Marques de primer nivell per garantir qualitat i seguretat
en la reparació i manteniment del seu vehicle.

Reducció d’oxidació
Excepcional reducció del desgast

Multi Diag és un equip de diagnosi multi marca

que ofereix una garantía absoluta de qualitat per
les seves prestacions electròniques.
TALLER BALDRICH, Carrer Cervantes, 20 Tel. 93 118 93 66 - 08810 Sant Pere de Ribes
L’Altaveu nº 84 any 2013
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CARRER DE L’ENSENYAMENT

Per: Montserrat Rossell

El seu traç va des de la Plaça de la Font
(Carrer Major), travessa el Carrer Nou i
desemboca fins a la Plaça de l’Església.
El seu primer tram, s’estreny i es doblega
formant un carrer caracterís�c de Ribes,
molt pintoresc.
Els edificis emblemà�cs que es poden
observar en el seu transcurs són: tota
la part lateral de l’Església, la part del
darrera de la Rectoria, i els darreres de
Can Magi del Pis i Can Panxo. Un cop
travessat el carrer Nou, hi ha el lateral de
Can Daumés, Can Tabola, que an�gament
hi havia un femer i alguns veïns del poble
hi anaven a deixar les escombraries,
actualment s’ocupen de la funerària de
Ribes, i acaba amb al lateral de Cal Ros.
A la banda esquerra del carrer de
l’Ensenyament es troben els laterals de
Can Plom, una casa modernista .... del
Carrer Nou i de Can Pau Montañes.
Des del colze més dis�n�u del carrer es
divisen les façanes posteriors de les cases
cubanes amb les seves �piques arcades i
que s’accedeixen pel Carrer Major.
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A la galeria porxada de la façana posterior
de la casa de Ca la Manuela, carrer Major
nº 9, s’hi conserven les pintures murals
autèn�ques de les cases d’”Americanos”.
Es tracta d’un fresc rectangular i de gran
format, que ocupa una part destacada
del mur interior de la galeria. S’hi
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representa un paisatge bucòlic, on
destaca la presència d’una església i
d’altres construccions rurals. Està pintat
amb tonalitats càlides.
Text: www.patrimonicultural.cat

L’alemany sinistre
Quatre amics viatjàvem per Alemanya quan se’ns va trencar
la direcció del cotxe i amb molta sort vam poder parar al
voral de l’autopista. La policia de carretera ens va atendre
en anglès i ells mateixos van avisar una grua. Quan va
arribar, i vaig veure la cara del conductor, un calfred em va
recórrer l’espinada. Aquell home semblava tallat en pedra i
no m’hauria estranyat veure’l en alguna pel·lícula d’aquelles
de sang i fetge. Només parlava alemany i els policies van
explicar-li la nostra situació. Amb el cotxe carregat amb els
meus companys, a mi em va tocar anar a la cabina amb
ell, vam fer cap al seu taller. Era un edifici aïllat
amb el garatge a la planta baixa i l’habitatge al
pis superior. L’home va descarregar el cotxe
i va començar a explicar-nos una sèrie de
coses que cap de nosaltres aconseguia
copsar. El fet de no entendre’l, agreujat
per la cara de babaus que posàvem,
feia que el paio estrafés les faccions,
pugés el volum de veu i el seu rostre
agafés un to entre vermell i porpra.
Un general teutó fent retrets a la tropa
després d’una desfeta, passaria per un
avi bondadós al costat d’aquella força
desfermada de la natura. Però no res.
No enteníem ni un borrall. Per fi l’home
va callar i va prendre una decisió. Em va
fer senyals perquè el seguís a dins del garatge.
Vaig anar-hi d’esma però abans vaig fer una ullada
inquieta als meus companys. Qualsevol que veiés l’escena
entendria fàcilment que jo era qui havia tret la palleta més
curta. Quan vaig entrar al garatge, l’home buscava alguna
cosa. La destral o la serra elèctrica, vaig pensar. Doncs no.
Buscava les claus del Mercedes al que vam pujar i en el
què, cuita corrents, ens vam endinsar pels boscos de la
Selva Negra.
Comprendreu que aquell viatge, entre foscos arbres atapeïts,
amb el sol declinant i al costat d’un conductor silenciós i
malcarat, em semblés el més llarg de la meva vida.
Menys bonic, li vaig dir de tot, mentalment és clar, a aquell
monstre que m’havia arrabassat dels meus amics, vés a
saber amb quines ocultes intencions... Com m’havia deixat

entabanar? Què hi feia jo per aquells paratges amb un
individu de mans enormes i cara de zelador de presons? Ai!
Després de vint minuts eterns vam arribar a una sinistra
edificació de totxana vermella que ocupava una clariana del
bosc. El meu raptor va fer-me senyals perquè m’esperés i va
entrar a l’edifici. Cada vegada es feia més fosc. Jo no sabia
què fer, si anar pensant el meu epitafi o sortir corrents.
Per fi, el presumpte criminal va aparèixer acompanyat
d’un còmplice. Dos contra un no s’hi val! Tot i
que el còmplice era un home petit i poca
cosa. Com vaig penedir-me de no haver
vist les pel·lícules de Bruce Lee! L’home
esquifit es va atansar amb un somriure
pervers, que em va gelar la sang, i em
va deixar anar: Hola. Soy gallego.
Vaig quedar fred! Tot recuperant-me
de la impressió vaig anar comprenent
el que m’explicava l’homenet. Que el
senyor Klaus, el mecànic, demà ens
arreglaria el cotxe. Que no ens podia
oferir casa seva perquè la seva dona
estava a l’hospital recuperant-se d’una
operació, però que ens oferia el seu jardí
per si volíem acampar i passar allà la nit, i
que al garatge hi havia un lavabo i una dutxa que
podíem utilitzar.
Vaig dir-li al traductor galaic que li donés les gràcies
al senyor Klaus, que li digués que acceptàvem el seu
oferiment i que esperava que la seva senyora es recuperés
el més aviat possible. Em vaig estar, però, de dir-li que
li demanés excuses per totes les injuries, imprecacions i
insults que, mentalment, li havia dedicat.
P. D. Aquell bon home ens va adobar el cotxe i ens va
cobrar un preu just. Ah! I pel matí ens va dur mantega,
melmelada i pa d’aquell fosc i compacte que tant ens va
agradar. Ja ho veieu. No es pot judicar a ningú. I menys jo,
que tinc un ull...

