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Editorial
quest mes L’Altaveu fa deu anys. Sembla ahir quan miràvem de
fer possible editar una revista local, sense ajuts ni subvencions, lliures
de criteri i amb la humil voluntat de ser la revista del poble, un poble
que estimàvem i estimem tots els que vam fer possible L’Altaveu,
fóssim o no fills de Ribes.

Els inicis són durs per a tothom, però la persistència I la constància ens han donat
continuïtat.
Deu anys donen per molt, i si un és para a fer recompte de tot plegat es sorprèn
positivament de la sort que ha tingut L’Altaveu de néixer i créixer a Sant Pere
de Ribes. Sort de comptar amb els col•laboradors que mes rere mes fan possible
uns continguts amb ànima, amb intenció de compartir, de vegades saviesa, de
vegades experiències, informació, creativitat… L’Altaveu està obert a l’exercici
de compartir.

La Juani
Míriam Ojeda
Patricia Sazatornil
Isabel Ojeda
Joan Rosquellas
Esther Larrosa
Montserrat Rosell
Javier Pradanas
Xavier Callao
Julià Álvarez
Pepe Cabello
Josep Miret i Mestre
Xavier Miret i Mestre
Lidia Raventós
Irene Colom
David Mata
Adrià Colom

I han compartit amb nosaltres persones molt especials, molts encara hi són, però
voldria anomenar a en Salvador Perelló, en Xus Durán, en Manel Ojeda, i amb
el permís de la seva família, “el nostre” Josep Lluís Palacios, persones que d’una
manera o d’una altra han deixat empremta a L’Altaveu.

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

No penseu que ens oblidem de vosaltres, els lectors, sou la fita de tots nosaltres,
gràcies.

A els que hi són, gràcies, moltes gràcies per oferir-nos un bocinet d’allò que sabeu,
o que sentiu, per contribuir tan generosament a la continuïtat abans esmentada. I
sisplau no ens abandoneu, perquè L’Altaveu no és un gruix de continguts, sinó
un farcit d’aquests bocinets que cadascun de vosaltres feu possible mes a mes.
I doncs com ja hem dit al principi que L’Altaveu mai ha rebut ajuts ni
subvencions, no és gaire difícil d’esbrinar qui són el pilar d’aquesta revista. Els
patrocinadors, anunciants. Sense ells qualsevol esforç no veuria mai la llum. Ells
fan possible que cada edició surti al carrer i arribi a les llars, que tothom de forma
gratuïta pugui gaudir dels continguts. Gràcies, moltes gràcies, perquè sabem que
molts de vosaltres sou conscients d’aquest fet, i sou amb nosaltres des del primer
dia. I moltes gràcies per confiar-nos la promoció de les vostres empreses i botigues,
ens afalaga la confiança dipositada en nosaltres.

Fins aviat!

Sumari
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L’Altaveu és un mitjà
plural i no comparteix
sempre l’opinió dels seus
col.laboradors
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Ribes Carnaval 2014
Fotos: Xavier Callao
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Les Roquetes Carnaval
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2014
Fotos: Pepe Cabello
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ES DONEN A CONÈIXER LES FOTOGRAFIES GUANYADORES
DEL CONCURS OBJECTIU SABRE
• La millor fotografia ha estat “Sant Pau Xic” de Josep Anton Esteve.
• En total, s’hi ha presentat 34 obres i un total de 15 participants.
La fotografia “Sant Pau Xic”, del vilafranquí
Josep Anton Esteve, únic participant de fora
del municipi, ha estat la guanyadora de la 9a
edició del concurs fotogràfic Objectiu Sabre
que es convoca en motiu de la Festa Major
d’Hivern de Ribes, Sant Pau.
El jurat, compost pels fotògrafs ribetans
Berta Vicente i Xavier Callao, i també per
la representant de la Comissió de Balls
Populars, Núria Giralt, ha atorgat el primer
accèssit a la millor fotografia finalista a Ninna
Yvonne per “Tradició”, mentre que el segon
accèssit ha anat a parar a la instantània de
Josep Maria Franco, “Ribes crema, Ribes
pren foc”.

“Sant Pau Xic”, del vilafranquí Josep Anton Esteve, guanyador del
Objectiu Sabre 2014.

Enguany s’han presentat a concurs 34 obres
i un total de 15 participants. El premi a la
millor fotografia està dotat amb 150 euros,
mentre que, tant el primer com el segon
accèssit, no tenen dotació econòmica.
El passat dimecres 26 de febrer, a les
19’30h, es va fer el lliurament de premis.
Posteriorment, va quedar oberta l’exposició
fotogràfica amb tots els treballs participants.
La mostra es podrà visitar, fins el 22 de març,
a la biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes.
Departament de premsa i comunicació.
Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
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Esquerra: “Tradició” de Ninna
Yvonne.
Dalt: “Ribes crema, Ribes pren
foc” de Josep Maria Franco.
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Daniel Valle Rocha
Fisioterapeuta
Col. nº 3292

Tinc mal d’esquena!!!
He d’anar al fisio?
El mal d’esquena és una patologia freqüent en totes les
consultes de fisioteràpia. Segur que alguna vegada al
llevar-nos no podíem girar el coll o no podíem aixecarnos per una lumbàlgia!
És fàcil que el pacient ens expliqui que té una rectificació
(sensació de pal d’escombra a l’esquena), que sembla un
robot o que té la sensació de que té una agulla clavada
al pit.
Doncs bé, el que coneixem per esquena és el que
anomenem columna vertebral i es composa de 24
vèrtebres i el sacre. Les set primeres vèrtebres són les
cervicals, que són les més petites, les dotze següents són
les dorsals i les cinc últimes són les lumbars, que són les
més grans.
Davant una lesió d’esquena les vèrtebres adopten
diferents posicions de flexió, rotació i inclinació en
funció de l’estat del múscul. Exemple: pacient amb dolor
lumbar acompanyat d’impotència funcional. “M’he
quedat enganxat!, No em puc moure!” Segur que trobem
contractura muscular lumbar amb possible rectificació,
o rotació i inclinació vertebral d’una o varies vèrtebres
lumbars.
És un error tractar només l’estructura (posició de la
vèrtebra). Les parts toves, els músculs, donen moviment
a l’estructura. Si no millorem l’elasticitat i el to muscular,
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la vèrtebra als pocs dies adoptarà la posició de la
contractura.
En el Centre de Recuperació Funcional, treballem
fisioterapeutes amb anys d’experiència, que continuem
formant-nos i assistint a diferents cursos relacionats amb
la nostra professió. Apliquem tècniques no doloroses
als nostres pacients de teràpia manual, com osteopatia
estructural o mètode Pold entre altres, tècniques
de massoteràpia, cinesiteràpia passiva i/o activa,
estiraments, etc. La finalitat del tractament és treballar
sobre l’estructura muscular, tendinosa, lligamentosa i
òssia en el seu conjunt.
També ensenyem exercicis per recuperar i/o millorar
l’estat muscular donant molta importància a l’educació
sanitària. Per nosaltres és important que el pacient que
ve a la nostra consulta entengui quin és l’objectiu i el
tractament complert de fisioteràpia.
nostra consulta entengui quin és l’objectiu i el tractament
complert de fisioteràpia.

Neix la Junta Local de Sant Pere de Ribes Contra el Càncer
El passat 13 de febrer va tenir lloc la presentació oficial de la
Junta Local de Sant Pere de Ribes de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer (AECC). Una presentació que va omplir la
sala d’actes de la Biblioteca Manuel de Pedrolo de gent i
d’emocions i on es va recordar la importància d’ajudar a
totes les persones que han patit o pateixen aquesta malaltia.
A través d’aquesta Junta Local es vol donar suport als
afectats i a les seves famílies oferint recolzament psicològic
i emocional de la forma més propera i personal possible.
De moment, la Junta de Sant Pere de Ribes no compte ni
amb un espai físic ni amb un telèfon on atendre a totes
les persones que ho necessitin, però estan treballant
per aconseguir-ho. També s’estan organitzant diversos
esdeveniments dels quals tindrem notícies ben aviat per tal
d’informar, divulgar i lluitar contra el càncer recaptant fons
destinats a la investigació.
La Junta està formada per Núria Sardà, Àngels Garcia,
Imma Roig, Jordi Mestre, Norbe Muniategui i Teresa Rigual,
persones que d’una manera o una altra s’han vist vinculades
amb aquesta malaltia i que fa mesos que estan treballant
perquè aquest projecte tiri endavant. De moment, totes
les persones que ho vulguin, es poden posar en contacte
amb la Junta a través de la seva pàgina de Facebook:

(https://www.facebook.com/aeccribes).

Lidia Raventós
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Un reportatge de:
Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

AMSTERDAM
La ciutat dels canals
L’Altaveu d’aquest mes ens

porta a una de les ciutats més maques
i encantadores d’Europa: Amsterdam.
La ciutat és ideal per fer una escapada
de quatre o cinc dies on podreu gaudir
de gairebé de tot: un espectacular
patrimoni cultural, infinitat de passejos
amb encant, història, oci i moltes coses
més.
Aquest viatge el vaig fer ja fa molts anys
i ni més ni menys que en autobús!! Pels
menys agosarats hi ha un munt de
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companyies low cost que fan sortides
diàries: Vueling, EasyJet, Tuifly, Iberia,
entre altres.
La ciutat d’Amsterdam està assentada
sobre petites illes unides per centenars
de ponts. Els canals de la ciutat formen
un paisatge màgic per on passejar.
L’arquitectura de la ciutat conserva
les cases antigues i els carrers amb
llambordes. Conviuen en harmonia
algunes mansions del segle XVII i
edificis de l’avantguarda arquitectònica
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del segle XX. També crida l’atenció
(tot i que és molt típic d’altres ciutats
europees) trobar esglésies convertides
en centres culturals, teatres i fins i tot
en bars.
La història més recent de la ciutat ha
estat marcada per un dels episodis
més dramàtics de la història: la Segona
Guerra Mundial. Durant el període
els nazis ocuparen la ciutat i foren
deportats milers de jueus des de la
ciutat als camps de concentració i

extermini nazi. La Casa d’Ana Frank, al
centre de la ciutat, ha quedat com a
testimoni de l’holocaust.
Si el que voleu és visitar museus,
la ciutat no us decebrà. Els més
clàssics són: el Museu Nacional ( el
Rijksmuseum ), el Van Gogh Museum
(IMPRESCINDIBLE VEURE´L ) i el Museu
Municipal ( Stedelijk Museum). Però a
més d’aquests hi ha més de cinquanta
museus que es poden visitar. Existeix un
Amsterdam Pass que per un bon preu
et permet un ús il•limitat del transport
públic i entrada lliure als museus.
Una altra manera molt interessant de
moure’s per la ciutat és a través del
lloguer de bicicletes.
A més dels museus la ciutat compta
amb més de set mil monuments
declarats de valor històric. Si teniu pocs
dies hi ha diversos espais emblemàtics
de la ciutat que no us podeu perdre. La
casa d’Anna Frank , ubicada al costat de
la Westerkerk. El Museu Van Gogh, on

Imatge d’un estacionament de bicicletes a la ciutat. Segurament la bici és el
mitjà de transport més utilitzat pels habitants d’Amsterdam.
es pot admirar gran part de la col•lecció
del pintor. El Palau Reial ( Het Koninklijk
Paleis), ubicat davant del Monument
Nacional del Dam, a uns cinc-cents
metres de la Centraal Station. La casa
de Rembrandt, on el pintor va passar

Estampa típica de les cases ubicades a la vora del riu. L’encant de la ciutat rau
en els petits detalls més que en les grans construccions.

la seva vida familiar i on ensenyà els
seus alumnes. Es poden veure pintures
i dibuixos de l’artista.
L’ Oudekerk, és una centenària església
ubicada al barri Roig, envoltada de les
“vitrines“ dins de les quals s’exposen
les prostitutes. Certament és molt
impactant passejar pel Barri Roig. Dins
els aparadors les dones s’exposen
per ser captades pels clients. Aquest
passeig no deixa indiferent a ningú i
obre el debat sobre la prostitució i la
seva legalització. Hi ha opinions per
tot!!
El temple dedicat a Sant Nicolau,
protector de la ciutat des del segle XIV,
hi trobarem un impressionant òrgan,
tombes de personatges destacats de la
ciutat i altres curiositats.
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holandès), al segle XIII, que va permetre
el primer control de les inundacions.

Una de les moltes paradetes on es
poden trobar flors i plantes, tulipes i
llavors per plantar.
Un dels monuments més destacats da
la ciutat és el Monument Nacional del
Dam. Construït el 1956 es troba ubicat
davant del Palau Reial, i a prop del centre
comercial Bijenkorf. Cada 4 de maig a la
plaça es realitza una solemne cerimònia
de commemoració pel Dia de les Víctimes
en la Segona Guerra Mundial. A aquesta
plaça fou construït el primer dic (dam en

12

En quant a l’oci, la ciutat té una infinitat
de locals oberts gairebé totes les hores
del dia. El més típic i diferent en relació
amb el nostre país són els coffeeshops on
a més de prendre alguna cosa de veure
es poden adquirir algunes substàncies
com per exemple la marihuana, hachís
o altres drogues que a la majoria de
països europeus estan prohibits. És
una experiència entrar-hi i veure com
els ciutadans de la ciutat ho viuen com
alguna cosa del més habitual. Gairebé la
majoria es concentren a Leidseplein.
La plaça Rembrandt (Rembrandtplein) és
una plaça cèntrica, amb una gran estàtua
en honor al pintor, on es concentren
una important varietat de bars, pubs,
restaurants, discos, cines i altres locals
de diversió.
La ciutat d’Amsterdam no descansa mai
així que trobareu en tot moment espais i
llocs per divertir-vos i aprendre. Infinitats
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La imatge més típica dels visitants a
la ciutat: els canals d’Amsterdam amb
bicis lligades a les baranes dels ponts.
d’artistes als carrers (sobretot al Dam,
Ledseplein i en mercats i fires) donen
encara més vida a una ciutat amb un
encant inqüestionable.
El mercat de les flors també és un lloc
molt típic per passejar. El mercat està
composat d’unes botiguetes flotants
on es venen tulipes, plantes, llavors i
diversos records de la ciutat
Per acabar, és molt recomanable fer
un petit creuer pels canals de la ciutat
perquè es veurà la ciutat des d’una
perspectiva diferent i li trobaran encara
més encant, si hi cap!

Activitats 2014
Activitats 2014
La Associació Grupo Unicornio
ofereix
al 2014:
La
Associació
Grupo Unicornio
ofereix
al 2014:
1. Treball amb el poder personal i l'animal de
1.

poder a la Roda de Medicina.
Treball amb el poder personal i l'animal de
2. poder
Curs adelapintura
Roda devisionària.
Medicina.

Curs
noves visionària.
freqüències i sanació pel so.
2.3. Curs
dede
pintura
Curs
de xacres
amb
3.4. Curs
ded'harmonització
noves freqüències
i sanació
pelbols
so. de
quars.
4. Curs d'harmonització de xacres amb bols de
5. quars.
Tallers de tambors xamànics i trobada amb
l'animal de poder.
5. Tallers de tambors xamànics i trobada amb
6. l'animal
Club dedelectura
poder.amb el llibre de David Miller
“Conectando con los Arcturianos.”
6. Club de lectura amb el llibre de David Miller
7. “Conectando
Meditacionscon
i ensenyaments
del Triangle
los Arcturianos.”
Sagrat per a la pràctica de les tècniques Arc7. Meditacions i ensenyaments del Triangle
turianes.
Sagrat per a la pràctica de les tècniques Arc8. turianes.
Càmeres hologràfiques de sanació personal
per a l'alliberament de traumes i bloquejos,
8. Càmeres hologràfiques de sanació personal
per recuperar el poder personal i accelerar
per a l'alliberament de traumes i bloquejos,
el procés evolutiu.
per recuperar el poder personal i accelerar
9. el Cursos
l'Escuela Arcturiana de Tecnologia
procés de
evolutiu.
Espiritual presencials i en línia.
9. Cursos de l'Escuela Arcturiana de Tecnologia
10. Espiritual
Concert presencials
de hang i altres
instruments per Rai en línia.
vi Ramoneda.
10. Concert de hang i altres instruments per Ra11. vi Projecció
del film “La Joya Azul”.
Ramoneda.
12. Projecció
Altres esdeveniments
i activitats.
11.
del film “La Joya
Azul”.
12. Altres esdeveniments i activitats.
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Javier Pradanas
Xef de cuina

L a nova
n o v a cuina
cuina
La

Fricandó amb xampinyos
Ingredients per a 4 persones:
12 talls de vedella
(especial per a fer fricandó)
1 ceba
2 pastanagues
1 porro
3 grans d’all
½ litre de vi negre
4 tomàquets grans
1 quilo de xampinyons
Sal
Pebre
Farina

PREPARACIÓ
Començarem enfarinant els talls de vedella que haurem salpebrat prèviament. Els fregirem poc i reservarem.
Netejarem i tallarem les verdures, excepte els tomàquets, i les passarem pel turmix fins aconseguir una pasta
sense grumolls. Ho posarem en una olla amb oli i ho ofegarem durant uns 20 minuts aprox. Tot seguit hi
afegirem els tomàquets ratllats i ho deixarem coure 10 minuts més. Transcorregut aquest temps, afegirem el vi
i el deixarem que redueixi a 3/4. Posarem els talls de vedella i ho cobrirem tot amb aigua. Ho deixarem coure
durant 1 /1.30 h. (el temps dependrà del foc i la carn).
En una paella amb oli saltejarem els xampinyons, tallats prèviament, amb l’all picat. Uns 10 minuts abans de que
acabi la cocció de la vedella els hi afegirem.
Ho servirem acompanyat d’arròs blanc saltejat o pure de patates.

BON PROFIT!
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A IX Ò N O
HI HA
QUI HO E
NTENGUI

LA PLAÇA I LA FONT
Eren dos quarts i mig de vuit del vespre. Una hora abans un accident
entre motocicleta i camió havia cridat l’atenció de veïns, veïnes i
passejants, persones encuriosides per l’enrenou, la sang i les
sirenes.
Al dia següent tothom ja en parlava. Era la notícia del dia. El tema de
les tertúlies al carrer i en els bars, a les botigues i a les llars. Coses
del poble que es van anar fent grans.
Al migdia, en la televisió nacional se’n va parlar: una de les víctimes
de l’accident havia estat identificada com una de les caps de la màfia
corsa amagada en les nostres terres. I el comentari general va
ser rotund: per una vegada que es parla de nosaltres i
només surt sang.
Les notícies tenen aquestes coses, es deia
pel carrer en aquells dies. No interessen si
no són problemes, accidents, conflictes,
queixes... però la veritat és que ignorem
els efectes de tot plegat.
Han passat vuit mesos. Avui la plaça ha
estat escenari d’un replegament de cables,
càmeres, grues, persones de totes les edats
i trapelles de tota mena. I res no sembla que
permetrà aturar les intencions d’un equip de parla
angloamericana que han ocupat literalment la plaça, la font
i les cantonades.

meravellós. Anirem, mica en mica i no de cop, a sol•licitar feina de
qualsevol mena, a oferir serveis, productes i tot tipus d’activitat
comercial i lícita evidentment. Serem espectadors, sense deixar de
desitjar estar al costat dels protagonistes.
Hi ha qui s’ha proposat exhibir la nostra més íntima
història, els nostres tresors del pas del temps,
organitzant visites comentades i teatralitzades
pels carrers, palauets, masies i muntanyes.
Petits museus de la quotidianitat que han
sobreviscut a les guerres, les misèries i la
fam.
Se’ns dubte la cultura mou. La cultura
empeny. I aquella notícia, que per coses del
destí es va arribar a veure per la BBC o la
CNN, ens ha dut a fer una petita volta al món
sense sortir de casa, des de la nostra plaça i per
la nostra font.
I obrirà les portes de nou el nostre Ajuntament, sense efectes
especials i per una bona i justa causa. Hi estem totes convidades!

El poble ha estat escollit escenari de la recreació d’una mítica
pel•lícula. Arribaran artistes i periodistes de tot arreu i serem
notícia en les cartelleres, les ràdios i les televisions.

La juani.

El poble de mica en mica anem coneixent la notícia i es nota. Els
bars i botigues es vesteixen de cinema. Som especialment pulcres
però, en no explicar-ho tot, és a dir que farem veure que tot és

PD. Petit homenatge, amb retard, als 20 anys de la mort de Fellini
(1920-1993) a totes les places i a totes les fonts de la nostra Dolce
Vita i un missatge per no oblidar: per carnaval, tot s’hi val!
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L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
APROVA EL PRESSUPOST DE 2014.
El govern d’UM9 i CiU–ViA ha obtingut el recolzament d’ICV. PSC i PP hi ha votat en contra.
Punt final als pressupostos prorrogats a Sant Pere de Ribes. El govern
municipal va aconseguir, al ple celebrat ahir dimarts al vespre, sumar els
suports necessaris per tirar endavant els comptes de 2014. A la proposta
presentada per UM9 i CiU–ViA s’hi va sumar, des de l’oposició, ICV. Per
la seva part, tant el PSC com el PP, també a l’oposició, hi ha votat en
contra.
Els números de 2014 es basen en el compliment de 4 objectius: el
manteniment de la plantilla actual de treballadors; fer-se càrrec de les
obligacions contractuals existents fins a la seva finalització; l’assumpció
dels convenis amb diferents organismes, i ser fidels al compromís de
col•laboració amb la societat activa. En aquesta línia, s’ha prioritzat,
d’un cantó, millorar l’estat del municipi pel que fa a la via pública i els
equipaments municipals, dels que l’executiu considera que en els darrers
anys hi ha hagut un cert endarreriment; i, de l’altra, optimitzar la gestió
de l’Ajuntament amb l’objectiu de ser més eficients i que això suposi
mantenir una política d’austeritat.
Per a l’alcaldessa, Anna Gabaldà, que tot just la setmana passada va
oferir una explicació detallada dels comptes en dues presentacions
obertes a la ciutadania, “després de 2 anys de pressupostos prorrogats,
cal que l’Ajuntament disposi d’un pressupost que ens permeti encarar el
futur amb un bri d’esperança”. Gabaldà ha afegit que “la proposta d’avui
es genera per complir el pla de govern i les seves accions a curt termini”.
Uns comptes que s’han elaborat tenint coneixement de les inversions
de la Generalitat al nostre municipi per aquest any, que s’han de traduir
en l’inici de les obres de construcció del nou ambulatori a Ribes, l’últim
trimestre d’aquest 2014; en la concessió de 10 places públiques més, a
banda de les 5 que ja es tenen, de centre de dia; i en la confirmació que
l’IES Montgròs tindrà batxillerat.
Amb tot, el Pressupost Municipal de 2014 ascendeix gairebé a 23
milions d’euros (22.798.197,38), la meitat dels quals es destinaran als
àmbits de Serveis a les persones (25,45%) i Serveis territorials i via
pública (28,97%). La resta són pel Funcionament intern de l’ajuntament
(21,24%), Governació i mobilitat (10,21%), Deute (9,22%), Òrgans de
govern i mitjans de comunicació (3,77%) i Promoció econòmica (1,14%).
Dels més de 22 milions d’ingressos, el regidor d’Hisenda, Lluís Giralt,
ha destacat d’entrada la revisió a la baixa de l’IBI, com a mesura
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per reduir la pressió fiscal a la ciutadania, i la rebaixa de la taxa
d’escombraries en locals i solars sense activitat. Giralt ha dit que “la
previsió d’ingressos restants, s’ha fet segons el padró i a partir de la
dinàmica d’anys anteriors, sempre sobre quantitats assegurades o de
les que es té una previsió sòlida de recepció”. El titular d’hisenda ha
incidit en què “s’està pendent d’altres ingressos, com la confirmació
final dels fons de cooperació local, uns diners que de moment no
s’han incorporat i que, quan arribin, suposaran una modificació de
pressupost”.
El nou pressupost vol donar resposta a les necessitats socials
generades per la crisi. Així, per atencions benèfiques i assistencials
s’hi destinaran 103.000 euros; s’incrementaran les beques d’estudi,
i es reservaran 30.000 euros per destinar a cooperació. En altres
àmbits, com el de cultura i joventut, es planteja la recuperació i creació
d’espais de cultura i convivència. Per aquest motiu, s’ha fet una reserva
de 90.000 euros per poder iniciar els processos de recuperació dels
espais del Local i del teatre de les Roquetes. Més aspectes importants
on incidiran els pressupostos seran en educació, fent un esforç de
suport a l’activitat de les llars d’infants, per tal de mantenir-ne la seva
viabilitat; a urbanisme, habitatge i medi ambient, s’hi ha inclòs una
reserva de 300.000 euros per a l’arranjament de la Casa de la Vila; de
160.000 euros per a millores en l’enllumenat; i on també s’obrirà una
línia de subvencions pròpia, dotada amb 50.000 euros, per la millora
de l’accessibilitat en vivendes de persones grans i/o amb handicaps
físics.
En el torn d’intervenció dels grups de l’oposició, la portaveu del PSC,
Abigail Garrido, ha explicat que “creiem que és un pressupost opac i
poc transparent. No ens refiem de vostès, no els tenim confiança”, en
referència, entre d’altres coses, a que s’hagin integrat en una de sola
les partides de Ribes i les Roquetes. Per la seva banda, el regidor
del PP, Javier Rodríguez, ha afirmat que “no sabem com qualificar
políticament el pressupost. És totalment contradictori i només s’han
dedicat a quadrar números”. En darrer terme, la representant d’ICV,
Bàrbara Scuderi, ha dit que “teníem el compromís de tirar endavant
això i hem trobat els mecanismes perquè les negociacions hagin anat
per bon camí”.
Departament de premsa i comunicació.
Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

SALUT
L’Altaveu nº 88 any 2014
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Sabies
què...
RIBES I LA SEVA MÉS QUE CENTENÀRIA
PREMSA PERIÒDICA.
Xavier Miret i Mestre

D’una de les coses que n’estaven més orgullosos
els ribetans de principis de segle XX era d’haver estat
capaços d’editar periòdics locals ja des de 1910. I és que
la cosa tenia el seu mèrit. En un poble de marcat caràcter
rural i de només 2.000 habitants aconseguir publicar un
setmanari o quinzenari és quelcom remarcable. El cert és
que sortosament els nivells d’alfabetització ja eren molt
elevats i malgrat que la gent més hisendada molt sovint no
residia al municipi encara hi havia al poble representants
de tot l’espectre social, i en ell gent amb temps i formació
per a tirar endavant un vehicle de comunicació de tanta
importància com un periòdic.
Els periòdics són un dels elements més significatius
de la societat moderna ja des del s. XIX, com també ho foren
les associacions i els avenços tecnològics que marcaren
una època de ràpid progrés positiu. Que una població
aconseguís editar un periòdic volia dir que disposava d’un
mitjà de comunicació social on tant aviat s’hi difonien
notícies, com s’hi publicaven creacions literàries, com si
esplaiaven o debatien tota mena de temes culturals, socials
o fins i tot polítics. Els periòdics eren i són un important
vehicle d’aprenentatge i socialització. La seva existència va
lligada a la llibertat de premsa, tantes vegades reprimida al
nostre país.
Ribes, entre d’altres fites aconseguides al segle
XX pot inscriure-hi la de l’existència de periòdics que, si
relacionem només els de fins al 1936 són els següents:
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MONTGRÒS: 1910-1913.
LA PENYA: 1911-1913.
LA TIMBA: 1912.
FULLA SOCIAL: 1914-1916.
CASTELL DE RIBES: 1916-1919 I 1922-1923.
LA VEU DE RIBES: 1916-1917.
L’ESTEL 1934-1936.
Val a dir que els periòdics són importants per a
mantenir i impulsar la comunitat local, sens dubte són
catalitzadors d’iniciatives diverses. Els periòdics de temps
passats són portadors d’un important llegat cultural i
una font històrica de primer ordre. Per aquest motiu
des de diverses institucions públiques hi ha interès en
anar aconseguint i posar a disposició de la gent aquestes
publicacions. Se n’han conservat pocs exemplars i encara
n’hi ha pocs a les col•leccions d’arxius i biblioteques
públiques.
Els nous mitjans tecnològics permeten fer
accessible a través d’internet aquestes publicacions i així
si fins ara es podia consultar només la col•lecció de La veu
de Ribes que posseeix la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
a través d’ARCA (http://www.bnc.cat/digital/arca/), que és
dipòsit digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya, des
començament d’any ja tenim a l’abast una altra publicació.
A través del Grup d’Acció Cultural de Ribes vam fer
arribar a la Biblioteca Manuel de Pedrolo una col•lecció de
La Penya, que m’havia fet a mans la Sra. Feliciana Bertran
i Planes, filla de Ròmul Bertran, un dels joves estudiants
que en 1911-1913 formaven part del consell de redactors
d’aquesta publicació. Tot i ser de poca durada temporal
té un notable nivell de continguts tant d’àmbit local,

Montgròs, nascut el 1910 va ser el primer
periòdic local.

La publicació La Penya, d’aquesta antiga
publicació ara ja n’hi ha una col•lecció a
l’abast del públic.

com català, abastant totes les temàtiques culturals
i incloent-hi atenció a la regeneració nacional que
s’estava produint en aquell moment. La condició
per al dipòsit d’aquest document, ara ja complerta,
era que fos inclòs al dipòsit digital TRENCADIS, de la
Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Ara el nostre poble ja és present al fons de
revistes locals de TRENCADÍS (http://trencadis.diba.
cat/) fet que és un pas endavant més en l’objectiu

d’anar aconseguint col•leccions de les publicacions
dels nostre poble i la seva difusió.
Aquestes antigues publicacions són una
mostra de la vitalitat del nostre poble, que encara
que ha tingut els seus estroncaments i alts i baixos,
ha permés que fins i tot als nostres dies hi continuï
havent una iniciativa periodística. Que per molts
anys puguem gaudir d’un mitjà de comunicació com
l’Altaveu.
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Fulla social va ser un periòdic de breu durada,
que va cobrir l’espai periòdistic local quan ja
havien desaparegut el Montgròs i La Penya.

’Altaveu
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Per Montserrat Rosell

LA CASA GRAN

lÍnies del temps

La masia coneguda com la Casa Gran
està situada al nucli de Palou.
És un edifici aïllat de planta basilical
i tres crugies. Consta de planta
baixa, pis i golfes i té la coberta
a dues vessants amb el carener
perpendicular a la façana. El frontis
es composa simètricament segons
tres eixos, definits per obertures d’arc
pla arrebossat, excepte el portal,
que és d’arc de mig punt adovellat.
Els finestrals del pis tenen sortida a
balcons de baranes forjades. A les
golfes hi ha tres petits pòrtics d’arc
de mig punt. A la resta de façanes les
obertures són d’arc pla arrebossat i es
troben distribuïdes de forma aleatòria.
L’acabat exterior és arrebossat i pintat
de color blanc a la façana principal i de
color terrós a la resta. La casa es troba
frontalment tancada per un baluard,
obert amb una portalada de pilars
ceràmics.
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La Casa Gran
Carrer Palou 11 amb Carrer del Racó

Al cadastre de l’any 1730 hi consta la
Casa Gran, habitada per Pere Puig.
Més endavant, segons consta en el
llibre d’Apeo de l’any 1847, la masia
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pertanyia al marquès de Sant Mori,
Diego de Moixó i Cerdà, qui també era
propietari de La Torreta.
Font: Patrimoni Cultural

La Bomba
La primera vegada que es va
produir un avís de bomba a
l’edifici on treballava, va
causar una forta commoció
entre el personal i alguna
escena confusa que ja he
explicat. La segona vegada
es va mantenir el clima
d’incertesa i ensurt a l’hora de
desallotjar l’edifici a la carrera.
Però la naturalesa humana té
certa predisposició a adaptar-se a les circumstàncies i
quan gairebé cada quinze dies es produeix la trucada
amenaçadora apareix certa relaxació imprudent a l’hora
de complir les normes que la seguretat imposa i, a la
manera dels primers cristians que amb gest resignat
saludaven l’aparició dels lleons al circ, quan el conserge
avisava del perill, la gent desfilava escala avall d’esma i
sense l’emoció de les primeres vegades.
Un grupet, en el que jo m’incloïa, abandonàvem
la feina amb certa complaença per tal de reagruparnos en un bar proper, menjar, beure i especular amb la
possibilitat que l’amo rialler d’aquell acollidor establiment
ple de gom a gom fos l’autor de les malèvoles trucades.
Aquesta habitud va fer que alguns temeraris ni
tan sols abandonessin els seus despatxos quan es produïa
l’avís. I, vist ara, no els hi faltava raó perquè un dia, sense
prèvia trucada, la bomba va esclatar.
Resulta que al pis de sota nostre estava l’ambaixada
dels Estats Units i, malgrat la vigilància a les portes de
l’edifici, Terra Lliure va aconseguir el seu objectiu.

“Un artefacto de mediana potencia
estalló a la una de la tarde de
ayer en el consulado de EE. UU. en
Barcelona, causando ocho heridos
de diferente consideración” deia el
diari.
Cony amb “el artefacto de mediana
potencia”! Vuit ferits, els ascensors
desplomats i l’escala sense barana que per
miracle va resistir l’allau de gent de les plantes
superiors fins que els bombers, veient la seva precarietat,
la van tancar quan encara quedàvem els més endarrerits
a dalt.
No diré que la situació fos agradable però vist ara, i
amb tota la meva consideració pels ferits, per sort cap
d’ells massa greu, no hi guardo mal record d’aquella
experiència.
En sentir l’explosió que va sonar extremadament aguda,
com un munt de llamps caient al mar, per la finestra
que donava al patí de llums, vaig veure desplomar-se en
càmera lenta la paret vidriera de l’escala principal mentre
els vidres i la persiana del meu despatx saltaven pels
aires. No vaig prendre mal i, quan amb altres companys
ens vam assegurar que tots estàvem bé, poc a poc vam
anar evacuant l’edifici. Als darrers, amb l’escala tancada,
ens van treure amb una grua per la finestra cosa que
essent un cinquè pis té la seva conya.
P.D. He sortit d’alguns llocs amb la cua entre cames,
d’altres per la porta gran, però aquella ha estat l’única
vegada que ho he fet per la finestra. Imagino que el
valent bomber que em va ajudar, acostumat a salvar
belles damisel•les, deuria quedar una mica decebut.

