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Altaveu, després d’haver rebut per diferents vies i persones la 
reiterada queixa per les accions preses per l’Ajuntament al pàrquing 
de l’hospital Sant Camil, no pot per més que fer-se’n ressò. 

La impotència dels usuaris que en som tots en un moment o altre, és reflexa  en 
converses al carrer, cartes als mitjans… En el ple del passat mes de març es va 
intentar donar explicació al respecte, però sembla que aquesta no va convèncer 
ni de bon tros a ningú. Potser s’hauria de tenir més en compte les necessitats 
bàsiques dels usuaris abans de prendre decisions que perpetuïn un inconvenient 
tant irracional com és el de l’obligació de pagar per poder visitar als nostres malalts, 
o visitar als nostres especialistes mèdics. És complicat de fer política al gust de 
tothom, però de vegades les accions polítiques toquen el moll de l’os del ciutadà.

Per altra banda abril ens obre les portes al món de la literatura. Sant Jordi, com 
cada any treu a peu de carrer una pila de títols sugerents per a tots els gustos i per 
a totes les edats. Com sempre autors i lectors es busquen i es troben per donar vida 
a les creacions literàries. I les roses, sortides de la clàssica llegenda donaran flaira i 
color a tota la jornada.

Les activitats tant a Ribes com a les Roquetes emprenen a partir del  15 d’abril, 
organitzades per l’Ajuntament, biblioteques i diferents entitats del municipi.

Entrevistem a “ l’home bo del poble”, i en aquest cas no és una llegenda, es real 
i quotidià, i a més és algú que ho fa per què ho sent, sent que fa quelcom pel seu 
poble.

En Rosquelles  està un xic estressat, la roda de la vida i els esdeveniments corren 
massa, i tots correm en conseqüència, anem atrafegats amb una agenda atapeïda... 
i m’agradaria acabar amb una frase del seu text que per dates ja és això.

És molt important que el pensar en l’estiu no ens faci perdre la primavera.

Així doncs, gaudiu la primavera i fins aviat.
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a Fira que va omplir el carrer Lluís 
Companys amb més expositors que mai 
(fins a 40 parades) ha tornat a evidenciar 

que Ribes té potencial per oferir activitats a peu de 
carrer.

El públic assistent es va concentrar en hores punta, 
tot i el bon temps que va fer durant tota la jornada.

Consultats alguns dels visitants, coincideixen en 
què els ha agradat molt la Fira per la gran varietat 
de parades i productes exposats, pels preus 
molt assequibles que van oferir els expositors i, 
majoritàriament, opinen que els agradaria que a 
Ribes hi hagués fires més sovint.

Per altra banda, els comerciants que varen muntar 
els seus estands i que han fet un gran esforç per 
ser-hi presents, consideren que els ha compensat 
menys que en altres ocasions.

Després de valorar la gestió i el funcionament de la 
Fira, Fem Ribes vol renovar el seu format i buscar 
elements de diferenciació per aconseguir una millor 
promoció, per oferir un espai lúdic diferent al públic 
i, en definitiva, per continuar sorprenent i millorant, 
tant pel bé dels nostres associats com pel bé del 
municipi... Aquests canvis es debatran properament 
en l’Assemblea d’associats, on tots podrem dir la 
nostra i decidir la línia a seguir en properes ocasions.

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; per això és molt important que aquesta 
torni a emocionar la gent del poble i dels voltants, 
que es conegui a la comarca i també que es doni 
valor a la feina feta.

Fem Ribes es renova, es reinventa i busca la forma 
de fer-ho millor,

Visca la Fira!
FEM RIBES
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Dimecres 15 d’abril
19 hores
Xerrada  Islamofòbia a càrrec de Dídac Lagarriga autor del 
llibre Eco-Yihad
Ho organitza: Espai Contrabandos, Associació Contrabandos, 
Ger, Ateneu Vilanoví i Ateneu de Sitges.

Dijous 16 d’abril
20 hores
Homenatge a Ovidi Montllor. Recital poeticomusical
Ho organitzen: Servei Local de Català i Ger

Del 16 al 28 d’abril
Exposició dels dibuixos participants en el V Certamen 
Literari i de Dibuix, Sant Jordi de la Ucer, Unió de 
Comerciants i Empresaris de les Roquetes
Mercat Municipal la Sínia.
Ho Organitzen: Ucer, Unió de Comerciants i Empresaris de 
les Roquetes

Divendres 17 d’abril  
Del 17 d’abril al 3 de maig
Exposició col•lectiva de fotografia  Quatre mirades de... Passió
Inauguració: divendres 17 d’abril a les 19 hores
Biblioteca Josep Pla
Ho organitza:  Globalitza’t-e

18 hores
Tardes Literàries: Joc de miralls,de Carme Riera
A càrrec de Silvia Romero
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dissabte 18 d’abril
De 10 a 20.30 hores
Tinta Roja, l’edició independent i el llibre polític arriben a Ribes
Plaça Marcer
Ho organitza: Espai Contrabandos, Associació Contrabandos, 
Ger, Ateneu Vilanoví i Ateneu de Sitges

12 hores
Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids & Us
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitzen: : Servei de Cultura i Joventut en col.
laboració de Kids & Us

Diumenge 19 abril
De 10 a 13.30 hores
Tinta Roja, l’edició independent i el llibre polític arriben a Ribes
Plaça Marcer
Ho organitza: Espai Contrabandos, Associació Contrabandos, 
Ger, Ateneu Vilanoví i Ateneu de Sitges

Dilluns 20 d’abril
17.30 hores
Taller de Sant Jordi: Els cavallers
Per a nens i nenes de 4 a 8 anys
Inscripció prèvia. Places limitades.
Biblioteca Josep Pla
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
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Dimarts 21 d’abril
17.30 hores
Laboratori de lectura Avui és un bon dia per canviar el món
Per a nens i nenes a partir de 6 anys i els seus pares i mares
Inscripcions prèvies. Places limitades .
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dimecres 22 d’abril
De 9 a 14 hores
Fira Artesanal i del Regal de Sant Jordi
Mercat  la Sínia
Organitza: Mercat  la Sínia

9.30 hores
Representació de la Llegenda de Sant Jordi
Centre Cívic l’Espai de les Roquetes
Ho organitza: Llar d’Infants Els Tres Pins

19 hores
Presentació de llibre Fotògrafs antics a Ribes: vol. III: 
imatges mai vistes, de Josep Miret i Silvia Boquer. 
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dijous 23 d’abril:
Diada de Sant Jordi
16 a 20.30 hores
LA BIBLIOTECA SURT AL CARRER!
Biblioteca Manuel de Pedrolo
A la plaça Maria-Mercè Marçal amb les  activitats següents:

17 a 18 hores
Tallers de manualitats, a càrrec del personal de la biblioteca
Per a nens i nenes a partir de 3 anys acompanyats dels 
seus pares i mares
18 hores: Espectacle de pallassos, a càrrec de La Xicana

Durant tota la tarda hi haurà una paradeta amb autors 
locals signant els seus llibres.
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

16 a 20.30 hores
LA BIBLIOTECA SURT AL CARRER!
Biblioteca Josep Pla
A la plaça Llobregat amb les  activitats següents:
17 a 18 hores: Tallers de manualitats, a càrrec del personal 
de la biblioteca
Taller 1: Punt de llibre “escarxofat”. Taller d’estampació.
Taller 2: Drac de  Sant Jordi plegat i desplegat.
Gratuïts. No cal inscripció prèvia.
Per a nens i nenes a partir de 3 anys acompanyats dels 
seus pares i mares

18 hores
Sorteig i entrega de la panera  literària infantil i la d’adults 
d’entre les butlletes recollides en cada préstec del mes 
d’abril.

18.05 hores
Espectacle d’animació infantil La divertida Llegenda de 
Sant Jordi  a càrrec d’Alehop produccions.
Per a tots els públics
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
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19 hores
Lliurament de Diplomes del V Certamen Literari i de Dibuix, 
Sant Jordi de la Unió de Comerciants i Empresaris de les 
Roquetes (UCER)
Organitza: Ucer, Unió de Comerciants i Empresaris de les 
Roquetes

19.30 hores
Timbalada
Ho organitza: Dragona de les Roquetes

Hi haurà parades de llibres i roses d’entitats, col•lectius 
i comerços a  la plaça Maria-Mercè Marçal i a la plaça 
Llobregat.

Divendres 24 d’abril
17.30 hores
Taller de Sant Jordi: Les princeses
Per a nens i nenes de 4 a 8 anys
Inscripció prèvia. Places  limitades.
Biblioteca Josep Pla
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

19 hores
Inauguració de l’exposició de fotografia Racons2 de Maika 
Risquez, guanyadora del II Concurs de Fotografia Jaume Gómez
Del 24 d’abril al 16 de maig
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Fem Ribes

Dissabte 25 d’abril
12 hores
Hora de conte, amb Susana Peix Dracs!
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

18 hores
XIV Diada Bastonera de les Roquetes
Comença davant del bar del Mercat de la Sínia i finalitza 
a la plaça Vinya d’en Petaca. Tot seguit exhibició de les 
colles participants.
Ho organitza: Agrupació de Balls Populars de les Roquetes

18 hores
Ball de la Rosa
Cal inscripció prèvia.
Casal d’Avis de les Roquetes
Ho organitza: Casal d’Avis de les Roquetes

Dilluns 27 d’abril
19 hores
Presentació del llibre Tempestad en el alma de Rafael 
Rivera Madariaga
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Finestra Oberta

Dimarts 28 d’abril
19 hores
Recital  de poemes i presentació del llibre La suite 
d’Artemisa d’Antònia Sabater
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Ho organitza: Cor Literari del Garraf

Departament de premsa i comunicació
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
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És l’hora dels adéus?
Xavier Sala i Martin
ROSA DELS VENTS
”La demanda dels catalans sembla 
estranya en un món que no està 
acostumat a dibuixar fronteres amb la 
força dels vots. Però hi haurà un dia 
en què votar per decidir fronteres serà 
normal. I quan ho sigui, la gent mirarà 
enrere i pensarà que la situació del 
2014 era anacrònica i indecent.”Amb 
un esti...

La templanza
María Dueñas 
PLANETA
Si no has olvidado El tiempo entre 
costuras, recordarás para siempre 
La Templanza, la nueva novela de 
María Dueñas. Nada hacía suponer 
a Mauro Larrea que la fortuna que 
levantó tras años de tesón y arrojo 
se le derrumbaría con un estrepitoso 
revés. Ahogado por las deudas y la 
incertidumbre, apuesta...

El món blau. Estima el teu caos
Albert Espinosa
ROSA DELS VENTS
El caos es allò que et fa diferent. 
Allò que la gent no entén de tu i que 
desitja que canviïs. Però el caos és 
part d’un mateix, per això, quan algú 
no t’entengui digues-li: ”Estima el meu 
caos”. El món blau es la nova novel•la 
de l’Albert Espinosa; una història que 
enllaça amb El món groc i...

Hombres buenos
Arturo Pérez-Reverte
ALFAGUARA
«En España, en tiempos de oscuridad, 
siempre hubo hombres buenos que, 
orientados por la Razón, lucharon 
por traer a sus compatriotas las luces 
y el progreso. Y no faltaron quienes 
intentaban impedirlo.»

Buscando mi camino.
Sara Risco. (Autora de Ribes)

 ENTRELÍNEAS
Buscando mi camino.
De un día para otrom va y te cambia la 
vida. Cuántas preguntas sin respuesta. 
Cuántos caminos para hallar la 
felicidad. Los dos protagonistas se 
ven sumergidos en el pasado. Vacíos, 
exentos de ganas, de ilusión, de vida. 
La ayuda de alguien les servirá (o no) 
para seguir hacia delante.
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Algú com tu
Premi Ramon Llull 2015
Bosch, Xavier
PLANETA EDITORIAL
«Van resseguir la rue de Seine gairebé 
sense veure el carrer, pendents com 
estaven l’un de l’altre. El JeanPierre, 
cicerone amb ganes d’agradar, 
explicava curiositats del barri que ella 
escoltava en silenci. Allà on la vorera 
es feia més estreta, va semblar-li que, 
sense voler, es fregaven les mans...

50 Dracs. Petita Guia dels Dracs de 
Catalunya
Heribert Masana
Il.: JuanolO
EL CEP I LA NANSA
Després de dos volums seguits amb 
200 gegants, ara tocava fer alguna 
cosa diferent. Ens hem embarcat en 
una nova aventura: 50 dracs, un petit 
mostrari i una mena de cop d’ull al 
panorama draquer del país.

També això passarà
Milena Busquets i Tusquets
AMSTERDAM
Intensa, alegre i divertida, però 
també immensament commovedora i 
emotiva, També això passarà és una 
narració inoblidable de to autobiogràfic 
sobre la pèrdua, l?amor, l?amistat i 
el sexe que ha estat considerada de 
manera unànime la revelació literària 
de l?any.La Blanca, una dona d?uns 
quaranta any..

LLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRESLL



Cuina sana
Adam Martín
ROSA DELS VENTS
En aquestes 101 receptes de cuina 
natural trobaràs àpats que compleixen 
cinc requisits: - Fàcils de menjar- Fàcils 
de digerir- Nutritius- Saludables- Bons! 
Cuina natural és un recull de receptes 
saboroses, innovadores i fàcils de 
preparar, elaborades amb productes 
ecològics, de proximitat i de...

Jaco 
Akira Toriyama
PLANETA CÓMIC
Descobreix les aventures d’en Jaco, 
un poderós patruller galàctic destinat a 
la Terra per detenir a un superguerrer 
del planeta Vegeta. Una comèdia plena 
de sorpreses i intervencions especials 
de personatges emblemàtics nascuts 
de la ploma de Toriyama. Deu anys 
després de no publicar cap manga, 
el…
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Un any i mig
Silvia Soler
COLUMNA EDICIONS
Un any i mig a la vida d’una família 
contemporània, amb uns pares 
acabats de jubilar i quatre germans, 
tres dels quals, per motius diversos, 
han de marxar de casa a buscar-se 
la vida. El gran és arquitecte i viu al 
Canadà, la segona, cuinera, viu a 
París, la tercera, oceanògrafa, viu a 
Mallorca,...

Un dinar un dia qualsevol
Ferran Torrent
COLUMNA
Des que el van acomiadar, després de 
trenta anys a la redacció, en Marc es 
dedica a buscar-se la vida ficant el nas 
en afers tèrbols i possibles escàndols 
per poder-los vendre –a tant la peça– al 
mateix diari on treballava. I de brutícia 
per investigar, a València n’hi ha per 
parar un tren: especulació urbanística 
amb el nou estadi, tripijocs... 

LLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRESLLIBRESLL
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Es diu Aleix Montaner Guillaumes i fa 13 anys que 
és part del Jutjat de Pau. Primer com a substitut i 
després com a titular de la plaça.  Avui, just després 
de la darrera renovació i nomenament, rep l’equip de 
L’Altaveu per a descobrir la seva trajectòria i aprendre 
amb ell sobre les funcions i serveis del Jutjat de Pau 
del nostre municipi.

L’Altaveu.- Què fa què per quarta vegada l’Aleix 
Montaner torni a ocupar el càrrec de Jutge de Pau?
Aleix Montaner.-  La veritat és que m’agrada el meu 
poble. I aquesta és una tasca en la que fas alguna cosa 
pel poble. Hi ha aspectes no gens agradables, sobretot en 
l’aspecte judicial,  però altres són gratificants, com ara els 
casaments. Preferiria que no hi hagués problemes, però 
solucionar-los també gratifica. 

L’A.- Com va ser el primer cop? Com es decideix 
l’Aleix Montaner a presentar-se al càrrec? 
A.M.- Va ser una companya de feina. Em va dir que sortia 
la plaça per substitucions del Jutge de Pau i m’hi vaig 
presentar. 

L’A.- Sabies el què representava?
A.M.- La veritat és que no. Podia tenir algunes nocions 
però no sabia què passava per dins. Només coneixes de 
fora les coses agradables, les inscripcions del registre, els 
casaments. Després he vist que representa molt més.

L’A.- Creus que és coneix poc, en general, la figura 
del Jutge de Pau?

A.M.-  Crec que se sap què és però potser no tant per tot 
el que serveix. Avui a més, les problemàtiques no passen 
tant per aquí sinó que acaben directament als Jutjats de 
Vilanova. Abans, quan va sorgir la figura del Jutge de 
Pau, li deien “l’home bo del poble”, perquè era qui resolia 
tota mena de problemes i era persona de pau. Els pobles 
eren més petits i s’arribava a acords i solucions. Com una 
mediació. De fet abans de tenir un problema judicial es pot 
venir al Jutjat de Pau i es pot fer una mediació per trobar 
una solució extrajudicial als conflictes o problemes i sinó 
podem orientar al tipus de procediment.  És un servei de 
pau en el sentit precisament d’evitar els litigis. 

L’A.- Quines són les funcions i la responsabilitat que 
té un Jutge de Pau? 
A.M.- Al Jutjat com saps, tenim encomanada diferents 
tasques. El Registre Civil per un costat i després el que 
és el Jutjat Civil i Penal. Des d’aquí sobretot hi ha una 
feina de notificació per proximitat de la gent de Sant Pere 
de Ribes. Però també resoldre qüestions de faltes i en tot 
la responsabilitat va relacionada amb si es fa malament. 
Doncs tot i que el Jutge de Pau ho signa també en dóna 
fe la Secretària. . Tot i que les funcions són mínimes, el 
moment de més participació són els  judicis de faltes. 

L’A.- I les obligacions del Jutge de Pau?
A.M.- Les obligacions són els casaments i la resta de 
l’agenda són els judicis i les audiències.

L’A.-  Els judicis de faltes potser sigui el menys 
gratificant?

ALEIX MONTANER
EL JUTGE DE PAU, 

L’HOME BO DEL POBLE.
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A.M.- Poden ser moltes coses relacionades amb temes de 
coacció, de vexació, de deslluïment del mobiliari urbà i de 
façanes i sobre maltractament d’animals, és el que fixa la 
llei. Tot sempre a nivell de faltes lleus. I tot i així cal sempre 
arribar a una solució en que no es perjudiqui ningú. 

L’A.- Quins són els criteris?
A.M..- Sempre la imparcialitat, la objectivitat. Són la base. 
Després hi ha la llei, que no sempre permet donar la raó 
a algú, per exemple en cas de versions contraposades. I 
això sempre és complicat. Però al final cal donar solucions 
i fixar sentències. Pot semblar difícil la imparcialitat  
perquè en un poble et coneixes tot, però no valen altres 
criteris, al final la motivació d’una decisió ha d’estar 
argumentada amb elements objectius. No hi poden haver 
ni coneixements superficials ni prejudicis que valguin. 

L’A.- Amb tantes funcions i responsabilitat es pot 
pensar que ha de ser una feina molt ben pagada i no 
és així. 
A.M.- La veritat és que no té sou. Per això té aquest 
caràcter com altruista que a mi em permet pensar que faig 
alguna cosa pel meu poble. I m’agrada. No es viu, no, del 
càrrec de Jutge de Pau. 

L’A.- Amb un servei de naturalesa administrativa i 
judicial... fa pensar que els requisits siguin molt alts. 
Ens els expliques?
A.M.- (riu...) Poca cosa. Nacionalitat espanyola, ser major 
d’edat i saber llegir i escriure. De totes maneres es fa una 
formació anual, sobretot per les novetats, que depèn del 
Consell General del Poder Judicial, sobre estudis recents, 

novetats i procediments per exemple. I quan entres ara es 
fa una formació específica per nous jutges que abans no 
es feia.  De totes maneres, la feina depèn molt de l’equip 
de funcionaris que hi ha. Són els qui fan la feina. Fan que 
tot rutlli. Sense ells no seria el que és.  Tenen solucions i 
experiència, són el 75% per no dir en realitat el 100% del 
que es fa.  

L’A.- De les experiències sempre aprenem. Què t’ha 
ensenyat exercir de Jutge de Pau? 
A.M.-  M’ha ensenyat sobretot a valorar a la gent. A 
escoltar i a meditar més les coses per cercar el més 
correcte, valorant molt les paraules, les conclusions. El 
seny és molt important.

L’A.- Tornant a les funcions del Jutjat de Pau, 
comentàvem sobre els aspectes més rellevants. Ara 
per ara, quin és el tema més freqüent?
A.M.- Avui per avui s’ha incrementat el nombre de 
notificacions per desnonaments. La veritat és que en 
tres mesos del 2015 les dades estan igual que durant sis 
mesos de l’any anterior. El tema està al dia i són drames. 

L’A.- Una tasca molt dura...
A.M.- Sí. He de reconèixer que alguna vegada se m’ha 
escapat una llàgrima. Anar a una altra sala i agafar aire. No 
és gens agradable i no es pot fer res des del Jutjat de Pau.  
No es tenen els recursos i cada dia les problemàtiques 
són més dures.  S’intenta ajudar però els recursos  són 

Entrada principal del Jutjat de Pau del nostre municipi

L’Aleix cel·lebrant un casament a la Casa de la Vila.
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limitats. Moltes vegades restem impotents. En altres 
temes hi ha moments en que som com una mediació i es 
poden aportar solucions.  Aconsellar o assessorar.

L’A.- Les lleis respecte a l’organització judicial i 
Registre Civil estan amb canvis. Ens afectarà aquí a 
Sant Pere de Ribes?
A.M.- Els canvis de la llei estan previstos per l’estiu, al 
juny o juliol, suposadament desapareix el Registre Civil 
com a tal per a transformar-se o integrar-se en altres 
registres que ja existeixen, però la veritat és que no en 
tenim notícies específiques. Estem en un moment d’impàs 
a esperar què passarà, quines seran les funcions, les 
responsabilitats, les taxes... en fi. Que sabem què es vol 
canviar però encara no com. Tot depèn del Ministeri de 
Justícia. 

L’A.- Hi ha una associació o col·lectiu que representi 
o agrupi tots els Jutges de Pau o potser també hi ha 
de progressistes i de conservadors? 
A.M.-  (riu) Es pot anar per lliure. Però hi ha una Associació 
de Jutges de Pau que a Catalunya té seu a Premià de Mar. 
Jo per exemple hi formo part a títol individual, és a dir que 
pago la meva  quota. De fet és de lliure participació. I és un 
bon recurs. Té un servei de juristes per assessoraments 
i ajuda en cas de dubtes per exemple.  A més es fa una 
trobada cada any, en un municipi diferent. Sense anar 
lluny, el passat mes d’octubre es va celebrar a Sitges on 
va venir el Conseller de Justícia que entre d’altres coses 
va comentar que d’infant passava els estius aquí al Garraf, 

concretament a Ribes. Dins de l’Associació la majoria de 
Jutges de Pau acostuma a ser gent gran, tot i que cada 
vegada hi ha més joves també. 

L’A.-La veritat és que moltes persones et coneixeran 
més per la teva feina a la Biblioteca Manel de Pedrolo 
que del Jutjat. Com es compatibilitza una cosa amb 
l’altra?
A.M.-  Són feines molt diferents... tot i que comparteixen 
que totes dues tenen un tracte amb la gent que a mi 
m’agrada. I són totalment compatibles amb les seves 
diferències. També s’ha d’escoltar a la persona que ve a 
buscar un llibre o té un dubte i t’ho explica. Són problemes 
o dificultats diferents, res a veure. Només que jo estic 
content amb les dues. 

L’A.- I quina dóna més satisfaccions?
A.M.-  No sé si es pot comparar. Però al jutjat té uns 
elements diferents. Toca més la fibra per així dir-ho. 
És compromís, són temes difícils i això et fa sentir una 
implicació diferent.  I després estan els casaments que 
sempre són agradables i pot ser divertit fins i tot entre 
quatre persones. 

L’A.- Alguna anècdota que es pugui explicar, és clar?
A.M.-  Sí, clar! No fa gaire la núvia era una mare que a mig 
casament va haver de donar el pit a la criatura i així vam 
seguir la cerimònia, amb la mare alletant i tothom content!  
Però sempre hi ha alguna cosa, que fa que al final tot i 
que pot ser fred perquè és un tràmit burocràtic, es pot fer 
divertit. 

L’A.- Moltes gràcies Aleix, pel temps i per haver-nos 
obert les portes a una part de la teva vida que és un 
servei que potser no coneixíem tant. 
A.M.-  Gràcies a vosaltres i voldria també donar les 
gràcies als treballadors i treballadores del Jutjat i a també 
a l’Ajuntament, ja que, tot i ser un organisme independent, 
també és l’Ajuntament qui subministra l’edifici i materials 
pel funcionament del jutjat. 

Ara ja sabem que l’home bo del poble té un bon equip i 
treballa, allí on correspongui per horari i per funcions, 
per escoltar-nos i ajudar-nos a resoldre els nostres 
problemes sempre que es pugui i de la millor manera. 
I això també: ens ha promès informar dels canvis quan 
arribin. Així que des de L’Altaveu li agraïm la seva 
tasca i el convidem a estar entre les nostres pàgines 
sempre que vulgui. 

Treballadors i treballadores del Jutjat de Pau de Sant 
Pere de Ribes, d’esquerra a dreta la Mercè, el Jordi, la 
Dolors, la Isabel i l’Aleix.



Si has llegit aquest article, mostrant 
aquest val:

30% dte.
No acumulable amb d’altres promocions a preu tancat.
Caduca 30/08/2015

Volem seguir endavant en aquesta nova etapa, oferint-vos 
sempre el millor servei, atenció i professionalitat.
Us hi esperem!!!

Ribetans/nes, el passat 22 de desembre vam 
inaugurar Ribes Optic’s, l’òptica de tota la vida 
del poble, situada al carrer Nou al costat de la 
plaça Marcer, ara gestionada per un nou equip 
humà.

Som professionals de la visió 
amb una llarga trajectòria i 
experiència, i emprenem 
aquest nou projecte amb 
tota la il•lusió i dedicació 
per donar un servei com 
cal. Ens avalen 20 anys 
d’experiència en una altra 
població de Catalunya en el 
nostre centre de Capellades. 

Mantenim l’essència de l’òptica de sempre, òptica de proximitat però 
amb un estil renovat, tracte personalitzat i sempre disposats a oferir el 
millor servei, que és el que es mereixen els nostres clients, buscant la 
millor solució per al seu problema visual. Comptem amb professionals  
de primera categoria, 2 auxiliars d’òptica per tal de assessorar-vos 
estèticament i tres òptics-optometristes  altament qualificats en les seves 
diferents especialitzacions: Òptica Pediàtrica, Contactologia i Teràpia 
Visual.

Al nostre centre realitzem 
graduacions de la vista, adaptacions 
personalitzades de lents de 
contacte, disposem de Tonòmetre i 
Campímetre per a realitzar controls 
de glaucoma, fem entrenaments 
visuals per solucionar problemes 
d’aprenentatge,   lecto-escriptura 
i dislèxia per a infants i adults.  Els 
nostres exàmens visuals són molt 
complets perquè ens agrada  oferir  

atenció i professionalitat als  nostres pacients-clients  i  sobretot cuidar la 
seva salut visual.

Oferim col•leccions exclusives de 
primeres marques en tendència i 
moda al millor preu (Tous, Carolina 
Herrera, Ray-Ban, Prada, Arnette, 
Polaroid...). Treballem amb lents 
oftàlmiques de primera categoria 
Carl Zeiss, Prats, Indo....a un preu 
únic.

Dins les nostres promocions podeu trobar 
lents progressives més muntura  a partir de 
179€, i lents monofocals més muntura a partir 
de 79€. I ara que ve el bon temps podeu 
aprofitar els nostres 2x1 en ulleres graduades, 
ideals per fer combinacions de graduat i sol i 
amb la moda més 
actual. Veniu al 
nostre centre i us 
informarem de les 
millors solucions 
visuals amb la 
promoció més 
adequada.

c/ Nou, 18 (Pl. Marcer)
Tel. 93 896 30 61

ribesoptics@gmail.com
Sant Pere de Ribes

També disposem de servei d’Audiologia, podrà gaudir d’una primera 
revisió gratuïta a la nostra cabina insonoritzada per valorar el seu 
problema auditiu, i aportarem la millor solució a un preu molt competitiu.
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El dissabte 3 de març va tenir lloc al pavelló d’esports de 
Ribes, la presentació d’un equip que neix amb la voluntat 
d’omplir un forat social que ens farà créixer a tots. Es tracta 
de Junts en Acció/Basquet Ribes i els seus components són 
esplèndids nois i noies que pateixen síndrome de Down, 
autisme, síndrome de Williams, trastorns d’hiperactivitat, etc.

Nois i noies amb diversos graus de capacitats estan fent 
un treball intens i compromès per tal de aprendre, millorar i 
passar-s’ho bé tot jugant a basquet.

Al darrera dels grans projectes hi ha entitats i noms propis 
que amb il•lusió i força l’impulsen.

El professor de l’Institut Montgròs, Jordi Caelles, autèntic 
promotor de la idea. La presidenta de l’Associació 
Junts en Acció, Mª José Montilla, amb el seu suport 
incondicional. El regidor d’esports Marcos Gordaliza, 
implicat i capbussat de ple.

L’Ajuntament, el Club de Basquet Ribes, l’Associació 
Junts en Acció i l’Institut Montgròs són ens bàsics en la 
seva cobertura perquè aquest projecte hagi vist la llum. 

Aquest equip trenca vells esquemes mentals. Aglutina, 
amb caire festiu, a famílies i amics. Relaxa els aspectes 
negatius de la competitivitat. També mostra, dins les seves 
habilitats diverses: La capacitat de progrés, la implicació 
en el treball en grup i l’alegria per l’encert.

El projecte també aspira a integrar als equips segons les 
categories federades del Club, a tots els jugadors/es que 
assoleixin el nivell necessari. 

Donem les gràcies als integrants del equip per ajudar-nos 
a entendre que l’esport va molt més enllà de guanyar!!!

Quima Albalate

UN EQUIP AMB VALORS EXPORTABLES !
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L a  p r i m a v e r a  a  l a  c u i n a

ELABORACIÓ
Rentarem les albergínies, les partirem per la meitat de dalt a baix i buidarem cada meitat procurant deixar uns 2 
cm. al voltant perquè l’albergínia tingui consistència. Un cop buides les fregirem en oli de gira-sol abundant fins 
que quedin tendres però no toves. Les reservarem en un paper absorbent per treure l’excés d’oli.

Farem el farcit: en una paella amb oli tirarem la ceba picada ben petita i l’all. Una vegada estiguin tovets hi 
afegirem la carn salpebrada i ho cuinarem durant uns 10 minuts. Posarem una mica de salsa de tomàquet i 
ho cuinarem 5 minuts més. Seguidament ho afegirem al farcit de les albergínies que hem fregit abans. Ho 
barrejarem tot molt bé.

Per fer la beixamel, posarem en una cassola la mantega i la fondrem. Afegirem la farina i ho remenarem uns 
minuts.

Tot seguit anirem tirant poc a poc la llet condensada fins aconseguir la textura desitjada. N’hi afegirem una mica 
al farcit per tal de donar-li cremositat.

Per acabar, posarem al forn en una safata amb paper les albergínies farcides amb la carn. Hi posarem el 
formatge ratllat i ho gratinarem.

Ingredients per a 4 persones :
 4 albergínies

1 ceba

1 pebrot verd o vermell

2 dents d’all

1 kg de carn picada (½ de vedella i ½ de porc)

Salsa de tomàquet

Llet condensada

Farina

Mantega

Formatge ratllat

BON PROFIT!

Javier Pradanas
Xef de cuina

A L B E R G Í N I E S  F A R C I D E S
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Tenien més de quinze anys, en sabien. Paraules d’amor 
i de falç. Ella somiant amb el canvi d’hora, ell amb els 
temps a les mans.  Ella tenia especial predilecte per 
les revolucions, ell era un estratega. La tàctica encara 
havia d’arribar. 

L’eclipsi va ser l’escenari. Tot com la primera vegada. 
Descobriments, pors, incerteses, un ball de dubtes sonors, 
un combat per recordar les primeres frases. 

Els records com les fotografies apareixien en la conversa 
contraposant diferents perspectives d’un mateix 
paisatge. Ella amb la felicitat a l’esquena, carregant 
lluites per arribar a final de mes. Ell amb la felicitat per 
senyera, esperant el cap de setmana. 

Dues vides es creuen perquè algú ha fet camins, de la 
terra que trepitgem.  Camins per anar i tornar, camins 
sense retorn, camins que no van enlloc i d’altres que et 
porten sempre al mateix lloc. 

Ella era una bruixa d’or. Una bruixa del blanc i del 
negre. Una bruixa sense escombra, àgil amb les ales, 
temptadora amb les armes, sense destí , només amb un 
esborrany al cap del que volia ser de gran. 

Ell era un mag. Un trenca-closques per resoldre’s a sí 
mateix. Un mag juganer, astrònom, coneixedor de trucs 
i entremaliadures, fort per dins, tou per fora. Tou per 
dins, fort per fora. Un mag sobre l’escenari, un mag 
sense escenari. 

El seu va ser un camí incòmode, desconegut. Un camí 
per obrir-se pas entre les intencions i les voluntats, 
les pors i els desitjos. Un camí impossible que tot just 
arrencar la primavera va tornar grans els seus ulls, els 

seus braços, els seus llavis i l’esperança de vida mundial 
va assolir amb el ressò,  una mitjana inèdita fins ara. 
De la seva història en van dir la història de l’eclipsi: 
millor no mirar-la directament; una història per viure 
només cada més de deu anys; una història en la que 
una part roman amagada... Un eclipsi perquè ella va 
portar la màgia i ell els encanteris; un eclipsi perquè no 
durà més d’unes hores... i tot plegat una història que 
va marcar l’inici d’aquesta primavera per deixar-nos 
després uns dies de pluja abans de començar el mes 
d’abril, el mes de la literatura, dels contes, dels finals 
per a totes les edats. 

La Juani.

PD. Per celebrar el mes de la literatura. Un temps per 
rellegir la vida i els seus llibres.

   AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI

ECLIPSI,
la petita història d’un amor sideral 

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 es un centro de arte y ofrece talleres de música, pintura, ilustración de cuentos, cuencos de 
cuarzo, mosaico, Caligrafía japonesa, Chi-Kung, 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, Sant Pere de Ribes  - Tel. 93 896 03 28  y  628 509 455  



Sabies
què...
EL FERRER RIBOT VA FER ELS SUPORTS 
DE LES CAMPANES DE L’AJUNTAMENT? 

En Lleganya era un ferrer que vivia al 
carrer de mossèn Malgà, al costat de 
cals Cubanos. Es deia Raimon Ribot i 
Vilarrúbies i va néixer l’any 1882. Jo 
no el vaig arribar a conèixer, però he 
trobat gent que me n’ha parlat. 

El taller del ferrer tenia les parets 
negres del fum i la fornal disposava 
d’una manxa que es feia anar a mà. A 
l’altra banda del carrer, a la paret de 
can Riba, tenia un parell d’argolles 
on lligaven els matxos per ferrar.

En Lleganya era un home alt i gros 
com correspon a un ferrer que 
ha de ferrar matxos. En canvi els 
seus gossos eren bastant prims. En 
Miquel Bertran de la farmàcia em 
comentava que quan era petit jugava 
amb ells i si els donava una mica de 
pa li feien grans festes.

La nissaga dels ferrers Ribot venia 
d’antic. L’avi d’en Lleganya era en 
Ramon Vilarrúbies, natural de la 
Pobla de Claramunt (a la comarca de 
l’Anoia) i ja era ferrer quan va arribar 
al poble. A l’Arxiu Municipal consta 
que es va instal•lar a Ribes l’any 
1849 (AMSPR, 7.3 Passaports). En 

Ramon Vilarrúbies va tenir una filla 
que es va casar amb en Rafel Ribot 
i Serra, que va continuar l’ofici de 
ferrer al taller del seu sogre. 

En Rafel Ribot i Serra, pare d’en 
Lleganya, a més de ferrer va ser 
veterinari municipal a partir de 
l’any 1881. La seva feina consistia 
en revisar les carns de l’escorxador 
municipal a fi que tinguessin les 
garanties sanitàries exigibles i 
prendre les mesures adients en el 
cas que es produïssin epidèmies 
que afectaven els ramats. Així, per 
exemple, el desembre de 1884 hi 
va haver una epidèmia de carboncle 
que va afectar diversos ramats 
d’ovelles i va obligar les autoritats 
municipals a prendre mesures, 
segons el dietari del farmacèutic 
Josep Bertran. El gener de 1910 un 
gos rabiós va atacar un matxo i li va 
provocar la mort, segons una nota 
de “La Vanguardia” (24 gener 1910 
p. 7) i “La Publicidad” (30 gener 
1910, p. 3). A més, en Rafel Ribot va 
ser durant molts anys secretari del 
Centre Recreatiu.

Com a ferrer va fer diversos encàrrecs 

Josep Miret i Mestre

per l’Ajuntament com pintar i 
mantenir els fanals dels carrers o els 
ferros que sostenen les campanes 
del rellotge de l’Ajuntament. Aquesta 
obra va ser la més important que 
va fer el ferrer Ribot, inaugurada el 
Nadal de 1894. Unes setmanes abans 
en Rafel Ribot, que tenia el taller 
a prop, va treballar de valent per 
acabar els ferros que sostenien les 
campanes mentre el rellotger Agustí 
Torres (de la vila de Gràcia) va posar 
a punt la maquinària. El diumenge 
23 de desembre de 1894 a les quatre 
de la tarda el rector Rossend Ribera 
va beneir el rellotge des del terrat 
de l’Ajuntament, però les primeres 
campanades que va tocar van ser 
les de les dotze de la nit de Nadal de 
1894.

L’estructura de ferro forjat de les 
campanes de l’Ajuntament fet per Rafel 
Ribot l’any 1894 (foto: Josep Bertran, 
tirada el 14 de setembre de 1896. Fons 
Miquel Bertran).
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Una altra obra de Rafel Ribot va ser 
la instal•lació d’uns llums de gas 
acetilè al saló del Centre Recreatiu 
per Sant Pau de 1899. L’invent no va 
anar gaire bé i es van apagar els llums 
en diversos moments del ball. Pocs 
dies més tard la junta directiva del 
Casino encarregava un nou aparell 
de gas a un altre industrial i pel 
Carnaval els balls ja es van fer sense 

interrupcions. Pel llum del Casino el 
ferrer Ribot no passarà a la història, 
però pel forjat dels ferros del rellotge 
de l’Ajuntament crec que sí, ja que el 
rellotge i les seves campanes fa anys 
que donen personalitat al nostre 
poble.

Agraïments: a Pere Pascual Rovira, per 
animar-me a escriure sobre en Lleganya.

Cal ferrer Ribot, al carrer d’Andreu Malgà, en l’actualitat.

Nota del dietari de Josep Bertran i Miret del dia 14 de 
desembre de 1894.

Nota apareguda 
a “La Publicidad” 
el 30 de gener de 
1910.
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Aquest pati o “eixida” correspon a 
una casa entre mitgeres del carrer 
Ajuntament.

La casa consta de dos cossos, un format 
per la planta baixa i dos plantes, i l’altre 
format per uns baixos que antigament 
eren un celler i un laboratori on 
s’emmagatzemava i analitzava el vi 

Segons la data de la façana fou 
edificada l’any 1861. Propietat de la 
família Santacana era a “cal adroguer 
vell”. Hi ha encara al 2º pis una 
habitació que era el “salador” i també 
una pedra inclinada de moldre el cacau 
o “metate” on feien la “xocolata a la 
pedra”.

L’any 1943 la va comprar l’Isidre Milà 
“en Manel d’en Lluís” comerciant de 
vins i la va adaptar per viure amb la 
seva família.

El pati a la part del darrera, orientat a 
mar i molt assolellat es va convertir en 
una sortida amb plantes de jardí i dues 

Per Montserrat Rossell

parres. Una d’elles té 72 anys.

La sortida de la casa s’ha convertit 
quasi amb l’entrada, doncs el carrer 
Sant Pere és més transitat. Una porta 
central de fusta rústica amb dos fulles 

sempre està oberta i tothom que passa 
pot contemplar un pati o “eixida” que 
sembla un edèn en petit.

Text: Maria Vidal
Dibuixos: montserossell.wordpress.com

Dóna una empenta al teu negoci amb L ’Altaveu

93 896 41 75L ’A
Sant Pere de Ribes

lÍnies del temps

Pati de Can Manel d’en Lluís
Carrer Sant Pere 12

CAN MANEL D’EN LLUÍS

EN VENDA
190.OOO€

TEL. 655 960 320



Això és un no parar!

Quin any porto! Encara no m’havia aclarit ben bé d’aquell embolic 
dels regals de Nadal i Reis... a veure, com anava..? Escriure la carta 
al tió, donar cops de bastó al pare Noel i esperar a veure què em 
cagaven els Reis... o alguna cosa semblant... Ara no m’hi feu pensar. 

Bé, el cas és que m’estava recuperant dels embats dels canelons, 
els torrons i els tortells de Reis i ja tenia al damunt la Festa Major 
de Sant Pau. Correfoc, ballarugues i pregó del xurrer. Encara amb 
l’olor a pólvora als narius i el so de les gralles clavat a l’encèfal, 
arriben les calçotades. Mentre em netejava els regalim de salsa 
ja m’apressaven per la xatonada i el Carnaval. I anar a esquiar, i 
preparar la sortida de Setmana Santa, i... Uf! Això és un no parar! 

Qui més qui menys, viu amb aquest ai al cor. Tot s’ha de fer abans 
d’hora i de pressa, no fos cas que no fóssim els primers. Anem a 
la platja al maig i a buscar bolets a finals d’agost. Quan fa fred les 
botigues ja pengen la roba de primavera i estiu i quan el sol peta 
d’allò més, apareix la roba de tardor als aparadors. Fem mitja part, 
Peret, fem mitja part! que deia en un dels seus monòlegs en Capri. 

Per acabar-ho d’adobar, en el proppassat número d’aquesta revista 
celebràvem el centenar de publicacions. I resulta que me n’adono 
que ara estic escrivint la Rosquellada que fa vint-i-cinc. Això vol dir 
més de dos anys que, de mes en mes, m’han passat volant. Colló! 

No serà que fem les coses massa de pressa i d’esma i per això ens 
semblen tan fugisseres? 

Tal vegada és qüestió de pitjar el fre i parar-se a pensar en l’ara. 
Gaudir d’allò que estem fent i que està passant, sense atabalar-nos 
per allò que encara ha d’esdevenir. 

És molt important que el pensar en l’estiu no ens faci perdre la 
primavera.

Reposem el temps. Fruïm-lo. És el més valuós que tenim. Invertim-
lo en veure els amics i la família o en descobrir nous racons o 
aficions... però gastem-lo nosaltres mateixos, a consciència. És 
molt millor que no pas aquella sensació que ens l’han robat o l’hem 
perdut. Complaguem-nos en passejar, en fer-la petar o simplement 
en badar. 

Tinc molta pràctica en això de badar, és una habilitat que he 
desenvolupat durant anys, i si algú em veu li sembla que estic 
concentrat en alts pensaments. No faig un paper galdós i, a més, 
quedo bé. 

O sigui que, tornant al que deia al començament, no cal fer-ho 
tot a corre-cuita. I si tant ens agrada guanyar temps, esmercem-lo 
després com cal. 

P.D. Això de guanyar temps em fa pensar en aquell acudit que 
explicava el meu estimat Eugenio on uns nens feien una juguesca 
envers qui dels seus pares era el més ràpid: El pare d’un perdia 
l’autobús, sortia corrent i l’enxampava a la següent parada. El de 
l’altre, perdia el tren i corrent l’enxampava a la següent estació. Però, 
de tots els pares, el més ràpid era el que treballava a l’ajuntament. 
Era tan i tan ràpid que plegava a les tres i... a dos quarts de tres ja 
era a casa.




