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efresca, ja és hora, i parlant d’hores ens han fet ja el canvi d’horari. El polèmic 
canvi d’horari. Hi ha opinions per a tots els gustos, però en el que coincideix la 
majoria és que la tardor, per no dir l’hivern, arriba realment amb el canvi d’hora.

Les estacions de l’any van canviant i L’Altaveu es transforma i s’adapta a les 
temperatures, això sí, mirant de no perdre el nord.

Els continguts d’una revista, quan vol representar el municipi on viu han d’estar 
d’acord amb la realitat del mateix. De vegades reflexar aquesta identitat no és tasca 
fàcil. Per sort a L’Altaveu comptem amb col·laboradors que a través del llenguatge 
escrit o de la imatge ens transmeten fragments de la realitat actual, opinió, informació 
d’interès i retalls de la nostra història que rescaten en el temps. I es dediquen a fer-
ho perquè és important estar ubicat .

De petit a gran o de gran a petit, Ribes té el seu espai dins l’Univers i coneixe’l és molt 
gratificant, L’Altaveu intenta omplir les seves pàgines de contingut amb fonament, 
tant si és un document de recerca com una d’informació o opinió. Ens agrada que 
els lectors hi col·laborin, i ens afalaga que els anunciants es reconeguin en aquests 
continguts. Això fa que el lector sàpiga en tot moment on és i que l’envolta.

Ribes cada vegada és més gran, i cada vegada hi ha més gent . Tothom no és igual, 
ja diuen que per a gustos els colors, colors n’hi ha molts, colors i maneres. Però 
estar ubicat en aquesta vida ajuda a no perdre’s.

Agraïm a qui reconeixen l’esforç d’aquests col·laboradors, que ens donen 
l’oportunitat de veure passat, present i futur en un mateix espai, espai, anomenat 
L’Altaveu, que pretén igual que la nostra història donar continuïtat. Això sí, sense 
perdre el nord.

R
L ’Altaveu

de Ribes

Ca l’Almirall de la Font
Una masía de luxe
Pàg/ 02, 03, 04
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El camp de futbol  de Ribes ja  té  gespa art i f ic ia l
També s’instal·laran quatre vestidors a les pistes del Bosc de Plaça

L’alcalde, Josep Antoni Blanco, acompanyat del regidor 
d’Esports de Ribes, Joan Antón Fernández, i del 
vicepresident tercer del Club Deportiu Ribes, Francesc 
Vila, van presentar el dilluns 8 d’octubre als mitjans de 
comunicació el nou aspecte del camp de futbol municipal 
de Ribes que ja gaudeix de gespa artificial. Precisament 
aquesta mateixa setmana s’acabarà de col·locar la tanca 
perimetral que falta perquè es puguin reprendre les 
competicions esportives.

Aquesta actuació de remodelació i millora del camp de 
futbol també ha permès, a més d’acondicionar el terreny de 
joc, ampliar-lo i habilitar-lo per un millor aprofitament. Dins 
la superfície del terreny de joc de futbol 11, s’han pintat de 
manera transversal dos camps de futbol 7. 

La gespa artificial utilitzada, és un gespa sintètica d’última 
generació que compta amb les homologacions dels diferents 
estaments esportius d’aquest esport. Aquesta millora 
qualitativa de la instal·lació permetrà un major rendiment 
de les instal·lacions, donat que es podran evitar molts 
dels inconvenients que ocasionava l’estat del terreny de 
l’antic camp de terra en segons quines condicions (bassals, 
lesions, etc.).

El cost total del projecte que també contempla els elements 
accessoris com porteries, banderoles, banquetes, marcador 
electrònic, xarxes protectores i tanca perimetral-  ha estat de 
gairebé 600.000 euros.

Segons l’alcalde, Josep Antoni Blanco, “aquest és 
un projecte que s’emmarca dins d’una aposta que fa 
l’ajuntament per constituir tota la zona esportiva del Bosc 
de Plaça com un centre per excel·lència de la pràctica 
esportiva”. L’alcalde també ha recordat que “la voluntat és 
continuar treballant en el foment de l’esport, el reforçament 
del paper de la societat civil i assumir la responsabilitat 
de tenir unes instal·lacions de qualitat i anar planificant 
les noves necessitats. (...)Intentem dins de les nostres 
possibilitats pressupostàries i de gestió, i conjuntament  amb 
les peticions que fa la societat civil esportiva, anar cobrint 
les demandes i dotant el municipi d’unes instal·lacions 
esportives a l’alçada de les necessitats.” 

D’altra banda, està previst que properament s’instal·lin 
quatre vestidors complementaris a les pistes del Bosc 
de Plaça que ajudaran a cobrir la demanada d’aquest 
equipament tant per als usuaris de la zona esportiva com 
pels del camp de futbol en cas necessari.L’alcalde i el regidor comentant les millores realitzades 

Una imatge del camp amb la nova gespa artificial 
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En aquesta nova edició de la revista L’Altaveu seguim dins 
el nostre terme municipal, aquesta vegada en direcció 
Olivella, després de can Lloses. Abans d’arribar a Pineda 
Parc ens adrecem al carrer de l’Almirall, on trobem al fons 
aquesta masia construïda abans del 1592.

Una de les masoveres de la casa fou l’Antònia Juncosa i 
Tort, que va néixer el 13 de maig de 1935 i que hi va viure 
fins al 1979. És filla de l’Anton Juncosa i Marcè i de la 
Carme Tort i Sabaté, que van tindre dos fills més: en Jaume 
i en Lluís. Vivien bàsicament dels guanys de la llet que els 
donaven més d’un centenar de cabres, que munyien cada 
matí cap a les sis. Després la llet l’havien de dur amb l’ajuda 
del ruc fins la carretera d’Olivella per poder-la vendre a 
Barcelona. També disposaven de dos matxos amb els que 
sortien sovint a carregar llenya, que distribuien més tard 
a Sitges.  A ca l’Almirall de la Font tenien gallines, conills, 
coloms i porcs i els arbres fruiters, les oliveres i tot el que 
plantaven els servia de subministrament. Bona part dels 
àpats diaris es cuinaven amb bestiar propi (conill amb suc, 
colom a la vinagreta… mataven fins a dos tocinos l’any i un 
cabrit cada mes. De les feines de la casa se n’encarregava 
la mare de l’Antònia i el seu home, l’Antón portava les vinyes 
de la finca i els diferents conreus.

Quan fem memòria amb l’Antònia d’aquells anys amb 
enyorança, recorda com anava a l’escola, a peu, amb el seu 
germà fins a Ribes. Ella a les monges, ell al carrer del Pi. 
Quan era més gran, molt sovint els diumenges també veien 
una pel.lícula al cine i per festa major, al ball. Ella mateixa 
es va començar a fer càrrec de les feines de la casa, amb 
la seva mare, així com de munyir les cabres cada dia. La 
masia era molt coneguda per la gent de Ribes perquè era on 
anaven a comprar i molts hi feien parada quan es dirigien a 
buscar rovellons. Més 
endavant va ser quan 
va conèixer en Pere 
Vendrell, el seu marit, 
amb qui va començar 
a festejar als 16 anys 
i amb qui es casava 
el 1959. Van viure a 
Sabadell per motius 
de feina d’en Pere, 
però cada cap de 
setmana venien a 
la masia amb el 600 
que es van comprar. 
També van tenir un 

Ca l’Almirall de la Font, una masia de luxe

L’Antònia Juncosa

Dues fotografies de la masía de ca l’Almirall amb uns quants any de diferència 
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Citroën. Amb les seves filles, la Maria Rosa i la Montse, 
hi van viure forces anys després de la mort dels pares de 
l’Antònia, un l’any 70, la mare l’any 77.  El mas ha estat 
conservat perfectament 

i després amb el pas dels anys ca l’Almirall de la Font 
ha estat reformada com a casa rural d’alt standing i s’ha 
convertit en el mateix indret enclavat a la muntanya, peró 
amb tot luxe de detall.

Aquesta  reforma, d’un any i mig de durada, ha permès 
conservar la part original del mas, així com la recuperació 
de moltes bigues i rajoles, mobles diversos, capçals de llit, 

Descarregant raïm als cups

La filla de l’Antònia i el 600 de la família
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miralls antics i altres motius decoratius. Elements d’aquells 
que guarden l’essència i el record d’altres anys. S’hi han 
incorporat noves finestres, per permetre entrada a la llum 
natural i s’han ampliat balcons i terrasses. Ara tot forma 
part d’aquest singular allotjament rural que també es lloc de 
trobada per a convencions, casaments, vacances familiars 
i tota aquella estança relacionada amb allò que ofereix 
l’entorn. Sens dubte, l’arquitecte barceloní David Correa ha 
sabut adaptar una altra època al moment actual amb bon 
gust i un disseny molt adient al tipus d’habitatge. Disposa 
de diverses habitacions o quatre suites, nombroses sales 
d’estar, cuina, menjador, estança de jocs, sala infantil, 
bodega, un saló escandinavi, un de marroquí, sala de 
convencions i àrea de barbacoa, entre d’altres. L’ampli jardi 
ple de flors i plantes amaga diversos racons per la lectura 
o el descans i ens torna a oferir una inmensa vista amb el 
bosc com a fons.

Amb capacitat per 28 persones, la masia disposa de 
totes les comoditats; té jacuzzi, una piscina de 19 metres 
climatitzada i estances de decoració acurada que conviden 
al descans i la meditació. Més de tres-centes hectàrees de 
terreny  enmig del  marc incomparable que ofereix el Parc 

Natural del Garraf, camps de vinya i oliveres i  vistes al 
Mediterrani. A més ofereixen una oferta gastronòmica molt 
lligada als costums de la comarca, amb programes centrats 
ens els fonaments de la cuina catalana i a la tradició vinícola 
que inclouen sortides a cellers o experiències culinaries del 
tot interessants pel nostre entorn. Un altre forma d’entendre 
el confort a la natura i una manera de fer perdurar indrets 
tant idíl.lics com aquest, ara del tot retocat, ca l’ Almirall de 
la Font.

Corral de ca l’Almirall

En Rosendo, germà d’en Pere Vendrell, dalt del tractor amb la 
seva neboda.

L’Antònia i filles el dia de beneir la Palma 



per
Javi Pradanas El bon menjar

Per a 4 persones

1/2 quilo d’espinacs
8 ous
300 gr. Bacó
1/2 litre de llet
60 gr. de farina
40 gr. de mantega
Nou moscada
Formatge ratllat
Sal, oli i vinagre

Ingredients
Posarem a bullir els 
espinacs amb força 
aigua, un polsim de 
sal i un rajolí d’oli uns deu minuts 
aproximadament. Després els escorrerem i els 
reservarem.

Mentre, farem una beixamel tradicional amb una textura de crema (per a què s’aguanti).

Tallarem el bacó en petits daus i els reservarem.

Per altre banda escalfarem els ous amb aigua, un raig de vinagre i un polsim de sal uns 2/3 minuts, els 
traurem per reservar sobre un paper absorbent.

Muntatge del plat
Per muntar el plat, en unes cassoletes individuals farem un niu d’espinacs, hi afegirem els ous 
escalfats al centre del niu, els cobrirem amb la beixamel i per sobre hi posarem el bacó. Finalitzarem 
la presentació cobrint amb formatge ratllat i gratinarem al forn ben amunt i molt ràpid perquè no es 
coguin els ous escalfats. 

Bon profit! 
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O u s  a l  n i u
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El passat dia 5 de setembre va començar una aventura 
que per nosaltres, cinc joves de Ribes i de les Roquetes, 
marcaria un abans i un després en les nostres vides. El 
destí, ni més ni menys, Macedònia; i l’objectiu, encara 
millor: un intercanvi cultural.

Aquest viatge va ser organitzat per Macedònia i 
subvencionat per la Unió Europea i forma part del Youth 
Programme (Programa de juventut), que pretén reunir a 
joves de diferents països i d’edats compreses entre els 15 i 
els 25 anys perquè comparteixin projectes i experiències. 

Un país desconegut, gent desconeguda, un tema de debat 
del qual no en sabíem res, poc temps lliure, etc. La veritat 
és que les expectatives no eren les millors, però tot se’ns 
va passar en arribar allà, després de cinc hores de vol, i 
descobrir el que ens esperava: un conjunt de 15 joves de 
Kosovo, Polònia i Macedònia disposats a fer-nos sentir com 
a casa.

Ens allotjàvem a un hotel a Struga, una ciutat caracteritzada 
pels contrastos, amb una zona més comercial i una altra 
molt més tranquil·la al voltant del riu que creua la ciutat i que 
desemboca en un magnífic llac des d’on es veuen terres 
albaneses. Tot i que no es va tractar d’un viatge turístic, 
també vam tenir l’oportunitat de visitar altres ciutats de 
Macedònia com Ohrid i Kavadarci. 

L’intercanvi se centrava sobretot en fer debats i treballar en 
grup sobre aspectes relacionats amb el tema seleccionat: 

Què significa ser ciutadà de la Unió Europea 
per a tu? Tot i que no érem gens experts 
en aquest tema això no ens va fer enrera i 
vam intentar aprofitar l’ocasió per absorvir 
el màxim de coneixements dels altres joves. 
Les diferències polítiques entre països van 
ser un dels motius de debat ja que Kosovo i 

Macedònia no pertanyen a la Unió Europea i això els suposa 
molts desavantatges en relació als països que si en formen 
part, com Polònia i Espanya. Les diferències culturals, en 
canvi, van ser motiu de festa en les anomenades “nits 
interculturals”, una excusa per fer gresca i conèixer millor 
els costums, gastronomia i cultura dels altres països. 

Ara fa un mes passejàvem pel carnaval de Kavadarci ni més 
ni menys que amb els vestits típics de la festa major de Sant 
Pere de Ribes. Avui estem aquí, adaptant-nos de nou a la 
rutina i recordant tot allò que vam viure en un viatge que vam 
aconseguir casi de “xiripa” i que ens ha portat a conèixer 
millor quatre realitats geogràfiques, polítiques i culturals 
diferents: Macedònia, Polònia, Kosovo i la nostra pròpia.

             Carla Llamas

TROBADA  A 

MACEDÒNIA
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LA  MÚSICA DE LES GRALLES
“Música amb canya”. Per a 
Gralles”, editat per CLIVIS 
Publicacions, és el recull 
de música per a grups de 
grallers de David Puertas 
Esteve. La portada recull una 
il·lustració de Laura Borràs. 
Col·laboren en l’edició 
L’Auditori Pau Casals, 
l’Entitat Cultural GER, 
l’Ajuntament d’Olivella i el 
Museu del Vi de Catalunya.

La seva relació amb la música ve de lluny. El seu 
pare, Francesc Puertas, va ser trompeta de la mítica 
Cobla Barcelona. David Puertas va estimar sempre 
la música a casa seva.

Aquesta edició recull les composicions de música 
popular que ha realitzat els últims anys. Un 
“Pasdoble de nit” (enregistrat en CD), “1999” 
(pasdoble per a dues gralles i timbal dedicat a la 
Colla dels Grallers de Ribes), “Ball de Bastons 
d’Olivella” i “Música amb Canya Doble: Entrada, 
Cançó, Valset i Sardana” (s’ha estrenat a l’Auditori 
Pau Casals el mes d’octubre).

Més SIDOKUS a Europa
L’editorial alemanya Schott 
ja té a punt el segon 
llibre de SIDOKUS,
el sudoku musical, que es 
presentarà en el marc de la 
Fira Internacionaldel Llibre 
de Frankurt a l’octubre. 
Musik-Sudoku és una obra de 
David Puertas i Bernat Puertas 
i el pròleg està signat a Sant 
Pere de Ribes.

Schott informa que del primer llibre 
n’han veut més de 10.000 exemplars. 
A veure si amb el segon tenim la mateixa sort!
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“Meigas, habelas hailas”

Cada any des de fa cinc i rondant el mes de novembre se celebra 
a Ribes un sopar de peregrins del Camí de Santiago. Aquest 
any la 5na. edició ha estat organitzada per la Lluïsa Laguna i la 
Montse Marcer, peregrines per convicció. En el cas de la Lluïsa 
vàrem saber de la seva última fita com a peregrina i així ho varem 
publicar en el núm. 25 de L’Altaveu.

L’organització del sopar es va centrar en el factor sorpresa segons 
ens explica la Lluïsa.

Sortint de la Plaça Marcer, una trentena de persones a peu (sis 
dels convidats anaven en cotxe per problemes de mobilitat ), 
anaven al sopar.

La primera sorpresa va ser que el sopar era a Can Pere de la 
Plana, quasi res per un peregrí que es preui.

Des de la sortida fins l’arribada al sopar, pel camí, com passa a 
la realitat, varen trobar personatges com la “Felisa” una meiga 
del camí de Santiago que quan troba un peregrí l’obsequia amb 
figues (actualment continua aquesta tradició la filla de la Felisa). 
També un peregrí que volia fer el camí de Sant Jaume, troba el 
grup i s’afegeix a la celebració. I així fins arribar a Can Pere, 
on varen ser rebuts amb una copa de cava i un canapè d’ou de 
guatlla i xistorra per donar la benvinguda.

El sopar en questió va transcorre amb bon menjar, bon beure 

Cristina Perelló
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i desprès del mató de Can Pere, per cloure el sopar, una “tarta 
de Santiago” i uns bombons de “santiaguinyos” (una mena de 
crancs típics de la zona) .

Durant i desprès del sopar, la pantomima va continuar i amb un 
escenari com a fons, altres meigues varen amenitzar la nit; una 
tirava el tarot, que per cert va tenir un èxit rotund, i l’altra volava 
amb una escombra. I com a record, l’obsequi d’un imant amb el 
típic Santiago i la vieira. 

L’escombra com a símbol de meigas va ser l’eina que varen 
utilitzar les organitzadores d’aquesta edició per anomenar els 
propers organitzadors. En la propera edició en Jordi i en Víctor 
seran els encarregats de reunir als peregrins.

La Lluïsa i la Montse donen una molt bona nota a la trobada 
i volen agrair a tots els participants amb les seves pròpies 
paraules.

“Gràcies a tots per fer possible la nostre fantasia”
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Temps era temps...a Ribes 2

El pont de les Parellades que veiem a la fotografia no és el 
que actualment existeix. Va ser volat pel aires el 1939 per 
l’exèrcit republicà quant les tropes franquistes baixaven per 
la carretera vella de Vilanova. Al fons veiem el Montgròs i a la 
dreta can Miret de les Parellades, actualment l’Hotel Ibai.

El pont de can Coll en una imatge de principis del segle XX, i 
un dels camins de passeigs preferits per la gent de Ribes.

El nou pont de la palanca de Sota-ribes fou inaugurat en 
un acte públic el 5 d’abril del 1891. Un polític conservador 
vilanoví va finançar l’obra pel bons resultats electorals que 
va obtenir a Ribes.

Així era abans el pon de Sota-ribes. El pont unia el castell de 
Ribes i l’església vella amb el conjunt del poble ribetà. Rere 
el pont podem veure el bosc de plaça de l’època.

El pont de can Panxampla sobre la riera de Ribes. És una 
linea al costat de l’autòdrom i de Rocamar que separa els 
termes de Sitges i Ribes, però temps era temps totes aques-
tes terres de Miralpeix pertanyien al municipi de Ribes. La 
gent gran encara ho recorda. 

Algunes d’aquestes fotografies les podeu trobar 
també al llibre “Sant Pere de Ribes. Imatges i re-
cords.” Viena i Columna. Barcelona, 1996.



L’Altaveu nº 27 any 2007                                      11

www.carlesmiret.cat

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

Josep Pascual “Pep”, Salvador Gabaldà, Raimon Rossell, 
Briansó, Pere Juliachs, Joan Mestre.

José Ramos Hernández, Josep Jacas Domingo, Joan 
Robert, Jaume Giralt, Salvador Milà, Rafael Roig, 
“Pujaroni”, Casimir Jacas, Josep Gallofré “Trulia”.

“Mas d’en Bosch”, Pere Jacas Domingo, Amadeu Giralt, 
Santiago Bertran, Isidre Castellví, Francisco Font, .......... 
Francisco Pascual “Montgròs”, Profesor..........

Planas “Ralet”, Ton Milà “Pinzell”, Sadurní Mestre, 
“Seia blanc”, Pascual “Tineta”, .........., Jaume Roig 
“Contxa”, Pere Roig “Contxa” Francisco Mestre

Sebastià Camps, Planas “Ralet”, Ramon Ferret, “Paret 
Colom”, “Totxet”, Emili Rossell, Josep Font “Pitus”, 
........ Camps Alemany.

COL·LEGI DIVINA PASTORA – Any 1946

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

Isidre Artigas, Josep Rossell, Adjutori Petit, Josep Milà, 
Lluís Jacas, Ramon Butí, Anton Ferret, Joan Milà, 
Madre Imelda.

Claudi Albà, Isidre Guillaumes, Lluís Coll, Francesc 
Rovira, Joan Albareda, Joan Almirall, Anton Rigual, 
Magí Coll, Josep Milà.

Domingo Giralt, Daniel Buldó, Lluís Maria Carci, Carles 
Miret, Joan Cuadras, Isidre Castany, Joan Tort, Josep 
Garriga, Jaume Cuadras.

COL·LEGI DIVINA PASTORA – Any 1916

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

Mercè Butí, Mercè Bosch, Rosario Bertran, Maria 
Mestre, Montserrat Bertran, Pilar Bertran, Carmen 
Roig, Mercè Bertran, Enriqueta Cuadras.

Madre Liduvina, Mercè Miret, Maria Butí, Maria 
Duran, Dolors Miret, Teresa Santacana, Lolita Ramos, 
Carmen Marcer, Mercè Cuadras, Sor Candelaria.

Nati, Mercè Giralt, Teresa Rovira, Àngels Miret, Pepita 
Miret, Rosa Miret, Antònia Milà, Neus Cuadras, Lolita 
Duran.

El carrer del Pi quan s’anomenava carrer de les Roques 
a principis del segle XX. Tota la mainada està davant de 
la seva escola que durant uns anys fou del germans de la 
doctrina cristiana. 
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El ball de gitanes necessita balladors.
Fan una convocatòria pública a les persones interessades, 
dissabte 10 de novembre a les 18h al Centre Parroquial

La colla de ball de gitanes que va presentar una nova visió del ball la 
passada Festa Major necessita incrementar els efectius. Concretament, li 
calen dos balladors. Totes les persones interessades es poden presentar a 
la convocatòria oberta que tindrà lloc dissabte 10 de novembre a les 18 h al 
Centre Parroquial.

24 empreses opten a construir l’escola de les Parellades
Amb l’obertura de pliques s’avança cap a l’adjudicació d’aquesta important obra
La construcció del CEIP Parellades, allotjat provisionalment a Can Puig ja és més a prop. S’ha procedit a 
l’obertura de pliques dels ofertants, és a dir, les empreses que opten a construir-lo i en total n’hi ha 24, que 
es poden consultar al web de GISA. En els darrers mesos s’han finalitzat els accessos amb la construcció 
d’una rotonda i l’adaptació del marge de la vinya annexa al carrer. 

Ja es treballa per Sant Pau
Comencen les reunions de preparació de la festa en les quals s’elaborarà un protocol 
de festa major que es posarà a aprovació del Ple
Les reunions per preparar la festa major de Sant Pau, a les quals han estat invitades entitats i tothom qui 
hi tingui interès començaran el dia 8 a les 20.30 h a Can Puig. Durant els primers tres quarts d’hora es 
tractaran temes de la pròxima festa major i la resta del temps es dedicarà a debatre el protocol, que vol 
servir per fixar els elements, actes i característiques de l’apartat tradicional de les dues celebracions. 

En concret, durant la primera part de la reunió es tractarà de la instal·lació i les característiques de la carpa; 
l’elaboració de la separata, per a la qual es planteja la instauració d’un sistema de gratificacions; la possible 
redefinició del programa; la selecció d’orquestres; les propostes per al pregó, que segons es desprèn del 
text de la convocatòria enguany ha de ser una dona; l’aprovació de les bases del concurs Objectiu Sabre; 
aspectes de balls populars i pirotècnia i gestió dels taulells de bar.

El protocol de Festa Major s’abordarà durant la segona part. Es preveu establir un grup de treball, fixar un 
calendari i, també, uns objectius.

La gran novetat futbolística de la temporada és el naixement del club esportiu Joventut Ribetana, que en el 
seu primer partit oficial va congregar nombrós públic tot i que es jugava a Canyelles a causa de les obres al 
camp del Bosc de Plaça. Josep Maria Tubau, secretari de la flamant organització esportiva, ha explicat a El 
Cancell que el projecte neix d’una idea d’exjugadors, extècnics i exdirectius del CD Ribes. Segons afirma, 
molts jugadors locals es troben que en acabar la seva etapa de juvenils al CD Ribes “no tenen més remei 
que agafar i anar a jugar a altres clubs de la comarca o fins i tot de les comarques veïnes”. Per aquesta 
raó, i “Veient que el CD Ribes no apostava per la gent que sortia de juvenil” van decidir tirar endavant el 
projecte, impulsat inicialment per Rafa Ojeda, actual jugador de Joventut Ribetana; Toni Domingo, que n’és 
el president i Josep M. Tubau, secretari.

Exjugadors, extècnics i exdirectius del CD Ribes creen el seu propi club federat
Joventut Ribetana, una nova proposta esportiva
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Roden un curt a les Coves d’en Ralet

El poble viu d’esquena a un impressionant 
paratge de timba natural singularment 
torturada per l’acció humana

La productora 
barcelonina Mamma 
Team va rodar 
ahir un curt a les 
coves d’en Ralet. 
U n  c o n s i d e r a b l e 
d e s p l e g a m e n t 
d ’ a c t o r s 
disfressats, personal 
de l’equip de 
producció i estris 
omplien la riera i 
els garrofers propers. El poble fa anys que viu 
d’esquena a aquest impressionant paratge natural, 
més conegut amb les denominacions de coves dels 
Xampinyons, Font d’Obra i Forn d’Obra. 

La singularitat de l’espai ve marcada per l’orografia 
de timba i ha estat protagonista de documentals 
i objecte de l’interès d’equips de geòlegs. Tot i això, 
és la combinació d’aquesta orografia amb l’acció 
humana concretada en l’excavació de coves el 
que ha acabat d’atorgar especifitat a un espai tan 
impressionant com avui dia ple d’immundícies, que 
cal reinvidicar de totes totes.

L’expedició Penedès a 
l’Himalaia 2007, en què 
participa Joan Puig, va 
fer el cim segons explica 
el seu web. Va ser el 
dia 4 d’octubre a les 
4.30 h de la matinada 
hora xinesa, que són les 
9 h del matí a Catalunya. 
La temperatura era de 20 
graus sota zero

L’expedició al Cho-Oyu fa el cim

En l’equip hi participa el ribetà Joan Puig
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 LA  PLAÇA

“EL CABALER”

De ben segur que no seré 
gens “políticament correcte” 
al escriure aquestes lletres, 
però a tall d’excusa haig de 
dir que el meu editor, carregat 
de paciència,  m’està donant 
pressa per tancar la revista 
d’aquest mes. És segurament 
per això, que un es disposa 
a escriure pel “broc gros” 
amb la llibertat que et dona 
no dependre de cap grup 
mediàtic ni de pressió i amb la 
comprensió tant de la revista, 
que pot opinar o no com jo, i 
la  del lector intel·ligent i lliure 
que és el que ara m’està 
llegint pacientment.

 D’entrada haig de 
dir que el que ara escric 
és senzillament una opinió 
individual sortida des de 

el més profund del sentiment. Si no fos així, de ben 
segur que entraria en joc la auto-censura i per tant el 
“políticament correcte”. Això vol dir que el que escric ha 
de ser probablement criticat, opinat i fins i tot combatut 
amb la paraula oral o escrita. Ja ha passat el temps de les 
adhesions iquebrantables i de les “veritats absolutes”.

 Anem a pams: encara no hi ha cap home del 
temps que ens pugui vaticinar l’estat meteorològic que 
tindrem els propers quatre o cinc mesos, no hi ha cap 
“Meteosat” capaç d’endevinar-ho a tant llarg termini. 
Però, no cal ser cap “Picó”per a tenir la certesa de que 
des d’aquesta tardor que acabem d’encetar i fins a la 
primavera, concretament fins al mes de març, tindrem una 
espantosa i sufocant calor estiuenca. Sí, de ben segur 

que molts mitjans de comunicació escombraran a tort i a 
dret tots el “ismes”, totes les banderes i tots els himnes  
possibles, uns enlairant-los i d’altres satanitzant-los per 
anar escalfant l’ambient.

 Quan estic escrivint aquestes ratlles es preparen  
a Madrid i a d’altres ciutats de l’Estat grans demostracions 
d’espanyolisme ranci, d’altra banda a Frankfurt  la “Cultura 
Catalana” intenta fer saber als alemanys i arreu  qui som, 
encara que segurament ni nosaltres mateixos no sabem 
ni on  anem. Em pregunto doncs:  cal  reafirmar el que ja 
es suposa que ets?, cal que algú em vingui a dir què soc, 
d’on sóc  i què vull ser “quan sigui gran”?.

 Ahir mateix (el dia 9-10-07) l’inefable Secretari 
General del Partit Popular va fer una crida per a que els 
espanyols demostrin que ho són, (em pregunto: si ho són, 
per què ho han de demostrar?) tot això envoltat d’una gran 
bandera i demés parafernalia que recorda mes “l’atrezzo” 
que emprava TVE en els discursos en blanc i negre del 
“general” que l’actual TV digital i en pantalla panoràmica.

 D’altre banda, la plana major de la Generalitat 
“tripartita” es fa fotografies a Frankfurt demanant, de 
vegades quasi implorant, que se’ns tingui en compte…”tot 
una Festa Major”.

 Uns parlen de “reafirmación” d’altres d’ 
“independencia” , ambdós casos  afegint-hi els famós 
“isme”, és a dir: dogma, é a dir: veritat absoluta, és a dir: 
nepotisme, bons i dolents.

 Òbviament un es pot sentir una cosa o altre, són 
sentiments, un pot pensar això o allò, són creences, totes 
elles respectables però en nom de què o qui algú pot 
venir-me a dir el que haig de ser, creure o pensar?. 

 Pensem-hi, quants morts hi han hagut al nostre 
petit planeta en nom de banderes, himnes, i de tots els 
“ismes” que  vulgueu posar darrera de la paraula concreta? 

TEMPS DE BANDERES, HIMNES I “ISMES”: UNA GRAN 

CORTINA DE FUM PER L’ESCALFAMENT GLOBAL?
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I per què?, senzillament  per a que els que dominen, els 
que tenen el poder i els que el volen aconseguir puguin 
mantenir els seus llocs de privilegi  i això ho fan manipulant 
sentiments, creences, ideals de la més comuna de la gent 
de bona fe, entre els quals ens hi trobem tu i jo, pacient 
lector. 

 Quants morts en nom del comunisme?, quants 
morts pel feixisme? quants morts pel cristianisme i el 
catolicisme?, quants en nom de l’islamisme? i afegiu 
tots els “ismes” que hi vulgueu posar. I…no parlem de 
banderes, himnes i territoris, territoris d’uns pocs, clar.

 Les banderes, els himnes i els “ismes” han sigut 
de sempre una cortina de fum,  aquella icona utilitzada  
per a manipular, o si no…mireu que fan els politics i els 
seus pregoners mediàtics tant de l’Estat com els d’aquí, 
les utilitzen una i altre vegada per a mantenir o aconseguir 
“poltrones” i privilegis. I desprès en demanaran el vot, això 
sí, en nom de banderes, himnes i molts …molts “ismes”.

 Estimat i pacient lector, ja t’he cansat prou, ho 
sento,  pots pensar que el que he escrit  es demagògia 
barata, potser tens raó en fer-ho però no es això , el cert 
és que són senzillament sentiments abocats pel “broc 
gros” d’algú que alguna vegada havia cregut en banderes, 
himnes i “ismes” però ja no es vol deixar prendre mes el 
pel, i tu?

 Caldria potser treure “targeta groga” o en molts 
cassos “vermella directa” a aquells que ens estan 
escalfant l’hivernal clima amb “escalfors artificials” i  donar 
una lliçó a aquells que només crispen intentant manipular 
sentiments i enfrontar persones en nom d’aquesta cortina 
de fum. Probablement, i si ja no n’estem farts ho farem al 
mes de març.

 I mentre, a la Plaça hi seguirem escoltant música 
en directe. Us hi heu fixat? cap música acaba en “isme”, 
ningú ha matat mai per la música i cap música té bandera, 
menys mal que ella es queda amb nosaltres malgrat que 
potser algú la vulgui callar…
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Fa uns mesos enrere, pels carres i comerços 
de Ribes, van aparèixer uns paperets, 
anunciant la creació d’un grup astronòmic.

Aquests anuncis convidaven als ribetans, 
aficionats a l’astronomia o amb inquietuds sobre 
aquest món, a posar-se en contacte amb el 
GRUP RIBETÀ D’ASTRONOMIA (G.R.A.).

El G.R.A. és iniciat per dos socis de 
l’Agrupació Astronomia de Sabadell, 
Teresa (ribetana) i Joan Carles (Badalona i 
resident a Ribes), amb l’esperit de difondre 
aquesta ciència i crear un grup de persones 
per fer activitats a la comarca del Garraf.

Un dels primers correus electrònics que van rebre , va 
ser dels nens i nenes del curs de 3r. de l’escola Riera 
de Ribes, ja que al tenir com a activitat extra l’estudi 
de l’univers, van demanar la col.laboració per fer una 

sessió pràctica d’observació amb telescopis. 
Per motius de calendari, aquesta activitat 

es portarà a terme durant el curs vigent.

Actualment el nombre d’aficionats ha anat 
augmentant, comptant amb sis telescopis 
i reunint-se a les muntanyes del Garraf. 

Les trobades es fan els dissabtes que 
estan més a prop de la lluna nova,  per tal 

de poder gaudir de l’observació de planetes, 
galàxies, estels, cúmuls, nebuloses..., és millor 

fer-ho sense lluna, ja que aquesta actua de fanalet.

El G.R.A., s’ha proposat de fer observacions públiques 
per tots els ribetans, sempre que hi hagi algun 
esdeveniment important, així com col.laborar amb els 
col.legis i instituts que es posin en contacte amb ells.

DADES DEL GRUP:   
http://grup-ribeta.foroactivo.com/

astroribes@telefonica.net

Una bona iniciativa

T‛agrada l‛astronomia?

N‛ets aficionat?

Si t‛agrada la ciència, 
posat en contacte amb 
nosaltres!

Estem creant un grup d‛amics per gaudir-ne i 
fer activitats relacionades amb l‛astronomia 
per Ribes i voltans.

Envia‛ns un e-mail! a: 

astroribes@telefonica.net



Un dels itineraris 
guiats de natura 
per a grups a 

demanda que 
oferim des de la 

masia La Fassina 
situada al Parc del 

Garraf és el de JAFRA. El punt de partida del 
recorregut així com el punt d´arribada és la 
propia masia ja que  te forma circular. La dificultat 
és baixa, per tant accessible a tot tipus de públic 
en general. La distància és de tres km. i mig .El 
temps aproximat pot ser de dos a tres hores, 
depenent de la voluntat del grup ja que tenin amb 
compte que és guiat s´han de fer aturades als 
punts d´interés per explicar tot l´ampli contingut 
del recorregut, tan històric, faunístic, hidrològic i 
botànic (en aquest tema destaquen espècies de 

flora típiques de riera que abunden en aquest 
indret de forma especial).També destaquen les 
mostres que ens han deixat els antics pobladors 
de la zona i que definiexen com era la seva vida 
en relació al medi.

Nou itinerari a Jafra 
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C a s a  d e  l a  V i l a

L’alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco, 
acompanyat de diversos regidors de l’equip de govern 
i dels grups municipals de CiU-VIA, ERC i UM9, van 
visitar passat 25 de setembre les obres que s’estan fent a 
l’Ermita de Sant Pau i al nucli de Sota-ribes.

La rehabilitació de l’ermita, que es va iniciar el mes de 
febrer i tenia una durada prevista inicialment de 4 mesos, 
ha petit algun contratemps a causa del mal estat de les 
bigues de fusta de la coberta que han tingut que ser 
substituïdes pràcticament en la seva totalitat, en contra 
del que es pensava inicialment. 

En aquest moments, però, els treballs continuen amb 
normalitat i la façana principal ja està gairebé del tot 
acabada. Si les noves previsions es compleixen el projecte 
de rehabilitació finalitzarà el pròxim mes de novembre.

Així aquest mes d’octubre es col·locaran les teules del 
sostre i en un màxim d’un mes s’acabarà tota la coberta, 
a la vegada que s’aniran enllestint les altres tasques de 
drenatge i impermeabilització dels murs. 

En un altre fase, l’ajuntament preveu encarregar un altre 
projecte per acondicionar l’interior de la capella i l’entorn 
de l’edifici.

D’altra banda, i pel que fa a la millora de Sota-ribes, està 
previst que aquesta actuació finalitzi a mitjans de aquest 
mes d’octubre. Com es va poder veure ahir, aquesta 
iniciativa que contemplava la urbanització de la plaça 

de Sota-ribes, la plaça del Castell i la rehabilitació de la 
Casa del Terme i el seu entorn està a punt de finalitzar-
se i ja s’observa el caràcter històric i semirural del lloc 
que s’ha volgut protegir mitjançant mesures com l’ús de 
materials d’aspecte envellit, el soterrament de xarxes 
d’instal·lacions i d’altres elements. A més les obres han 
permès adaptar l’entorn perquè sigui més accessible 
gràcies a les rampes de nova creació i a la supressió de 
barreres arquitectòniques. 

Tots dos projectes han tingut un cost aproximat de gairebé 
mig milió d’euros (185.000 euros la rehabilitació de l’ermita 
i 270.000 el conjunt de Sota-ribes).

Aquest octubre també acaba la millora de Sota-ribes

Les obres de Sant Pau finalitzaran el novembre

24 empreses opten a construir l’escola de les Parellades
Amb l’obertura de pliques s’avança cap a l’adjudicació d’aquesta important obra
La construcció del CEIP Parellades, allotjat 
provisionalment a Can Puig ja és més a prop. S’ha 
procedit a l’obertura de pliques dels ofertants, és a dir, 
les empreses que opten a construir-lo i en total n’hi 

ha 24, que es poden consultar al web de GISA. En 
els darrers mesos s’han finalitzat els accessos amb la 
construcció d’una rotonda i l’adaptació del marge de la 
vinya annexa al carrer. 



L’obra de teatre “No tan lluny d’aquí”, dirigida per Salvador Cuéllar i Monste 
Obrador de l’escola Tracart, va ser l’acte de cloenda de la 2ª Setmana Garraf 
per la Pau, que van organitzar el Consell Comarcal del Garraf i la Taula Comarcal de Cooperació amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya. Aquesta obra, que va omplir el Teatre Círcol Catòlic, és fruit d’un projecte de creació teatral dut a terme amb 
alumnes de 14 a 16 anys. L’objectiu ha estat sensibilitzar sobre els efectes que provoquen els conflictes bèl·lics en els joves.
Durant aquesta segona Setmana Garraf per la Pau, els habitants de la comarca han pogut reflexionar sobre la situació 
actual dels drets humans a diferents llocs del món. Mitjançant pel·lícules, exposicions, xerrades, jocs i teatre s’ha fet ressò de 
greus situacions com la proliferació de les mines antipersona, 
l’agressió que pateixen les dones a diferents conflictes armats 
i l’augment de menors obligats a exercir com a soldats. 
Per un altra banda, també s’ha destacat el treball de 
construcció de pau que realitzen diversos col·lectius com 
“Ahotsak”, Plataforma de Dones del País Basc” i la “Ruta 
Pacífica de Mujeres de Colombia”, dues experiències 
associatives de dones que lluiten per reivindicar la seva 
participació i protagonisme dins els processos de pau. 
Les activitats de la segona setmana Garraf per la Pau han 
comptat amb una amplia assistència del públic de diverses 
edats, que han participat activament als debats que s’han 
generat. També ha estat molt important la implicació d’entitats, 
institucions, ajuntaments, mitjans de comunicació i biblioteques 
de la comarca en l’organització d’aquest esdeveniment.

2ª Setmana
GARRAF PER LA PAU
L’Obra de Teatre “No tan lluny d’aquí” va cloure la segona 
Setmana Garraf per la Pau al Teatre Círcol Catòlic de Vilanova.
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Biblioteca Manuel de Pedrolo
Adreça: Pl. Poeta Maria Mercè Marçal, 1   -  93 896 40 20   -  08810 Sant Pere de Ribes  

Correu electrònic: b.st.pereribes.mp@diba.es

Horari: De dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h. - Dijous de 10:30 a 13:30 h. i de 15:30 a 20:30 h. - Dissabte de 10:00 a 14:00 h.

Agenda
BIBLIOTECA

MANUEL DE PEDROLO
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NOVEMBRE
 Exposició FotoSunyeriana al Garraf

Del 9 de novembre al 5 de desembre

Inauguració divendres 9 de novembre, a les 19:30 
hores.

“FOTOSUNYERIANA AL GARRAF” és una exposició 
fotogràfica col·lectiva i itinerant en homenatge a l‛obra 
del pintor noucentista Joaquim Sunyer. Al municipi de 
Sant Pere de Ribes s‛exposarà simultàniament a la 
sala polivalent de la Biblioteca Manuel de Pedrolo, a 
l‛Espai Cultural  l‛Escorxador i al centre Cívic l‛Espai 
de Les Roquetes.  La mostra, amb un total de 90 
imatges, és el resultat d‛un projecte fotogràfic 
independent i obert a la participació, pensat per a un 
àmbit geogràfic comarcal. Els fotògrafs participants 
són Francesc Barnés, Andreu Cenzano, Josep Maria 
Jornet, Isidre Llobet, Maria José López, Xavier 
López, Eloi Martínez, Raimon Moreno, Andreu 
Noguero,  Joan Olivé, Albert Roca, Jesús Rodríguez, 
i Jaume Blasco.

 Dissabte 3 de novembre, a les 12 hores:

Contes a la sala infantil amb l‛Ada Cusidó

Olla de grills

Per a nens i nenes a partir de 3 anys

  Dimecres 14 de novembre, a les 19 hores:

Xerrada La diabetis en nens i adolescents, a càrrec 
de la 

Dra. Consuelo Garcia Milla, metge de família.

DIA MUNDIAL DE LA DIABETIS

Organitza: Associació de Diabètics de Catalunya - 
Garraf

 Divendres 16 de novembre, a les 20 hores:

CONTES PER A PÚBLIC ADULT

Contes en família, a càrrec de l‛Ada Cusidó 

A les families se‛n veuen de tots els colors, l‛avia que 
rondina, la nena que no calla, el germà que ni se‛l sent...una 
mica de vida , uns quants contes , en bona companyia.

 Dissabte 17 de novembre, a les 12 hores:

Contes a la sala infantil amb la Jordina Biosca

Vine a escoltar històries d‛elefants i celebra amb  
      nosaltres el 

75è aniversari de l‛elefant BABAR!

Per a nens i nenes a partir de 3 anys

 Dimecres 21 de novembre, a les 18 hores:

Conte musical de Santa Cecília a càrrec de David 
Puertas

i Grup de Música de Can Puig

Per a nens i nenes a partir de 3 anys

 Divendres 23 de novembre, a les 20 hores:

CONTES PER A PÚBLIC ADULT

La història de Xarhazad i Duniazad, a càrrec de la 
Sílvia Llorente (narradora) i la Zenda (ballarina)

Narració de contes de Les mil i una nits, acompanyats 
de música i danses orientals.

 Divendres 30 de novembre, a les 17 hores: 

Tardes literàries a càrrec la Isabel Laso

Feli, esthéticienne, amb la participació de l‛autora 
Empar Moliner

 ACTIVITAT DE TOT L‛ANY LECTURA



  

El fotògraf Ramon del Campo ofereix del 5 al 
31 d’octubre, una mostra de més de 40 imatges 
creades a partir de l’observació del món que 
l’envolta: des de fragments de natura desbordada, 
fins a instants de vida quotidiana, passant per figures 
geomètriques, o percepcions molt particulars d’un 
mateix. Totes elles, però,  plenes d’una gran 
sensibilitat i plasticitat.

Tal i com ell mateix ens diu:

“Des de sempre he sentit una gran atracció per 
la creativitat: el disseny, el dibuix, la pintura, 
l’escultura i, especialment, la fotografia. Tinc la 
sensació de que tota la meva vida he “sobrevolat”, 
amant d’infinitat de coses, conceptes i emocions. 
Mai vaig aprofundir en cap d’elles, o almenys 
aquesta és la meva sensació.

Ara, amb quatre dècades a la butxaca, sento una 
gran inquietud, alguna força m’empeny des de 
l’interior... He de trobar-me a mi mateix i deixar 
que la creativitat que durant tants anys he tingut 
endormiscada per fi pugui volar lliurement.

Durant temps, i sense gairebé dedicació, he 
dissenyat, dibuixat i fotografiat gairebé només per 
a mi. Ara ha arribat el moment de mostrar-me i 
seguir creixent. Només pretenc gaudir fent-ho, i 
amb el desig final de poder transmetre alguna cosa 
a aquests ulls que tinc al davant”.

Ramón del Campo mostra el seu “punt de vista” 
a la Manuel de Pedrolo

Nascut a Barcelona l’any 1966, cursà estudis 
d’Arts Gràfiques a les Escoles 
Professionals Salesianes de 
Sarrià, i ha desenvolupat la 
seva vida professional sempre 
en contacte directe amb les 

tendències creatives de disseny i de fotografia 
aplicades a la comunicació visual.




