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Editorial
últim L’Altaveu de l’any surt al carrer amb els millors propòsits.
Ha estat un any dur per la immensa majoria I ens apropem a les
dates on el balanç ens posa en evidència. Tanquem una etapa i en
començarem una altra de nova, sempre amb la il•lusió de no perdrela.

Gràcies, moltes gràcies a tothom, col•laboradors, anunciants i lectors. L’Altaveu
té la fortuna de comptar amb tots vosaltres mes a mes. Un gran equip.
I per dates, res més indicat que compartir els desitjos de prosperitat, de pau,
d’amor i de totes aquestes coses imprescindibles per assolir encara que sigui
un bocinet de felicitat.
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TIÓ SOLIDARI
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 un parell d’anys 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.

Aquest recapte es portarà a terme del 9 al 22 de desembre a molts
espais del municipi, escoles, instituts, entitats, etc, a part dels espais
de recollida que ja funcionen a la majoria d’establiments del municipi,
amb el lema de La solidaritat fa bullir l’olla.
La campanya finalitzarà el diumenge 22 de desembre amb una jornada
festiva on 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, tot orientat a una tasca de
conscienciació a la societat en general i dels menuts en particular.

TIÓ SOLIDARI - PLAÇA MARCER
DIUMENGE 22 DE DESEMBRE D’11 A 13H

Homenatge a Wagner a Can Puig
El 21 de desembre a les 18,30 hores a la Sala Polivalent de Can Puig, Cor Literari del Garraf fa un
homenatge a Richard Wagner amb motiu dels 200 anys del seu naixement. José Mª Álvarez parlarà del
músic alemany i ha preparat un audiovisual amb les millors composicions.
Sovint es diu que l’òpera és minoritària i avorrida com també ho és la música clàssica. La nostra experiència
ho desmenteix, el maig passat vam fer un acte dedicat a Verdi i vam omplir la sala de Can Puig.
Convidem a tothom a gaudir de la música de Wagner i demostrar que es mereix aquest homenatge.
Cor Literari

L’Altaveu nº 86 any 2013

01

25 anys de Pessebre Vivent Parlat Itinerant
Desembre
Del 9 al 24 de desembre
Inscripcions concurs de pessebres populars
Trobareu les butlletes al bar Ca la Nisa.
Divendres 13 de desembre
-a les 22’00 hores a la sala gran de l’entitat,
Monocicle amb Núria Graham.
Diumenge 15 de desembre
-a les 8 del matí a la plaça Església
Portar el pessebre al Montgròs.
No cal inscripció prèvia.
Dissabte 21 de desembre
-a les 17 hores, als Xulius
Festival de Nadal de l’Esplai

L’Àngel anunciador diu les últimes paraules davant un naixement amb un nen Jesús de
debò en un final apoteòsic. I un cop s’apaguen les llums, els responsables d’aquest
muntatge ja estan pensant en el lloc (i en el com) per a l’any següent. I així un rere l’altre,
ja en faran vint-i-cinc en total. Unes noces d’argent des que aquell hivern del 89 s’hi va
posar fil a l’agulla al nucli de Les Parellades. Llavors, el Pessebre Vivent Parlat de Sant
Pere de Ribes, naixia oficialment sense saber encara si seria Itinerant. Aquest és un
aspecte que va anar sorgint sense tenir la sospita que no repetiríem localització en els
següents vint-i-quatre anys. Després del primer pessebre mencionat, es va passar a
l’altra banda de la riera (zona de l’Escorxador i carrer Calvari) i després més amunt (can
Giralt) i així fins anar envoltant el terme municipal ribetà sense repeticions de lloc. Això
té un mèrit que cada any anem recordant. Tot i que hi ha alguns dels paratges que ara
ja no podrien ser marc del pessebre. S’ha donat la casualitat, en molts casos, que s’ha
començat a edificar just quan el pessebre ha finalitzat i ens fa la impressió que en aquest
temps ens ha perseguit la urbanització. En aquests casos la fesomia de l’indret ha
quedat força canviat i modernitzat i seria pràcticament inviable tornar a fer-hi la
representació.

Dimarts 24 de desembre
-en sortir de la Missa del Gall,
Inauguració exposició pessebres artístics
Oberta fins el 12 de gener de 2014.
25, 26, 27 i 28 de desembre
XXV Pessebre Vivent Parlat de Ribes
Més informació a
http://pessebreviventparlat.ribes.org

Gener
Diumenge 12 de gener
-a 2/4 d’1 del migdia, a la sala gran de l’entitat
Lliurament de premis dels concursos
nadalencs.
Diumenge 2 de febrer
-a les 8 del matí a la plaça Església
Anar a buscar el pessebre al Montgròs.
No cal inscripció prèvia.
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Per altra banda, aquest any d’aniversari sonat es va prendre la decisió de repetir un dels
pessebres més reeixits gràcies al seu marc incomparable. I quin marc millor que el del
Castell i Sota-Ribes. L’any 92 ja es va fer una representació al Castell i en una altre any,
el 2002, ens vam centrar a la banda de les Timbes i Sota-Ribes. El recorregut, per tant,
no serà el mateix, però sí dues de les ubicacions pretèrites. A més a més es comptarà
amb els al•licients afegits de poder visitar dos espais que normalment els ribetans no
podem gaudir, com són l’Església Vella i el pati del castell. Uns bons motius, enguany,
per visitar el vint-i-cinquè Pessebre Vivent Parlat Itinerant.
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Els Reis Mags recolliran les car tes dels
nens i nenes als PA S TO R E T S D E R I B E S
Representacions al teatre del Centre Parroquial
(plaça Marcer, 7) dels tradicionals PASTORETS DE
RIBES els dies:
dimecres 25 de desembre a les 7 de la tarda
dissabte 28 de desembre a les 6 de la tarda
diumenge 29 de desembre a les 6 de la tarda
Com a novetat, els dies 28 i 29 de desembre, després
de la representació, els Reis Mags recolliran
personalment, al mateix escenari, les cartes dels nens i
les nenes de Ribes.
ELS PASTORETS són uns dels actes més genuïns de la
cultura popular de Catalunya. Aquestes representacions
tan tradicionals han esdevingut signes d’identitat dels
lloc on es representen i finalment de tot el país.
En plena era internauta, ELS PASTORETS continuen
complint la funció iniciàtica envers un art teatral que
encara es practica en viu i en directe i que ens mostra
l’eterna lluita entre dos principis oposats i
complementaris: el bé i el mal... un argument immortal
que tant funciona en aquesta lluita del pastors i dimonis
com en La Guerra de les Galàxies o en Avatar. Així
doncs, encara que el protagonista principal dels
Pastorets va néixer fa més de dos mil anys, l’argument
és tant antic com el món i aleshores rotundament actual.

QUALITAT I SERVEI

Tel. 679 734 889
Sant Pere de Ribes

www.llenyesribes.cat

Per què netejar les xemeneies?
Per evitar incendis, l’acumulació de dipòsits poden inflamarse i provocar el foc a tota la vivenda.
Per evitar intoxicacions, un condunte brut o obstruït no
permet la correcta evacuació de gasos. El monòxid de carboni,
és veritablement perillós.

PORTEM CALIU A LA VOSTRA LLAR
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L’Entrevista...
Isabel Ojeda

Periodista

Rafael Ojeda

Nom: Rafael Ojeda Romero
Edat: 58 anys
Professió: actualment empresari de la construcció
Què és el que més t’agrada de Ribes? La tranquil•litat
que hi ha. El fet que sigui un poble. Tothom es coneix.
Què canviaries? Apostaria per què hi hagués un centre
on la gent, però sobretot els joves, poguessin reunir-se en
grup. Que fos del poble, per a tots els ribetans.
Fa ja més de dos anys que vaig tenir l’oportunitat de
col·laborar amb l’Altaveu. La idea era engrescadora,
una secció d’entrevistes amb persones del poble que
haguessin marcat el pols del municipi durant una època,
o que tinguessin talent per deixar Ribes en la posició que
es mereix. Però em caldria més d’una vida per fer justícia
i donar el protagonisme que es mereixen totes aquelles
persones que directa o indirectament han fet que aquest
municipi sigui el que és. Per sort o per desgràcia a vegades
la vida ens allunya de les nostres arrels i hem de volar.
Ha estat una decisió difícil escollir la última entrevista
(almenys és l’última per ara). I tot i que potser la meva
decisió no és del tot lícita periodísticament parlant
(bàsicament perquè l’entrevistat és el meu pare), penso
que el Rafa Ojeda es mereix una entrevista. Difícil pensar
en ell i no imaginar-se’l darrera la barra del Bus, aquell
espai de trobada on es reunien tants i tants ribetans. Vinti-dos anys regentant-lo donen per moltes anècdotes. Allà
s’ha cantat, s’han celebrat aniversaris, s’han construït
grans amistats... Molts diuen que va marcar un punt
d’inflexió al poble. Començava a néixer un nou tipus
de local a Ribes. I capitanejant el timó sempre hi ha
estat l’Ojeda. El seu sentit de l’humor i la seva vocació
de cantant i de llançador de sotagots ha atret a clients i
n’ha espantat uns quants altres. Però sigui com sigui hi
ha una cosa que és innegable: ell també ha estat i és un
personatge de Ribes.
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En Rafa tal com era habitual veure’l, darrera la barra del Bus.
Et recordem sempre darrera la barra. A què et dedicaves
abans de regentar el Bus ?
Em dedicava a la construcció, i algunes temporades a l’hostaleria
a Sitges. Havia treballat a discoteques com el Galaxy, el Crash...
Per què decideixes muntar el Bus?
Tenia en ment, des de feia molt de temps, regentar un negoci
d’hostaleria a Ribes que fos diferent. En aquella època, només
hi havia bodegues. Volia obrir un negoci més tipus cafeteria,
una mica més fi. Buscava un lloc que fos cèntric i gran. Just
a la Plaça Catalunya hi havia un local en venda i vaig decidir
fer el pas definitiu. Es va inaugurar l’11 de setembre del 1983.
Aquest any hauria bufat 30 espelmes.
Com van ser els inicis?
Des del primer dia va ser un no parar de treballar. Era un local
modern per a la seva època, un emblema. Era un lloc de reunió
per als nois i noies joves, per aquella gent que no trobava el
seu espai a les tavernes. Els inicis van ser molt positius, però
en un negoci com aquest el més complicat és fer-te un nom i
mantenir l’afluència de gent. Però nosaltres no vam tenir mai,
afortunadament, crisi de clientela. El Bus sempre va funcionar.

Després decidiu muntar altres negocis,
perquè?

“Per estar darrera una barra has de
ser una mica psicòleg. Molts clients
t’expliquen les seves vides,
t’impliques però alhora et mantens
al marge. S’ha de saber on està
l’equilibri. Escoltar i callar moltes
coses”

Vam decidir regentar una boutique de
roba, que era la il•lusió de la meva dona.
Provem així una altra branca del comerç.
Vam adquirir el negoci on ara hi ha Can
David. La meva il•lusió era muntar un
Pub. I vaig fer-ho al costat del Bus, on hi
havia el garatge de la Peugeot. M’encantava cantar, reunir-me
amb els amics. Llavors estava de moda el karaoke i la música en
viu, tenia amics cantants... I vaig decidir muntar el Busito. Ens
vam obrir a d’altres negocis. Va ser una bona experiència, però
passats uns anys vam adonar-nos que ens robava massa temps
de les nostres vides... De tant treballar no vivíem. I vam apostar
pel Bus, que era la mare de tot.
Quin tipus de client hi anava?
Hi havia gent del poble de tota la vida, però també nouvinguts.
Gent respectuosa i respectable. Intentàvem que el local fos un
lloc tranquil, i això a vegades requeria estar alerta de si algú
podia crear problemes i molestar les persones que estiguessin
al local. Em va servir molt l’experiència d’haver treballat en
discoteques. Tenia la clientela que volia, la que m’agradava.
Quin va ser el millor moment del Bus ?
El moment àlgid va ser entre el 1995 i el 2000. Llavors ja
teníem més experiència. Treballàvem més segurs de nosaltres
mateixos. La meva dona estava a la cuina i això em donava
tranquil•litat. Vam gaudir d’aquells anys.
Per què decidiu baixar la persiana?

mica psicòleg. Molts clients t’expliquen
les seves vides, t’impliques però alhora et
mantens al marge. S’ha de saber on està
l’equilibri. Escoltar i callar moltes coses.
Però t’ha d’agradar la feina que fas. Si no
t’agrada la gent no és tonta i ho veu.
I algun mal record?

Tots els records que tinc són bons. El que sí he sentit és
enyorança. El devenir de la vida és a vegades dur. En el
camí he perdut molts amics, grans persones que han anat
desapareixent. No és com un altre tipus de negoci, els veus
gairebé cada dia, els agafes afecte. El Bus era com un aparador,
els clients venien, et parlaven... i en molts casos naixia una
amistat. Però també vaig veure com marxaven moltes persones
a les que apreciava. Eren massa joves. Persones com el “Basc”,
el Richard, el Letas… El meu germà, el Manolo. Són records
que et fan entristir. Però d’altra banda també he viscut moltes
alegries. He vist créixer molts nens de Ribes que després es
casarien, tindrien fills i continuarien venint al Bus…
Descartes tornar al Bus?
Si les coses continuen com estan, sí. Però si fallés alguna cosa
ho agafaria sense problema. Ho canviaria tot per complet, fent
un bar totalment nou. Amb un aire més familiar i modern. En el
moment que vaig traspassar el Bus no tenia relleu a la família,
perquè el Rafa era molt jove. Però ara estudia hostaleria i bé,
és una possibilitat que ell un dia el pugui regentar.
Una lliçó...
Que en aquesta vida tot costa molt sacrifici. Però amb esforç,

Era una decisió reflexionada. Havíem estat molts anys
treballant tan dur... Frenar representava deixar els menús de
banda, tancar abans… Ens semblava una decisió a mitges. Així
que vam decidir traspassar-lo. A més, l’any 2005 era el final de
l’època de superàvit, arribava la crisi. Vam tancar un bon acord.
Estava tan cansat… Però no negaré que va ser dur, vaig deixar
a molta gent que m’apreciava, grans amistats amb qui havia
conviscut. M’havien acompanyat durant gairebé 30 anys. Em
feia molta llàstima, però ho havia de fer.
Què és el millor que t’ha aportat el Bus?
Em sentia valorat al poble, d’una forma em sentia reconegut
per l’esforç que feia. La meva dona i jo ens esforçàvem molt per
tirar el negoci endavant. I, per sort, teníem recompensa. També
vaig aprendre molt, per estar darrera una barra has de ser una

En Rafa i la seva dona, la Montse, en una celebració.
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Fotografia d’en Rafa ara farà uns 20 anys, també al Bus.
ganes i donant el millor de tu, es poden fer grans coses. I això és
una satisfacció. Per muntar un negoci s’hi ha de posar amor i la
millor de les teves cares, perquè els clients te’ls has de guanyar
tu, cada dia, amb esforç. La recompensa vindrà després. El
futur no és un desastre, el futur està allà pel qui vulgui sortir a
buscar-lo. Les coses sempre han estat difícils, s’han de complir
els teus somnis, portar fins el final la teva passió. Perquè el
que és una obligació es converteix en un
avorriment.
Has hagut de renunciar a molt?

ajudar a obrir els ulls. A vegades s’ha de frenar per poder viure.
Vaig decidir descansar.
Què fa un sitgetà com tu a Ribes?
Com el 80% dels sitgetans que vam anar a viure a Ribes, em vaig
enamorar d’una ribetana i m’hi vaig casar. Però em va resultar
molt fàcil integrar-me, vaig participar a les
Festes Majors portant, per exemple, els
el de sempre. Em gegants amb el Xavier Garriga, l’Acuña, el
tot el que faig a Quel, el Calixto Pagès... M’agrada Ribes.

“Continuo sent
diverteixo amb
la vida. Gaudeixo. M’enfado com
tothom però em prenc la vida de
forma molt positiva, tracto d’estar
content. Ah, i continuo cantant”

Mirant enrere potser canviaria que vaig
dedicar massa temps a la feina en comptes
d’estar més amb els meus fills i la família.
També hagués tingut més temps per a
l’oci. Potser el negoci no hagués anat tan
bé, però la vida no és només treballar. Per exemple, vaig haver
de deixar el futbol, m’agradava molt. Havia jugat al Roquetes,
al Ribes, després vaig jugar al Ger… Ara he aprés a assaborir els
moments de tranquil•litat. La pèrdua del meu germà em va
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Imatge d’una actuació de música en directe al Busito.
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Han canviat moltes coses de tu des de
que no estàs al Bus ?

Ara em torno a dedicar a la construcció,
com abans de regentar el Bus i tinc més
temps. Però continuo sent el de sempre. Em diverteixo amb tot
el que faig a la vida. Gaudeixo. M’enfado com tothom però em
prenc la vida de forma molt positiva, tracto d’estar content. Ah, i
continuo cantant. La meitat del dia canto, sobretot sota la dutxa.

Estimats Reis Mags:
Onze de setembre, 20 - Tel. 93 896 48 41
Ildefons Cerdà, 16 - Tel. 93 896 11 84

Venda només a Ildefons Cerdà, 16
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L a nova
n o v a cuina
cuina
La

Javier Pradanas
Xef de cuina

Ingredients per a 8 persones:

Poo l l ast re de pagès fa r c i t
P

Un pollastre de pagès de 3 quilos
(desossat per la esquena i sencer)
Carn picada de vedella
Carn picada de porc
Bacó
2 ous cuits i 1 ou cru
Prunes, pinyons i orellons
Xampinyons
Sal i pebre
All i julivert
Una mica de llard
1 copeta de conyac
Brou de pollastre o carn

Preparació:
Posarem en un bol gran la carn picada de porc i de vedella i la barrejarem amb l’all i julivert ben picat com si anéssim a fer la pilota del caldo.
Desprès li afegirem els xampinyons tallats amb dos o quatre trossos i els ous durs tallats de igual manera. Una vegada estigui tot això ben
barrejat li afegirem les prunes, els orellons i els pinyons.
Per acabar de lligarho bé batrem el ou cru i ho remenarem tot junt perquè el ou ens ho qualli tot dins del forn.
Per altre banda agafarem el pollastre i l’obrirem bé per tal de anar omplint-lo, i intentar farcir tots els racons del mateix.
Una vegada ple el cosirem amb més o menys gràcia (això es qüestió de la traça de cadascú).
Per acabar el lligarem recollint-li les cuixes i les ales, el salpebrerem, l’untarem amb el llard i cap al forn, (el forn l’haurem precalentat
prèviament).
Un cop dins anirem, afegint-li la copeta de conyac i desprès el brou de pollastre per tal de que no ens quedi sec en cap moment de la cocció.
Tenint en compte que el pollastre pesava 3 quilos, després de desossar-lo quedarà en uns 2 quilos. Per això tindrem que contar que
necessitarem 1 hora per quilo de forn, o sigui aproximadament dues hores en total.

Bon profit
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El Cable de Sitges, guanyador del concurs Tapa de l’Any
El Cable de Sitges, guanyador del concurs Tapa de l’Any.
En Javi Pradanas, cuiner d’El Cable i col•laborador de L’Altaveu
que encapçala la secció de La nova cuina a la nostra revista, junt
amb el Juanjo Montañez van ser els artífexs d’aquesta creació.
El passat 3 de novembre es va celebrar a l’Auditori del Hotel Melià
de Sitges la primera edició del concurs Tapa de l’Any, organitzada
pel Gremi d’Hostaleria de Sitges. Més de 1.000 espectadors van
gaudir del xou que en Quim Masferrer i el cuiner Isma Prados van
oferir a més de viure en directe i contra rellotge ( els participants
van tenir 15 minuts per elaborar i servir les seves propostes) la
preparació de les 18 tapes finalistes escollides per un comitè
tècnic del Gremi d’Hostaleria de Sitges entre més de 50 rutes i
jornades gastronòmiques que s’han celebrat enguany a tota
Catalunya.
Buscant a Nemo, un tàrtar de tonyina vermella amb caviars falsos
(esferificacions de diferents colors i sabors) i servit en un cassoleta
comestible de pasta filo amb un toc de vermut de la casa.
Brillant creació inspirada segons els seus autors en la pel•lícula
d’animació de Píxar. Els propietaris d’El Cable, Manel Andreu i el
seu germà Francesc, van comentar: és una innovació adaptada al
bar, un pas endavant cap a una cuina més creativa.
El president del jurat va destacar el bon nivell dels finalistes i
també la voluntat de donar continuïtat a la iniciativa.
Enhorabona a El Cable, enhorabona company.

L’Altaveu nº 86 any 2013

11

Òmnium Cultural organitza la primera edició dels premis
Josep Lluís Palacios

La sala d’actes del Ger es va omplir d’alumnes, docents i
familiars que van voler assistir a l’entrega de premis
dedicada a l’historiador i polític ribetà
El passat dimecres 13 de novembre es va celebrar la
primera edició dels premis Josep Lluís Palacios de
treballs d’investigació i creació organitzats per Òmnium
Cultural Garraf. L’esdeveniment va tenir lloc a la sala
d’actes de l’entitat GER de Sant Pere de Ribes i va aplegar
una pila de joves estudiants, docents i també familiars
de l’historiador i polític Josep Lluís Palacios que
malauradament ens va deixar el passat gener de 2012.
Després d’una cerimònia molt emotiva on es va recordar
la trajectòria de l’historiador a través d’un vídeo
commemoratiu i on es van escoltar les paraules de la
seva dona, Maria Mercè Giralt, es va fer l’entrega de
premis. Dividits en dues categories corresponents a
primer i segon cicle de secundària, es va premiar un
treball de primer d’ESO, Guia Turística del Garraf per
Núria Catena, Irene Garrido, Eva Sánchez, Pau Solsona i
Adrià Sistané, i dos de segon cicle, Recuperació de la
flora del Garraf després d’un incendi per Zoa Glasmeyer,
Adrià Arnau i Anaïs Llop i Alberg domòtic a Jafre per
Arnau Mestre, Àlex Resa, Oriol Gràcia i Marc Garcia. Els
guanyadors podran veure publicats els seus treballs i a
més rebran una dotació econòmica destinada a l’ajut del
pagament d’activitats educatives o de material escolar.
El concurs pretén impulsar als alumnes de secundària a
treballar en grup per realitzar investigacions o creacions
que siguin d’interès per la comarca del Garraf. Són els
propis joves els que trien el tema del treball, la seva
planificació i els que en fan una autoavaluació per tal
que siguin ells mateixos els protagonistes del seu propi
procés educatiu. Es tracta, en definitiva, de potenciar
una manera de treballar on la innovació, el treball en
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equip i els interessos dels alumnes siguin els punts claus
de l’èxit. Una visió de l’educació en la qual, sense dubte,
Josep Lluís Palacios va desenvolupar un paper molt
important.
Josep Riera, coordinador dels premis, es va mostrar
satisfet tant amb la participació d’aquesta primera edició
com amb la qualitat dels treballs presentats. I malgrat
que assegura que enguany la majoria de treballs eren
del nucli de Ribes, s’espera que de cara l’any vinent es
presentin treballs provinents de totes les poblacions de
la comarca.

Text i fotografies: Lídia Raventós

Obsequis, lots
cistelles a la mida
del teu pressupost.

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

Àmplia selecció d’embotits
i pernils ibèrics.

...i com sempre
la millor qualitat
al millor preu.
Enguany per Nadal
Cava Celler de Ribes.

Per Nadal seleccionem els millors
vins per a la teva taula.
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El riu Rin té una longitud de 1.320
km dels que un tram de 883 km són
navegables entre Basilea (Suïssa) i
el seu delta en el mar del Nord. Neix
als Alps suïssos (cantó dels Grisons)
i passa per Liechtenstein i Àustria,
desguassant en el llac Constança.
Passa per Basilea (frontera entre
França i Alemanya) dirigint-se cap els
Països Baixos, on es divideix en dos
braços (Waal i Lek) per desembocar al
mar del Nord formant un delta comú
amb el riu Mosa.
Rin prové de l’alemany “rinnen” (fluir);
d’aquesta manera el nom del riu
anuncia un viatge amb sensacions que
flueixen magníficament. La exquisida
cultura, la gastronomia i la natura es
conjuguen i alternen en harmonia. Les
nostres rutes s’estenen pel nord, cap
Amsterdam i els Països Baixos o pel
sud, entre romàntics paisatges, cap
Estrasburg a França i Basilea a Suïssa.
Un viatge abocat al benestar del cos i
l’ànima; un programa ple d’activitats
culturals combinat amb la forma més
luxosa de viatjar: un relaxant passeig
en vaixell pel Rin.
La durada d’aquest viatge és de 8 dies
des d’Amsterdam a Basilea:
Primer dia.- Viatjarem en avió des
de Barcelona fins Amsterdam i ens
traslladarem al port on tindrem
l’allotjament al vaixell en pensió complerta.
Durant tota la setmana viatjarem pel riu
visitant les principals ciutats per on passa
el Rin i a més a més podrem gaudir de
les instal•lacions del vaixell. Farem nit a
Amsterdam.
Segon dia.- Iniciarem la nostra visita a
Amsterdam: la plaça Dam en ple centre
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Cap d’any pel Rin
de la ciutat, envoltada d’edificis dels
segles XVI i XVII entre els que destaca
l’ajuntament i el Niuwe Kerk (església
nova), el barri jueu que compta amb llocs
ben interessants com el castell de Siete
Torres Waag, la casa de Rembrandt, avui
convertida en museu i mercat de les flors,
etc. Per la nit passejarem pels seus canals i
el seu famós Barri Vermell. De nit el vaixell
fa el recorregut fins Colònia.
Tercer dia.- A Colònia podrem visitar:
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la seva catedral, inclosa a la llista del
Patrimoni de la Humanitat el 1996. Hi
podrem trobar el reliquiari dels Tres Reis
Mags, (es creu que estan les restes del
Tres Reis Mags portades des de la catedral
de Milan el 1664). Colònia té al voltant
de 12 esplèndides esglésies romàniques,
destruïdes parcialment durant la II Guerra
Mundial i reconstruïdes posteriorment.
Es poden visitar els seus museus, entre
els que hi podem trobar el Museu
Romanogermànic
amb
col•leccions

riu, s’aixeca el castell palau Stolzenfels, al
sud de la ciutat, davant la desembocadura
del riu Lahn. Construït al segle XVII i
entregat posteriorment per la ciutat a
Frederic Guillem IV de Prússia que es va
encarregar de reconstruir-lo i es va acabar
el 1847. A part de la seva bellesa, és un
lloc ideal per contemplar la ciutat de
Coblença. De nit el vaixell fa el recorregut
fins Spira.
Cinquè dia.- Spira. Pel matí gaudirem
d’aquesta bonica ciutat, on podrem
admirar una de les tres catedrals imperials
d’Alemanya construïda en estil romànic.
Spira és el punt ideal de partida per fer
una visita a Heidelberg, ciutat que va
encantar a músics, pintors i poetes del
romanticisme. El seu casc antic i el seu
castell estan ben conservats. De nit el
vaixell fa el recorregut fins Estrasburg.
Sisè dia.- Estrasburg. El seu centre
històric ha estat declarat Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO. Estrasburg
conserva l’encant de ser una ciutat
construïda a la mida de l’home. Fàcil de
recórrer, bells edificis, racons romàntics,

Recorregut que fa el vaixell des d’ Amsterdam
a Basilea.
estrets carrerons, preciosos carrers
adornats amb fusta tallada... La seva
magnifica catedral destaca per ser una de
les més belles del món. “Petit France” és
un dels barris més tradicionals de la ciutat
amb una edificació alsaciana molt ben
conservada en la que es combina l’encant

La Ciutat de Colònia
d’obres antigues. De nit el vaixell fa el
recorregut fins Coblença.
Quart dia.- Coblença és la ciutat on
conflueixen el Rin i el Mosela, just a
l’anomenada “cantonada alemanya” on hi
podrem trobar el monument eqüestre a
l’emperador Guillem I. El seu casc històric
aglutinat a l’entorn de la plaça de Sant
Florin, la Liebfraunkirche i la Jesuiteplatz,
està ple d’esglésies carregades d’història i
nombroses escultures. A la vora oest del

Vista Interior del menjador del vaixell.

L’Altaveu nº 86 any 2013

15

de pedra sorrenca en tons vermellosos i
les seves immenses torres que dominen
l’horitzó local. Fou construïda el segle
XII. La que es pot veure a l’actualitat és
una reconstrucció que es va fer arrel
del terratrèmol de l’any 1356. Es fa nit a
Basilea.
Vuitè dia.- Després d’esmorzar al vaixell,
desembarcarem i ens traslladarem a
l’aeroport per fer el viatge de tornada.
RIBES VIATGES US OFEREIX PODER
REALITZAR AQUEST MAGNÍFIC CREUER
PASSANT EL CAP D’ANY A BORD DEL
VAIXEL MS ALEMANIA***Sup. ELS
DIES 27 DE DESEMBRE AL 3 DE GENER,
PENSIÓ COMPLERTA, AMB EL SOPAR
ESPECIAL DE CAP D’ANY INCLÓS.
El Rin al seupas per Coblença, al fons el castell-palau Stolzenfels.
de les cases tradicionals amb el color de
les flors a les seves balconades. De nit el
vaixell fa el recorregut fins Basilea.
Setè dia.- Basilea està considerada com
una de les ciutats més culturals de Suïssa.
Té gran quantitat de museus de primera
classe que apart de tenir unes col•leccions
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impressionants tenen unes edificacions
úniques i una arquitectura que mescla el
més antic amb peces modernes. Es pot
visitar la plaça de la Catedral, el cor de
la ciutat i recórrer els seus carrers plens
de romanticisme. La seva catedral és un
símbol de la ciutat amb les seves teules
de diversos colors, les seves parets fetes
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Anna Simó Torres
Podòloga col.legiada 951
Centre de Podologia i Ortopèdia

PLANTILLES A MIDA: ALGUNA COSA MÉS
QUE UN TRACTAMENT PELS PEUS
Els suports plantars, o plantilles, són tractaments fets a mida per
tractar alteracions del peu per la seva forma (peu pla, dits en
martell, “juanetes o galindons”..) i la seva funció (peu pronat,
supinat..) i que han evolucionat els darrers anys tant en materials
com en funcionalitat.
Avui en dia tractem el peu en sí mateix i també tenint en compte
que és la base de sustentació del nostre cos i peça clau de la nostra
postura. Per aquest motiu, el podòleg realitza una exploració
clínica valorant la columna, la pelvis, l´extremitat inferior i un
estudi informatitzat de la marxa (biomecànica) per arribar a un
diagnòstic complet i poder realitzar el millor tractament.

Nadia Rodríguez
Llicenciada en Ciències de l’activitat física i l’esport,
Coach i Personal Trainer.
Assessorament dietètic.

El desconegut sòl pelvià:

El sòl pelvià es un
conjunt de músculs
i lligaments que
tanquen el sòl de
l’abdomen i que
serveixen
de
sustentació a tres
òrgans interns: la
bufeta, l’úter i el
recte.
Són de vital importància en la vida de la dona i especialment
en el moment de l’embaràs i el part.
Aquests músculs han de tenir un to ferm, ja que tanquen la part
inferior de l’abdomen i permeten que els esfínters compleixin
la seva funció correctament.
Determinades circumstàncies i condicions, com ara l’embaràs,
el part, la menopausa, diverses cirurgies i l’alt impacte que es
produeix al córrer, poden debilitar els músculs del sòl pelvià i
provocar incontinència urinària, incontinència fecal, problemes
sexuals i prolapses genitals entre d’altres.
Prèviament sempre havia sigut un tema tabú i només
s’esmentava en les consultes mèdiques quan ja existia un
problema. Avui, entrenadors personals ja introdueixen una
base d’exercicis de sòl pelvià en els programes d’entrenaments
que ofereixen als seus clients, per tenir cura d’ells més enllà
d’un pla d’exercicis estàndard.

Podem tractar des d´un nen perquè realitzi equilibradament el seu
creixement, fins un esportista per evitar lesions o un adult per
evitar sobrecàrregues. Així doncs, un mal de genoll d´un
corredor pot ser causat per una estabilitat incorrecta del peu
o un mal d´esquena perquè recolzem excessivament la zona
del taló. Cada persona és única i les plantilles han de ser
personalitzades.
En resum, cuidar-se els peus és cuidar la base de la teva vida i
prevenir possibles problemes. La teva mobilitat és la teva llibertat.
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Per evitar aquests problemes s’ha de treballar el sòl pelvià amb
la gimnàstica abdominal hipopressiva tres vegades per setmana
i sempre sota la supervisió d’un entrenador personal qualificat
o un fisioterapeuta. A part, és la millor gimnàstica per reduir la
cintura i evitar la inflor de la panxa.
Si estàs embarassada cal prestar especial atenció a aquesta part
del cos que tindrà un paper important en el moment de donar a
llum. En aquesta etapa, els exercicis de Kegel, (dissenyats pel
Dr. Arnold Kegel) juntament amb exercicis d’activació de la
musculatura profunda de l’abdomen (transvers) t’ajudarà a
mantenir un sòl pelvià fort, saludable i preparat per donar la
benvinguda al teu nadó.

SALUT

DOLOR LUMBAR , CIÁTICA
Y HERNIA DISCAL .
1ª Parte
La Quiropráctica, a diferencia de las soluciones tradicionales, no se contenta
con aliviar el dolor sino que busca y trata el origen del problema, a fin de
evitar que éste vuelva a surgir o empeore.

El porqué del dolor
Tiene que agradecer su dolor.
Es una señal de alarma. Su
función primaria, aunque no lo
parezca, no es molestarle, sino
protegerle. Tal como una alarma
antifuego protege su hogar
de los incendios, el dolor le
advierte de que algo anormal y
potencialmente peligroso ocurre
dentro de su organismo. Si su
alarma antifuego de casa sonara,
no se le ocurriría desconectarla:
buscaría el origen del incendio
para extinguirlo. Del mismo
modo, no se debe enmascarar
su dolor con fármacos. Hay que
buscar y resolver sus causas
para que no vuelva a ocurrir o dañar más al
organismo. Ésa es la misión de su doctor en
Quiropráctica.

La solución Quiropráctica
A diferencia de las soluciones tradicionales, la
Quiropráctica no se contenta con aliviar el dolor
sino que busca y trata el origen del problema, a
fin de evitar que éste vuelva a surgir o empeore.
Los ajustes quiroprácticos específicos corrigen
las desviaciones vertebrales responsables del
dolor y mejoran la salud de la columna de una
manera natural, segura, sin el uso de cirugía o
fármacos y, por tanto, libre de riesgos o efectos
secundarios.
Otra ventaja es que al tratar el problema
lumbar, toda la columna vertebral se encuentra
más equilibrada. Por consiguiente el sistema
nervioso funciona mejor, lo cual repercute
favorablemente sobre la salud del organismo.

El dolor lumbar
Familiarmente conocido como “lumbago”, el dolor
lumbar, o lumbalgia, es desafortunadamente un
mal universal. Afecta al 80% de la población en
algún momento de su vida.
Cuando uno está “clavado” se habla de
lumbalgia aguda. El dolor se asocia a
contracturas musculares fuertes, limitando la
movilidad. Puede estar desencadenado por el
esfuerzo físico, los malos hábitos posturales
o el sobrepeso, aunque muchas veces ocurre
sin circunstancias particulares. Su doctor en
Quiropráctica podrá aliviar su dolor de manera
rápida así como indagar y luego tratar la causa
del problema.
Cuando el dolor lumbar perdura durante
semanas o incluso meses se habla de lumbalgia
crónica. Su presencia indica a menudo un
problema vertebral o discal subyacente. Acudir
a su doctor en Quiropráctica lo antes posible le
permitirá averiguarlo y aliviar el dolor.

Para más información:
Centre Chiropràctic de la
Columna Vertebral.
Dr. Chiappinelli
Sitges: T. 93 811 01 01
Barcelona: T. 93 487 50 35
www.bcnchiro.com
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Visita Sant Pere de Ribes
El passat novembre, el magazín de tarda “Divendres” de TV3 va
estar al municipi, a la plaça Marcer de Ribes, on varen desplegar
un plató exterior per on hi van passar molt convidats, ciutadans,
ciutadanes i personatges famosos. Entre d’altres, hi va passat
l’escriptor Màrius Serra, la doctora Montse Folch, l’historiador
Josep M. Solé i Sabaté, la cuinera Carme Ruscalleda o el periodista
esportiu Xavier Valls.
Divendres ha suposat apropar al públic del programa diferents
aspectes relacionats amb algun fet característic de la població,
sigui en l’apartat lingüístic, nutricional o històric. I, evidentment,
ha permès recomanar els indrets de l’entorn que el públic ha de
visitar quan es desplaci a Sant Pere de Ribes.
Pel que fa a continguts locals, la televisió autonòmica va destacar
els balls de bastons, el Drac i la Dragona; els plats cuinats amb
carxofes; l’escola inclusiva arrelada al municipi; les visites obligades
a Sota-ribes, els Colls i a les Masies-cellers de la falda del Montgròs,
entre d’altres. L’Espartac Peran, a peu de plaça, com amfitrió es va
encarregar de portar tots aquests continguts a les llars catalanes i
al plató on es trobava el seu company i copresentardor Xavi Coral.
Per altra banda, L’Àngel Llàcer i en Manu Guix van estar a les
Roquetes per fer en directe el seu programa “Els Optimistes” de
Catalunya Ràdio. Un concurs radiofònic que s’emet cada dia des
de les 13:00 a les 14:00 hores i que el passat divendres 15 de
novembre es va dur a terme íntegrament des de la sala polivalent
de la Vinya d’en Petaca. Al mateix temps que el programa de TV3
“Divendres”, “Els optimistes” van visitar la mateixa setmana el
municipi amb un enviat especial i varen convidar a assistir-hi a
tothom qui ho vulgues a conèixe’ls i a passar una bona estona .
En el programa va actuar el grup Línia Maginot i el reporter Xavi
Canalias i es va buscar la nova Nina pels carrers de Sant Pere de
Ribes. Els concursants varen ser posats a prova i van respondre
preguntes de cultura general, estant atents al programa i fent
cerques per internet.
La guanyadora del concurs va ser la Gloria Puertas, coronada
com a la Nina de Sant Pere de Ribes, va interpretar el tema
“Carolina” de M-Clan.
Durant el concurs, Àngel Llàcer i Manu Guix varen cantar la cançó
optimista dedicada a Sant Pere de Ribes, que a la tarda tornaren a
interpretar en directe al plató del magazín Divendres de TV3.
Dep. de Premsa Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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Sabies
què...
L’ANY 1945 HI VA HAVER UNA
CURSA DE VEDELLS?
Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre
En els difícils anys de la postguerra, pocs són els esdeveniments
que val la pena de remarcar. Un d’ells és la cursa de braus (en
realitat una “becerrada”, o sigui una cursa de vedells) a benefici
del Redós de Sant Josep i Sant Pere, que es va fer el diumenge 1
de juliol de 1945 al pati de l’escola “El Pi”, fet comentat a gairebé
tots els llibres de memòries de ribetans d’aquells temps, entre
ells el de Ricardo Mesía (Memorias de un nostálgico, p. 107109) o d’en Ramon Miret (La mirada del pardal, p. 67-69).
Eren aquells uns temps en què hi havia una certa afició taurina
al poble, afavorida pel règim franquista, que pretenia potenciar
la “fiesta nacional”. Quinze dies abans van començar a fer
propaganda a Radio Vilanova, on s’assegurava que es faria
una cursa de braus com mai s’havia vist al Garraf i a l’Alt i Baix
Penedès. També es van enganxar cartells a les cantonades del
poble i de les poblacions veïnes.

El pati de dalt de l’escola “El Pi” va ser arranjat per convertir-lo
en una plaça de braus. Els obrers van anar muntant les grades i
l’arena amb taulons cedits per la casa Rovira i Jacas. Dies abans de
la cursa, un camió va portar tres vedellets acabats de desmamar
al Corral del Nan, al lloc on actualment hi ha l’aparcament de
les Planes. La tarda del dissabte es van portar els tres vedells
des del corral fins l’escola del carrer del Pi, passant pels carrers
de les Planes, plaça de la Vila, plaça del Centre i carrer del Pi,
essent aquesta l’única vegada que hi ha hagut un correbous a
Ribes. Hi va anar molta gent, sobretot canalla.
L’endemà diumenge es va començar a veure tot de forasters
que venien de Vilanova i de Sitges amb tartanes decorades,
els homes amb barret cordovès i les dones amb mantons de
Manila. Les autoritats es van situar a la llotja presidencial que
no era més que l’ampli finestral de la classe dels grans. A les cinc
de la tarda en punt va començar la cursa de vedells. L’orquestra
Rossell es va encarregar de posar música a l’esdeveniment. Els
animals van ser torejats pel torero Pedro Basauri “Pedrucho”,
que ja estava retirat però que tenia una escola a Barcelona, el
jove Juanito Tarré, de Barcelona, i finalment un vedell va ser
lidiat per tres “toreros” locals: en Pepe de can Comes, el metge
Cristòfol Cuadras i en Juan Milà. La crònica oficial de la festa
publicada a l’Eco de Sitges diu: “Se mataron tres becerros,
habiéndose lucido los aficionados encargados de lidiarlos, entre
aplausos y risas del público”. En realitat, els aplaudiments van
ser pels toreros barcelonins, perquè els locals van martiritzar
l’animal i segons testimonis alguna banderilla es va clavar prop
de la cua de la pobra bèstia. Al final, per matar-lo, tot i intentar
més de trenta estocades, va haver de sortir en Pedrucho a agafar
l’espasa i rematar. Les “risas del público” eren de pena, perquè
la gent es va cansar i alguns van començar a cridar “¡Maletas!”,
“¡Manolete!”, i altres coses pitjors. En definitiva, una tarda per
oblidar.
No va ser l’única vegada que es va aprofitar el pati de l’escola
del Pi per fer activitats que res tenien a veure amb la docència.
A més de la cursa de braus també es va fer un ball de festa
major el 29 de juny de 1948 amb cantants famosos que va
acabar passat per aigua.

Un moment de la “becerrada” (autor desconegut. Fons can Milà)
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Entrada de la cursa de vedells que es va fer al col•legi del Pi

L’AMETLLER

AIXÒ NO
HI

Les llàgrimes cauen com cauen les fulles
dels arbres a la tardor... perquè se les
dugui el vent o l’escombriaire... Tot plegat fenòmens d’una mateixa natura: la supervivència. No es tracta de que no ens
agradi perdre. Però s’ha de reconèixer que
perdre no sempre significa el mateix.

HA

QUI HO
ENTEN
GUI

Perdre una cursa, perdre les ulleres, perdre un torn, perdre un joc, perdre el tren
i fins i tot perdre el temps, no té res a
veure amb perdre la casa o perdre una amistat. No té res a veure amb perdre a una
persona.
El nostre paisatge són les parets que ens
envolten? Són els mobles? Són les muntanyes,
els rius o les places? Deia una cançó que el
nostre paisatge és aquell que ens abraça.
Així doncs, ens abracen les parets? Els
mobles? Les muntanyes, els rius o les places?
Ens abracen i de tant en tant, les
persones del nostre voltant. Aquelles que de vegades, com més a
prop estan,
més lluny sembla
que hi siguin. Aquelles que de
tant en tant ens dediquen
alguna paraula bonica però
el més freqüent és que ens
retreguin a nosaltres, la seva
petita guerra contra el món.
I què passa quan ja no hi són? L’enyor és una qualitat perversa. Que ens
ajuda i ens dol, que ens empeny i dóna
força i també ens enfonsa. I què succeeix
quan ja no hi seran?
La impotència obre ferides, provoca malalties, esdevé protagonista, centralitza
present i futur. I que se’n fa de les
abraçades?
Se’n fan llàgrimes... per donar feina a qui
escombra. Per donar lloc a una supervivència maleïda que s’empassa qualsevol verí i
sobreviu; que s’oposa a la vida i la somia.
Somia amb altres paisatges i viatja cap a
racons d’ adversitat i d’oportunitats.
Viatja per a sobreviure.

No volia, però ho hauré de fer. Ha mort una
filla, amiga, amant, veïna, mare, companya...
i la ploro, l’enyoro, la reviuré i la recordaré..
Així que he deixat enrere la idea de fer
cames cap a la ciutat de les llums. No he
pogut agafar el tren, ni tan sols per
inaugurar el corredor del mediterrani
que ja anuncien... i malgrat aquest
no és espai per a publicitar res
ni ningú, no me n’he pogut estar
i ja sé que esteu pensant...
quin ametller serà?
D’ametllers no se’n veuen
fins que no es deixen veure;
d’ametllers n’hi ha però no són
sempre al nostre abast. Gairebé
tots són propietat d’ algú, que de
tant en tant els poda, que de tant en
tant els cull... que de tant en tant
ens fa costat, com de tant en tant ens fa
ombra... però...
Ara ve Nadal... ara que ve Nadal... i tot
seran abraçades... com ho podia deixar
estar?
Només un propòsit doncs: aprofitar les
abraçades d’avui, que són les llàgrimes
del demà.
La juani.
PD. Hauria d’haver dit Almendro? Torno a
casa per Nadal... serà que tot si val?
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Biblioteca Manuel de Pedrolo

Per: Montserrat Rossell

El març de 1953, ara fa 60 anys, “la Caixa” va inaugurà la primera
biblioteca pública de Ribes. Ubicada a la Plaça Marcer, de només
trenta-dos m2. Va oferir els seus serveis al llarg de gairebé quaranta
anys, molts d’ells sota la direcció de la Núria Miret Cuadras.
El 1994 la biblioteca, a mans de l’Ajuntament, es va instal•lar al
carrer d’Eduard Maristany, abans Local del Casal d’Avis, estant al
seu càrrec la Mercè Coll Escofet.
Després d’aquests anys de canvis, va ser el 25 d’abril de 1999, quan
es va inaugurà l’actual biblioteca, Manuel de Pedrolo, integrada a la
Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
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Una biblioteca pública que dóna servei obert i accessible a
tothom, és un espai on es promociona la lectura, on la ciutadania
troba resposta a les seves inquietuds, és una eina de suport a
l’aprenentatge i un punt de trobada dins de la població.
La Manuel de Pedrolo ha perseguit aquests objectius,
desenvolupant moltes accions dirigides a tota la comunitat i
sempre amb una actitud de servei.
Fragments del llibre “Una dècada, una experiència” per Núria del
Campo Balada.

CURS DE CONDUCCIÓ SEGURA
Lloc:

- Escola de Conducció del RACC a Montmeló.

Activitats del curs:
- Simulador de bolcatge.
- Frenada d’emergència en recta amb ABS
- Frenada en corba amb ABS
- Eslàlom amb i sense distorsió de la capacitat visual.
- Demostració ESP.
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Places limitades.

AUTOESCOLA TERRA

Continua vetllant per formar conductors ben preparats i segurs.
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EL PASSAT 16 DE NOVEMBRE ES VA POSAR EN MARXA
EL DISPOSITIU DE LA CAMPANYA DE LA PODA 2013-14
Fins a principis de gener l’Ajuntament tindrà desplegats uns
contenidors específics de recollida de restes vegetals.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

La campanya de la poda que cada any per aquestes dates porta a terme l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes amb la col•locació estratègica d’uns grans contenidors específics per a la recollida de
restes vegetals es va iniciar el passat dissabte 16 de novembre i durarà fins al gener.

Igual que la temporada anterior, es tornaran a ubicar a diferents punts del municipi set contenidors de grans dimensions per
dipositar-hi les restes vegetals que generen els jardins de les cases particulars en aquells sectors de Ribes i les Roquetes on hi ha
més densitat d’immobles unifamiliars i espais verds privats. En aquests contenidors únicament s’hi poden dipositar restes vegetals
i es podran aprofitar per dipositar-hi els arbres de Nadal sense recipient després de les festes nadalenques.
Els punts de recollida de restes vegetals són d’ús
exclusiu per als particulars, doncs les empreses i els
professionals del sector de la jardineria han d’anar a
la deixalleria municipal. Aquests estaran ubicats a les
interseccions i localitzacions següents:
1.- C/ Verge de Montserrat amb c/ Nou (RIBES)
2.- Passeig de Circumval•lació amb c/ Balmes (RIBES)
3.- C/ Sagrada Família amb c/ Enric Morera (RIBES)
4.- Urbanització de Can Macià (RIBES)
5.- Av. Montseny amb c/ Pedraforca (LES ROQUETES)
6.- c/ Dr. Ferran amb c/ Pica d’Estats (LES ROQUETES)
7.- Urbanització M. Alba (MAS ALBA)
El servei funcionarà tots els dies de la setmana durant
el període de la campanya. Quan els punts de recollida
estiguin plens es buidaran i les restes vegetals que
continguin es trituraran en el mateix indret per després transportar-les a la planta de compostatge del nostre municipi i fer-ne compost.
Si trobeu algun contenidor ple podeu avisar trucant al 938967300, ajudant així al correcte funcionament del servei.
Cal tenir en compte que en cap cas s’ha de fer servir els contenidors convencionals destinats a la recollida de la brossa o fracció
orgànica (els de color marró) per a llençar-hi restes vegetals grans ni cap altra rebuig. En el contenidor d’orgànica només hi poden anar
les bosses de gespa segada o de restes vegetals petites (fulles, branquillons...). No grans quantitats. Per volums més importants de
restes vegetals el més aconsellable és portar-les a la Deixalleria Municipal (al polígon de la Vilanoveta) per evitar el col•lapse dels
contenidors. L’horari de l’equipament 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.

TORNA LA UNITAT MÒBIL D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES AGRÍCOLES I
CICLOMOTORS
S’ubicarà el dia 10 de desembre al costat del camp de futbol de Ribes i cal demanar cita prèvia.
La Unitat Mòbil d’Inspecció Tècnica de Vehicles (de l’empresa Applus) visitarà el nostre municipi el dimarts 10 de
desembre de 2012 per fer les revisions de vehicles agrícoles (tractors, maquinària i remolcs) i ciclomotors que hagin
de passar l’ITV.
L’equip itinerant s’instal•larà al costat del camp de futbol de Ribes, en horari de 9 a 13 hores. Les persones
interessades a realitzar aquesta inspecció hauran de demanar cita prèvia a les oficines de la Policia Local de Sant
Pere de Ribes (tel. 938967337).
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EL GOVERN DE SANT PERE DE RIBES OBRE ELS PRESSUPOSTOS DE
2014 A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
•
•

La confecció dels comptes per a l’any vinent es presentarà a la ciutadania del
municipi en 4 sessions públiques el proper mes.
L’executiu s’ha marcat l’objectiu d’aprovar els pressupostos al desembre.

Després de dos anys de pressupostos prorrogats,
ha començat un treball contra rellotge per a
l’aprovació dels comptes de 2014 de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes. Una de les prioritats que ja va
avançar el nou equip de govern a l’inici del seu
mandat, fa tot just un parell de mesos, era
precisament aquesta: elaborar uns pressupostos i
aprovar-los al més aviat possible per, d’una banda,
ajustar a la realitat el balanç dels ingressos i les
despeses de l’Ajuntament i, de l’altra, dotar de diners
aquelles partides que l’actual executiu considera les
seves línies mestres. Així, per exemple, els
pressupostos de 2014 han de reflectir un seguit de
voluntats polítiques que ja han anat sonant aquestes
darreres setmanes, com la reducció del cost polític,
la rebaixa de l’IBI d’un 2%, la congelació de la
majoria de les taxes, o el projecte de rehabilitació de
la casa de la Vila, entre altres. També han de deixar constància d’un dels compromisos més significatius que ha decidit
emprendre l’executiu local: l’augment de la partida de serveis socials en 100.000 euros.
Si bé des del govern municipal s’és conscient que el calendari és just, doncs s’ha programat el ple dels pressupostos per al
proper 17 de desembre, es creu que, malgrat aquesta poca disponibilitat de temps, el més important és que s’aprovin perquè
“constitueixen una peça fonamental del que és la governabilitat”, en paraules del primer tinent d’alcalde,
Joan Garriga. Per dur a terme aquesta tasca, s’ha traçat un calendari on un dels aspectes més rellevants seran la celebració
de 4 sessions participatives obertes a la ciutadania (2 a Ribes, els dies 4 i 11 de desembre, a la sala cultural l’Escorxador, a
les 19h; i 2 a les Roquetes, els dies 5 i 12 de desembre, a la sala de plens de l’edifici institucional de la Vinya d’en Petaca,
també a les 19h). L’alcaldessa, Anna Gabaldà, ha explicat que “la nostra voluntat és que en el debat dels
pressupostos hi pugui participar totes les entitats, associacions i ciutadania del municipi, per
això en farem unes a Ribes i unes altres a les Roquetes”. A més a més, en aquest full de ruta “també hi
figuren diferents reunions amb els grups municipals per poder-los donar participació en aquest
treball”, ha afegit. D’aquesta manera, el govern local manté el seu compromís de fer partícips als veïns i veïnes del municipi
en la política municipal i a obrir l’ajuntament al poble amb transparència i participació.					
					
Com a pas previ per poder tirar endavant els pressupostos serà necessari l’aprovació, abans, dels comptes de Garraf
Promocions. En aquest sentit, s’ha convocat una junta general, que tindrà lloc el dia 27 de novembre, per tal que això pugui
ser efectiu. En relació amb aquesta qüestió, el regidor d’Hisenda, Lluís Giralt, ha recordat que “no es pot aprovar el
pressupost de l’Ajuntament sense aprovar primer el de Garraf Promocions, perquè van consolidats
als comptes de l’Ajuntament”. Giralt ha afegit que “estem al final del procés de liquidació d’aquesta
empresa. S’està fent, per part del liquidador, una feina per corregir els defectes que hi havia als
comptes de 2011 i possibilitar, així, la generació d’aquests pressupostos que després s’hauran
d’aprovar a la propera junta general”.
L’alcaldessa ha reiterat que “els pressupostos venen condicionats per Garraf Promocions i per
l’aprovació de la modificació de la plantilla, que també volem presentar de cara al mes de
desembre. Si això és possible, si es dóna i va tot bé, en principi podrem tenir, després de dos
anys prorrogats, uns pressupostos de cara al 2014. Si el temps se’ns tira a sobre, ho hauríem de
retardar al gener. La voluntat és poder-ho treballar durant aquest mes i poder-ho presentar”.
Pel que fa als pressupostos de 2014, el govern ha avançat que tindran una previsió d’ingressos de 21 milions d’euros.
D’aquesta xifra, el 40% es recapta via ordenances, i la resta prové de l’aportació d’altres administracions.
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LA TEVA MASCOTA TAMBÉ CELEBRA EL NADAL.

DESC

OPM
TES
D
10% EL
AL 5
0%

Anoracs, jerseis de llana, impermeables, varies talles.
Collars de pell fets a mà,
(Buldog anglès, francès,
llauradors etc…

Llits anti-àcars
Varietat en llits i matalassos

DIETA MEDITE RRÀNEA
NATURAL I FET A CASA

15 %
Dte.

Cosmètics i higiene,
(xampú, perfum,
desenredant,
condicionador)
Ambientador
per a casa i
coche
L’ALIMENTACIÓ ÉS VITAL
PER LA BONA SALUT DE
LA TEVA MASCOTA.
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 €
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Promocions vàlides fins el 5 de gener de 2014.
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El senyor Pablo
Fa molt de temps, en una galàxia llunyana, molt llunyana, jo era
un nano a qui el seu pare li va descobrir el rock i el pop. El
meu pare, músic, comprava per Europa discs de Dave Clair Five,
Troggs, Tremeloes, Yardbirds, Rollings Stones i Beatles i, és clar,
jo era un privilegiat pels meus amics. De tota aquesta invasió de
música britànica, jo estava boig pels Beatles. Em vaig deixar
els cabells llargs, sense cap oposició per part dels pares,
i em van regalar la meva primera guitarra elèctrica,
una preciosa Hofner.
Eren temps foscos i estàvem
força aïllats del món, les imatges
dels meus ídols arribaven a la
televisió franquista de tant en
tant i per escarnir-los les més de
les vegades. M’havia de conformar
comprant revistes musicals i escoltant
cada dia els seus discs.
Però resulta que els Beatles, van rodar a
Obertauern, una estació d’esquí propera
a Salzburg, unes escenes de neu per la seva
pel•lícula “Help”. El grup es va allotjar uns dies a
l’hotel Edelweiss i, després de sopar, baixaven a la sala
de festes de l’hotel, on el meu pare actuava amb el seu
trio. El cas és que, després d’una presentació informal al
lavabo - “Hi, I’m John Lennon, of the Beatles. - Hello, I’m Pere
Rosquellas of the Trio San José”-, el meu pare, els seus companys
i els nois de les melenes, van acabar alguna matinada, tancant el
local entre copes i guitarres.

a una taula i tocant guitarres! - En Paul parla una mica de castellà i
hem cantat “Bésame mucho”...
Els Beatles cantant un bolero! Impossible! Però el meu pare
no deia mentides i uns anys després es va editar la cançó a
l’àlbum Anthology 1.
Al cap d’una setmana vaig rebre una postal d’en
Paul McCartney, una foto firmada pels quatre amb
dedicatòria de John Lennon i un pòster fantàstic
dedicat a la meva germana Montse. Sempre
he estat un mitòman i per això el súmmum
de la meva felicitat va ser quan el pare em
va regalar la seva guitarra, la que havien
tocat en John i en George (en Paul és
esquerrà, merda!).
Què cofoi anava jo a tot arreu amb
aquella guitarra i amb aquella
història que, val a dir, gairebé
ningú es creia. La llàstima
és que així com la postal
i la foto autografiada
van quedar a casa ben
guardades, la guitarra es va
convertir en la meva companya
inseparable. I per culpa d’això un cap
de setmana, a la torre d’uns amics anglesos
de Castelldefels, mentre estàvem a la platja, uns
malfactors van entrar per endur-se quatre coses i una
d’elles va ser la meva estimada guitarra.

La conferència des d’Àustria d’aquell diumenge a la nit va
començar com era habitual: com esteu... què ha fet el Barça... i
després la bomba! Saps amb qui estic?

PD. Avui que ja no hi són ni en John, ni en George, ni el meu
pare, toco alguna de les primeres cançons del Beatles, que ell em
va ensenyar, i penso que l’Espinàs te tota la raó quan diu que
“l’afecte perdura en la memòria dels gestos”.

Jo a Barcelona i el meu pare alternant amb els meus ídols asseguts

Ah! I que Déu salvi per molts anys al senyor Pablo!

