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D

esembre, el comiat d’un any ple d’inquietants esdeveniments polítics i socials que han
traspassat la imaginació dels millors creatius. Un cop més la realitat ha superat la ficció, i
donem pas a un nou any on qui sap on farem cap.

Però, el calendari atura qualsevol moguda general i les dates en vermell ens indiquen dies on tot
s’aplaça per passat Festes. I bé, en la mesura que es pugui, així ha de ser. Agafar una bona glopada
d’aire fresc, comptar fins a deu (com a mínim) i agafar una perspectiva vital absolutament en positiu
pot ser la formula per a gaudir d’aquestes dates en paral•lel a la realitat que ens envolta.

Des de L’Altaveu agrair-vos en primer lloc a tots els que ens feu possible, i desitjar-vos
tota la força necessària per tirar endavant aquest meravellós regal que és la vida.
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Accent
Aj. Sant Pere de Ribes
Alu-art
Alum-Metall
Alurribes
Asspe
Autoescola Terra
Autoescola Garraf
Bar Rest. Bus
Bell-Gim Jopil
Blegalis
Brujes i Brujetes
C. Veterinari Sady
C. Chiropràctic de Siges
C. de Rec. Funcional
C. d’Estudis Reforça
Café Bar Mistery
Can Manel
Can Pira
Celebra
Celer Can Pagès
Cellerde Ribes
Cermasa
Cia&Co
Cipsi
Click&Run
Coaliment/Can Toreta
Consher Mata
Const. Ral
Const. Vidal Alasina
Cotilleria Susanna
Creartribes
David Coll
Decomoda
Ecole Bel Air

El Paradis de Ribes
El Racó del Cafè
Elec. Fonoll
Electrònica Rius
Espai Blau
Espeakeasy
Estanc Balmes
Estanc Ramos
Farmàcia Gonzalvo
Farreras
Fem-Ribes
Fincas Terramar
Finque La Fita
Framàcia Arizcun
Fruit SA2PE
Fusteria Roma
G. Unicornio
Garden Garraf
Gimnàs Sport Ribes
Gonflor
Grup 7
H. Jorquera
Inf. Newton’s
Inst. A. Huete
Inst. F. Sanchez
Inst. Jaume Font
J. Moyà
J.M.R. 2000
Joieria M. Fortuny
Juan Ramirez e Hijos
Juncal de la Iglesia
Kasa&Home
Kids&Us
La Botigueta
La Fondue de Ribes

La Meva Cuina
La Premsa
La Trobada
La Xixonenca
L’Acadèmia
Lectures de Terot
Libel.lula
Llar Net
Llenyes Ribes
Llibreria Gabaldâ
Llibreria PapeRibes
Loterias Lucas
Lukys Kebab
M&G Cuerpo i Mente
M. Ángel Abellán
Magatzem de Somnis
Mandala
Manel Espachs
Maria Decoració
Mascotes Ribes
Mobles Ribes
Natural Òptics
New-print
Ninfa
Nùvol Blanc
Oh Desaigües
Ola Quiropràctic
OTA Ribes
Pastisseria Pacual
Patiño Decoració
Peix Chelo&Jess
Peix Gemma
Pèl i Cos
Pere.com
Perruqueria Hidalgo
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Perruqueria S.Ponsa
Petardos CM
Pod. Anna Simó
Pod. M. R. Soldevila
Polsat
Proximity/Aut. Bages
Ramon Milà
Redbar
Rest. Can Lloses
Rest. Can Tabaco
Rest. Cervantes
Rest. La Torrada
Rest. Zen&Do
Ribes Bikes
Ribes Pisos
Ribes Viatges
RibesRoig
Rovira
Simfonia
Solgem
Taller Baldrich
Tapi Ribes
Taxi R. García
Tecnipep
Teo Muniategui
Toldos Busquets
Toninstal
Torve
Towers
Travel Factori
Un Somni de Llaminadures
Versailles
X. Renau/A.Wehr
Xarcuteria Can Piqué
Xarcuteria P. Tomás
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dissabte
20

Desembre
Xerrades de tardor

FESTES D’HIVERN
Canta de Nadales Populars
Tradiconal Concert de Nadal
ales 20 hores, al Bar Social
Organitza: Taller de Cant

diumenge
21

Cursa del Gall dindi

Presentació del llibre ”Vint i Ramon Barnils”
Laia Altarriba (periodista) i
Marc Recha (director de cinema)
20 hores, a la sala d’actes

25, 26 i 27

Quinto a la Nau

diumenge
14

Jornada de Treball voluntari

dimecres
31

Sopar de Cap d’Any

dissabte
20

Sopar de famílies de l’esplai

dilluns
5
de gener

Cavalgada de Reis

divendres
5

divendres
12
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Marina Gracés
20 hores, a la sala d’actes

Xerrades de Tardor

a les 10 hores a l’Entitat GER

a les 20 hores, a la Nau Pere Vall i Soler
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Sis voltes al circuit:
Ribes - Vilanoveta - Masia Solers alt de Can Climent - Ribes
Organitza: Ciclisme GER

Una estona de joc i diversió
dia 25 a les 10 de la nit,
dies 26 i 27 a les 7 de la vespre

Acomiadem l’any amb un gran sopar
amb els amics del GER i cuinat per La Cassola
Participa en el somni dels nostres infants
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DIA 21 DESEMBRE D’11 A 13h. a la Plaça Marcer
El recapte per les escoles, entitats etc... Comença el
dimarts dia 9 i fins el diumenge 21 de desembre.

Participa-hi!!!
Amb el lema “La Solidaritat fa bullir l’olla” endega
per 3er any consecutiu la campanya de recapte d’aliments
al nostre municipi.
L’actual crisi ha agreujat la difícil situació que molts dels
nostres veïns pateixen, veïns que per diferents situacions
es troben sense feina i amb uns ingressos mínims per
poder afrontar les necessitats més elementals del dia a
dia. Com a veïnes i veïns d’aquestes persones i d’altres
que malauradament s’aniran afegint a aquest ja prou
elevat número de famílies, no els podem donar l’esquena
i viure com si aquest problema i aquesta dura realitat no
anés amb nosaltres. Per això i d’ençà de fa 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 dels Camils.
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Aquest recapte es portarà a terme del 9 al 21 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.
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Ja tenim les Festes aquí!

Com cada any, des de 1885, a CAN TORRETA tenim obert
per dedicar-nos a tu. Els ESPECIALISTES EN PRODUCTE FRESC t’esperem aquestes Festes per
ajudar-te a preparar el Nadal.
A CAN TORRETA, com des de fa gairebé 130 anys, ens preocuparem per tu i t’ajudarem a parar la
taula i omplir-la segons els teus gustos i necessitats.
Nosaltres serem EL TEU REBOST durant les festes, et prepararem la millor vianda i et farem quedar
com el millor amfitrió per als teus convidats. Tot ho trobaràs a CAN TORRETA.

La nostra carn:

Vedelles la majoria d’elles criades a granges de Girona amb certificats de Qualitat Qc,
que ens garanteixen les màximes condicions de qualitat des de l’origen de la criança
fins al moment d’arribar al mostrador on la podeu trobar. Engreixades només amb
alimentació vegetal, amb menys de 12 mesos de vida, a més, en els nostres taulells
només trobaràs vedelles femelles de menys de 100 kg, tot això fa que el sabor i la
tendresa de la nostra carn sigui la millor de la zona, sens dubte.
Els xais i els porcs també són criats a granges catalanes, productes de proximitat
que ens garanteixen el millor producte per tu. Aviram de la Riera de Gaià, de Lleida,
i d’altres procedències properes de petites famílies productores. Conills del Pirineu
català, d’un petit productor també de caire familiar.
I per Nadal, trobaràs les besties i l’aviram més preuats per aquestes dates, base de la
nostra cuina tradicional, i que ens evoca a altres temps. Des dels galls negres, ànecs
muts del Penedès, poulardes i perdius, galls dindi i d’altres viandes extraordinàries. Ens fan gaudir de moments compartits
amb la nostra gent, i gaudir d’un bon àpat al voltant de la taula, com marquen les nostres tradicions.

Assortiment d’embotits:

Gran varietat de productes de xarcuteria, formatges, ibèrics i productes gourmet. Trobaràs
productes artesans fets de petits productors de la nostra terra, que t’apropem perquè en
puguis gaudir. Des de Moja, l’Empordà, Olot, Vic i d’altres llocs arriben les millors llonganisses
i patés. Formatges del Pirineu, de Mallorca, així com d’altres regions. A part dels productes
més pròxims, també té n’acostem d’altres d’excel•lent qualitat com els ibèrics procedents de
les millors D.O.
I altres especialitats internacionals com els formatges, patés i foies, salmó, i d’altres viandes
procedents de França, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Holanda, Anglaterra...

La fruita i la verdura:

Com a base de la nostra filosofia, estan els productes de proximitat. Cultivats per pagesos de la nostra zona, petits
productors que reuneixen les seves collites, i te les oferim cada dia a les nostres parades. Des de Cubelles, l’Ordal, el
Baix Camp, el Garraf, el Penedès i altres localitats arriben els productes frescos cada dia perquè la teva taula faci goig,
garantint la frescor del nostres productes cada dia.
No trobaràs enlloc la gamma, varietat i selecció de productes diferents que t’oferim. Varietats, calibres, marques,
moments de collita, origen, tot és important per triar el que volem per casa nostra. A cap lloc de la comarca ni voltants
podràs escollir entre tantes opcions, sempre sota la qualitat que ens distingeix.

El peix:

El peix ens arriba diàriament procedent
de les diferents llotges catalanes i de la
resta de l’Estat, així com altres productes
d’importació.
Totes les tardes ens arriba peix de la
llotja de Vilanova. El cap de setmana
n’apropem de la llotja de Sant Carles de
la Ràpita. Per Nadal a més, trobaràs els
millors mariscos de la nostra zona i d’altres
regions com el marisc gallec.

Com cada any, fes els teus encàrrecs o improvisa, nosaltres treballem perquè aquests
dies de Nadal, facis de la teva taula la millor parada per gaudir de les tradicions de la
nostra terra amb els teus.

Agraeix la confiança dels seus client s i desit ja a t ot hom un Feliç Nadal i Pròsper 201 5

El pa:
Ben cuit i calentó durant tot el dia. I si
busques el pa més tradicional, aquí
també el pots trobar, cada dia ens
porten el pa de forner de Segur de
Calafell.
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12 ESPORTISTES DE JUNTS EN ACCIÓ
PARTICIPEN ALS
X JOCS SPECIAL OLYMPICS Bcn-Calella.
Durant els dies 30 d’octubre al 2 de novembre es van celebrar els X Jocs Special Olympics, Olimpíades on participen persones amb
discapacitat intel•lectual i/o del desenvolupament.
La Delegació de Junts en Acció formada per 12 esportistes del Garraf, van participar a les disciplines de atletisme, gimnàstica, natació,
tennis i vela.
El que hem viscut i vist aquests dies és una experiència exportable a la resta de la societat. Els esportistes de Junts en Acció han anat
a mostrar el que saben i poden fer. Han anat a dir que són plenament feliços participant, que guanyar els encanta de manera natural
i alegre.
Important destacar el gran suport de famílies, voluntaris,monitors i professionals que en una càrrega d’humanitat desbordant,
col•laboren perquè aquestes persones trobin els beneficis de l’esport. Tots els esportistes han estat susceptibles dels nostres crits
d’ànims. Hem vist l’esforç en estat pur. Tots hem tingut el nostre instant per a la gran emoció.
“Més que atletes” , ha dit la premsa nacional i és totalment cert. Tenen sentit de la competitivitat, agraeixen el suport i es mostren
alegres en els seus desenvolupaments, més enllà dels resultats.“Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en el
intent”, aquest és el seu emocionant jurament olímpic, sentiment que compartim plenament amb aquests veritables esportistes que
es mereixen la divulgació i suport social dels seus actes.
Un GRÀCIES EN LLETRA GROSSA A REPARTIR ENTRE TOTS ELS IMPLICATS !!!
Com Associació de caire bàsicament esportiva estem orgullosos de veure l’evolució en el temps. Destaquem els bons resultats obtinguts
pels nostres atletes i l’ascendent progrés que mostren . Capacitats com concentració, esforç, solidaritat, adaptació, paciència, ritme,
equilibri, força, resistència, velocitat… totes han experimentat una millora espectacular.

ATLETISME:

Han participat quatre atletes que s’entrenen dos dies per
setmana a les pistes municipals de Vilanova i la Geltrú. Els
resultats:80 m. masculins: Pau Albà medalla plata.
100 m. masculins: Kevin Morales medalla bronze; Pol Fontanals quart
200 m. masculins: Pau Cuadras medalla or. Kevin Morales
medalla bronze. Pau Albà quart
400 m. masculins: Pau Cuadras medalla plata. Kevin Morales
medalla bronze. Pol Fontanals cinquè
Llançament de pes: Kevin Morales medalla plata. Pau Cuadras
medalla bronze. Pol Fontanals cinquè. Pau Albà quart.
Agraïm la tasca inclusiva que s’està portant a terme al Club
Dinami-K, de la mà de Diego Aldrey i Luciano Brun entrenador
de Junts en Acció. Permet als atletes millorar cada dia tant des
del punt de vista tècnic com emocional i social.
ENHORABONA ESPORTISTES!!! GRÀCIES PER REGALAR-NOS
AQUESTS MOMENTS MÀGICS

10
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GIMNÀSTICA ARTISTICA

Unes actuacions memorables, concentració i màxima expectació
per als exercicis realitzats.
Exercici de terra: Gemma Fontanals: medalla d’or. Aina Ramon
medalla de plata.
Exercici de salt: Gemma Fontanals medalla d’or. Aina Ramon
medalla de plata.
Exercici de barra d’equilibris: Gemma Fontanals medalla d’or.
Aina Ramon medalla de plata.
Gràcies a les entrenadores del Club La Fundació d’Esport Base
de Vilanova; la Claudia Larrosa i Mònica Oró, les monitores de
suport, per la tasca inclusiva que permet als gimnastes millorar
cada dia tant des del punt de vista tècnic com emocional i
social.
FELICITATS ESPORTISTES!!! SOU UN EXEMPLE PER A TOTS!!

NATACIÓ

La crònica dels tres nedadors: Abril Villaret, Lluis Milà i Marina
Povedano. Els tres han fet una gran actuació.
Crol 25 m. femenins: Marina Povedano: medalla plata; Abril
Villaret: quarta.
Esquena 25 m. femenins: Marina Povedano: medalla or; Abril
Villaret: quarta.
Crol 25 m. masculins: Lluis Milà medalla plata
Esquena 25 m. masculins: Lluis Milà medalla plata.
Monitora que els ha acompanyat, ajudat i animat: Maria Mata.
GRÀCIES A TOTS ELS ENTRENADORS QUE AJUDEN ALS NOSTRES
NEDADORS A MILLORAR CADA DIA !!

VELA

L’equip entrena cada setmana al Club Nàutic de Vilanova i la
Geltrú.
En aquesta ocasió format pel Toni Moll, el patró, i la tripulació:
David Santana i Victor Cabello .
Han fet un bon paper en els Jocs, darrera dels equips d’Holanda
i Àustria, una merescuda cinquena posició.
Els ha acompanyat un vent i temperatures magnifiques.
Gràcies a Toni Moll, i al Club Nàutic Vilanova per les facilitats
que ens donen per entrenar a les seves instal•lacions.
MOLTES FELICITATS PELS TRES NAVEGANTS!
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TENNIS

Ivan Moreno ha estat el protagonista en la competició de tennis.
Els anys que porta entrenant han donats els seus resultats. Ha
jugat amb seny i una medalla de plata n’és el premi.
Laura Cruz l’ha acompanyat donant-li tot el suport que
necessitava. !!!
Jaume Barberans, l’entrenador del Club Natació Sitges, gràcies
per la tasca que porteu a terme.
ENHORABONA IVAN!!! ETS UN CAMPIÓ.

Aquesta és la portada d’El Periódico de Catalunya del dissabte dia
1 de novembre.
Una instantània del Kevin Morales i el Pol Fontanals. No trobem
una altra manera més maca d’il•lustrar la importància que per
nosaltres i òbviament per als periodistes d’El Periódico n’ha
tingut l’esdeveniment, que ha reunit a més de 1.600 esportistes
de 12 països, 17 disciplines,
Han participat 340 entrenadors i tècnics esportius, 500 voluntaris/
es... i moltes famílies i persones que segueixen els seus passos.

La cita remarca el valor de l’esport per a millorar la qualitat de vida i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel•lectual
a través de la pràctica, missió que la nostra Associació comparteix amb el moviment olímpic.
Quima Albalate i María José Montilla
Junts en acció

m
e
g
t
i
s
s
e
e est
d
Us es F
n
o
B
12

L’Altaveu nº 97 any 2014

PER NADAL TAMBÉ POTS REGALAR CULTURA
ANTES DE QUE AMANEZCA Bàrbara Scuderi
Vols regalar un llibre de poemes?
El llibre Antes de que amanezca es va publicar fa tres anys en una edició limitada de 120
exemplars.
Encara en queden uns quants. Vols tenir-ne un? Vols regalar-lo?
ESCRIU-ME- barbarabedny@gmail.com i el rebràs dedicat i pel mitjà que resulti més
adient.
Preu: 6 € + despeses enviament fora de la comarca del Garraf.
EL POEMARI, ÉS UNA INVITACIÓ A UNA NUESA ENTRE L’EXPERIENCIA EXISTENCIAL
I LA CARNAL. UN EXPERIMENT SEMÀNTIC ENTRE LA NOSTALGIA I LA PASSIÓ.
SÚBETE AL ÁRBOL MÁS ALTO Marta Domènech
El llibre ofereix els principis essencials del creixement personal, al mateix temps que
planteja aquesta filosofia, com a eina de canvi personal i també de transformació
social.
Súbete al árbol más alto (Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo) és una invitació
a realitzar un viatge cap a les profunditats del nostre interior, un recorregut que té com
a finalitat la realització personal i, al mateix temps, contribuir al canvi social que la
nostra societat i també el planeta necessiten.
JO NO SÉ RES, SÓC MÚSIC Esteve Molero
Invitació personal a la música i els instruments catalans. Existeixen els trombons de plàstic? I les tenores
metàl•liques? Una orquestra sona millor amb director o sense? Quin cotxe tenia el trompetista Miles Davis? I
Chet Baker? El músic tria l’instrument o l’instrument tria el músic? Pot ser dolent per a la salut tocar el flabiol
i el tamborí? Les respostes a aquestes i altres preguntes les trobaràs en aquest llibre, que inclou un CD amb
18 peces musicals del seu autor, Esteve Molero. Unes memòries musicals prematures, sempre amb un toc
d’humor: un llibre sobre música apte per a tots els públics.
BRUT NATURE Joan Carles Borrego
És una història emparentada amb el Cafè amb sal, amb una trama més rica i una corrua de personatges
no tant tèrbols. La crisi hi és molt present. Tant l’entorn com els personatges estan tocats per la crisi
general i per crisis particulars. La pretensió és entretenir el lector i alhora fer-lo reflexionar sobre com
actuem quan venen mal dades.
La portada ens l’ha fet la Txus Fibla amb encert: és bonica, elèctrica i màgica.
PVP 15 €

EXO Jordi Olloquequi
Ziggy és un adolescent extraterrestre amant de la música de la Terra, que guanya l’opció de viatjar
al nostre planeta per conèixer-la. Molt aviat s’enamorarà d’una jove biòloga terrícola. Però les
relacions amb persones d’altres planetes estan comple...

La Escuela Arcturiana y Grupo Unicornio son dos Asociaciones sin fines
lucrativos para el desarrollo evolutivo de Sant Pere de Ribes y de sus habitantes
Grupo Unicornio abre sus puertas como un centro de arte y ofrece clases de pintura, de música, ilustración de
cuentos, cuencos de cuarzo, mosaico, Cine-Fórum y mucho más: https://www.grupounicornios.com/
La Escuela Arcturiana organiza meditaciones mensuales y cursos presenciales y online de Tecnología Espiritual
para el despertar y el desarrollo de la conciencia personal y planetaria: http://escuelaarcturiana.com/

Grupo Unicornio

Escuela Arcturiana

Ildefons Cerdà, 60 - Tel. 628509455 - Estamos en el nuevo local a partir de enero
L’Altaveu nº 97 any 2014
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LAPÒNIA

Buscant el Pare Noel

Viu la veritable màgia i converteix-te en el protagonista del
CONTE DE NADAL.
Aquest viatge està ple de moments exclusius que el faran molt
diferent de qualsevol altre viatge. Serem capaços de trobar
aquest personatge entranyable i demanar-li en persona el
nostres regals més preuats?

1r. DIA – BARCELONA - IVALO
Trobarem el Pare Noel? Per això utilitzarem tots els mitjans
possibles: trineus de rens, motos de neu, huskies, etc.
però abans sortirem des de Barcelona en un VOL ESPECIAL
TEMATITZAT cap a l’aeroport d’Ivalo on ens rebrà un guia que
ens explicarà fantàstiques històries de Lapònia i sobre el seu
habitant més famós, el bonifaci Pare Noel i ens acompanyarà
fins al nostre allotjament a Saariselka.
Quan arribem a l’hotel ens entregaran l’equipació tèrmica.
Sopar especial italià, bufet especial de pasta i pizza.
Allotjament

2n. DIA – JOCS D’HIVERN: HUSKIES, RENS, CERIMÒNIA
SAMI.
Després d’esmorzar i perfectament equipats amb la roba
tèrmica, començarem la nostra gran aventura per l’autèntica
Lapònia finesa.
Ens dirigirem a un lloc màgic, on descobrirem maneres especials
de viatjar pels boscos nevats: pujarem en uns fabulosos trineus
arrossegats per gossos i farem un petit passeig en un trineu de
rens (aprox. 600 m.).

14
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A més a més, participarem en una competició de futbol-neu
i en una altra de hoquei-neu, pujarem en els típics patinets
finesos, llançarem el llaç lapó, formarem part d’una cerimònia
tradicional sami ...
Però la diversió no acaba aquí, els més petits podran conduir
les seves pròpies motos de neu!!! No os preocupeu, reposarem
forces amb un bon dinar típic de Lapònia en una autèntica kota.
Per la tarda, els nens gaudiran d’activitats amb els Elfo Kids.
Tornarem a l’hotel seleccionat. Sopar lliure.

3r. DIA – MÀGIA A LAPÒNIA: MOTOS DE NEU. ANEM CAP
A LA TROBADA EXCLUSIVAAvui serà un dia ple d’emocions, així que nos us oblideu de
gaudir d’un esmorzar complet.
Esteu preparats? Ens anem cap a les motos de neu!!! Els pares
les podran conduir i mentrestant els nens aniran en trineus
especials.
Arribarem a unes misterioses cabanes, més conegudes a
Lapònia com a “kotas”, situades en un lloc idíl•lic, al bell
mig d’un bosc nevat on hi viu el personatge més famós de
Lapònia. Si, estem parlant del Pare Noel que ens convidarà a un
agradable piscolabis amb sucs de baies calents. A més a més,
tota la família gaudirà d’una trobada exclusiva i privada amb el
Pare Noel i els nens tindran l’oportunitat d’entregar-li la seva
carta i rebre el primer regal de Nadal.
Tot seguit dinarem i gaudirem d’una tarda lliure per fer activitats
que tenen programades els nostres Elfo Kids.
Sopar lliure a l’hotel.

4rt. DIA – OLIMPÍADA BLANCA ESPECIAL I SOPAR DE COMIAT.
Esmorzar.
Avui és el dia de l’Olimpíada Blanca especial Travelkids per a
nens: activitats i jocs especialment pensats per gaudir de la
neu i divertir-se amb la resta de companys de viatge. Qui farà
el ninot de neu més original? Qui serà el més ràpid amb els
trineus?
Dinar lliure.
Tarda lliure per comprar o per relax ja que ens hem de preparar
per al sopar de comiat.

Ens acompanyaran els nostres nous amics els Elfo Kids, que
amenitzaran la vetllada amb els seus balls “elfics”
Allotjament a l’hotel escollit.

5è. DIA – IVALO – BARCELONA
Esmorzar i a l’hora convinguda trasllat per agafar el VOL
ESPECIAL TEMATITZAT.
Arribada a Barcelona.
Ens acomiadarem dels nostres nous amics i
FI DE LA GRAN AVENTURA!!!
FINS AVIAT AMICS!!!
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ACTIVITATS ESPECIALS INCLUIDES TRAVELKIDS
Jocs i activitats amb els Elfo Kids.
Safari en trineu arrossegat per huskies.
Passeig en trineu arrossegat per rens.
Motos de neu per adults i mini-motos de neu pers nens.
Jocs d’hivern: llaç lapó, futbol neu, hoquei neu.
Cerimònia sami.
Olimpíada blanca.
Berenars i xocolatada.
Sopar especial de comiat i ...
TROBADA EXCLUSIVA, ÚNICA I PRIVADA AMB EL PARE NOEL!!!

ELS NOSTRES ANIMADORS: ELS ELFO KIDS
A l’arribar a Lapònia, els nostres animadors Travelkids es
converteixen en Elfo Kids, els veritables ajudants del Pare Noel.
Són els encarregats de guiar els nens fins a la cabana on els
espera el Pare Noel amb un somriure per a donar-lis el seu
primer regal de Nadal. A més, organitzen activitats especifiques
per a ells, totes relacionades amb el conte nadalenc que viuran
durant aquests dies màgics i seran els seus còmplices durant
tot el viatge.
EQUIPACIÓ TÈRMICA INCLOSA PER A TOTA LA FAMÍLIA.

OPCIONS D’HOTEL
Hotel Riekonlinna 4* Situat a la ciutat de Saariselka, amb grans instal•lacions i amb un servei de gran qualitat.

Viatge recomanat per RIBES VIATGES

16
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Bon Nadal i per la teva mascota...

Varietat de models en llits i matalassos

Aquest any el
regal no
és per a mi !!!

SORTEIG D’UN PERNIL
AMB LES 3 ÚLTIMES
XIFRES DE LA LOTERIA
DE NADAL
DEL 22/12/14

Anoracs i impermeables, varies talles

Ambientador per a
casa i cotxe

L’Altaveu nº 97 any 2014
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OXIGEN BTT és un Club ciclista de Sant Pere de Ribes.
Una gran ”família” al voltant del ciclisme. El seu objectiu
principal és fomentar la pràctica del ciclisme entre la gent
de tots els nivells i totes les edats. Per això s’organitzen
sortides, tant en BTT com amb bicicleta de carretera,
sortides d’estiu i d’hivern, nocturnes, participem en curses
i ”pedalades” per tota la comarca i fora d’ella.
El club va iniciar la seva marxa a principis de l’any 2008
amb el nom ”Oxigen BTT Garraf” gràcies a la inquietud
d’un petit grup d’amics que compartien una mateixa il•lusió
es va decidir que cada vegada que sortíssim a rodar junts
ho faríem vestits de la mateixa manera. Així es va celebrar
la primera ”Trobada” on uns 15 ciclistes, tots vestits amb
la mateixa equipació, es van començar a deixar veure
pels bells camins del Garraf. El 2009, es va organitzar
una gran sortida a Montserrat amb l’assistència d’unes 50
persones. Aquest fet va motivar la decisió de constituir el
club formalment, donant-se d’alta a la Direcció General
d’Esport i a la Federació Catalana de Ciclisme, el que va
fer que s’incrementés el nombre de socis fins arribar a ser
un dels clubs més nombrosos de la comarca amb uns 120
socis i que en l’actualitat compta amb diversos grups de
diferents nivells: les nenaz@s, els makines, els semis, els
flojeras i el grup d’iniciació.
Després de 5 anys el club segueix amb la mateixa
il•lusió del primer dia , fruit d’aquesta il•lusió, el passat
mes de setembre va realitzar una profunda remodelació
a nivell d’imatge i comunicació. El Club ha passat a
denominar-se OXIGEN BTT, ha canviat la seva imatge,
fent-la més moderna i actual, i està creant una gran
xarxa social recolzant-se en els avantatges que ens

18
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ofereixen les noves tecnologies: un nou web més modern
i col•laboratiu, una comunitat orientada a opinar i parlar
sobre el món del ciclisme que substitueix l’antic fòrum i
que és un punt de trobada per a tots els membres del club
i simpatitzants, així com un renovat esforç per mantenir
més activament la seva presència a Facebook i Twitter.
Un complet conjunt d’espais virtuals entrellaçats per
afavorir la comunicació i permetre que cadascú accedeixi
segons les seves preferències. El Club ha posat l’esforç i
la tecnologia, el sentit i el valor l’aporten les persones que
col•laboren per construir aquest gran espai virtual fent de
redactors, cronistes i fotògrafs, les mateixes persones que
comparteixen aquest meravellós esport.
Tot això constitueix tan sols la base d’un gran projecte
amb noves idees però amb la mateixa il•lusió i filosofia
dels seus inicis. Un projecte que volem compartir amb
la resta de Clubs de Sant Pere de Ribes i les Roquetes,
tal com s’ha fet amb el Club Ciclista Ger amb el qual ja
s’han iniciat converses que tenen com a objectiu crear un
marc de cooperació i ajuda mútua per realitzar tot tipus
d’activitats de forma conjunta.
Un projecte que té com a objectiu fer d’un club un lloc on
tothom pugui gaudir d’aquest esport, des dels més joves
que volen iniciar-se fins a grups que comencen a descobrir
el ciclisme, en el marc incomparable que ens ofereix Sant
Pere de Ribes, les Roquetes i la nostra comarca.
Us convidem a conèixer un gran Club i participar amb ells
si us agrada el ciclisme.

www.oxigenbtt.com

SALUT
L’Altaveu nº 97 any 2014
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Sant Pere de Ribes DECIDEIX
Dies abans el poble s’aixecava al matí tenyit de groc.
La jornada del 9N prometia compromís i participació. I
així va ser, el 9N va estar a l’alçada de les expectatives
de la convocatòria.
D’ençà de la formació de la Plataforma 9N de Ribes
i les Roquetes, el municipi ha viscut diversitat d’actes
i accions per a donar a conèixer la importància de la
cita. La recerca de la participació d’entitats i també
l’ajuntament, persones a títol individual i la implicació
de l’ANC de Sant Pere de Ribes així com Òmnium
Garraf, han protagonitzat la crida pel Dret a Decidir a
casa nostra.
Els instituts de Can Puig i el Montgròs de Ribes amb
13 meses, l’ Alexandre Galí i el Xaloc a les Roquetes,
amb la formació d’altres 13 meses, van obrir des
de primera hora amb tot preparat per als ciutadans i
ciutadanes que s’hi apropaven per a dipositar el seu
vot.
Llargues cues a les 9 del matí que evidenciaven que
es podia témer a una ordre de tancament que finalment
sabem que no es va produir. El municipi, malgrat el
temps, es va donar cita en els col•legis electorals, en
què també es recollien signatures per la denúncia
internacional pels obstacles que ha posat el govern
espanyol pel Dret a Decidir dels catalans i catalanes.
Voluntaris i voluntàries tant de l’ANC, Òmnium,
formacions polítiques sobiranistes i persones
individualment, van contribuir a l’èxit d’una jornada en
què tothom va coincidir en valorar que el veritable èxit
era la participació de milers i de fet milions de persones
que , malgrat diferents ideologies i pensaments, els
mou el convenciment de la llibertat d’expressió i la
llibertat de la voluntat dels pobles.
Un ambient reivindicatiu i festiu, doncs el paisatge
familiar i jove que es podia copsar, com en la majoria
de municipis, deixava clara la implicació tant del conjunt
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de voluntaris i voluntàries com de les persones que
venien a votar.
Tan és així, que la participació ja era del 12% al migdia,
a les sis de la tarda prop del 25 % i finalment, un
cop fet el recompte, la participació va arribar al 33%
seguint com a base el cens electoral de les darreres
eleccions al Parlament Europeu. És a dir, que a Sant
Pere de Ribes el resultat ha seguit la línia de les dades
nacionals. Amb un total de vots emesos de 7.199 dels
quals un 77% era el SI-SI, un 11,6% SI-NO, 1% SIblanc, un 5,3% NO, un 0.45% en blanc i un 4.3% de
vots nuls o altres.
En altres paraules a Sant Pere de Ribes s’ha pogut
exercir el Dret a Decidir, la reivindicació del dret a
decidir i la manifestació de la voluntat d’una societat
que es mou, des de temps enrere amb la necessitat
de voler deixar sentir la seva veu. Ara, en primer lloc,
correspon felicitar a la societat, tal i com s’ha fet des
de les entitats i formacions sobiranistes, i en segon lloc
que el futur estigui a l’alçada dels fets i les voluntats
expressades.

L’A

										
RESULTATS
TOTALS 9-N

										
Taules Vots Vots /Taula SÍ/SÍ
SÍ/NO SÍ/Blanc
NO En blanc
INS Can Puig 5
1962
392
1661
160
16
54
11
INS Montgròs 8
2904
363
2370
313
21
103
15
INS Xaloc
4
757
189
555
107
10
48
1
INS A. Galí
9
1576
175
969
261
25
179
6
Total SPR
26
7199
277
5555
841
72
384
33
% vots emessos			
77,163 11,682
1
5,334 0,458
										
Total Ribes
13
4866
374
4031
473
37
157
26
Total Roquetes 13
2333
179
1524
368
35
227
7
					
5555
841
72
384
33
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Nuls
60
82
36
136
314
4,617
142
172
314
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Ànec rostit a la taronja
Ingredients per a 4 persones :
4 cuixes d’ànec
1/2 pebrot vermell
1/2 pebrot verd
2 cebes grosses
1 pastanaga
4 grans d’all
1 tros de porro
2 taronges i mitja
1 gotet de conyac o brandi
0li, sal, pebre negre i pebre vermell dolç.

Elaboració:
En una cassola posarem l’oli a escalfar i a continuació daurarem les cuixes d’ànec, prèviament salpebrades
durant uns 15/20 minuts aprox., junt amb els grans d’all nets, sencers i sense pelar, quan les tinguem ben
daurades hi afegirem el got de conyac tot esperant que s’evapori tot l’alcohol.
A continuació afegirem totes les verdures: la ceba, el pebrot verd, el pebrot vermell, el porro i la
pastanaga, que ja haurem tallat a trossets no gaire petits i ho deixarem coure durant uns 40/45 minuts
més. A mitja cocció hi posarem el suc de dues taronges espremudes i els 4 talls de mitja taronja més.
Hem de tenir en compte que no se’ns quedi sense suc, (en tot cas tindríem a punt una mica de caldo de
pollastre per afegir si de cas.) Per saber si ho tenim al punt de cocció idònia ho podem punxar amb un
escuradents o quelcom similar i esperar que no surti aigua de l’interior de la cuixa.

BON PROFIT!

22

L’Altaveu nº 97 any 2014

UN ALTRE NADAL ÉS POSSIBLE

A IX Ò N O
HI HA
QUI HO E
NTENGUI

feia que generar competitivitat i baralles, frustracions
i falsos rics. Però és evident que el que es va poder
aprendre ens ho podíem haver estalviat.
Mirem-nos ara. Ni tan sols comparteix qui ho té tot.
Hi ha una o algunes generacions que en una època
ho solucionàvem tot amb un “tengui” o “falti”... i així
anàvem intercanviant les nostres petites propietats...
uns cromos o enganxines.
Així s’aprenia , quasi sense adornar-nos, que tenir
o no tenir, era degut una mica a l’esforç i una altra
mica més gran a l’atzar. I que les mancances, eren
fruit de l’atzar sobretot o del nombre d’amistats que
amb qui es podia jugar al tenir o no tenir.
Ara bé. Tot plegat partia d’una base: només hi
jugava i guanyant, qui en tenia molt. Així que no va
ser el meu cas. Anava pel pati o els passadissos de
l’escola gairebé fent de reserva per a qui en tenia
molt i sobre tot li en sobrava, doncs mai vaig poder
assolir la categoria de tenir molt per intercanviar i mai
tampoc el suficient com per considerar-me digna
col•leccionista.
Avui, no ha canviat tot tant. Continua guanyant qui
en té més i molt. I la resta, sense jugar, entrem i sortim
del pati amb una mà al darrere i l’altra no sabem ja
ni on posar-la.
Potser seria exagerat fer culpable a qui engegués,
temps era temps, aquell joc tan pervers, que només

Així que no van aprendre res. Potser ens hauríem de
preguntar si retrocedint, potser modificant les regles
del joc una mica o una mica massa, acabaríem
tenint la capacitat d’haver pogut millorar les nostres
vides.
Ara ve Nadal. Sí. Possiblement el període de l’any
on més evidents són les conseqüències del joc
pervers. Per allò que uns tenen massa i altres notem
les mancances. Ens manquen els plats a taula i els
regals. Ens manquen persones, paisatges... i d’això
ningú reparteix ni ofereix res.
Fem-ho possible. Canviem ara les regles del joc.
Juguem a fer un Nadal diferent. Convidem-nos a
dinar, a sopar. Repartim-nos regals d’allò que tenim
i no sobra per a compartir amb familiars, amistats,
veïns i veïnes... abracem-nos a que no es noti que
manca algú o que ha canviat molt el paisatge i com
es sol dir ara... qui pugui... que compri al costat de
casa!
La Juani,
PD. Canviar el Nadal... per canviar-ho tot!
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ÈXIT DE PÚBLIC A LA PRIMERA JORNADA SOBRE INDIANOS
“EL LLEGAT AMERICANO A RIBES”
Va tenir lloc el diumenge 23 de novembre i hi varen assistit més de 80 persones.

L’edifici modernista del Redós de Sant
Josep i Sant Pere –llegat patrimonial que
van encarregar construir els germans
indianos Josep i Pere Jacas– ha acollit
aquest diumenge amb gran èxit de públic la
primera jornada dedicada íntegrament als
indianos “El llegat americano a Ribes”. Tres
historiadors locals, Gerard Coll, Miquel-Muç
Vall i Josep Miret han estat els encarregats
de la conferència inicial que han pronunciat
davant de més de 80 persones. A la xerrada
s’ha explicat el context històric d’aquests
personatges, així com la seva marxa a Cuba
i el posterior retorn en què es van trobar
alguns dels més de 400 ribetans que en
el seu moment van decidir anar a fer les
Amèriques a la recerca d’una vida millor.
L’acte ha comptat amb la presència del
nonagenari Joan Fortuny com a testimoni
viu de la família de Cals Cubanos. Fortuny
és el darrer supervivent retornat de l’onada
migratòria que centenars de ribetans
van protagonitzar entre els segles XVIII i
principis del XX. Després de la conferència
ha tingut lloc la ruta dels americanos,
guiada pel també historiador Carles Miret.
Aquest itinerari recorre alguns indrets com
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el carrer Major o el carrer del Pi, on s’hi
troben edificacions que van construir els
americanos i que van suposar la promoció
d’un urbanisme més modern.
La regidora de Promoció Econòmica,
Anna Gabaldà, ha explicat que aquesta
activitat s’ha fet amb la “voluntat de
donar a conèixer el patrimoni que tenim al
municipi i ser una mica més coneixedors de
la nostra història, doncs no tots el indians
van tornar amb les butxaques plenes i hi
ha molts altres aspectes que també s’han
de conèixer i que formen part d’aquesta
història”. L’Ajuntament no descarta repetir
alguna altra jornada o experiència similar a
aquesta i fins i tot Gabaldà ha avançat que
“hi hauran altres actes relacionats amb els
indians durant el 2015 i es programaran
més sortides per fer la ruta guiada amb
grups reduïts”. En aquest sentit, per seguir
incidint en la seva divulgació, l’any que ve es
posarà en marxa la iniciativa de la “Maleta
pedagògica” amb l’objectiu d’apropar el
fenomen indià als alumnes de primària
(cicle mitjà i superior).
Donat que el patrimoni dels indianos a Sant
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Pere de Ribes és ben evident, el municipi
forma part de la Xarxa de Municipis Indians,
una associació que té com a objectiu
unir esforços per promocionar i posar
de relleu el llegat indià a Catalunya. Els
indians, també anomenats “americanos”,
és el nom que es va donar a aquelles
persones que van emigrar cap a Cuba, o
les Antilles en general, durant la primera
meitat del segle XIX. En molts casos, al cap
dels anys, van acabar tornant a casa seva
després d’haver fet una fortuna. En altres
ocasions, no es van enriquir tant o, ni tan
sols, van arribar a tornar d’allà. Alguns dels
que sí que hi van tornar van construir-se
mansions o habitatges molt similars als del
paisatge cubà, amb moltes arcades, jardins
interiors, pintures i frescos amb paisatges
d’ultramar que, amb el pas dels anys, han
esdevingut un important patrimoni històric
i arquitectònic de les seves poblacions
natals.
Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de ribes

“POU DE GLAÇ” I “BOTXÍ”, GUANYADORS DEL CONCURS
LITERARI ELS CINC PINS
Enguany s’han presentat una trentena de treballs procedents de tot Catalunya.
La 15a edició del concurs literari de narrativa curta Els Cinc Pins
ja té guanyadors. Es tracta de David Dot Cervera, de Vilafranca
del Penedès, que amb l’obra “Pou de glaç” s’ha endut el premi
de 300 euros corresponent a la categoria de commemoració
del Tricentenari de l’11 de setembre. Així mateix, el guardó de
l’altra categoria, de temàtica lliure i dotat amb 150 euros, se l’ha
emportat Àstrid Solé Jordà, de Barcelona, amb el treball “Botxí”.
El jurat del certamen, compost per Teresa Guiluz, Gemma
Romanyó i Sílvia Boquer, ha afirmat de “Pou de glaç” que “ens
trobem davant d’un argument que captiva en una narració
en què s’alternen els temps històrics”. Així mateix, de “Botxí”
destaquen “la capacitat de condensació de l’autora (•••) sent un
text colpidor, malgrat la seva brevetat”.
A l’edició d’aquest 2014 s’hi ha presentat una trentena de treballs
d’autors procedents d’arreu de Catalunya (Garraf, Tarragonès,
Gironès, Montsià, Barcelonès, Alt Empordà, Maresme, Baix
Llobregat, Alt i Baix Penedès, Vallès Occidental, Baix Ebre, Urgell,
Osona, Menorca, Les Garrigues, La Selva, Baix Camp, Manresa i
Barcelona).
El lliurament de premis del concurs s’ha fet aquest divendres

passat, a la tarda, a la sala polivalent de la biblioteca Josep Pla de
les Roquetes. Les persones assistents a l’acte han pogut veure la
representació de l’espectacle “1714. Poemes i cançons” a càrrec
de Jordi Muixí i Pep Pladellorens.
Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de ribes
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Sabies
què...
A L’ENTORN DEL MONTGRÒS HI HA
MOLTS NOMS DE LLOC CURIOSOS?
Josep Miret i Mestre

Amb els seus 357 m d’alçada el
Montgròs és el cim culminant del
terme de Ribes. Des del seu cim
s’albiren algunes poblacions com
Ribes, les Roquetes, Vilanova i la
Geltrú, Canyelles, Vilafranca del
Penedès, etc. El Montgròs fa de
partió de tres termes: Sant Pere
de Ribes, Vilanova i la Geltrú i
Canyelles.
Aquest
cim
rep
diverses
denominacions.
Els
vilanovins
normalment el coneixen pel Puig
Montgròs, mentre que els ribetans
acostumem a dir el Montgròs,
malgrat que en els documents antics
se cita com a puig de Montgròs.
Jo crec que la versió llarga es diu
possiblement per distingir-lo de la
masia que es troba a la seva falda,
anomenada mas de Montgròs o
masia de Montgròs.
Com he fet altres vegades, els noms
de lloc que no surtin al mapa de
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l’Institut Cartogràfic de Catalunya
(www.icc.cat/vissir3/) els situo en
coordenades ETRS89. Per la falda
nord del Montgròs, pel darrere
dels Vinyals, conec el fondo d’en
Barrinaire, la cova de les Mosques,
la Llagorera Gran, la Llagotera
Xica i la barraca en Gil (395110,
4570262).
Comento
alguns
d’aquests noms: la cova de les
Mosques és una petita cova on es
va amagar mossèn Anton Miret a la
guerra civil de 1936-1939. Fa uns
trenta-cinc anys vaig acompanyar
als Vinyals a Magí Miret i Butí i
Salvador Miret i Cuadras (en pau
descansin) i des del darrere de la
masia em van assenyalar una petita
esquerda en una penya del fondo
d’en Barrinaire que havia servit de
refugi a mossèn Anton. Amb els
anys la zona s’ha emboscat i ara
mateix no sóc capaç de trobar la
cova. La Llagotera (o les Llagoteres,
es diu de les dues maneres) són
uns careners que baixen des del
darrere dels Vinyals, on diuen que
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Avenc del Montgròs.
en altres temps es caçaven moltes
perdius.
Anem ara a l’altra banda del
Montgròs, on trobem, de ponent
a llevant, el fondo del Mas de les
Catalunyes (que un mapa anomena
el fondo d’en Llopet, i algun dels
seus ramals es coneix pel fondo
Daurat), el fondo de la Torre del
Veguer, el fondo de can Masalleres
i el fondo de Montgròs. Tots ells
aboquen les aigües als torrents
de Solers i de Santa Magdalena.
Més a l’est trobem el fondo de
can Ramon, el fondo de l’Alfals
(pronunciat “ufals”), en terres de la
Masieta, de coordenades 395500,
4568915, i el fondo de la Ganassa,
en terres de can Ramonet. Tots ells
s’ajunten al torrent de la Masieta i
desguassen al torrent de l’Espluga
o de les Esplugues. “Espluga”, en

Vista des del Montgròs: la plana de Solers, les Roquetes i el port
de Vilanova i la Geltrú.

català antic, vol dir “cova” i en
un determinat punt el torrent ha
excavat una balma terrosa que li
ha donat el nom.
Al fondo de can Ramon destaquen
els avencs del Montgròs (395155,
4569420), situats per sobre de
la pista que es va construir als
anys seixanta per accedir a la

El darrere del Montgròs des de l’entrada a les urbanitzacions del
mas d’en Mestre i les Amèriques. A l’esquerra la Llagotera Gran,
al centre la Llagotera Petita i a la dreta el fondo d’en Barrinaire.

urbanització del Montgròs. Es
tracta de dues esquerdes a la
roca, la més gran de les quals té
una profunditat de 15 metres i hi
ha crescut una figuera.
Un altre nom poc conegut són
unes terres a tocar del fondo de
la Ganassa anomenades les costes
de la Barraca, abans un coster

amb vinyes i ara bosc (395643,
4568950). Altres noms són el Pla
de Jorba i la Roca Plana, topònims
de la banda de cal Dori a Canyelles
que jo no he sentit a dir mai però
surten als mapes. També m’he
trobat alguns noms que no puc
situar amb precisió: el fondo de la
Carrerada, el fondo d’en Feló o el
Sibinar.
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Per Montserrat Rossell

XALET DEL PALOU
Edifici cantoner situat entre els
carrers de Palou i del Racó. Es tracta
d’una construcció contemporània
constituïda per diversos cossos
geomètrics superposats, seguint la
forma allargada de la parcel•la. Té
poques obertures, tancades amb
persianes de lamel•les horitzontals
i perfils de rajola blau marí, que
combinen amb les canals, reixes i
baranes. Es troba construït sobre
un cos habilitat com a garatge. El
parament dels murs és d’obra vista.
Text: Patrimoni Cultural
Dibuixos: montserossell.wordpress.com
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Fum, fum i més fum
Encara que no en fóssim conscients, qui més qui menys tenia
curiositat per veure l’anunci d’aquest any de la Lotería Nacional.
Desprès d’aquella nit dels zombis de l’any passat, podíem
esperar qualsevol cosa. Poseu-vos en les sabates del publicitari a
qui van encarregar l’anunci (per aquestes campanyes convoquen
un concurs i s’hi presenten un munt d’agències) i l’assumpte no
era gens fàcil. Per fi van triar el camí de l’emoció i la llagrimeta
nadalenca que ja ha demostrat que fa vendre torrons i que
sempre queda bé. Però aquesta vegada han premut la tecla al
límit.
Perquè una cosa és que tornés a la casa, molt ben arreglada,
d’una família de classe mitjana un soldat i la mare no podés
evitar el plor, i l’altre aquest protagonista de l’anunci de la loteria
que més aviat sembla un sense sostre fredolic i amb poca salud
a qui la dona obliga a anar a passar una mala estona desafiant la
neu i el fred... Sort que, a la manera dels contes eslaus, el miracle
berlanguía es produeix i l’Antonio l’allibera de la seva misèria. I
així l’home és feliç i podrà pagar la hipoteca...
Pels qui governen sempre és millor que les coses les arregli
un sorteig que no una política justa. Ells estan massa ocupats
en conservar la poltrona i amb els seus jocs dels sobres i no
se’n adonen o no volen adonar-se que ara els que “vuelven a
casa” als anuncis de torró o de cafè ja no són soldats. Ara són
cooperants d’ONG o joves sense feina que han hagut de marxar
a buscar-se la vida a l’estranger...
I és que els temps canvien que és una barbaritat. I si no mireu
els guarniments nadalencs que pengen als carrers per aquestes
dates. S’ha fet fonedissa qualsevol icona que faci referencia
al Nadal que vam conèixer de petits. Primer van desaparèixer
els naixements, les figures de pessebre i els àngels. No era
políticament correcte en un país laic. D’acord. Fora els pastors
i els estels. Val. Ens quedaven els avets, els trineus, els Pares

Noel i la neu. Ah, i les onomatopeies que fan molt bonic: Glup,
glup, glup. Ding, dang, dong. Nyam, nyam, nyam... Quan ho
vaig veure a Barcelona no m’ho podia creure.
Per aquestes dates tot és molt embolicat i confús: ens porta
regals el pare Noel, fem cagar el tió, hi ha gent de gust dubtós
que es posa calces vermelles, celebrem el reis i commemorem
amb iconografia nòrdica un naixement que diuen que es va
produir a un territori d’allò més càlid i sorrenc... Què hi farem.
P.D. La història del dècim no comprat de l’anunci que dèiem
me la puc creure, perquè una vegada, un bon amic que cada any
em guardava un dècim del número que adquiria per a la seva
empresa, en una trobada després de Nadal em va fer a mans
una quantitat, considerable en aquell temps, resultat d’un premi
menor que el número havia guanyat. No vaig dir-li amb veu
trencada “Mano...lo” però si, “Gràcies, Jordi” i vam passar, amb
les respectives famílies, un fantàstic cap de setmana en un hotel
de la Costa Brava a la salut de la Lotería Nacional. Ara, és clar,
comprem La Grossa.

