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a hi som, desembre i amb ell les celebracions nadalenques ja són a tocar, i amb 
elles l’aclaparament de missatges que ens fereixen, ens ensorren, ens fan acotar el 
cap de vergonya i la majoria de vegades, per cansament, ens el fan girar cap una 
altra banda. Per poder continuar vivint.

La realitat n’és una i evident, cruel, injusta, i desborda qualsevol consciència, bé qualsevol 
no, perquè si fos així ara no n’estaríem parlant, però si la dels humils, la de les bones 
persones, les  que  pateixen amb el dolor dels altres… precisament  les consciències que 
no cal despertar per que ja ho estan de despertes.

Fem el que puguem, el que considerem, el que sentim, que el món està molt malmès. 
Però no fastiguegem més la nostra consciència perquè s’ha de continuar caminant i a 
poder ser amb alegria. En som responsables, no culpables.

Tot i això, no voldria que aquest missatge s’entengui com a pessimista, més aviat al 
contrari, gaudim del que tenim, i pensem que un petit gest per part de tots i cadascú de 
nosaltres, pot arribar a ser un gran gest i d’això es tracta, senzillament.

Fins aviat.

www.laltaveu.com
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Equip i patrocinadors de L’Altaveu us desitgem unes 
Bones Festes i un Feliç 2017
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Per Bàrbara Scuderi

L’Altaveu.- Com es presenten Els Pastorets d’enguany? 

Joan Rosquellas.- Una mica com cada any, amb els canvis 
propis de cada any també, diria... No sempre ha estat igual. 
De fet, es canvia el decorat, sempre segons com es troba i per 
variar si toca, sempre amb els Germans Salvador, que són tan 
reconeguts en el món dels decorats del teatre. I canvien els 
actors, les col·laboracions, però sempre fidels a la tradició.

L’A.- Quantes persones hi participen?

J.R.- Som una bona colla. Hi participem tots els grups de teatre 
del Centre, els de l’esplai de teatre i a més a més tothom que 
col·labora, ja sigui en vestuari, decorats, maquillatge, regidoria 
d’escenari, tècnics... Més de cinquanta! Potser unes setanta 
persones formen part dels Pastorets!

L’A.- L’obra es basa en el text de Folch i Torres i una obra 
teva, oi?

J.R.- Sí. Jo havia escrit una obra, fa molts anys, “Camí de Betlem”, i 
de fet el primer contacte amb els Pastorets de Ribes va ser fer una 
adaptació entre el clàssic de Folch i Torres i la meva pròpia obra. 

L’A.- Va ser el teu primer contacte amb uns pastorets?

J.R.- No. No. El primer que recordo és quan era petit i el meu 
pare em portava als Pastorets que es feien al Romea. No és que 
no m´agradés. M’agradava. Però el millor moment era quan 
sortien els dimonis, sense dubte! I tothom volíem ser dimonis. 
De fet l’obra que jo havia escrit, inspirat en el que coneixia, va 
ser un encàrrec per a un grup de teatre de Barcelona que es va 
estrenar entre 1979 i 1980. Un text molt enfocat, fins i tot, a 
l’espai on s’havia de representar. Per això el que vaig fer a Ribes 
va ser un text nou a partir de les dues obres. Seguint el clàssic i 
amb adaptacions es podria dir. 

L’A.- Parlant dels Pastorets de Ribes, com hem arribat fins 
aquí? Molta història per recordar?

J.R.- En el Centre Parroquial, fundat al 1924, tot i que no hi ha res 
escrit, es recorda que sempre hi ha hagut alguna representació 
dels pastorets, tot i que no d’una manera continua ni tampoc hi 
ha imatges de moltes d’elles fins als anys vuitanta. Però la gent 
del poble ho recorda. I sí que vam recuperar en ocasió dels 30 
anys, algunes fotografies dels Pastorets d’abans, com ara una 
de 1957.

Joan Rosquellas, és periodista, publicista, guionista i autor de teatre, que a banda d’haver treballat per a la ràdio, la 
televisió i el teatre, també ha dirigit diverses obres i ha estat premiat en moltes ocasions. A més a més, és col·laborador 
de l’Altaveu i actualment coordinador del barcelonès de la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya, des de 
la seva responsabilitat com a director del Grup Bell Lloc de Teatre, del Centre Parroquial de Sant Pere de Ribes, on és 
responsable de la secció teatral i responsable de dirigir Els Pastorets de Ribes. S’acosta el Nadal i amb ell ens endinsem 
al món del teatre amateur i en particular dels Pastorets. 

Una Conversa amb

Joan Rosquellas
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L’A.- Al 2012 es van celebrar els 30 anys de Pastorets i la 
història continua. Tota una experiència, oi?

J.R.- Doncs sí. Vam celebrar els 30 anys amb una exposició i 
moltes persones van aportar els seus records. Són 30 anys, avui 
ja 34, des de que el 1982 van començar les representacions dels 
Pastorets de Ribes amb continuïtat i fins avui... i anar sumant, 
és clar. 

L’A.- Quan et vas incorporar als Pastorets i com va ser per 
un barceloní aterrar en aquestes terres?

J.R.- La veritat és que  primer, el president del Centre Parroquial 
en aquella època, en Josep Maria Paños em va proposar dirigir 
una obra de teatre i de mica en mica va anar sorgint la secció 
teatral i ara fa divuit anys que em vaig vincular als Pastorets. El 
cert és que vaig arribar de Barcelona, on ja feia teatre i cercant 
alguna experiència similar, primer vaig anar a parar a Vilanova, 
però després..., millor prop de casa, oi?

L’A.- Des d’aleshores, es podria dir que els Pastorets i la 
secció teatral o els grups de teatre del Centre, han anat molt 
de les mans?

J.R.- Sí, es podria dir. De fet, per la representació dels pastorets hi 
participem tots. Fins i tot hi ha pares i fills damunt de l’escenari, 
una mare fent de Verge, el pare fent de Dimoni i el fill d’Angelet 
per exemple. Alguns perquè estan al Grup de Teatre i la canalla 
per l’esplai. 

L’A.- Parlem de la secció teatral, doncs, és important que hi pugui 
haver diferents grups per edats que puguin garantir la continuïtat?

J.R.- Es podria dir així, al final és com una “escola de teatre”. 
Des del grup Xiroi, que és l’esplai de teatre, que condueixen 
un grup de monitors amb el Lucas Saied i la Isabel Sarabia 
com a responsables; el Grup Bell lloc junior, que dirigeixen 
Laia Rosquellas i Sergi Reina; el Grup Jove Bell lloc dirigit per 
Montserrat Guardiola i finalment el Grup Bell lloc que dirigeixo 
jo mateix. Així hi ha grups de diferents edats, és una estructura 
que permet que la canalla vagi pujant i a banda de continuïtat 
es poden viure experiències diferents també. És com un “mini 
barça” que a partir de l’esplai fa cantera! (riu)

L’A.- Bona comparació! (rient) És important el paper del 
teatre en la societat i en els pobles en particular, quin creus 
que seria el tret més fonamental?

J.R.- El teatre sempre ha sigut com un mirall de la societat. I té 
allò que ho fa tan espectacular, que és que és irrepetible. No 
és la televisió o el cinema. Cada representació és diferent i no 
es repeteix mai. Clar que sempre hem pensat que el teatre és 
per conscienciar, tenir sentit crític, però també dóna uns valors, 
com el respecte, la convivència, compartir, integrar-se i saber 

Imatge dels Pastorets de Ribes al 1957.

Joan Rosquellas representant Embolics a l’ambaixada el juny 
de 2014.
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escoltar. Per nosaltres per exemple l’important de la nostra tasca 
es que formem espectadors. Amb la canalla, anem un cop al 
mes a veure teatre i s’aprèn a captar, escoltar, pensar i no només 
actuar. Es desperta al mateix temps un interès per la cultura.

L’A.- Tornant als Pastorets, avui en dia, que el Nadal és més 
aviat consumisme i que més que una celebració és una festa, 
quin paper hi juguen Els Pastorets?

J.R.- Cert que els pastorets van començar com una representació 
que es feia davant de les esglésies el dia de la Missa de Nadal, 
i s’hi cantaven cançons populars, fins que es va canviar per 
un escenari i a molts pobles, precisament els pastorets, han 
estat un espai d’unió i integració on moltes persones hi podien 
participar. Així, avui, continua sent un important referent de la 
tradició popular i al mateix temps, per exemple el text que es 
representa, no deixa de ser un somni de pastors, uns pastors 
catalans que somien com volen impedir que el Dimoni no deixi 
néixer el fill de Déu. Al cap i a la fi, és una història sobre el bé i 
el mal. 

L’A.- Al 2010 vas publicar el llibre Ves, què en trec jo, 
de fer teatre? Un recull d’anècdotes, davant i darrere dels 
escenaris, d’una gran diversitat de grups de teatre amateur. 
Ens recordaries alguna anècdota?

J.R.- És clar! Una de les de Pastorets de Ribes que surt al llibre 
és de quan va debutar la Teresa Milà. Acabada de néixer 
va interpretar el nen Jesús. Un any després va passar a fer 
de dimoniet i angelet. Però no va aparèixer cap nen jesús i 
embolcallada la Teresa va repetir. Clar que ja era més gran i 
en el quadre de plàstic en que està a la falda de la Verge, el 
públic va aplaudir i ella va tornar els aplaudiments en agraïment 
també! (riu) 

L’A.- Una altra, una altra...

J.R.- Una vegada, quan ja era director dels pastorets aquí 

Joan Rosquellas, director del Grup Bell lloc de Teatre de Ribes

Pastorets 2015.
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al Parroquial, la representació va coincidir amb el Dia dels 
Innocents. Un dia que es presta a la disbauxa. No vaig dir res 
a ningú, i mentre tres actors eren en una escena, vaig irrompre 
vestit de Pare Noel, buscant la drecera per arribar al Pol Nord! 
Els nens estaven encantats! Els Reis i el Pare Noel alhora! 

L’A.- Per anar acabant, què li diríem a algú que no ha vist Els 
Pastorets, per què li agradarà venir a veure la representació?

J.R.- Doncs, li diria que ve a veure una tradició que celebra, 
precisament enguany, el centenari de l’obra clàssica dels 
Pastorets de Folch i Torres a Catalunya. Veurà gent del carrer, 
coneguda o no, amb el vestuaris i maquillatge dels seus 
personatges, i veurà que s’ho passen molt bé malgrat les 
hores de son i els assajos que deuen fer per arribar fins a la 
representació.  A més, hi ha un treball important a l’escenari 
i un reconeixement per totes les persones que es dediquen al 
teatre afeccionat, que no és com anar al gimnàs dues hores per 
setmana, perquè cal venir de casa amb un paper preparat i això 
és esforç, temps que no es dedica a d’altres coses. 

L’A.- Enguany el calendari és una mica especial. Quan 
podem veure Els Pastorets de Ribes?

J.R.- El dia de Nadal, com sempre, es farà una representació a 
les 19 hores. Després, per qüestions de calendari, aquest any es 
faran dues representacions més els dies 7 i 8 de gener a les sis 
de la tarda. 

L’A.- Moltes gràcies Joan. 

J.R.- Us esperem als Pastorets! 

TENDALS I PÈRGOLES LLITS ARTICULATSCORTINES

DESCANSROBA DE LLIT
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UN CONTE ÉS UN CONTE
  AIIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI

Hi havia una vegada... no, no és cert. Aquesta història no deu 
ser real, però a mi l’àvia me l’explicava tots els nadals. O potser 
eren tots els matins dels diumenges amb pluja. Tampoc sembla 
rellevant. Aquí va la història. 

No era important el nom del poble, tan se val. Però sí és important 
que era un poble mariner, d’aquells acostumats a veure passar la 
gent i a veure com van i venen els de sempre i els de sempre 
són també els que hi romanen. Els estius potser eren mesos més 
intensos, d’aquells en que, miressis on miressis, l’activitat era 
constant. Al port, a les portes de les cases, al centre, pels carrers, 
per les places o pel mercat. Tot plegat símptoma d’un exuberant 
vitalisme. 

Però també és cert, que entre tant moviment, els canvis quedaven 
amagats. Era difícil seguir la quotidianitat, quan la vida es movia 
a gran velocitat. De manera que era en els hiverns, un hivern 
com aquest, solia dir l’àvia, quan els canvis s’apreciaven amb més 
claredat i era gairebé un miracle que res passés desapercebut. 

Un matí, va arribar al poble “una mosqueta morta”, segons 
deien. Els orígens de les calumnies i del menyspreu no tenen 
mai en compte els sentiments de ningú, ni tan sols la veritat. 
Són ximpleries, podia arribar a pensar la persona més innocent. 
Però sense cap mena de dubte, “la mosqueta morta” va acabar 
sent el centre d’un banal interès del no res que es nodria de tota 
mena de pensaments i mirades dia rere dia, creixia, i en alguna 
ocasió es temia que esclatès com esclata una granada... deixant 
empremta arreu. 

La història era molt més llarga, incloïa una detallada descripció 
del poble i de la seva gent. E1ra plena de personatges com el 
boig del barret, el pescador de Ca l’Antònia, el Coronel, que en 
realitat era una mena de president d’escala de l’època, les tres 
maries del carrer major, la florista i el ric hoteler, entre d’altres. 
Era tant exhaustiva l’àvia, que fins i tot s’aturava a explicar les 
sensacions del vent, de la pluja i de la humitat tant habitual en 
un poble costaner. A més, descrivia com ningú, el detall de totes 
les males passades de la pobre “mosqueta morta” que corrien 
pel poble. Si havia estat en cinc o sis domicilis diferents en poc 
més d’un hivern, per exemple. També hi havia qui pensava que 
no treballava, i en canvi qui pretenia demostrar que, tot i que no 
ho sabia de primera mà, se la veia sortint de nit i tornant a casa 
cada matí. 

Sovint, mentre l’àvia m’explicava aquesta història, abans del final, 

jo ja m’havia adormit a la seva faldilla. Tampoc semblava que el 
final fos feliç, i tot i que sempre era la mateixa història, no sé com 
s’ho feia l’àvia, jo mai recordava tots els detalls ni el final.

Anys després, quan vaig anar a visitar-la a la clínica on s’anava 
acomiadant del món, es va confessar: Bonica, em va dir, mai t’has 
preguntat que se’n va fer de la “mosqueta morta”? 

Era cert, mai li ho havia preguntat, i això que jo sempre he estat 
força neguitosa amb els finals. Així que li vaig donar la raó i en 
aquesta ocasió, sí que la vaig escoltar ben desperta fins al final. 

La famosa “mosqueta morta” no va existir mai. Era producte de la 
imaginació, una manera que tenia el poble de distreure les curtes 
jornades hivernals. I al mateix temps, cada persona era un reflex 
de la “mosqueta”. Aquella persona que passa per feliç, sense un 
xic de por, i que com era habitual, també a l’hivern passava de 
llarg. 

“No venim al món a quedar-nos, bonica”, va acabar dient la meva 
àvia. És cert, vaig pensar. Per això, ara que arriben les vacances, 
em quedaré a casa, que tard o d’hora, ja vindrà el temps de 
marxar. 

Bones Festes! 

La Juani
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El menú del GUERRER
Cuina de guerrers per a conquistar PRINCESES

www.elmenudelguerrero.com

Ingredients:
Llom d’agulla
Claus d’espècie

Pebre en gra
Brou de pollastre (en pols)

Farigola
Romaní

Herbes provençals
Sal en escames

Pebre vermell dolç
Vinagre balsàmic

Salsa Perrins
Quètxup

Preparació:

Començarem adobant la peça de llom posant-la en una bossa apta per aliments i li afegirem  sis claus d’espècie,  vuit grans de pebre, 
una cullerada de brou de pollastre en pols, una culleradeta de sal en escames i  dues de pebre vermell dolç. Tot seguit hi afegirem un 
bon raig de vinagre balsàmic, salsa Perrins i una mica de quètxup. Tancarem la bossa hermèticament amb el mínim d’aire possible. 

Amb les mans anirem barrejant molt bé tots els ingredients a fi i efecte de que la peça de llom quedi ben coberta amb la mescla i la 
posarem a la nevera durant 24 hores. Passat aquest temps posarem el llom en una safata de forn amb tot el líquid durant una hora i 
mitja a 180º movent-la i regant-la amb vi blanc si veiem que se seca.

Ara les patates: Pelarem unes patates i les tallarem una mica pels costats llargs perquè s’assentin bé. En una paella fondrem 150 gr. de 
mantega, afegirem una fulla de sàlvia, el gra d’all i daurarem les patates a foc mitjà. Quan estiguin daurades les cobrirem amb brou de 
carn i les deixarem a foc mitjà fins que es consumeixi (1 hora aprox). Emplatarem i ... a gaudir.

BON NADAL!!!  

Entra aqui per 
veure el video

El menu del guerrero @menudelguerrero menu_guerrero

LLOM D’AGULLA AMB PATATES FONDANT
Ingredients per a les 

patates fondant:
Patates 

Mantega
Oli d’oliva

Una fulla de sàlvia
Un gra d’all

Brou de carn
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Bon Nadal

Obsequis, lots i cistelles
 a la mida del teu pressupost

Per Nadal seleccionem els millors 
vins i productes per a la teva taula.
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Fem Ribes, a partir de la Fira de Nadal que se celebrarà 
els dies 17 i 18 de desembre a la Rambla dels Cars i 
Plaça Maria Mercè Marçal, distribuirà des dels comerços 
associats, els tiquets per poder accedir de forma gratuïta 
al Parc de Nadal. 

La Fira, serà l’espai de trobada entre els diferents expositors 
i el públic, amb productes de tota mena i oferta de tallers, 
activitats, música, maridatges i un especial espai dedicat 
a fer cagar el Tió, una de les tradicions més populars de la 
fira, que acosta a infants i familiars a provar sort. 

A més a més, els comerços locals associats, editen i 
distribueixen gratuïtament un nou calendari, amb les 
fotografies guanyadores del concurs Jaume Gómez que 
l’entitat organitza, i una novetat, enguany es farà una 
edició especial d’un calendari solidari en benefici de 
l’entitat Junts en Acció, que també es podrà adquirir als 
comerços habituals. 

El Parc de Nadal és sens dubte l’activitat més engrescadora 
que ofereixen els comerços als seus clients i a tothom que 
s’hi vulgui apropar. Es tracta d’una activitat pensada per 
infants dels quatre als catorze anys, on hi pot assistir tota 
la família (només pagant l’entrada de la canalla) o menors 
amb autorització. Accedint amb el tiquet que ofereixen 
els comerços, l’entrada serà gratuïta, permetent estalviar 
fins a 15 euros si s’hi assisteix tots els dies. La informació i 
el detall, tant de l’activitat com de la possibilitat d’adquirir 
els tiquets-entrada, es distribuirà durant la Fira. 

EL COMERÇ LOCAL OMPLE EL MES DE DESEMBRE D’ACTIVITATS

La Ucer de Les Roquetes, per la seva banda, comença la 
campanya de Nadal amb la distribució de números a través 
dels comerços associats, pel sorteig de 3 lots de paneres, 
de valor incalculable, on s’inclouen productes i serveis 
dels diferents establiments participants, des d’un lot de 
vins i cava, dolços, peces de vestir o elements decoratius 
i d’alimentació, fins a uns descomptes per a serveis 
en mecànica per exemple. Els números guanyadors, 
coincidiran amb els tres primers premis del sorteig de la 
Loteria de Nadal del 22 de desembre. A més a més, es 
podran adquirir als comerços, els tiquets d’accés gratuït 
a la Ludoteca que s’instal·larà a la plaça Llobregat el 17 
de desembre, amb inflables, tallers, trenet i jocs infantils. 

També la Ucer es suma a la solidaritat, i serà a través del 
recapte d’aliments que es farà el mateix 17 de desembre 
en la Carpa Solidària, al mateix espai de la plaça Llobregat. 

També com és tradició, els comerços associats a la UCER, 
ens faran arribar les cartes als Reis d’Orient, per omplir de 
bons desitjos i poder entregar al Patge el dia 3 de gener, 
on es podrà adquirir gratuïtament la fotografia de l’estudi 
Joan ARS, entregant el resguard que els comerços aniran 
distribuint. 

Tot plegat, una festa per la canalla, per la família, i per 
apropar-nos, d’una manera diferent, al comerç del costat 
de casa, aquell que ens obre les portes convidant-nos a 
passar, amb el caliu de la coneixença i la prestació de la 
proximitat. 

Les associacions de comerciants locals, FEM RIBES i UCER Les Roquetes, enceten la campanya de 
Nadal amb entusiasme i activitats per a tothom.

El Nadal, és temps de convivència, solidaritat, reflexió. Però també és temps de regals. El comerç local, doncs, des de 
les seves respectives entitats, tracta de fidelitzar el públic a través de potenciar les seves virtuts: la proximitat, l’atenció 
personalitzada, l’assessorament, el producte artesanal, la qualitat i el preu. Aprofitant les dates, els comerços s’engalanen, 
decoren els aparadors i ofereixen activitats i regals per apropar el públic, habitual i nou, als seus establiments. 
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SOM ELS MÉS BARATS

GRANS OFERTES
PER A REGALS DE NADAL I REIS

Carretera de Sitges, 42 - Tel. 93 896 02 72 - Sant Pere de Ribes
Rambla Samá, 7 Tel. 93 893 25 01 - Vilanova i la Geltrú

Aspirador amb bossa
BOSCH 2200 W
5 Bosses de regal

OFERTA 85€

Aspirador sense bossa
UFESA filtre HEPA
OFERTA 63€

Aspirador de mà
BOSCH 14.4V
OFERTA 57,98€

Aspirador de mà
PALSON
OFERTA 43€

Aspirador escombra
ROWENTA 25.2V - 45min

OFERTA 155€

Aspirador escombra
BOSCH 25.2V - 60min

OFERTA 189€

Centre de planxa
UFESA 2400W
OFERTA 79€

Centre de planxa
BOSCH 2300W
OFERTA 130€

Centre de planxa
ROWENTA 6bar. 300g.
OFERTA 165€

Planxa de vapor
ROWENTA 2700W
OFERTA 57,98€

Planxa de vapor
ROWENTA 2300W

Planxa de vapor
SIEMENS 2800W

Planxa de vapor
BOSCH 2300W

OFERTA 37,98€ OFERTA 49,98€ OFERTA 36,98€

CUSINEE
COMPANION
MOULINEX

OFERTA 599€

Robot de cuina
MOULINEX COOKEO

50 RECEPTES
OFERTA 195€

Planxa de vapor
UFESA 2200W

OFERTA 17,99€

Planxa de vapor
UFESA 2400W

OFERTA 29€

CAFETERES NESPRESSO
Al preu més barat

ASPIRADORS DE MÀ, ROBOTS I
ASPIRADORS PER A LLARS AMB MASCOTES

REBI FINS
80€

EN CAFÈ
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Dra. Anin

Són el que mengen?
Les necessitats nutricionals de cada gos venen 
condicionades per molts factors diferents en funció de 
l’edat, el tamany, la raça i és important valorar també 
la quantitat d’exercici físic diari que desenvolupa 
l’animal. Tot i això no és fàcil poder determinar 
quantitats generalitzades, s’ha d’adaptar en cada cas.

Si que com a normes generals és important:

Que tinguem sempre aigua fresca i neta.

Quan tinguem que escollir d’entre una dieta seca 
(pinso) o humida (llaunes), és aconsellable sobretot 
per la dentadura d’escollir la seca, així lliurarem de 
la indesitjable tosca  les dents del nostre gos, a més 
de tenir una composició més equilibrada. Si en algun 
moment el gos se’n cansa o mostra certa apatia pel 
menjar, proveu de barrejar-ho amb una mica de llauna 
i si no canvieu de marca, sempre progressivament.

Les quantitats, periocitats, i quantitat de nutrients 
les podem estimar amb més exactitud deixant-nos 
assessorar per un  professional de confiança o pel 
nostre veterinari, sobretot si la mascota en qüestió té 
alguna necessitat especial sigui per edat, sobrepès, 
al·lèrgies, embaràs, malalties cardíaques…

Heu de ser curosos amb la dieta per evitar l’obesitat de 
les vostres mascotes, aquest motiu igual que amb les 
persones porta molts problemes de salut i deteriora la 
qualitat de vida dels perjudicats.

Falta d’exercici (de vegades fa mandra treure’ls 
a passejar), sobrealimentació (ja sabeu que són 
persistents , incansables i insaciables) o alimentació 
inadequada (sobres de casa, galetes… allò que els 
hi oferim com un premi … amb les millors intencions 
evidentment.)

El sobrepès, no és com molts pensen, només un 

problema d’estètica, té unes greus  conseqüències per 
l’animal  i la millor manera d’evitar-ho és la prevenció, 
tot i que si ja és tard per prevenir-ho, podem tornar al 
pes ideal de la mascota amb perseverança.

En tots els casos una dieta adient per a les necessitats 
en cada cas i exercici, faran que el nostre estimat 
company/a de quatre potes tingui i gaudeixi de qualitat 
de vida que mereix.

Bon moment per recordar-vos que les dates de 
Nadal són pels humans dates d’excés en els àpats 
i posteriors dietes impossibles. Si pot ser, hauríem 
d’evitar que les nostres mascotes passin per aquest 
tràngol, els animals  no entenen de celebracions, (els 
hi agrada que celebrem perquè els hi agradem feliços), 
però les conseqüències de la gràcia del gos menjant 
torrons a dojo per penjar al Facebook…no cal.

Les nostres

Mascotes

Lua



villahelena16@hotmail.com   -  Tel. 679 496 247   
Aprofiti  la nostra liquidació abans de Nadal !!!

c/ Nou, 17

No s’atreveix a portar talons?
Amb Nou Style Sabateria si.

Amples especials.

Esculli model, color i taló
i li farem a la seva mida.

Li entregarem en 15 dies.
DISENYI LA SEVA SABATA

Comoditat garantida.

c/ Nou, 19

Preus a partir de

10€
SABATES

BOSSES

VESTITS

PANTALONS

Oferta

permanent

Sant Pere de Ribes

OUTLE
T



8 de desembre

Plaça Marcer,  7 -  Sant  Pere de Ribes -  www.cinemaribes.com      c inemaribes

PROPERAMENT



8 de desembre

Plaça Marcer,  7 -  Sant  Pere de Ribes -  www.cinemaribes.com      c inemaribes

PROPERAMENT



SE RESERVA ROPA PARA NAVIDAD

F E L I C E S 

F I E S TA S

POR LA COMPRA DE
UNA CHAQUETA,

GUANTES DE REGALO
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F E L I C E S 

F I E S TA S

Especial Reis Mags al desert del Marroc. Recorregut en 
pistes d’alta muntanya, ral·li 4x4 per les dunes, passejades en 
dromedari, acampada a haimes, festa de Cap d’Any i conèixer 
als Reis Mags en persona!! Acompanya Camel Kid al viatge on 
dunes i estrelles s’uneixen.

Vine a conèixer a SS.MM els Reis Mags d’Orient amb Travelkids.

6 dies / 5 nits

27 DE DESEMBRE 2016  - BARCELONA - OUARZAZATE - DADES

Trobada amb el nostre acompanyant Camel Kid a l’aeroport. Al 
costat d’ell, prendrem el vol directe amb destinació Ouarzazate. 
Arribada i després de passar el control de passaports ens 
dirigirem amb 4x4 cap a l’epicentre cinematogràfic marroquí.

Us imagineu ser el protagonista de Gladiator i Lawrence d’Aràbia? 
Si és així, ens dirigirem cap al Kasbah d’Ait Ben Haddou, escenari 
d’aquestes dues meravelloses pel·lícules. Posteriorment, dinar i 
abans d’allotjar-nos  al nostre hotel, l’Hotel Xaluca Dades, farem 
una parada a la vall dels Ocells, Boumalde Dades.

Amb quina sorpresa ens delectarà Camel Kid? Abans o després 
de sopar?

Sopar i allotjament a l’hotel Xaluca Dades.

28 DE DESEMBRE 2016  - DADES-GORGES TODRA-ARFOUD

Després d’un típic i complet esmorzar  marroquí vam començar 
l’aventura per les pistes d’aquesta fabulosa Vall de les Mil 
Kasbahs, on els canvis de paisatge ens sorprendran.

Dinar a l’hotel Xaluca Dades.

De camí cap a Arfoud visitarem les Gorges del Todra, sobretot 
no perdeu de vista al vostre amfitrió ....

Arribada a l’hotel Kasbah Xaluca, Què us sembla? És com el de 
les mil i una nits?

Tarda per descansar en la seva fabulosa piscina coberta i 
començar a buscar amb Camel Kid els “secrets del desert”.

Sopar i recordar que ... l’aventura acaba de començar ...

29 DE DESEMBRE 2016 - ARFOUD-Jbel LAMBODUAR-RISSANI-
ARFOUD

Després de l’esmorzar gaudirem del contrast del colorit del 
Palmerar d’Erfoud i els seus estrets carrerons, abans de dirigir-
nos a la coneguda estació del ral·li Dakar per arribar a la part 

Cap d’any al desert del Marroc
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alta del Jbel Lamdouar.

Seguint amb la nostra norma de conèixer els costums d’aquest 
fabulós país, ens anem a practicar el “barata” al mercat de 
Rissani, on ens impactarà el seu famós “pàrquing de rucs”, Qui 
serà capaç de comptar-los?

Dinar.

Tarda màgica per als més petits de la mà de Camel Kid, 
jocs, aventures, concursos ...... i per als pares ... millor us ho 
expliquem a la destinació, però que us semblaria uns Quads en 
ple desert? 

Allotjament i sopar a l’hotel Kasbah Xaluca.

30 DE DESEMBRE 2016 - ARFOUD-MERZOUGA

Esmorzar i per fi ha arribat el gran dia: Marxem al desert !!!

Començarem per les pedreres de fòssils, el que trobi el fòssil 
més antic té premi. Preparats per a prendre el dinar en un 

Oasis? No està malament però ... això no és tot amics !!!

Arribarem al gran Erg Chebbi, on deixarem els nostres 4 x 4 per 
agafar els dromedaris i poder conèixer millor l’interior de les 
dunes i des de dalt d’elles contemplar una posta de sol que mai 
oblidarem.

Amb aquests nous “companys” de viatge ens anem fins al 
campament Travelkids de Haimes, com a veritables nòmades 
del desert.

Sopar molt, però que molt especial i abans de dormir sota el 
captivador cel estrellat del desert ... ..una visita inoblidable i 
màgica només per a nosaltres .... Us heu portat bé?

Si és així ... SES MAJESTATS ELS REIS MAGS D’ORIENT apareixeran.

31 DE DESEMBRE 2016 Merzouga- MERDANI- M’FIS- 
HAMAILIA- ARFOUD

Esmorzar i de nou en 4 x 4 ens dirigim per rius de sorra al 
poblat abandonat de Merdani, on gaudirem d’un paisatge que 
sembla tret de qualsevol pel·lícula d’aventures. Continuarem 
fins Hamalia per conèixer a uns autòctons habitants de Mali i 
compartir amb ells un te i els seus costums folklòriques.

Dinar.

Tarda lliure per començar a preparar amb Camel Kid un comiat 
d’any “diferent”. Els interessats a seguir practicant l’esport més 
famós del Marroc, “les compres”, han de disposar dels vehicles 
4 x 4.

Sopar i ... Festa Cap d’Any TRAVELKIDS!!! Ball, sorpreses i 
jocs faran d’aquesta nit ... la nit de les mil i una nits ... Quines 
sorpreses ens tindrà preparades Camel Kid?

1 DE GENER 2017 - ARFOUD-ERRACHIDIA-BARCELONA
Esmorzar.
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BON ANY NOU!

Amb què sorprendrà Camel Kid als més petits?

Dinar i a l’hora convinguda sortida cap a l’aeroport d’Errachidia 
per sortir en vol directe amb destinació Barcelona, admirant 
abans d’arribar l’espectacular panoràmica de la Vall del Ziz.

ACTIVITATS INCLOSES especials TRAVELKIDS

Jocs i activitats amb Camel Kid.

Visita a la Kasbah d’Ati Ben haddou i a les goles de Todra.

Recorregut en pistes d’alta muntanya, ral·li 4X4 per les dunes i 
en ... ‘dromedari !!

Coneixerem a nòmades en les seves haimes i poblats autòctons.

Visita a un poble abandonat i a una pedrera de fòssils.

Dinar en un Oasis.

Posta de sol inoblidable sobre una duna.

Nit especial al desert.

Pràctica de la barata en un mercat local i una visita del seu 
pàrquing de rucs.

Visita a una escola.

Gimcana tuareg.

Sopar especial Travelkids Cap d’any amb festa.

I ... ‘TROBADA MÀGICA amb SES MAJESTATS ELS REIS MAGS 
D’ORIENT!!”

Viatge recomanat per RIBES VIATGES
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Marta Estrada presenta el seu nou llibre, 
“Las mariposas también vuelan”
L’escriptora ribetana, presenta el seu tercer treball, el proper dimecres 14 de desembre a la 
Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes. És la seva tercera novel·la i un nou canvi de personatge, 
doncs l’autora es posa en aquesta ocasió a la pell de dos infants d’onze i dotze anys, que establiran 
una especial amistat, en el context de la societat del post-franquisme. Ella, amb problemes de 
visió i ell, fill d’un guàrdia civil feixista. Una novel·la que convida a un viatge personal i col·lectiu, 
a través de l’amistat i d’un descobriment que pot fer trontollar les relacions familiars.

Las mariposas también vuelan, Ediciones Oblicuas, 2016 

Gimnàs Sport Ribes, exhibició solidària.
El proper 18 de desembre a les instal·lacions del Pavelló poliesportiu de Ribes C/Cristòfol Mestres s/n (al costat de l’escola 
Els Costerets)  a les 17.00h podrem veure l’exhibició del Gimnàs Sport Ribes de TAEKWONDO-HAPKIDO-ZUMBA I PILATES 
en benefici de la FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS i la seva incansable lluita contra la leucèmia.

Així doncs hi sou tots convocats per gaudir de la bona feina dels alumnes del centre i de la voluntat d’aprofitar aquesta 
exhibició a contribuir per una bona causa. Entrada gratuïta.

US HI ESPEREM,

i aprofitem per desitjar-vos unes MOLT BONES FESTES!

El dimecres 28 de desembre, l’entitat Live! de Sant Pere de Ribes, dedicada a acompanyar al col·lectiu de dones que han 
patit un càncer de mama, organitza una jornada solidària per reunir fons pels programes socials que impulsa a nivell local. 
Per un costat una activitat oberta a tothom, que és el tai-chi solidari dels dijous, ofert per Frederic Castells i per un altre 
costat un servei de coach de Mari Lozano per a dones de més de 45 anys, que s’oferirà a partir del mes de gener. 

L’acte es durà a terme a la Rambla dels Cards, davant de Can Torreta d’ 11 a 13 hores. Per participar, caldrà adreçar-se a la 
taula de LIVE!  amb un tiquet de compra de Can Torreta del mateix dia, així l’establiment col·laborarà amb l’entitat per cada 
un dels tiquets i s’oferirà la possibilitat a qui ho entregui de fer un donatiu per 2,5 euros que permetrà gaudir d’un petit 
refrigeri i donarà accés a un bitllet pel sorteig de diferents regals que diversos establiments locals ofereixen per l’ocasió. 
Paral·lelament hi haurà una exhibició d’arts marcials, tai-chi i chi-kung i una actuació sorpresa per la canalla. Per més 
informació i pels possibles canvis podreu consultar la pàgina web de l’entitat: https://livehoyempiezounanuevavida.com

L’Entitat LIVE!
Organitza una nova JORNADA SOLIDÀRIA
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El Mas d’en Giralt, un complex de tres masies del segle XVIII 
acollirà el Pessebre Vivent Parlat de Sant Pere de Ribes 2016. 
Amb activitat com a granja i allotjament rural, el Mas d’en Giralt 
se situa al nord del municipi a tocar dels termes d’Olivella i 
Canyelles en una zona de gran encant i paisatges pintorescos. 
Serà la primera vegada que el pessebre s’acosta cap aquella zona. 
Les representacions previstes són com cada any els dies 25, 26 , 
27 i 28 de desembre a partir de les 18 hores, en sessions cada 30 
minuts aproximadament.

Un pessebre vivent únic

 Organitzat per l’entitat Els Xulius - Centre Social Ribetà, el 
pessebre vivent parlat de Sant Pere de Ribes és l’únic pessebre 
itinerant de Catalunya. Cada any es porta a terme en un indret del 
terme d’especial interès. Tot i això, manté la més pura essència 
del Nadal amb un espectacle treballat, amb presència d’actors de 
diverses edats i una organització pensada perquè els espectadors 
en puguin gaudir plenament. El canvi d’ubicació fa que els textos 
siguin cada any diferents tot i que mantenen, òbviament, tot el 
regust nadalenc que se n’espera. 28 anys d’experiència i un potent 
equip humà permeten assolir cada any nous reptes i millores.

Més informació i la manera d’adquirir entrades al nostre web:

http://pessebreviventparlat.ribes.org/

El pessebre Vivent Parlat de Sant Pere de Ribes 2016 
serà al Mas d’en Giralt

22                                 L’Altaveu nº 119  any 2016



S
A

LU
T

L’Altaveu nº 119  any 2016                                     23



24                                    L’Altaveu nº 119 any 2016

Sabies
què...
A LA URBANITZACIÓ ROCAMAR 

ABANS HI HAVIA CAN PANXAMPLA?

Josep Miret i Mestre

Just en el límit dels termes de Sant Pere de Ribes i de 
Sitges, a tocar de la carretera C-246a i de la urbanització 
Rocamar hi va haver una masia anomenada can 
Panxampla (coordenades del GPS: 398012, 4565397). La 
masia es va abandonar fa uns quaranta anys i va restar 
en ruïnes fins als anys mil nou-cents noranta, quan es va 
enderrocar pel perill que representava pels veïns de la 
propera urbanització.

M’ha semblat que valia la pena de dedicar un “Sabies 
què...” a una masia que, si no la desempolsem els 

historiadors, podria caure en el més estricte oblit. He 
fet una escapada a l’Arxiu Municipal i una altra a l’Arxiu 
Comarcal del Garraf a fi de trobar algunes fotografies i 
dades històriques de can Panxampla. He tingut la sort que 
l’any 1966 Vicenç Carbonell, de l’Agrupació Excursionista 
Talaia de Vilanova i la Geltrú, la va fotografiar i va cedir la 
seva col·lecció de fotografies de masies penedesenques 
a l’Arxiu Comarcal del Garraf. 

A més de fotografies no tenim gaire informació de la 
masia. A l’Arxiu Municipal he trobat que l’any 1847 la 

Façana de can Panxampla fotografiada l’any 1966 (Arxiu 
Comarcal del Garraf. Fons Vicenç Carbonell)



L’Altaveu nº 119  any 2016                                      25

propietària de can Panxampla era Francisca Raventós 
de Sitges. La finca ocupava el que és ara la urbanització 
Rocamar i limitava a orient amb la riera, a migdia amb 
el terme de Sitges i a ponent i nord amb Ramon Girona 
(de can Girona). Hi havia 14,75 jornals de terra, que 
corresponien 14 jornals a terra campa, 1/4 de jornal a 
hort i 1/2 jornal a bosc i rieral (Llibre d’Apeo, inscripció 
nº 301).

L’any 1857, segons el padró municipal, a can Panxampla 
hi vivien dues famílies: d’una banda, Magí Carbonell, 
vidu, de 84 anys, que vivia amb Josep Carbonell i Mercè 
Montaner, a més d’un mosso i una minyona. També hi 
vivien Joan Capdet, vidu, amb el seu fill Josep Capdet, 
casat amb Josepa, i els seus cinc fills, a més d’una 
minyona. Tinc la sospita que uns devien ser els propietaris 
i els altres els masovers, però la  documentació que tinc 
no m’ho aclareix.

La casa ocupava uns 300 m2 construïts amb dues plantes 
a més de cellers i corrals, a tocar de la carretera. Una 
de les fotografies ha estat feta des del pont de can 
Panxampla i l’altra des del camí d’accés. Com podeu 
veure la masia té dos portals i crec que una casa ha de 
correspondre als propietaris i l’altra als masovers, com 
és habitual en moltes masies de la comarca. 

A la façana es veuen un parell de finestres gòtiques 

Costat sud de can Panxampla vist des del pont de la carretera 
(Arxiu Comarcal del Garraf. Fons Vicenç Carbonell)

geminades amb columneta central que no crec que 
vinguin de temps medievals sinó de reformes posteriors. 
Hi havia també un balcó i un bon terrat a la part de dalt 
amb balustrada.

I una mica això és el que he pogut trobar d’una masia 
desapareguda que, com les de can Macià, el mas 
Berenguera o el mas d’en Faura, han estat maltractades 
pel temps i han desaparegut o s’han arruïnat. Penso que 
avui ja he fet la bona acció del dia al donar a conèixer 
una masia que podria caure en l’oblit.
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El Club més antic de Ribes, recla-
ma que es posin al dia totes les 
instal·lacions de Bosc de Plaça, que 
són en aquest moment, les pitjors de 
tota la comarca pel que fa a mante-
niment, seguretat i sostenibilitat. Les 
instal·lacions porten molts anys sense 
un manteniment adequat i amb conti-
nus atacs vandàlics de tota mena.
 Per aquest motiu la nova directi-
va del ClubDeportiuRibes a passat 
a l’acció, actuant de forma activa i 
proposant al nostre l’ajuntament un 
projecte integral per a la millorar de 
totes les instal·lacions i promoure que 
els usuaris puguin gaudir d’uns serveis 
adequats al nivell d’altres ciutats de 

El Club va presentar 7 projectes 
per ser consderats dins el procés
participatiu dels Pressupost 2017

El Projecte del 

Nou Bosc 

de Plaça, és una 
iniciativa 

disenyada i 
desenvolupada pel 
ClubDeportiuRibes Nova àrea social i entrada principal

exclusiva per a jugadors i jugadores

EL NOU BOSC DE PLAÇA 
SERÀ UNA REALITAT

EL 2017

 Renovació de la gespa

“Sí els pressupostos són aprovats pels partits polítics aquest mes de desembre, les primeres obres començarien per Setmana Santa”

Ampliació de la zona de vestidors
i noves zones de grades

població similar. Aprofitant l’obertura 
del procés participatiu per designar 
inversions als pressupostos del 2017, 
el ClubDeportiuRibes, va presentar 
un total de 7 iniciatives per millorar i 
adaptar les instal·lacions. Només dues 
van ser acceptades per a la seva vo-
tació. Gràcies al suport i a la massiva 
participació de tots els simpatitzants, 
familiars, amics/ges, socis/es, juga-
dors/es i directius del club, s’ha acon-
seguit que les propostes del CDRIBES 
hagin estat seleccionades i incloses 
en els propers pressupostos de 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
És important, però encara ens falta 
molt. Força Ribes i sempre endavant.

Lavabos públics
 Tancament perimetral antivandàlic

Àrees d’emmagatzematge
 Il·luminació eficient

 Principals millores previstes

 Noves zones de grades
 Sala de reunions i formació

 Ampliació de vestidors

  Cobriment de la pista exterior
 Nous camps de F7 y F5

La renovació del Bosc de 
Plaça, és una gran notícia, 
l’any del 60è Aniversari del 
club

  La Generalitat de Catalunya, a designat 
a ClubDeportiuRibes, com a únic club 
del Garraf, per formar part el seu nou 
programa per millorar l’activitat educativa 
del club i per reforçar el seu paper com 
a actor social en la comunitat ribeta-
na. L’objectiu del programa és ajudar a 
formar els seus jugadores/es en aspectes 
com: l’alimentació saludable, la igualtat 
de gèneres, la resolució de conflictes, ....



JOVENTUT
  RIBETANA
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La Joventut Ribetana continua amb el bon moment 
de forma, després d’aconseguir set punts dels últims 
nou possibles i jugant contra el Begues que acudia 
líder al Bosc de Plaça. En un partit trepidant el Begues 
aconseguia empatar a 3 al minut 86 després de que 
Jordi Gallego s’inventés una genialitat al minut 80.

El següent partit no era un altre que el derbi Sitges 
vs Joventut Ribetana. La Juve visitava el camp del 
segon classificat, un equip molt competitiu i que 
realitza una pressió molt intensa la qual els ribetans 
la van patir des del minut inicial. Tot i així la Juve 
s’avançava en un córner que rematava Marc Cols al 
segon pal i amb aquest resultat s’arribava al descans. 
Ja a la segona part el Sitges aconseguia empatar i 
com a equip local en un derbi es va venir cap amunt 
i finalment quan el matx semblava que acabaria en 
taules Jordi Gallego es va inventar un control orientat 
i una rematada al pal llarg que donava els tres punts 
d’or per als locals. Resultat final 1 a 2 a favor de la 
Juve. 

Ja en l’últim partit disputat els blanc i negres rebien 
a l’últim classificat amb cinc punts com és el Sant 
Cugat Sesgarrigues i el partit es posava de cara 
per als locals ja que al minut 12 el resultat era 2 a 
0  amb gols de Sacris i Martí.  Ja a la segona part 
la Juve deixava casi encarrilat el partit gràcies a 
una assistència de Jordi Ayala que aprofitava Martí 
per fer el tercer de la tarda. Quan tot indicava que 
seria una golejada, els penedesencs marcaven en 
un llançament de falta i posteriorment de penal i el 
resultat final seria 3 a 2.

Ara els ribetans intentaran puntuar al sempre 
complicat camp del Piera.

Rafael Ojeda



·
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Regals i records
S’acosta el Nadal i a mi se’m posen els pèls de punta. No 
és que no m’agradin les trobades familiars, les celebracions 
i el bon tec, és que tremolo de pensar en el bombardeig de 
missatges que intenten buidar-nos les butxaques, fent-nos 
creure que la vida no val la pena viure-la sense qualsevol 
endimari que ens presenten. Ens envesteixen per tot arreu 
perquè comprem, mengem, bevem, juguem, celebrem... 
tinguem o no tinguem ganes. Ai! I per anar fent boca, el 
darrer cap de setmana del mes passat ens van encolomar allò 
del Black Friday i del Cyber Monday, que potser al seu país 
d’origen tingui algun sentit però que aquí no té ni solta ni 
volta. Ja tenim les nostres rebaixes de tota la vida, això altre és 
l’excusa de les grans marques comercials perquè comencem 
a gastar abans d’hora i amb totes les facilitats del món, ja que 
si convé, no cal ni moure’s de casa.

Deuen haver dues realitats paral·leles perquè si no, no ho 
entenc. Sembla ser que l’any passat, durant aquest cap de 
setmana horrible (no em direu que això de “divendres 
negre” no té connotacions terrorífiques), entre els catalans i 
els veïns espanyols van gastar més de 1.267 milions d’euros. 
Fot-li gasto! Mai millor dit quan, miris on miris, la majoria de 
la gent va més escurada que mai.

Tot i haver sobreviscut al tràgic cap de setmana, quan veig 
els anuncis incitant-me a comprar per a les properes festes, 
em sento com si una força misteriosa i ineluctable m’agafés 
de sobte dels turmells, hissant-me i mantenint-me a l’aire cap 
per avall i em sacsegés per buidar-me de les butxaques fins 
la darrera xavalla.

Quan era petit no hi havia aquest devessall de regals per a 
tothom, sobretot pels nens, els porti el tió, el Pare Noel o els 
Reis... o tots tres. A casa ens esperàvem a l’arribada del Reis i 
jo ho feia amb deliri. Va haver anys de grans alegries. Pilotes 
de futbol, mecanos, “fuertes” amb indis i americans, avions... 

però hi ha un record que ha perdurat a la meva memòria amb 
molta força.

El matí de Reis, després de trobar-me els regals de casa, 
damunt la taula del menjador, sense embolicar, que en aquells 
temps ses Majestats no estaven per orgues, i dels primers 
entusiasmes i jocs, arribava el moment de pujar a casa dels 
tiets Paco i Paquita on sempre els Mags d’Orient em portaven 
regals, gairebé sempre pràctics: plumiers, sabates, llibres... 
Aquell any, al bell mig de la taula s’alçaven, imponents, uns 
pantalons sota genoll de pana que s’aguantaven sols. Vaig 
quedar impressionat. L’aprest de la pana deuria fer el milacre 
i aquell pantalons van passar a ser la meva peça de roba més 
estimada. Tants anys després, aquell objecte imponent, a la 
manera del monòlit d’en Kubrick, sobre la taula del menjador 
dels tiets no l’oblidaré mai. No tothom ha tingut la sort de 
tenir uns pantalons que s’aguantaven sols.

P. D. Guardo un record difús de la majoria de joguines i regals 
de les festes de la meva infantesa. Però el record d’aquells 
pantalons és gairebé tant intens com el de la deliciosa flaira 
de la sopa de galets i el de la xerinola a taula.
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