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bril és el traspàs del fred justificat per l’hivern recent deixat enrere, a 
la calor venidora.

El temps és boig, i les persones en conseqüència ho semblem de vegades 
per la indumentària que duem. Uns mantenen encara la llana, mentre 
els altres ja llueixen tirants. És d’impàs de temps on tot està justificat.

Temps també de pensar en roses i llibres, d’enamorar-se del llegir i de la subtilesa 
de la rosa, Sant Jordi, el drac antiga i bella tradició de casa nostra.

Fem Ribes una vegada més, aquesta edició situada a la carretera del Carç, ens ha dut 
el comerç al carrer amb la Fira hivern. Cada cop més constituïda i més reconeguda. 
Tot i que el temps no va ser massa considerat amb el públic i expositors, va anar 
prou bé malgrat les inclemències.

Inclemències que a hores de tancar aquesta edició ens acompanyen en forma de 
vent i pluja.

Restem a l’espera que per les vacances de Setmana Santa sigui el sol i les altes 
temperatures les que ens acompanyin per gaudir de ple sense paraigües.

Fins aviat!

SANT JORDI GLORIÓS

Sant Jordi té una rosa mig desclosa,

pintada de vermell i de neguit;

Catalunya és el nom d’aquesta rosa,

i Sant Jordi la porta sobre el pit.

La rosa li ha contat gràcies i penes

i ell se l’estima fins qui sap a on,

i amb ella té més sang a dins les venes

per plantar cara a tots els dracs del món.

Josep Maria de Segarra (1894-1961)
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Del 18 al 23 d’abril  
8,30 hores (fins 22 hores)
Exposició dels dibuixos del premi de redacció i dibuix infantil de la Unió 
de Comerciants i Empresaris de les Roquetes (UCER)
Mercat Municipal La Sínia
Organitza: Ucer, Unió de Comerciants i Empresaris de les Roquetes

Dimecres 23 d’abril
9 a 11 hores
Sardanes i  confecció de punts de llibre
A la plaça Llobregat
Organitza: Institut Xaloc de les Roquetes en col•laboració amb el Grup 
Sardanista Tamborí
11.30 a 13 hores
Lliurament de Premis Sant Jordi de narrativa en català, castellà, anglès 
i alemany i fotografia matemàtica
Al Centre Cívic l’Espai
Organitza: Institut Xaloc de les Roquetes 
16 a 20.30 hores
LES BIBLIOTEQUES SURTEN AL CARRER!
A la plaça Maria Mercè Marsal, amb les  activitats:

16 hores
Exhibició Arts Marcials
Organitza: Associació Spartae d’Arts Marcials
17 a 18 hores: Taller de manualitats
Barrets i corones  de Sant Jordi
Per a nens i nenes a partir de 3 anys acompanyats dels seus pares i mares
Organitza: Servei de Cultura i Joventut
18 hores: Espectacle de màgia, amb el Mag Indi
Organitza: Servei de Cultura i Joventut

Durant tota la tarda hi haurà una paradeta amb autors 
locals signant els seus llibres.

A la plaça Llobregat, amb les  activitats:
17 a 18 hores
Tallers de manualitats
Per a nens i nenes a partir de 3 anys acompanyats dels seus pares i mares
Organitza: Servei de Cultura i Joventut
18 hores
Espectacle d’hora del conte Històries de Dracs, a càrrec de Clara 
Ribatallada (Narració de contes combinada amb música en directe 
d’acordió diatònic).
Organitza: Servei de Cultura i Joventut

19 hores
Lliurament de premis de redacció i dibuix infantil de la Unió de 
Comerciants i Empresaris de les Roquetes (UCER)
Organitza: Ucer, Unió de Comerciants i Empresaris de les Roquetes

17,30 hores
Lliurament de Premis del Concurs de Poesia  de Sant Jordi
Casal d’Avis de Ribes
Organitza: Casal d’Avis de Ribes

Dijous 24 d’abril
18 hores
Hora del conte: Un lleó a la biblioteca, a càrrec de Sandra Rossi
Per a nens i nenes a partir de 3 anys acompanyats dels seus pares i 
mares
Biblioteca Josep Pla
Organitza: Servei de Cultura i Joventut

18.30 hores  
8è Recital Poètic dels poetes del Cor Literari del Garraf
Primera part: Homenatge a Joan Vinyoli amb motiu de l’any Vinyoli 
amb les veus dels poetes del grup. Presentat per Antònia sabater.

Segona part: Els poetes del Cor Literari reciten els seus poemes.
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Cor Literari del Garraf

Divendres 25 d’abril
18 hores
Presentació dels treballs de recerca, a càrrec d’un grup d’alumnes de 
Segon Batxillerat de l’Institut Alexandre Galí de Les Roquetes
Biblioteca Josep Pla
Organitza : Institut Alexandre Galí de Les Roquetes
18 hores
Tardes Literàries, a càrrec de Sílvia Romero
L’Illa, de GianiStuparich
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Servei de Cultura i Joventut

19 hores  
Inauguració exposició de fotografia Inspirat en Jaume Gómez, de 
Xavier Saumell, guanyador del I Concurs de Fotografia Jaume Gómez 
.Oberta fins el 10 de maig.
A la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Fem Ribes

SANT JORDI 2014          
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Dissabte 26 d’abril 
Actes del 15è Aniversari de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
11,30 hores
Projecció de l’audiovisual BMdP15, un repàs gràfic als 15 anys de la 
Biblioteca Manuel de Pedrolo.
Sala polivalent de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Servei de Cultura i Joventut
12  hores
Conte de Sant Jordi amb Cesca Mestres
Sala infantil de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Servei de Cultura i Joventut+
12,30 hores
Música de latin-jazz, funky i salsa  amb el grup Vyombo 
Sala polivalent de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Servei de Cultura i Joventut
19 hores
Presentació del llibre El Plagi de Silvia Romero
L’Escorxador
Organitza: Cor Literari del Garraf

Diumenge 27 d’abril 
12 hores
Exhibició Castellera amb els Castellers de les Roquetes
En acabar butifarrada popular
A la plaça de la Vinya d’En Petaca
Organitza: Castellers de les Roquetes

Dilluns 28 d’abril 
Dins el Actes del 15è Aniversari de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
18 hores
Hora del conte de l’Aniversari de la Biblioteca a càrrec de la Sandra 
Rossi acompanyats pels personatges del Gènius i la Valentina
Sala polivalent de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dimarts 29 d’abril  
Dins el Actes del 15è Aniversari de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
18 hores
Taller de manualitats  Fem el Bibliol 
a càrrec del personal de la Biblioteca
Inscripcions prèvies.Places limltades.
Sala polivalent de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dimecres 30 d’abril
15.30 a 17 hores
Club de lectura, conduït per l’Eulàlia Ribó
Lectura:L’illa de l’holandès, d’Arthur Golden
Biblioteca Josep Pla 
Organitza: Servei de Cultura i Joventut

RIBES / LES ROQUETES

Departament de premsa i comunicació
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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El valle del asombro
Amy Tan 
Castellano | Editorial Planeta
La espera ha valido la pena. Amy Tan, aclamada autora de El Club de la Buena Estrella,regresa con una maravillosa novela de madres e hijas, 
logros y pérdidas, secretos y deseos. 1912, Shanghái. Violeta es la hija adolescente de Lulú, una estadounidense propietaria de la mejor casa 
de cortesanas de la ciudad. Siempre a caballo entre dos mundos, y viendo cómo Lulú evita hablar del pasado, Violeta no acaba de encontrar 
su lugar, y está convencida de que su madre no la quiere...

Els ambaixadors
Albert Villaró .Premi Josep Pla 2014
Catalá | Destino
Any 1949. Catalunya és independent des dels Fets d’Octubre de 1934 i es refà de la invasió nazi. A l’Espanya tenebrosa del dictador 
Sanjurjo, un grup d’espies a la reserva, encapçalats pel mític mossèn Farràs, intenten desactivar l’amenaça sorda que posa en perill 
la supervivència de la joveRepública Catalana.Els ambaixadors és un mecanisme de rellotgeria, una ficció que juga amb la història 
amb imaginació, sentit de l’humor, un estil personalíssim i una punta de mala bava
Eufòria
Xavier Bosch
Català – Proa
Immobilitzat en un llit d’hospital després que un assassí a sou intentés pelar-lo –només ell en sap els motius–, en Dani Santana 
ha de suspendre temporalment la seva presència al capdavant de Punt de vista, el programa de TV10 que ha tret a la llum tot 
d’escàndols i exclusives de la ciutat. Incapaç d’estar-se quiet, decideix muntar un diari digital amb el Gratu, un paraplègic que ha 
conegut a l’hospital –un boig de les noves tecnologies–, i l’Agus, un periodista de la vella guàrdia a l’atur.

Quedeu-vos a la trinxera i després correu
Boyne, John 
Fanbooks
 El dia que esclata la Primera Guerra Mundial, el pare de l’Alfie Summerfield promet que no anirà mai a lluitar. Just l’endemà trenca 
la promesa i quatre anys més tard, l’Alfie encara no sap on és el seu pare, només que es troba lluny i en una missió ...

158
Dani Alba
Autoedició.
Una trama eròtica emmarcada en una web per gent casada o parella que porta a la Marta, la protagonista, a viure una aventura 
que no ha previst.

Don Batuta busca músicos para su orquesta
Autor:  Marta Azcona ,  María Menéndez-Ponte 
Bambú
A ver: ¿quién conoce realmente a Don Batuta? Esa es la misión de nuestro reportero: entrevistar al director de orquesta estrafalario, 
caprichoso y atolondrado que se cree el rey del mambo. ¡El bicho más raro de la escena musical mundial! Y lo va a mostrar tal como 
es, sin colorantes ni conservantes. Y en ello está nuestro protagonista cuando suena el teléfono…
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CARME FORCADELL, ACCIÓ I PENSAMENTS
Carme Forcadell

EDITORIAL SETZEVENTS
L’actitud d’una persona que representa l’actitud de moltes persones. Els articles que trobareu en aquest llibre són una eina útil per 
aquells qui no han comprès encara que, precisament, és la incomprensió la que ens ha dut a un camí sense retorn. Una situació 

que s’arrossega des de fa segles.

Desig de xocolata
Care Santos

PLANETA
«–Serà un plaer fabricar-vos una xocolatera que honori aquest llinatge de dones que m’acabeu de dir. I que us faci feliç també a 

vós, si pot ser. De quin color us agradaria?...
Un recorregut per la història d’aquest plaer exquisit des de la seva arribada a Europa fi ns a lasofi sticació dels nostres dies.

Si creus en mi, et sorprendré  
Anna Vives
 COLUMNA

Tots els somnis són possibles...però són més encertats si els treballem en equip. Anna Vives, una noia amb la síndrome de Down, 
ens demostra amb aquest conte deliciós com, sumant la seva millor capacitat, escriure, a les millors capacitats dels seus companys, 

ha aconseguit que la seva tipografia social sigui mundialment reconeguda. Una història de superació molt emotiva.

EL PRIMER HEROI
MARTI GIRONELL 

EDICIONES B
El llibre més esperat de Martí Gironell.Una aventura fundacional plena de reptes i amenaces, en la qual el lector descobrirà un món 
nou i fascinant. Fa més de cinc mil anys, un home va ser capaç d’anar més enllà de la seva pròpia terra. Ynatsé és escollit pels déus 

per protegir el seu poblat i trobar el remei a un mal  que assola la seva comunitat, el Clan dels Cavalls...

L’ANALFABETA QUE VA SALVAR UN PAÍS
JONAS JONASSON

LA CAMPANA
Les probabilitats estadístiques que una analfabeta nascuda als anys seixanta a Soweto arribi a l’edat adulta i acabi un dia tancada 
en un camió de patates en companyia del rei de Suècia idel seu primer ministre són d’una entre quaranta-cinc bilions set-cents 

seixanta-sis milions, dues-centes dotze mil vuit-centes deu…

Les dones del 1714
Patricia Gabancho Ghielmetti

COLUMNA
La participació de les dones assenyalades en els fets del 1714 és molt desconeguda; malgrat que hi ha personatges fascinants, 

mai ningú no n’ha parlat. Un original recorregut pels fets més importants del 1714 narrats a través d’una protagonista femenina.

J . F . K e n n e d y



06                                    L’Altaveu nº 89  any 2014

Fem Ribes hem continuat la nostra 
línia de promoció del comerç de 
proximitat amb la tercera Fira multi-
sectorial. Dissabte, la Rambla 
del Carç es va omplir de color i 
d’activitats, de propostes creatives 
i d’ofertes molt engrescadores, i, 
malgrat el temps, la resposta del 
públic va ser força bona.

36 comerços i artistes de Ribes 
es van aplegar per oferir el darrer 
estoc de la campanya de les peces 
d’hivern i les noves col•leccions de 
primavera-estiu, i les entitats Save 
the Gambian Orphans i Càritas de 
Sant Pere de Ribes també hi van 
ser presents donant-se a conèixer 
.

L’afluència de públic va ser 
intermitent, degut al temps, vam 
tenir nuvolades, sol, pluja i fins i tot 
va sortir l’arc de Sant Martí.

Les activitats van estar seguides 
per molta gent, al matí Mandala 
va fer una exhibició espectacular 
de ioga amb nens, i el gimnàs 
Sport Ribes va fer una magnífica 
exhibició de Taekwondo Hapkido. 
Per la tarda, M&G Cuerpo y Mente 
ens van oferir una exhibició del 
seu grup de karate i també una 
altra de ball, ambdues molt ben 
elaborades. I mentrestant, a la 
carpa de mascotes Ribes van fer 
4 demostracions de tall de cabell 
als seus gossos més simpàtics. 

LA FIRA RIBES D’HIVERN,
UNA JORNADA DEL COMERÇ AL CARRER!
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No podem oblidar tampoc que en 
aquesta ocasió la FiraRibes coincidia en 
data amb la celebració del dia mundial 
de l’aigua, i ho van fer de la mà d’aigües 
de Sant Pere de Ribes, els quals van 
realitzar durant la tarda de dissabte 
diversos tallers a la plaça Maria Mercè 
Marçal amb molt bona acollida pel públic 
infantil.

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. Volem donar les 
gràcies des d’aquestes línies per la seva 
aportació a Sistres, Natural òptics, M&G 
Cuerpo y Mente, Cotilleria Susanna, 
Country House, el Racó del cafè, 
Massatges a 1000 express Spa, Ribes 
Bikes i Torve.
Ribes ha tornat a tenir Fira!

FEMRIBES
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L’acte va servir per fer la presentació oficial al Garraf de l’associació 
Live! que dóna suport a les dones que han passat un càncer de mama

El passat 25 de març es va celebrar la primera xerrada POST càncer 
de mama de l’associació Live! juntament amb el Consorci Sanitari del 
Garraf a l’Hospital Residència Sant Camil. Amb una assistència de més 
de 60 persones i sent la primera presentació oficial de l’associació al 
Garraf, considerem que va ser tot un èxit. 

L’acte va contar amb la presència del cap de la Unitat de Mama del 
Consorci Sanitari del Garraf, el Dr. Xavier Encinas, la fundadora de 
l’associació Live!, Cristina Porta, la terapeuta especialitzada en 
acompanyament del dol i gestió emocional femenina, Yolanda Leiva, la 
metgessa i coach, la Dra. Neus Salvatella, la psicòloga i sexòloga, Lara 
Castro, i la professora de ioga adaptat, Sigrid Wittrock. 
Van ser més de dues hores i mitja de conferències sota el títol “Emprendre 
després d’un càncer de mama. Ja hem acabat els tractaments. I ara 

què?” plenes d’emocions, vivències i molta energia positiva. Al final 
de l’acte es va obrir un torn de preguntes on els i les assistents van 
poder compartir les seves experiències, demanar consells i animar a 
l’equip de Live! a seguir treballant. Es va aprofitar també per anunciar 
que estem preparant més conferències, tallers i programes socials 
que aviat podreu trobar a la nostra pàgina web. Durant la xerrada es 
va poder confirmar que un dels temes que més preocupen a aquest 
col•lectiu de dones és el tema laboral. En aquest sentit i entre d’altres 
idees, des de Live! estem posant en marxa una borsa de treball per 
oferir feines adequades a les necessitats d’aquestes dones i estem 
treballant també per oferir assessorament laboral de tot tipus. 

Volem donar les gràcies a tots i totes les que vau poder assistir-hi i 
també a tots els que no vau poder venir però ens animeu cada dia 
a seguir endavant amb aquest projecte que creiem tan necessari. 
Seguim treballant!

L’associació Live! i  el  Consorci Sanitari  del Garraf 
organitzen la primera xerrada POST càncer de mama.

Lídia Raventós
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Croàcia, gràcies a la seva història i excepcional posició geogràfica 
en les creuades de les grans civilitzacions d’Orient i Occident, 
de la cultura mediterrània i la centreeuropea, compta amb una 
gran riquesa i diversitat de monuments culturals de tots els estils 
i èpoques històriques. Sis d’aquests monuments, per la seva 
bellesa i valor artístic, van merèixer ésser inscrits en la llista del 
patrimoni de la humanitat per la UNESCO.

La natura vista amb els colors més intensos.

Aquesta és una de les àrees més ecològiques millor conservades 

d’Europa. Una regió en la que els colors de l’assolellat i ardent 
mar Mediterrani s’uneixen amb la placidesa i  la frescor de les 
muntanyes de l’interior i amb la tranquil•litat dels camps de blat 
de Panonia. Terra de veritables inspiracions divines sobre les 
quals han escrit molts escriptors del món sencer, és un dels pocs 
llocs d’Europa en el que en un espai tan estret s’hi poden trobar 
8 parcs nacionals.

Amb Risnjak, Paklenica, els llacs de Plitvice i Velebit septentrional 
a la part muntanyosa del país i amb l’arxipèlag de Kornati, Mljet, 
Brijuni i les cascades de Krka al litoral, Croàcia destaca per la 

Aquest és un relat que el posarà en contacte amb el país de les mil illes, amb una natura fabulosa i que els seus 
cèlebres personatges han escrit el nom de Croàcia amb lletres majúscules en el mapa de la Terra. Aquest relat sobre 
la terra, que des dels el temps més llunyans, amb la seva bellesa, ha estat font de nombroses inspiracions. Partint 
des de Cassiodor que va escriure sobre la divina existència dels patricis al llarg de la seva costa, passant per Dante 
que va escriure els seus immortals versos meravellat per les escenes èpiques del blau marí fins arribar a George 
Bernard Shaw qui va trobar precisament aquí el paradís terrenal, Croàcia ha demostrat ser des de sempre un espai 
d’autèntiques inspiracions.

Croàcia

El meravellós patrimoni cultural de Croàcia



seva bellesa natural. Amb dos vivers, un a Trsteno a les rodalies 
de Dubrovnik i Opeka prop de Vinice, amb nombrosos parcs 
històrics i parcs naturals protegits, aquesta terra és un veritable 
i infinit paradís verd amb 4.300 espècies de plantes i amb un 
número similar d’espècies animals. 
No dubti ni un moment, navegui pels colors blau cel del mar 
Adriàtic i descobreixi un dels últims hàbitats del voltor lleonat 
d’Europa. I pels enamorats de la natura cal que fem una breu 
ressenya: Croàcia és el país on es pot navegar juntament amb el 
seu propi dofí adoptat i , si ha sort, també podrà admirar la foca 
mediterrània.

El racó gastronòmic-enològic.

Per la cuina continental són típiques les arrels protoeslaves 
així com contactes més recents amb conegudes escoles 
gastronòmiques: la hongaresa, la vienesa i la turca. Predominen 
els productes càrnics, el peix d’aigua dolça i les verdures. 
A la regió costanera hi van influir molt els grecs, romans, 
els il•liris i més tard les cuines mediterrànies: la italiana i la 
francesa. La cuina es caracteritza per moltes especialitats de 
peix (calamars, sípies, pops, escamarlans, llagostes...) preparats 
de diverses maneres, pels olis d’oliva, el pernil, diverses verdures 
i vins dàlmates com el Babic,Malvazija, Prosek. Vrbnicka zlahtina, 
així com diferents licors amb l’anomenat Maraskino.
A l’any 2008 la representació nacional culinària va participar per 
primera vegada en una trobada mundial de cuiners i pastissers 
– els Jocs Olímpics Culinaris- que es van celebrar a la ciutat 
alemanya d’Erfurt i on van obtenir la medalla de bronze.  

L’Altaveu nº 89  any 2014                                   11

Tresor d’una impressionant història

Benvingut a Croàcia! Un país on la rica herència cultural no es 
descobreix només dins els nombrosos museus i esglésies que, 
avui en dia, són monuments de la més alta categoria i inevitable 
capítol en la llista de l’herència cultural del món reconeguda per 
la UNESCO, sinó què, al contrari, és un lloc màgic en la regió del 
Mediterrani en el que la més breu caminada es converteix en un 
descens per les antigues escalinates d’una rica i gloriosa història.
Sigui quin sigui l’eixam de petits carrerons blancs fins els alegres 
ports de les ciutats d’Istria, Kvarner o Dalmacia, o que pugi pels 
senders que el portaran fins la regió central de Croàcia, on es 
poden admirar fabuloses fortificacions i palaus, cada pas és 
sempre una nova experiència. En aquest territori hi convergeixen 
noblement i s’hi complementen quatre cercles culturals: 
l’occident, l’orient, l’esperit centreeuropeu i el mediterrani. 
Croàcia és una terra de cultura urbana que, a la seva part 

Una de les espectaculars cascades que enllacen els 16 llacs 
que hi ha entre les muntanyes de Mala Kapela i Plješivica.

Una mostra de la gastronomia mediterrània de Croàcia rica en 
peix, carn, un excel•lent oli d’oliva i bons vins.

El meravellós patrimoni cultural de Croàcia
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costanera, compta amb el major nombre de centres urbans de 
tota la conca mediterrània. 

Si l’interessa l’època grecoromana el convidem a que visiti els 
magnífics monuments de la Pula Romana, el fòrum romà de 
Zadar que és, en els nostres dies,el fòrum explorat més gran 
de la costa adriàtica croata i, per finalitzar, l’extraordinari palau 
de Diocleciano que es troba a la ciutat de Split. I avançat en 
el temps, podrà admirar monuments que van des de l’època 
preromànica de l’església de Sant Donato a Zadar, a través del 
món romànic de la fascinant ciutat-museu de Trogir o les illes de 
Krk i Rab, fins arribar al capítol d’estil gòtic a Zagreb, Pazin o Ston 
a la península de Peljesac. També podrà descobrir el període 
renaxeintiste a Osor, a l’illa Cres, a la catedral de Sibenik, a les 
illes de Hvar i Korcula i, per suposat, a la irrepetible i única ciutat 
de Dubrovnik. El resplendor de l’estil barroc el podrà admirar 
en la seva versió més plena a les ciutats de Varazdin, Bjelovar i 
Vukovar i l’herència del segle XIX a les ciutats de Rijeka, Osijek i a 
la imprescindible ciutat de Zagreb.  

Un destí que sempre es torna a redescobrir.

A l’atraure diferents tipus de visitants, Croàcia ha desenvolupat i 
mantingut una infraestructura adequada a aventurers i a clients 
que demanen un cert nivell de comoditat.

S’intenta millorar sistemàticament l’equilibri entre els preus i un 
alt nivell de qualitat, complint a la vegada amb les premisses del 
desenvolupament sostenible i produint un plaer harmònic, tant 
per al client, es a dir, l’usuari del servei, com per a l’oferent del 
servei. Així s’arriba a una situació en què les dues parts hi guanyen.

Amb aquest tipus de desenvolupament, creat segons les 
necessitats del ciutadà croata i de l’estranger, s’intenta aconseguir 
que la població local estigui en funció de millorar el seu nivell de 
vida, conservant igualment la seva identitat nacional. En aquest 
cas, s’utilitza en primera instància els potencials originats dels 
avantatges comparatius i després es miren els potencials que 
poden ser valorats des del punt de vista turístic, però que no tenen 
un avantatge comparatiu. En efecte, no es mantenen estàtics, sinó 
que són dinàmics, creatius i proactius. Perquè les tendències, les 
necessitats, les esperances i els objectius dels viatges canvien.

Millorant permanentment el nivell de qualitat del seus continguts, 
per una banda i la infraestructura de transports per una altra, 
Croàcia encara segueix intentant oferir plaer i noves experiències, 
inclòs als turistes més exigents. Prova de tot això són les freqüents 
i tradicionals visites de la famílies reials i de prínceps, actors i 
cineastes, músics o artistes, així com dels membres de poderoses 
dinasties, al litoral croata. Croàcia és un escenari natural, un 
escenari històric per a molts festivals, exposicions, concerts i 
trobades com, per exemple, els “Jocs d’estiu de Dubrovnik”, 
“L’estiu de Split”, “Fjera de Rab”, el festival de cinema de Pula i de 
Motovun i també el Spancirfest a Varazdin.  

Catedral de St. Jacob’s a la ciutat de Sibenik.

Aquest viatge està recomenat per
TRAVEL FACTORY S.L

www.travelfactory-buceo.com
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Javier Pradanas
Xef de cuina

L a  n o v a  c u i n aL a  n o v a  c u i n a
Arròs caldós amb pollastre i carxofes

Ingredients per a 4 persones:
 

1 pollastre sencer
4 carxofes

1 ceba
2 grans d’all

½ pebrot vermell o verd
5 tomàquets grans
500 gr. arròs rodó

200 cl vi blanc
Brou de pollastre

Oli, sal i pebre

PREPARACIÓ

Posarem en una olla, amb l’oli ben calent, el pollastre tallat a octaus i el daurarem, després afegirem l’all picat 
i ho deixarem coure un minut. Tot seguit afegirem la ceba tallada, el pebrotpicat, les carxofes tallades i ho 
ofegarem tot durant uns 10 minuts. Després incorporarem el tomàquet, prèviament triturat, i ho seguirem 
cuinant aprox. uns 5 minuts.

Transcorregut aquest temps afegirem el vi i el deixarem que redueixi. Seguidament posarem el brou de pollastre 
(el doble del volum del sofregit) i ho deixarem coure a foc mitjà 15 minuts amb l’olla tapada. Passat aquest temps 
afegirem l’arròs i el remenarem fins que comenci a bullir. Deixarem que es vagi coent, amb l’olla destapada, 
durant 18 minuts. Passat aquest temps el deixarem reposar durant uns minuts i servirem.

BON PROFIT!
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L a  n o v a  c u i n a
Per moltes voltes que hi dono, encara no me’n ser avenir. No he 
trobat ni explicacions, ni arguments i cap de les justificacions que 
em diuen em serveix de res. 

Per què tot de cop? Per què la vida no es pot permetre repartir els 
esdeveniments, com ara el temps es reparteix en dies, mesos, anys 
i fins i tot hores i segons?

Les notícies són desesperants. La vida ens empeny al repte de 
la supervivència quan encara no hem aprés simplement a viure. 
Sobreviure, és un concepte que sempre ens resulta aliè i en canvi 
ara, de sobte, esdevé el sentit i la base del dia a dia. 

Sobreviure les penúries, les desgràcies, les ignoràncies, els 
desastres, els dolors i les tristors. Les injustícies, les mentides, les 
fal•làcies i els menyspreus. Les malalties, els abandonaments, les 
traïcions i  la desídia. 

Viure en la immensitat d’una incertesa que ens cobreix de glòria 
cada vegada que deixem anar una espècie de satisfacció per haver 
aconseguit fer un pas endavant sense caure. Quan realment al 
caure és quan deixem petjada, ens adonem del que representa viure 
i continuem endavant amb les forces de tornar a aixecar-nos. 

Així, cada caiguda és un aprenentatge. Cada topada un descobriment. 
Es diu Cecília. Viu envoltada per un jardí immens, gairebé inesgotable 
de somnis i lluites. Algunes han quedat enrere, altres seran les 
lluites del demà. Però cada una d’elles és com un nou dia en que 
s’ha de lliurar una de les batalles més cruels i al mateix temps més 
valuoses. Les batalles de la supervivència. Una mena de guerra 
entre un cor que batega i unes cames que tremolen. Una mena de 
guerra entre un peu que camina i una mà que diu prou. Una guerra 
que no acaba amb cap victòria, acaba amb un endavant. Un endavant 
que serà el demà. 

Potser creiem que ho sabem tot. Que podem amb tot. I aleshores 
ens sorprèn la vida. Ens agafa i ens abraça tot encoratjant-nos a 

prendre una decisió: el tractament serà molt dur, però la vida s’ho 
mereix tot. 

La vida són els moments en què prenem decisions. No recordarem 
al detall el dia en què vam néixer i en canvi mai no oblidem que vam 
decidir tirar endavant. No recordarem mai el detall del dia en que 
ens vam casar, però no oblidarem mai el dia en què vam decidir 
casar-nos, tenir filles, deixar una feina, un avortament, un canvi de 
casa, un canvi de feina, una separació, un viatge... 
Les decisions són al cap i a la fi, la certesa de la vida. 

La juani.
Pd. Segurament som tantes les persones que hem conviscut amb un 
càncer, que cadascuna ho ha fet a la seva manera. Aquesta només 
n’és una. Disculpes i gràcies.  

LA VIDA I EL CÀNCER
   AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI



16                                     L’Altaveu nº 89  any 2014

L’objectiu és ensenyar les instal•lacions 
d’aquests centres educatius a les famílies 
que hi volen apuntar els seus fills.

En els propers dies les llars d’infants municipals 
de Sant Pere de Ribes començaran les jornades 
de portes obertes perquè les famílies que tenen 
pensat dur-hi els seus fills puguin conèixer, 
de ben a prop, com són les instal•lacions, el 
programa educatiu i la dinàmica de funcionament 
cada centre. 

La primera en obrir les seves portes serà 
l’Espígol, a Ribes, aquest dissabte 29 de març. 
Ho farà en dos torns de visites: un a les 10’30 
i un altre a les 11’30h. De cara a la setmana 
vinent, el dissabte 5 d’abril, arribarà el torn del  
Cargol, a Ribes, també amb dues opcions de 
visita: una de 9 a 10’30h, i una segona d’11 a 
12’30h. En darrer terme, la llar d’infants Els Tres 
Pins de les Roquetes, oferirà la seva jornada 
de portes obertes, el dissabte 26 d’abril, en 
dos torns: el primer, de 10 a 11’30h, i el segon 
d’11’30 a 13h.

Pel que fa al període de presentació de 
sol•licituds o preinscripcions, tindrà lloc del 5 al 
16 de maig i s’haurà de fer a la llar d’infants 

JORNADES DE PORTES OBERTES A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
municipal que es triï en primera opció. Només es pot 
presentar una sol•licitud per municipi, en la que es pot 
incloure el nombre de llars d’infants municipals de Sant 
Pere de Ribes que es consideri per ordre de prioritat.

Cal recordar que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
té establert un sistema de subvencions per als infants 
matriculats a les llars d’infants de titularitat pública del 
municipi que ve determinat pels ingressos bruts anuals de 
la unitat familiar i el nombre de membres que la composen. 
Així mateix, les persones en situació de risc d’exclusió 
social poden sol•licitar un ajut per a l’assistència a les llars 
d’infants municipals i/o menjador. Per gaudir d’aquestes 
subvencions s’ha de complir uns determinats requisits i 
presentar davant l’hisenda municipal la corresponent  
documentació acreditativa. Per a més informació, les 
persones interessades es poden adreçar a les Oficines 
d’Atenció Ciutadana o consultar la Ordenança sobre el 
Preu Públic dels Serveis de Llars d’Infants Municipals al 
web municipal (www.santperederibes.cat).

Actualment a Sant Pere de Ribes hi ha tres centres 
d’aquestes característiques, Els Tres Pins (Les Roquetes), 
El Cargol (Ribes) i L’Espígol (Ribes), que acullen uns 220 
nens i nenes de 0 a 3 anys.

Departament de premsa i comunicació
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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Sabies
què...
QUI ERA LA MILANA?

 A la part de dalt del carrer del 
Pi hi ha, travesser, el carrer de la Milana, 
que va des del mateix carrer del Pi fins al 
carrer del Carç, davant del Col•legi “Els 
Costerets”. Però d’on ve aquest nom?

La Milana era el  sobrenom d’una dona que 
es deia Maria Rosa Miret i Roig, nascuda el 
1817 a can Miret de les Parellades. Es va 
casar l’any 1837 amb un propietari de la 
masia de can Milà de la Clivellera, al terme 
d’Olivella, anomenat Josep Milà i Amell. 
Als dos anys de casada va quedar viuda, 
amb un nen i una nena petits. La Milana 
es va haver de sobreposar a la pèrdua del 
marit, pujar els dos fills i fer de mestressa 
d’una masia en uns temps en què dirigir 
una finca era cosa d’homes.

Anys enrere el meu pare, descendent 
dels Milà, m’explicava que la Milana 

era una dona amb molt de caràcter. 
Deien que muntava a cavall i que dirigia 
personalment la seva finca d’Olivella, 
sense administrador. Consta també 
que era una bona dona que ajudava a 
nombrosos pobres.

L’any 1862 es va fer una casa al carrer 
del Pi núm. 52, cantonada a un carrer 
llavors sense nom i que la gent acabaria 
anomenant de la Milana. Can Milà del 
carrer del Pi era una casa gran i bonica, 
de tres plantes i tres crugies, pati amb 
palmeres i un gran hort. A la llinda del 
portal d’entrada duia la data de 1862, i 
al picaportes, 1863. Tenia dues galeries 
de set arcs al lateral de la casa que tenien 
pintures murals de paisatges, segurament 
fetes pel pintor Salvador Escofet, de 
Vilanova i la Geltrú.
La casa es va mantenir fins l’any 1998 
quan es va tirar a terra i es van fer els 
apartaments que hi veiem avui dia. Va 
ser una llàstima que la casa no estigués 
catalogada en el Catàleg del Patrimoni del 
municipi, perquè s’ho mereixia.

La Rosa Maria va morir el 4 de novembre 
de 1886 als 69 anys d’edat. Amb motiu 
d’aquest treball he intentat localitzar 
alguna fotografia seva. De fet, han sortit 
fotografies del seu germà Josep (a l’arxiu 
de can Miret de les Parellades) i de la seva 

Can Milà cap a 1970 (fons can Janet d’en 
Zidro)

Can Milà des de l’hort, cap a 1970 (fons can 
Janet d’en Zidro)

Josep Miret i Mestre

germana Doloretes (a l’arxiu de Miquel 
Bertran) però no n’hem trobat cap de la 
Rosa Maria. Crec que algun dels retrats 
no identificats d’aquests arxius podria 
ser d’ella, però no tenint-ne constància 
certa no puc aportar cap fotografia. S’ha 
conservat en alguna casa?

ACLARIMENT: Fa uns dies l’escriptor 
vilanoví Oriol Pi de Cabanyes em va enviar 
una nota sobre l’article anterior dedicat al 
Carç. L’Oriol és descendent dels Almirall 
per part de mare i em va fer notar que 
els Almirall van ser propietaris del Carç 
fins als anys 1970 quan es van vendre la 
finca als Rabassa (els propietaris de les 
motos Derbi). També assenyalava que el 
nom Carç podia venir del llatí “carcer”, 
que significa presó, i ha donat les paraules 
“cárcel” (en castellà) i “càrcer”, (en català, 
poc utilitzat).

El carrer de la Milana des 
de la cantonada del carrer 
del Pi. A la dreta hi havia 
can Milà.
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3a campanya de FAADA
d’identificació i esterilització

d’animals de companyia.
 

Identificar i esterilitzar el teu gos, 
gat o fura a preus molt mòdics. Això 
és el que ofereix la 3a campanya 
Sóc Responsable que ha engegat 
FAADA amb la col•laboració de més 
de 150 centres veterinaris adherits a 
tot Catalunya. Tens temps fins al 30 
de maig per afegir-t’hi. 

Per identificar o esterilitzar el teu 
animal, només cal que consultis 
la web socresponsable.org o que 
truquis al telèfon 902 222 341. 
A la web trobaràs un formulari 
d’inscripció (has de fer una inscripció 

per a cada animal) que generarà automàticament un número de registre. 
Amb aquest número, truca el veterinari o veterinaris que et semblin més 
convenients, demana’ls un o varis pressupostos complerts de totes les 
accions que s’hauran de fer  i ja només et caldrà decidir-te.

Ajuda’ns a reduir el nombre d’abandonaments i a controlar la natalitat. 
Pensa que considerant que una femella tingui només 2 camades a la 
seva vida i comptant que la meitat dels animals nascuts siguin femelles 
que criaran en la mateixa proporció (2 cops a la seva vida) - i que el 
percentatge de supervivència de les femelles sigui del 100% - la 
reproducció en 5 anys serà de 28.812 gats i 5.000 gossos.

Així, esterilitzant el teu animal és molt provable que t’estalviïs  molèsties i 
diners en el futur, perquè  milloraràs la seva salut i evitaràs el naixement 
de cadellades inesperades. Un altre punt important a tenir en compte 
es que en controlar la natalitat, disminueix considerablement la despesa 
pública en gestió d’abandonaments.

Identificar és obligatori
No es tracta només de posar un xip, que també. Cal que aquest 
número de xip estigui donat d’alta en el Registre General d'Animals de 
Companyia de la Generalitat de Catalunya per tal de trobar-lo en cas de 
pèrdua. Per fer-ho, només cal que li posis un microxip que és totalment 
indolor. Identificar el teu animal és obligatori per llei des de fa 15 anys. I 
un dret del teu animal. Ell també és un ciutadà.
 
FAADA 
Fundació per a l'Assessorament i Acció en defensa dels Animals.

TIME LAPSE “SITGES LIVE”
El passat dia 1 de març i dintre el marc de les activitats que realitza la 
Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans es va produir l’estrena 
del Time Lapse “Sitges Live” un treball dels fotògrafs de l’anomenat 
grup, Pere Vilanova, Pepe Cabello, Rosa Maria Puig i Joan Escolà que 
durant l’últim any han realitzat milers de fotografies d’esdeveniments, 
festes, llocs i personatges de la població. 

La presentació es va fer a l’Espai Cultural Pere Stämpfli del carrer 
d’en Bosc de Sitges. A l’acte els fotògrafs van explicar la mecànica del 
projecte així com les anècdotes succeïdes durant l’any que ha durat el 
projecte.

Per acabar l’acte hi va haver un interessant debat entre el públic 
assistent i els fotògrafs.

Pepe Cabello

Campanya d’identificació
i esterilització
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Amb la inauguració d’El Local 
el 1985, a la plaça de l’Església, 
Ribes comptava per primera 
vegada amb un espai municipal 
destinat per fer teatre, música... 
però ràpidament es va veure que 
no reunia els mínims necessaris. 
Manca de caixa escènica,cortines, 
telons, focus, mala sonorització, 
vestidors limitats, públic assegut 
en unes cadires incòmodes... Es 
va anar deteriorant per falta de 
manteniment, ja que no era idoni.
Text: Separata de Sant Pau
Dibuix: Montserrat Rossell

EL LOCAL
Per Montserrat Rosell

Dóna una empenta al teu negoci amb L ’Altaveu

93 896 41 75L ’A
Sant Pere de Ribes



La publicitat
Fa molts anys que treballo en publicitat i he viscut 
moments crítics i d’altres força gratificants i com a aquelles 
antigues crisis els temps els hi ha llevat espines, puc dir 
que ara gairebé tot em sembla de molt bon recordar. 
De tots aquests anys guardo situacions i personatges 
inoblidables.

A les beceroles de la meva activitat publicitària jo era un 
inquiet jovenet que feia de director d’art junior i així em 
va tocar assistir al meu primer rodatge d’un espot. De 
sostenidors! Models guapes, ambient sofisticat, càtering de 
luxe... un somni. Entre professionals creatius i enrotllats 
jo era el dels ulls com a taronges d’allà al fons. Aleshores 
una persona, que amb els anys ha esdevingut un dels 
meus millors amics, em va demanar molts seriós què, per 
evitar transparències censurables, digués a les models que 
es traguessin els sostenidors i amb un cotó i pólvores de 
talc, que els hi emblanquís els mugrons. Empassant saliva 
vaig avançar cap a aquelles belleses amb un tremolós cotó 
a la mà i els vaig fer la pro... proposta... Les noies és van 
mirar entre elles i quan em semblava que començaven 
a escopir-se a les mans per atonyinar-me es va sentir la 
riallada del meu futur amic. De tant en tant encara em 
turmenta la visió de veure’m palplantat fent un gest amb 
la mà molt propi dels imitadors del senyor Rajoy. Ai! 

Un director de màrqueting, culte i de conversa 
agradabilíssima, sabia fer els honors a la taula i a la 
sobretaula. L’home solia acabar el dinar amb un quants 
xarrups de vodka que, junt amb l’aperitiu i el vi, feien 
que, si bé no era el guanyador de la cursa per tornar 
a l’agència, en canvi sempre arribés ben col•locat. Una 
tarda que es presentava bastant atrafegada, després 
d’un dinar d’aquells, vam entrar a una reunió amb uns 
clients. Tot va anar bé fins que es va reclamar la seva 
intervenció i vam constatar que el futur conferenciant 

estava reunit amb Morfeo. El vam despertar i al•legant 
una indisposició va sortir de la sala. Es va reconduir la 
situació i tot va acabar bé. La tarda, però, no va acabar 
tan bé perquè un parell d’hores després, els nostre home, 
refet absolutament, va irrompre a la sala explicant els 
seu brillant pla per tal d’acaparar el mercat dels vernissos 
d’exterior a uns sorpresos fabricants d’embotits... 

Un creatiu veterà em va saber transmetre la necessitat 
d’aplicar una adequada distanciació a qualssevol de 
les dificultats que pugui presentar una campanya de 
publicitat. De la seva mà vaig aprendre molt i vaig arribar 
a comprendre que per a ell no hi hagués campanya difícil. 
Aquell heroi, en el seu moment, va fer la campanya de 
llançament a Espanya de Tampax! Convindreu amb 
mi que, als anys seixanta en ple nacional catolicisme, 
convèncer a una dona què s’introduís qualsevol cosa 
per la vagina era una heroïcitat. Per això, quan jo em 
queixava d’alguna dificultat ell em mirava com deuria 
mirar Noè a algú que es queixés d’un petit plugim.      

P.D. Parlant d’introduir... Mai he fet cap campanya de 
tampons però recordo una de supositoris que... però això 
és una altra història.




