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L’Altaveu és un mitja plural i no 
comparteig sempre l’opinió dels 

seus col.laboradors

l’equip

Anuncia’t
93 896 41 72

E d i t o r i a l

Sumari

...i més

n aquest número de L’Altaveu la prioritat és oferir a través d’una felicitació con-
junta, el reconeixement als anunciants que amb la seva confiança i constància 

ens demostren mes rere mes que val la pena continuar i millorar, per estar a la seva 
alçada. El fet de que ens confiïn la promoció dels seus comerços i empreses cada 
cop amb més coneixement de causa, o sigui considerant i apreciant qualitat de con-
tinguts i la dedicació que això comporta i rebre el caliu constant dels nostres lectors 
ens obliga i ajuda a no servir-nos de banalitats per omplir pàgines i sobretot ens fa 
sentir l’orgull d’haver arribat fins aquí. Ha estat fins ara un camí gratificant, ple de 
reptes i satisfaccions que pretenem mantenir amb l’ajut de tots. 

Continguts que aporten persones incondicionals que treballen per a què tots puguem 
gaudir dels documents que ens lliuren cada mes, com en Josep-Lluís Palacios que 
des dels primers números ens ha donat crèdit i confiança, els reportatges De mas 
en mas de la  Núria Martí, El Cabaler i les seves, sempre compromeses reflexions de 
personatge en guàrdia envers la realitat, imatges de record inesborrable d’en Carles 
Miret, i la música per excel·lència de David Puertas. L’enfant terrible de la cuina, 
Javi Pradanas; el dia a dia que la periodicitat de L’Altaveu ens permet a través d’El 
Cancell. També les col·laboracions esporàdiques són mereixedores: Pilar Carbó, 
Xus Duran, Ester Callao, Núria del Campo, Júlia Zabala, Ramon Sanromà i un llarg 
llistat de col.laboradors, entitats i institucions que ens revelen les seves notícies i 
inquietuds per compartir-les amb tots vosaltres. 

Tots ells, sempre dignes de la nostra admiració.

Anunciants, col·laboradors i lectors, Bon Nadal. Ens retrobem quan l’any sigui un 
altre, amb l’humil desig de que tot vagi molt bé.
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radicions ancestrals de reconeixement al Sol, 
astre rei, símbol de poder i immortalitat a l’inici 
del solstici d’hivern on el cicle de les estacions 
de l’any recomencen, són la base de les actu-

als celebracions de Nadal.

Quan la natura dormia a l’espera de millors temps pel 
creixement de sembrats i els rebosts i graners eren 
plens a vessar, els homes recollits a les llars passaven 
l’hivern esperant el bon temps i  augurant una bona co-
llita. Esdeveniment que les comunitats festejaven amb 
el culte a l’astre que determinava el cicle vital, el sol. El 
25 de desembre del calendari actual (implantat el 1582 
pel Papa Gregori XIII, tot i que astronòmicament aques-
ta data pertany  al 21 del mateix mes), es celebren les 

festes de Nadal, la nit més llarga de l’any dóna pas al 
solstici d’hivern i a l’inici de la roda de la vida. “Per 
Nadal un pas de pardal”, “Per Sant Esteve un pas de 
llebre”, “Per Ninou un pas de bou”. Aquestes dites as-
senyalen que els dies s’allargaran poc a poc fins arribar 
al solstici d’estiu rondant el 21 de juny on contràriament 
es troba la nit més curta i el dia més llarg.

L’evolució de les societats i la seva jerarquització amb 
figures polítiques i religioses van transferir els atributs 
de l’astre rei a les persones. Alexandre el Gran ornava 
la seva cuirassa amb aquest símbol i a la Roma Impe-
rial el dia de l’inici del solstici s’adoptà per celebrar el 
“Natalis invicti” (naixement de l’invicte, invicte vol dir 
mai vençut, sempre victoriós). Així doncs l’emperador 

Els  ve s t ig i s  de l  Nadal

T
Cristina Perelló
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es converteix en la figura lloada. 
També l’església cristiana va 
acomodar aquestes celebraci-
ons a les seves necessitats ja 
que existia una forta tradició i 
era preferible adoptar les dates 
que implantar-ne de noves. El 
naixement de Jesús amb la pro-
mesa de salvació i resurrecció 
es celebra precisament el 25 de 
desembre, sent avui en dia nucli 
de les festes de Nadal.

Així doncs l’actual Nadal tal i 
com el coneixem i celebrem, 
té arrels profundes, creades i 
enriquides segons influències 
culturals, creences i costums 
depenent de l’època i l’entorn de 
les comunitats que han ocupat 
la nostra història. Per tant, lluny 
de ser propi d’una comunitat en 
concret, és un bé comú a molts 
pobles, cultures, creences i cos-
tums mantingudes a través del 
temps fins el dia d’avui.

Sol i foc
Un ritual que també ha evolucionat i acomodat a les 

necessitats és la tradició del foc 
com element purificador i reno-
vador. Encesa de fogueres i la 
crema de diversos elements han 
donat peu a actuals il·luminacions 
artístiques, torxes per a rebre els 
Reis Mags o espelmes com a 
element decoratiu als ornaments 
nadalencs, provablement vestigis 
d’aquest lligam ancestral.

Bona sort
Partint de la base que el desig de 
tenir unes bones collites i creure en 
els bons auguris poden donar com 
a resultat final unes bones collites, 
hem atorgat a l’entrada d’un nou 
any el privilegi i la capacitat d’es-
borrar males estones i canviar-ho 
a través del desig per prosperitat. 
”Any comencem, la fi vegem”. Feli-
citar les festes i desitjar un bon any 
s’ha convertit en dita obligada de 
tothom per a tothom. El vesc, el 
galzeran, el boix grèvol, i l’arc groc 

són vegetals que donen fruit a l’hivern, possiblement el 
motiu que els ha convertit en símbol de bon auguri, pro-
tectors de les llars, i ornaments decoratius.

S’afegeixen en aquestes dates les rifes i loteries, majorità-
riament amb fins benèfics, motiu o excusa segons es miri 
que dóna una gran popularitat i participació en aquestes 
dates, sent molt superior a la resta de l’any. La loteria 
moderna s’implanta el 1811 a les Corts de Cadis amb bit-
llets numerats correlativament de l’1 al darrer de la sèrie. 
Aquest mateix sistema amb algunes modificacions envers 
a l’original s’està utilitzant encara avui en dia. 

Fou abans i a mans de Lluís IV rei de França amb 
motiu de la recaptació de recursos econòmics per l’es-
tat que es va crear el joc del “quinto” (actual bingo). 
Aquest joc s’introduí a les llars del poble precisament 
en les vetlles d’hivern i com a distracció familiar, sent 
a moltes sobretaules en les dates de Nadal. El “quin-
to” ideat per dos italians aventurers de l’època va ser 
convertit per en Carles III en model oficial de loteria de 
l’estat el 1763.
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L’arbre, el tió, pessebres i pastors

L’arbre amb les seves arrels postrades dins la terra i el 
seu cos alçat cap el cel és símbol de connexió entre el 
cel i la terra. Evoca perennitat i renovació dins la natura. 
El tió, és la soca adormida que cal despertar per donar 
continuïtat a la vida. El pastor arrossega rere seu, dins 
la seva absoluta senzillesa un simbolisme molt inte-
ressant. Persona solitària de tarannà simple, amb un 
contacte ple amb la natura, autosuficient en el seu 
entorn i encarnació a la terra de la virtut de la humilitat 
segons l’evangeli de Crist, encarregat d’oficiar la part 
profana de la missa del gall, baixava de les muntanyes 

per complir la seva funció i era la representació mítica 
de la felicitat.
La representació del misteri de Nadal, o sigui els pes-
sebres eren  en un inici només representats a les parrò-
quies i convents, sent el seu percussor Sant Francesc 
d’Asís que va muntar un pessebre vivent la nit de Nadal 
del 1223. S’estengué i popularitzar fins arribar a totes 
les llars a través dels figuraires, artesans reproductors 
dels personatges i l’entorn de l’època.

Així doncs podríem dir que les festes de Nadal, tal i com 
les coneixem avui són el resultat de l’evolució de l’ho-
me, tot i que els orígens són mil·lenaris, les aplicacions 
estan adaptades al present. 
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per
Javi Pradanas

El bon menjar

Ingredients per a 4 persones
12 plaques de canelons

4 porros

1⁄2 quilo de ceps

12 talls fins de formatge Idiazabal

1 pollastre

1 ceba

125 ml. de crema de llet

PREPARACIÓ:
En una olla posarem el pollastre, les fulles verdes dels porros i mitja ceba. Ho farem bullir per tal d’obtenir 
brou.
En una olla apart i amb aigua bullint courem les plaques dels canelons. Un cop cuites, deixarem que es refredin 
i les reservarem.
Tallarem els porros, la ceba i els ceps en “juliana” molt fina. En el mateix ordre ho anirem ofegant i una vegada 
estigui tot dauradet, ho lligarem.
Sofregirem la ceba fins que quedi daurada, afegirem l’altra meitat dels ceps, salpebrarem i li posarem el brou 
de pollastre. Ho courem durant uns minuts. Seguidament ho passarem pel “xino” per aconseguir una salsa 
lleugera.

MUNTATGE DEL PLAT:

Farcirem els canelons de manera tradicional i els posarem en una safata. Després afegirem la salsa i posarem 
a sobre els talls de formatge Idiazabal i gratinarem.

BON PROFIT !!!

CANELONS DE PORROS I CEPS



Ingredients per a 4 persones:

4 peces de jarret de cabrit
2 pastanagues
1 porro
1 api
2 cebes
1 pebrot vermell
1 pebrot groc
1 tomàquet
1 carbassó
1 albergínia
1 litre de vi negre

PREPARACIÓ:

Prepararem el cabrit traient-li l’ós. Salpebrarem i el posarem al forn amb una mica d’oli a mitja temperatura 
(160º) durant uns 40 - 50 minuts aproximadament.
Quan hagi transcorregut la meitat del temps, afegirem les verdures, excepte els pebrots, el carbassó i l’albergí-
nia. Ho deixarem coure durant uns 10 minuts. Seguidament afegirem el vi.
Un cop transcorregut el temps, traurem el jarret i re-
servarem les verdures amb el vi. Les passarem pel 
túrmix i després pel “xino” per aconseguir una salsa 
ben fina.
Tallarem les verdures restants en barretes i les passa-
rem per la planxa amb poc oli.

MUNTATGE DEL PLAT:

Posarem les verdures al fons del plat i a sobre el jarret 
i la salsa.

BON PROFIT !!
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JARRET 
DE CABRIT AMB VERDURETES



a mitologia grega ens explica que quan Cronos va castrar a Urani va tirar els seus genitals al mar i 
es va formar una escuma d’on va néixer Afrodita més coneguda com la divinitat Venus, deessa de 
la bellesa i l’amor, que va ser arrossegada pel vent Zèfir fins les costes de Xipre on es va instaurar 

la seva terra natal. 
Aquest relat mostra que la història de Xipre és de les més antigues del món i remunta a les primeres 
civilitzacions. 
L’origen del seu nom (Xipre) prové del llatí “oes cyprium”, coure en català,  kipros en grec i kibris en llatí.

L

X i p r e ,
l ’ i l l a  d ’ A f r o d i t a
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Es l’illa més gran del Mediterrani desprès de Sicília i 
Sardenya. La seva capital Nicòsia és la més calorosa 
d’Europa, amb temperatures de 36º al juliol i agost, la 
resta de l’any predomina el sol i no plou gairebé mai, fet 
que produeix problemes amb l’aigua dolça i la sequedat 
del terreny. La seva ubicació geogràfica la situa en un 
lloc estratègic a l’oest d’Àsia, concretament a l’Orient 
Pròxim, encara que políticament i culturalment es 
considera europea. Membre de la Unió Europea des 

de 2004 és internacionalment reconegut tot i que 
controla dos terços del sud de l’illa. Turquia va ocupar 
el terç nord al 1974 creant la República Turca del sud 
de Xipre, en un estat anomenat de facto i que només 
reconeix la mateixa Turquia i l’Organització de la 
Conferència Islàmica. L’ONU s’encarrega de mantenir 
pau i ordre administrant entre totes dues parts una 
“àrea d’esmorteïdor” anomanada “linia verda” o “linia 
d’Atila”.

Costa de Limasol
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Història
La seva ubicació estratègica 
entre els continents d’Europa, 
Àsia i Àfrica i les seves riqueses 
en pedra i fustes han estat el 
desig de tots el seus veïns, 
sent pràcticament totes les 
civilitzacions antigues las que 
han passat pel seu territori 
deixant al seu pas mostres 
arquitectòniques  que encara 
es conserven avui. A part dels 
grecs, siris, egipcis, perses, 
romans, bizantins, la dinastia 
de Ricardo Corazón de León 
d’Anglaterra, els francs, venecians, otomans i britànics 
(que actualment conserven dues bases militars a l’illa), 
han passat per aquestes terres.

Al 1960 Xipre aconsegueix convertir-se en república 
independent, amb un tractat entre Turquia, Grècia i el 
Regne Unit, junt amb les comunitats grecoxipriotes i 
turcoxipriotes que donen possessió britànica a les bases 
d’ Aerotiri i Dhekelia. La presidència l’assumeix Makarios, 
però les relacions desemboquen en actes de terrorisme i 
violència entre 1963 i 1967. Va ser un cop pro-grec que al 
1974 va enderrocar el govern legítim de Makarios (líder 
de la comunitat grega) els xipriotes turcs van demanar 
la intervenció del Regne Unit i Turquia per evitar la unió 
amb Grècia i davant la negativa dels britànics les tropes 
turques van envair i ocupar el terç nord de l’illa incomplint 
la legalitat internacional i originant la República Turca de 
nord de Xipre. El sud de l’illa actualment és governada pel 
president Tassos Papadoupoulos del Partit Progressista 
dels treballadors de Xipre nom del partit comunista 
conegut com AKEL.

Tot i que la seva economia es veu afectada per la 
divisió del territori, en els últims 25 anys han passat de 
la dependència de l’agricultura a tenir expansió per la 
presència del sector industrial i serveis, concretament, el 
turisme. També el sector naval és prou important ja que 
són la quarta flota de bucs més forta del món.

D’interès

A part del grec i el turc, l’anglès és un idioma molt utilitzat 
a l’illa. D’altres detalls com la conducció a l’esquerra és 

Zona arqueològica de Pafos

motiu de desconcert a l’hora de llogar cotxes i creuar 
carrers per als turistes. La moneda actual és la lliura 
xipriota, però l’1 de gener de 2008 s’incorporen a l’euro. 
L’aeroport internacional és a Lánarca, des d’on és fàcil 
aconseguir taxis a qualsevol lloc de l’illa.

Passejar per la cultura és inevitable, Nicosia (última 
capital dividida del món ), té una oferta de museus, 
esglésies i monestirs de tot tipus, grecs, bizantins, gens 
menyspreable. Ruïnes gregues i romanes, o el teatre 
grecoromà de Kuório, del segle II A.C i que manté la 
majestuositat i la utilitat oferint en la actualitat espectacles 
que transporten a l’espectador a altres temps.

A l’hivern la neu cau sobre l’Olimpo a 1951m. d’alçada per 
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atraure els esquiadors, i a l’estiu excursionistes, amants 
de la natura i fonts d’aigua terapèutica combinen amb les 
platges de sorra daurada i aigües blaves on combinen 
temples a la divinitat Afrodita amb les tavernes on totes 
les nits hi ha música en viu.

Hi ha una parada turística a pocs quilometres de 
Famagusta on tothom rep uns binoculars. El motiu no 
és altre que cercar de lluny una ciutat costera sense un 
sol habitant: Famagusta, era una ciutat d’estiueig abans 
de la invasió turca i avui en dia és la ciutat fantasma. 
Arqueologia, esglésies, castells, hotels, edificis, platges, 
pertanyen avui a la zona ocupada i  només es poden 
visitar a través d’uns binoculars.

Els objectes típics com a “souvenirs” solen ser estovalles 
brodades a mà, argentaria, ceràmiques, teixits de seda i 
llana, cistells de canya.

Gastronomia
A la taula també és nota la influència de la seva història 
de variades cultures. D’entrants plats que van des de la 

Petra Tou Romiou

típica amanida grega, passant pels dips i salses que es 
poden menjar amb pa o per acompanyar els plats que 
s’anomenen forts. Els productes del mar predominen 
davant la carn i donen pas a peixos a la graella o el 
pop cuinat amb vi. Però aquí no acaba, croquetes de 
cranc, llagostins, calamars, pastissos de blat donen pas 
finalment a les postres que normalment són pasta de full 
amb ametlles, i fruits secs amarats de xarop.
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Laiki Yitonia - Nicosia

Agraïm la col.laboració de:
Viatges Ribes

c/ Ildefons Cerdà,25 - Tel. 93 896 03 27
Sant Pere de Ribes

Xipre té una tradició vinícola des de fa 4000 anys. El 
vi més conegut és el Comandaria, vermell i molt dolç i 
que data la seva elaboració de l’any 1191. Blancs que 
destaquin: l’Amathus, Arsinoe i el Kolossi.

Els formatges anomenats Halloumi, Kefalotiri o el Anari 
tenen també una bona fama.
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EL FORNET
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 tortell 

de Reis i co
l.labora 

amb          
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 l’ong “VIDA ÚTIL”

Ells t’ho agrairan !
1 €    
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FirA d’aRtesans  
Tallada de carrers espectacular per a la cele-
bració de la Fira d’Artesans 2007 a Ribes. La 
carretera dels Cards, es va convertir per tres 
dies en un passeig de vianants disposat per 
a gaudir plenament de parades i activitats 
amb l’ambició de complaure tots els gustos. 
Des de l’organització, l’ACIR (Associació de 
Comerciants i Industrials de Ribes), mostra-
ren l’orgull de poder 
oferir aquest esde-
veniment a tothom, 
ribetans i forasters, 
tots benvinguts per 
a compartir una fira 
que, per la proximi-
tat amb les dates de 
Nadal, ha estat una 
mena d’inauguració 
de les festes.

El propòsit de l’Acir 
és mantenir i en-
grandir en els pro-
pers anys aquesta 
fira donada l’accep-
tació i expectació 
creada.

El divendres 7 a la 
tarda, dia d’inau-
guració, la fira va 
comptar amb la pre-
sència d’una comiti-
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R i b e s
AcirFirA d’aRtesans  

va de l’Ajuntament encapçala-
da per l’ Alcalde Josep Antoni 
Blanco, que va passejar per a 
saludar als participants, orga-
nitzadors i públic en general.

El caliu predominava en l’am-
bient i en el molt públic as-
sistent que des de l’obertura 
de la fira i gràcies a la bona 
promoció que l’organització 
va coordinar, van omplir els 
espais que aquesta ocupa. 
L’artesania, va estar reflexada 
en els tallers participatius de 
vidre i ceràmica, on hi havia 
força expectació de grans i 



12                                      L’Altaveu nº 29 any 2007        

petits. Durant els tres dies de fira varen om-
plir la programació d’activitats, les exhibicions 
de balls, amb la col·laboració dels centres del 
municipi, on els més joves ens mostraren les 
seves habilitats en diferents modalitats d’ex-
pressió corporal. Aplegats per a les exhibicions 
a la plaça Maria Mercè Marçal, el públic va fre-
par d’allò més. L’esport també va estar present 
amb exhibicions de mini-tennis i també com 
activitat, el campionat de mini-tennis per a 
nens i nenes de 7 a 14 anys, gimnàstica rítmi-

ca, balls esportius i passejades amb poni. Mul-
titud de parades amb tota mena de productes 
d’alimentació: embotits, formatges, conserves 
dolces i salades, torrons, neules i delícies típi-
ques de Nadal, tortells de reis, la tradicional 
xurreria, creps i especialitats foranies i fins i 
tot fideuas, despertaven com a mínim la gana. 
Joguines de fusta, miniatures i també les ulti-

mes novetats perquè els més petits poguessin 
acabar de fer la carta als reis. Tions artesans, 
pessebres, arbres i guarniments per a decorar 
les llars. Roba per a grans i petits, outlet, com-
plements, tatuatges i piercings, artesania amb 
llana, roba, vidre, ceràmica, joies, pell, fusta 
i una original parada de música ètnica. També 
les mascotes van tenir on escollir en alimenta-
ció i complements. 
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Tot plegat i l’oportunitat de 
trobar-se amb gairebé tothom 
als carrers de Ribes, han fet 
d’aquesta edició de la Fira d’Ar-
tesans una proposta per man-
tenir i engreixar el proper any.

En definitiva, un cap de setma-
na de pont en el que, els que 
ens hem quedat i els que han 
decidit venir per Ribes, hem 
gaudit d’una fira amb un ampli 
ventall de possibilitats per anar 
fent boca de cara al Nadal.
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Milers d’assenyats sociòlegs i psicòlegs 
es pregunten perquè la nostra societat 
no és feliç. Gaudim d’una societat rica, 
només cal passejar per a comprovar-ho. 
Llavors, perquè no és proporcional el ni-
vell de qualitat de vida amb la quantitat 
de felicitat que hauríem de gaudir?
És difícil d’explicar que l’efecte de tota 

aquesta lluentor de cotxes, televisors de plasma, espec-
tacles de masses, AVES,  autopistes, ... no ens porti a la 
satisfacció més absoluta, especialment en una societat 
que, no fa gaire, no gaudia en molts del casos de la co-
bertura de les necessitats bàsiques.

Si seguim les indicacions constants de la televisió, revis-
tes i internet, sembla impossible no ser feliços envoltats 
de tant benestar que, sembla que vivim permanentment 
en un anunci de Coca-Cola. Per nassos tenim l’obligació 
de ser feliços tots els dies i a totes hores.
Segons dades del Col·legi Oficial de Farmacèutics els 
tractaments ansiolítics i antidepressius s’han disparat en 
els últims anys coincidint precisament amb l’increment 
del nivell de vida.

Estar obligats a ser feliços porta a la frustració i a la 
negació dels sentiments procurant eliminar aquestes 
emocions que es consideren negatives mitjançant medi-
cacions que anestesien qualsevol sentiment que no ens 
transporti directament a la felicitat absoluta. Evidentment, 
moltes persones necessiten de veritat aquest tipus d’aju-
da farmacèutica, però ningú creu que la proporció pugui 
ser de més del 20% de la població tal com s’està donant 
en aquest moment.

Evidentment en la consecució de la felicitat s’inclouen 
altres aspectes individuals com el caràcter, adaptació al 
mitjà, etc. Però al parlar de societat tenim que analitzar 
els aspectes comuns que poden influir com són l’educa-
ció, la salut, el treball, les creences, el clima, la comuni-
cació...

Per tant es complica la situació al trobar-nos en un mo-
ment en que l’educació arriba pràcticament al cent per 
cent de la població, on les condicions laborals han millo-
rat substancialment i on les oportunitats que s’ofereixen 
als joves són pràcticament infinites amb universitats 
públiques, formació professional, un cabdal inesgotable 
d’informació i una protecció social molt alta així com una 
gran oferta d’oci que cap dels seus pares hagués imagi-
nat. Ja no diem dels nostres. 
Existeixen millores socials que fa escassament uns anys 
semblaven una utopia. Els serveis socials són efectius, 
amb una sanitat pública realment bona, l’esperança de 
vida més alta del món...
Llavors, que és el que falla? No ho sé. Però sembla clar 
que ens exigim més dia a dia, fent indispensable coses 

de les que no fa gaire no sabíem ni que existien o de les 
que en gaudien uns pocs privilegiats i convertint la seva 
possessió o gaudiment en una necessitat.

Socialment, potser siguem una societat infeliç per una 
evident incapacitat a no acceptar el fracàs que suposa 
no poder fer front a la dificultat de disposar de tot el que 
considerem indispensable encara que en realitat no ho 
sigui.

Tinc un bon amic que opina que la felicitat és personal i 
intransferible i potser tingui raó, encara que jo segueixi 
opinant que té quelcom de comunitari i molt de transferi-
ble i que un dels problemes és que entre tots ens estem 
traient del damunt eines bàsiques per a combatre i assi-
milar emocions que per doloroses no deixen de ser na-
turals. Plorar una mica quan ho necessitem és molt més 
saludable que anestesiar-nos davant situacions vitals.

UN MOMENT DE REFLEXIÓ

Manel Ojeda
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EL CELLER      Noah Gordon 
Traducció de Rosa Borràs 

ROCA EDITORIAL  Any d’edició: 2007

Després de vuit anys de silenci, torna l’indiscutible mestre de la novel·la històrica

El Llenguadoc, França, finals del segle XIX. En Josep Álvarez descobreix de la mà d’un viticultor francès l’art de l’elaboració 
del vi. Des d’aquest moment, la seva vida restarà dominada per aquesta passió.Malgrat la seva joventut, en Josep ja ha 
conegut a la vida l’amor, les intrigues i el treball ardu, experiència que, junt amb la seva vocació, caracteritzarà el seu destí. 

Després de participar contra la seva voluntat en un complot polític, fugirà a França, on treballarà per a un viticultor. Tot i 
la por que sent de caure en mans de la justícia, un dia decideix tornar a la seva llar. Lluitant contra els elements en Josep 
empren una aventura tan àrdua com fascinant: l’elaboració d’un bon vi. Al seu voltant els habitants de Santa Eulàlia: la jove vídua Marimar i el seu 
fill Francesc; en Nivaldo, el botiguer d’origen cubà; en Donat, el germà obrer d’en Josep, tots ells personatges que poblen aquesta rica novel·la.

El celler conté l’essència de totes les obres anteriors de Noah Gordon: històries personals de força, personatges vitals, retrats 
fidedignes d’una època, creats per un escriptor, la sensibilitat i l’encert del qual ha admirat milers de lectors al llarg dels anys.

El celler és el tribut de Noah Gordon al nostre país, una apassionada novel·la al voltant del fascinant món del vi.

UN TIÓ AMB VISTA                     Gemma Lienas 
Il·lustracions de Jordi Sales 

LA GALERA, S.A. EDITORIAL  Any d’edició: 2007

S’acosta Nadal i el tió espera els informes que li ha d’enviar en Fumera, el seu ajudant que ho veu 
tot. Però, què passaria si aquest tingués problemes de vista?

Gemma Lienas (Barcelona, 1951) és coneguda pels seus llibres per a joves i per a tots els públics, 
especialment per Busco una mare!, Bitllet d’anada i tornada (premi L’Odissea, 1998) i la sèrie de 
la Carlota: Així és la vida, Carlota (menció d’honor de l’IBBY, 1990), El diari lila de la Carlota 
(menció d’honor de la UNESCO, 2003) i Eldiari vermell de la Carlota.

UN BON REGAL ...                           UN LLIBRE



L’ART DE SABER ESCOLTAR                 FRANCESC TORRALBA 

PAGÈS EDITORS  Any d’edició: 2006

Ens agrada molt parlar, però ens sembla meravellós trobar una persona que sap escoltar. Sense saber per quina raó, volem 
estar al seu costat. Vivim tan de pressa que el soroll del carrer i del nostre interior ens impulsa a cridar més. D’aquí naixen 
les incomprensions, les friccions i els malentesos. Escoltar és acollir l’altre i aquest és el primer pas per al coneixement 
mutu, l’amistat i l’amor. Atendre allò que diuen els nens, els amics, els avis, els malalts o els savis significa obrir-se, 
desinflar el propi ego i enriquir-se amb la totalitat de l’altre. El llibre del doctor Francesc Torralba és una guia precisa i 
exacta per desenvolupar l’art d’escoltar en profunditat, més enllà de qualsevol interès estrictament personal. 

Francesc Torralba és doctor eb filosofia per la Universitat de Barcelona i doctor en teologia per la Facultat de Teologia 
de Catalunya. És professor de la Universitat Ramon Llull i al llarg de la seva trajectòria ha rebut diferents premis i 
reconeixements.
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EL CONTE DE NADAL            Charles Dickens 
Il·lustracions de Javier Andrada 

LA GALERA, S.A. EDITORIAL   Any d’edició: 2007

El senyor Scrooge és un home avar i solitari. No pot suportar el Nadal i tot el que significa: trobades familiars, 
regals, festes... Però aquest any una visita inesperada la vigília de Nadal lifarà obrir els ulls i l’invitarà a canviar 
d’actitud.(1812-1870) va ser un dels grans novel·listes de l’Anglaterra victoriana. La seva infantesa trista, a causa 
dels problemes econòmics i afectius, va ser font d’inspiració de les seves obres, d’entre les quals destaquen: 
Pickwick, Oliver Twist, i David Copperfield.

LA NOIA DEL BALL           
Jordi Coca 

PREMI CARLEMANY 2007               

EDICIONS PROA, S.A.  Any d’edició: 2007

Premi Carlemany 2007

Nascuda en un poble de Menorca, la protagonista de La noia 
del ball es trasllada a Barcelona després de la mort de la seva 
mare. Al costat de l’enyorança de l’illa i el desig de ballar, 
la protagonista descobreix la cultura anarquista dels ateneus 

populars: l’esperanto, la natació, la lluita per la justícia social... Però l’home amb qui es 
casa és d’una família que encarna l’altre anarquisme, el de la incultura i la violència. Els 
tiroteigs, la pèrdua d’éssers estimats i la repressió salvatge del franquisme dels primers 
anys, s’afegirà al cúmul de dissorts que acaben configurant una dona atemorida i que busca 
estratègies per sobreviure tant mitificant l’illa de la seva infantesa com construint-se una 
força secreta en el seu interior.

UN BON REGAL ...                           UN LLIBRE
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MÚSICA ...                     UN BON REGAL         

In the mind of Jamie Cullum
Varios interprets
El jove geni anglès ens presenta una selecció de interprets i temas que han calat en la 
seva ment.
Desde classics com: Nina Simone, Mark Murphy, Charles Mingus, Donovan o Herbie 
Hancock, a nous talents d´aquesta década: Laurent Garnier, Quasimoto, Elbow, Clipse 
& Pharrell Williams o The Bad Plus.
A destacar el tema “Perdido de Amor” del brasilé Luiz Bonfá, una cançó excelent que es 
remonta al any 1959.
El propi Jamie Cullum inclou dos nous temas: “I´d Probable do it again” escrita per ell 

mateix i una versió genial del “After you´ve gone”.
Blues, jazz, pop, electrónica, rap, hip-hop i un final original de música polifónica.
Molt recomanat per totes les edats i gustos músicals.

Jacintha goes to Hollywood
Jacintha
Ultim disc de la cantant nascuda a Singapur, on recull algunes de les cançons més famo-
ses de la historia
del cinema: “On Days like these”, “Raindrops keep falling on my head”, “Alfie”, “A man and 
woman” o “Que será sera”
Els arranjaments clarament de jazz, tenen alguns tocs exótics que fan que les cançons 
sonin fresques.
Tot amanit amb la seva veu dolça i calida que ja  ens te acostumats.
Completan el disc “Windmills of your mind” de la película The Thomas Crown affair. La 
mitica “California Dreaming” inclosa en un film del any 1995 titulat Chung King Express. 
“Easy living” de la famosa pelicula dirigida per Roman Polanski: Chinatown. I tancan el disc “The Summer Knows” del film de 
Robert Mulligan: The Summer of 42.
Un disc recomanat per ha tothom, especialment als cinéfils y amants del jazz reposat
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MÚSICA ...                     UN BON REGAL         
Truth
Robben Ford

Ultima gravació del guitarrista californià, que segueix fidel a les seves arrells de blues.
Onze temas que reflecteixen el só que porta oferin aquesta decada desde el album 
“Supernatural” i que tenia la seva continuitat amb “Blue Moon” i “Keep on Running”.
Com sempre no deixa de impresionar amb la seva guitarra neta y intimista, especial per 
escoltar en quansevol moment del dia i del lloc.
Si bé la majoria de les cançons son escritas per ell mateix, versiona el “Nobody fault but 
mine” de Otis Redding i “One man´s ceiling anothers man´s floor” un blues excelent de 
Paul Simon i que canta juntament amb Susan Tedeschi.
Una vegada en una critica músical algú escribia: “Tots el discs de Van Morrison son bons” Si, i els de Robben Ford, també.
Recomanat als amants del blues, peró no son el unics que poden disfrutar de aquest CD.

EIXOS
Miquel Gil
Miquel Gil ha gravat Eixos, el seu últim CD, una de les edicions musicals de més quali-
tat del 2007. El músic valencià al capdavant d’un extraordinari grup de catorze músics, 
encapçalats pel productor Borja Penalba i Manel Camp al piano.
Eixos, també està plena de textos poètics de qualitat. Versos d’Enric Casasses, Feliu 
Ventura, Sònia Carmona, Manolis Rasoulis, Ibn Khafaja, (d’Alzira i creat l’any 1058).
I l’ùltim tema és una cançó que tots vàrem admirar d’Ovidi Montllor i que Miquel Gil ha 
convertit en Homenatge, perquè és el reconeixement a tota una generació oblidada.
Miquel Gil ha estat un del fundadors d’Al Tall amb àlbums mítics com Quan el mal ve 
d’Almansa... Els últims anys ha creat grans obres com Orgànic, Katà, que va entrar en 

el món internacional en estar a les llistes de la World Music Chats Europe. I després ha gravat amb Lídia Pujol i Psàlite 
i l’any 2006 Miquel Gil en Concert. L’actuació de Ribes a la Nau va ser memorable i a finals de desembre actuarà a 
Vilanova.    
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LA  PLAÇA

“EL CABALER”

 “Ara ve Nadal, 
matarem el gall i a la tia 
Pepa n’hi darem un tall...”. 
Aquesta és una de les 
curtes i segurament més 
tristes i sagnants cançons 
tradicionals que es can-
taven per Nadal quan jo 
era petit. Desconec si ara 
també es canta, però per 
desgràcia segurament ho 
hauríem de fer més que 
mai.
 Recordeu el que 
deia la cançó d’en Serrat: 
“La tieta”? Sens dubte, 
aquella lletra volia esceni-
ficar i ho va fer amb gran 
encert, el retrat d’una 
persona que ho havia 
donat tot a tothom per a 
acabar absolutament sola 
i pobra.

“ARA VE NADAL, MATAREM EL GALL I… “?

 Segurament tot això ja ve de lluny. De 
tant lluny, que el cançoner popular ho ha trans-
mès des de fa molt temps. Per què sinó a la 
“tia Pepa li hem de donar un tall de gall per 
Nadal”?
 En aquests dies plens de “lluminàries”, 
d’aparadors que conviden al consum i amb crits 
a la suposada solidaritat que tots tenim dins 
nostre, la soledat i les esfereïdores xifres de 
pobresa de la gent gran i sola es fa encara més 
palesa. 
 Cents de milers de persones hem sortit al 
carrer per a reclamar “el dret a decidir”, a cri-
dar perquè les infraestructures del nostre país 
no funcionen, perquè les balances fiscals lluny 
de ser “solidàries” són un “espoli”… però em 

pregunto: els carrers de Barcelona s’hagues-
sin omplert de cents de milers de persones per 
CRIDAR SOLIDARITAT amb les persones soles i 
pobres? De ben segur que no!!!
 Com pot viure algú amb uns escadussers 
quatre-cents euros al mes si el govern fixa el 
“sou mínim interprofessional”, reconegut com 
a mínim indispensable per a sobreviure en gai-
rebé sis-cents euros mensuals? On és aquesta 
suposada solidaritat?
 El problema és que ni els pensionistes ni 
la gent sola pot omplir els carrers de cap ciutat, 
ni òbviament té “el dret a decidir res de res”.              
Prou feina té per a subsistir.
 Aquests dies les televisions ens ompliran 
de “maratons”, de crides a la nostra sensibilitat 
destinada a que fem la bona obra nadalenca. De 
ben segur que reaccionarem i donarem la nos-
tra almoina anyal, tal com abans  “donàvem un 
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tall de gall per Nadal a la tia sola i pobra”. Això 
descarrega males consciències i ens fa “bons” 
per a tot l’any com si compréssim una d’aque-
lles “butlles” que ens permetien menjar carn 
per quaresma i no “pecar”.
 Les estadístiques ens diuen que cada cop 
hi han més persones que viuen soles i les famí-
lies “monoparentals” creixen en proporcions tan 
grosses que aviat representaran el trenta per 
cent de la població total. 
 Ens han fet creure que la “competitivitat” 
és equivalent a la lluita aferrissada de l’individu 
contra l’individu per tal de tenir més. Això ens 
ha fet perdre de vista el que realment som i 
que inexorablement, si seguim així, d’aquí a no 
massa temps tenim tots els números per a estar 
sols i segurament implorar que “Per Nadal ens 
donin un tall de gall”. Ens el voldran donar?.
 Ja ho deien els Beatles fa quaranta anys 
quan varen composar aquella meravellosa can-
çó que va donar títol a un llegendari L.P. “The 
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (La 
banda del club dels cors solitaris del Sergent 
Pebre). A la segona peça d’aquell àlbum en Paul 
Mc. Cartney i en John Lennon varen escriure la 
no menys significativa cançó: “I get by with a 
little help for my friends” en la que reclamaven 
una petita ajuda dels seus amics. És a dir, ja fa 
quatre dècades, que aquells aleshores joves an-
glesos volien muntar un club per a la gent sola 
mentre demanaven ajuda als seus amics, aquí 
ens conformàvem en donar-li una almoina a la 
“tieta”.
 Així doncs, encara que sigui amb aques-
tes minses i mal fetes lletres vull dedicar-te ex-
pressament a tu, amic o amiga solitària i amb 
escadussers mitjans TOTA LA SOLIDARITAT que 
sens dubte mereixes i que m’agradaria accep-
tessis, tot recordant que el NADAL ha de durar 
els 365 dies de l’any. 
 Sigues benvingut/da al CLUB DELS CORS 
SOLITARIS, amb els amics “mai caminaràs 
sol”.
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L’ADSL continua sense cobrir part del terme 
Segons la Generalitat, la combinació de l’ADSL amb el sistema Wimax garanteix 
banda ampla quasi a tot arreu

La presència d’ADSL al municipi continua essent molt irregular segons es desprèn de la informació 
publicada al cercador de cobertura de banda ampla de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació de la Generalitat. De fet, segons aquesta font, la cobertura és parcial als nuclis de 
les Roquetes, can Lloses, Can Macià i el Mas d’en Serra i no s’hi pot accedir des dels Colls, Mas Alba, 
Rocamar, les Torres i Vilanoveta. No hem pogut confirmar si aquesta falta de cobertura afecta les zones 
econòmiques adjacents a Vilanoveta, és a dir, els establiments de la rambla del Garraf. 

Tot i això, la banda ampla a la major part del municipi està garantida per la combinació de l’ADSL amb el 
sistema Wimax per ones inalàmbriques. Aquest és un sistema impulsat per la Generalitat i gestionat per 
Iberbanda. Actualment dóna servei a tot el municipi menys Can Lloses, Can Pere, Can Parés de Dalt i el 
Vinyals. La cobertura és parcial a Vallpineda i Mas Alba. La combinació dels dos sistemes, sempre segons 
la mateixa font, garanteix la banda ampla a tot el municipi llevat de Can Lloses, Mas Alba i Vallpineda, en 
què la cobertura només és parcial.

Lluïsa Laguna omple de gom a gom la sala gran dels Xulius
Èxit i alt nivell en la primera sessió de projeccions de muntanya i aventura

L’aventura de Lluïsa Laguna a la Marathon des sables va captivar 
els assistents a la primera projecció del cicle dedicat als esports 
de muntanya que organitza la Secció de Farra i Acció dels Xulius. 
La Sala Gran de l’entitat es va quedar literalment petita per 
acollir el nombrós públic, una part del qual va haver de seguir la 
intervenció a peu dret. 

Les imatges i les narracions de Laguna van engaxar des del 
primer moment i van deixar molt bon regust de boca en l’inici 
d’un cicle que continuarà dissabte a les 19.30 h amb la projecció 
Ribetans al Kilimanjaro a càrrec de Manel Gómez, Joan Puig, 
Raül Batalla i Josep Moya. La projecció narra el viatge que quatre ribetans van fer aquest any al cim més 
alt d’Àfrica, el Kilimanjaro de 5895 m, com a part de l’expedició de “Llagut, natura i esport”. 

Avis i Nadal, protagonistes a la biblioteca 
Dues exposicions amb obres creades per les persones grans del municipi
El desembre a la biblioteca tindrà els avis al centre de l’activitat. Així, la biblioteca Manuel de Pedrolo 
acollirà dues exposicions amb materials creats per la gent gran. D’una banda, “Art i sentiment: mostra 
col·lectiva del Casal de Ribes”; estarà oberta del 14 de desembre al 12 de gener a la sala polivalent i serà 
inaugurada el dia 14 a les 19.30 h. D’altra banda, la sala de revistes i música, acollirà “Els avis i les àvies 
del Redós pinten Mandales”. Les altres activitats van orientades directament a les festes nadalenques. El 
dia 13 de desembre, a les 18 h, taller de Nadal amb Lídia Serra per a nenes i nens de 6 a 12 anys; i el 
dia 15, a les 12 hores, Contes del boix grèvol amb Jordina Biosca.
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Presenten el protocol de balls populars
La Comissió de Balls n’exposa les línies principals en 
un acte a l’Escorxador
Representants de la Comissió de Balls de Ribes van presentar 
el Protocol dels Balls Populars, aprovat per l’Assemblea de Caps 
de Colla el passat 24 d’octubre. Aquest document ha estat fruit 
d’un treball de camp realitzat entre el 2005 i el 2006 en el que 
es van entrevistar diverses persones vinculades a les festes 
majors de Ribes. Des de regidors i exregidors de cultura a caps 
de colla, passant per membres de les Comissions de Festes i de 
la societat civil en general. 

Núria Giralt ha explicat quin ha estat el procès que ha seguit la 
Comissió per elavorar el document. Com ja s’ha dit és fruit d’un 
treball de camp que es va iniciar el 2005. Dels resultats d’aquest 
treball es redacta el primer Protocol que s’aprova el desembre 
de 2006 i entra en vigor per la festa major de Sant Pau de 2007. 
En posterioritat es creen unes comissions de treball amb els caps 
de colla per tal de perfilar aspectes i demandes que es generen 
a partir de la seva implantació. El document que se n’extreu és 
aprovat per la majoria de l’Assemblea el passat mes d’octubre.

Per altra banda, Albert Roig ha exposat alguns dels problemes 
que pretèn afrontar el Protocol. Comenta que ens els darrers 
anys hi hagut un augment de participació cosa que ha provocat 
que l’organització es veiés desbordada. Tot i això ha remarcat 
que, des de la Comissió de Balls es valora molt positivament ja 
que “ajuda a la regeneració de les colles”. Sobre aquest punt ha 
comentat que s’han creat les llistes d’espera que s’obren dos 
cops l’any. Concretament aquest any s’obrian del 12 al 15 de 
desembre en l’horari següent:

- 12 i 13 de desembre: de 17,30h a les 19,00h

- 14 de desembre: de 20,00h a 21,30h

- 15 de desembre: d’11,00h a 12,30h 



26                                      L’Altaveu nº 29 any 2007        

La Fundació La Granja i la 
Fundació Ave Maria de Sitges 
van mostrar l’activitat que porten 
a terme conjuntament per a la 
normalització de la vida de les 
persones discapacitades, a través 
de la pràctica de l’equitació. A l’acte 
hi van asistir la presidenta de la 
Fundació La Granja, Sira Matas, el 
director de la Fundació Ave Maria, 
Antoni Reverter i del director de 
l’oficina Sant Pere de Ribes de 
Caixa Manresa, Xavier Mur.

Les dues entitats van signar 
recentment un conveni de 
col·laboració amb Caixa Manresa 
per tal de donar un impuls als seus 
respectius programes socials i que 
forma part de la Convocatòria 
2007 dels Ajuts Socials de Caixa Manresa. 

Equitació per a persones discapacitades

La pràctica de l’equitació en persones discapacitades aporta 
importants beneficis. No només es tracta de la possibilitat 

Les Fundacions La Granja i Ave Maria impulsen els seus 
programes socials amb el finançament de Caixa Manresa.

de practicar un esport a l’aire lliure 
sinó que el fet de fer-ho amb un 
animal de grans dimensions ajuda 
a superar i a deixar enrere moltes 
limitacions. El contacte directe amb 
el cavall afavoreix la millora de 
la autoestima, la seguretat en un 
mateix, millora la postura i enforteix 
la musculatura. També s’estableixen 
relacions d’amistat i s’aprèn a 
conèixer i estimar a un animal de 
gran sensibilitat i noblesa. 

Les dues entitats

La Fundació Ave Maria 
presta especial atenció a les 
persones amb greu discapacitat 
intel·lectual i treballa per fomentar 
la inserció laboral de persones 

amb discapacitat. Ave Maria ha rebut un ajut de 6.000 
euros per tal de completar el projecte d’equipament 
de la sala d’estimulació sensorial per a persones amb 
pluridiscapacitat. 

La Fundació també tutela persones incapacitades per la llei, 
per mitjà de l’Entitat Tutelat del Garraf, constituïda i dotada 
econòmicament per la Fundació Ave Maria.

La Fundació La Granja ha rebut un ajut de 6.000 euros 
dels Ajuts Socials de Caixa Manresa per impulsar el seu 
programa per a la normalització de la vida de les persones 
amb qualsevol tipus de discapacitat (física, psíquica, 
intel·lectual o sensorial) a través de la pràctica de la equitació. 
Realitzen activitats durant tot l’any ja que persegueixen el 
foment de la pràctica continuada de la equitació. Per tal de 
motivar els genets s’organitzen campionats a nivell nacional 
i també comarcal. 

També realitzen activitats dirigides als professionals que 
treballen amb aquestes persones i s’organitzen jornades 
i xerrades sobre el tema durant tot l’any a més d’un Curs 
intensiu durant un cap de setmana al maig. 

(d’esquerra a dreta): El director de la Fundació Ave 
Maria, Antoni Reverter, la presidenta de la Fundació 
La Granja, Sira Matas, el director de l’oficina Sant 
Pere de Ribes de Caixa Manresa, Xavier Mur i la 
directora de la Fundació La Granja, Raquel Martin a 
les instal·lacions de la Fundació La Granja. 

Les dues entitats de Sitges han signat un conveni de col·laboració amb Caixa Manresa que 
forma part de la Convocatòria 2007 dels Ajuts Socials. 
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   Efemèrides per a gener 2008

Dia
3    La Terra en periheli (estarem més a prop del Sol a 147.096,501km)
3    Lluna en plenitud (a 404.123km de la Terra)
5    Venus 7º al Nord de la Lluna.
7    Júpiter 4º al Nord de la Lluna.
8    Lluna nova. Comença la llunació núm. 1.052.
13  Ura 2º al sud de la Lluna.
19  Lluna en el perigeu (a 367.830km de la Terra)
22  Mercuri en la seva màxima elongació est (19º).
22  Ocultació per la Lluna de M44 (cúmul d’estels)
25  Saturn 3º al nord de la Lluna.

Ortos i ocasos solars: 
Dia  5:  8h 22m i 17h 48m
Dia 15: 8h 20m i 17h 58m
Dia 25: 8h 15m i 18h 10m.

Dia Julià (a les 0h UT del dia indicat)
Dia 5: 2454470,5- dia 15: 2454480,5- dia 25: 2454490,5.

Lluna nova
dia 8 a les 12:37 h.

Quart creixent
dia15 a les 20:46 h.

Lluna plena
dia 22 a les 14:35 h.

Quart minvant
dia 30 a les 6:03 h.

astroribes@telefonica.net

Hola !! 
Som les classes “Sprint Final“ 
i “Big Bang” de 6è de l’escola 
Riera de Ribes. 
Aquest any fem el viatge de fi 
de curs i volem donar les gràcies a les botigues que ens han 
ajudat a omplir la panera: Can Gabaldà, La Ribetana, Elec-
trodomèstics Fonoll, Electrònica Joan,   Can Manel, Can 
Torreta,  El Drac de Ribes, Guai, Farmàcia Gonzalvo, Dis-
seny per a la Llar, Schelcker, Unisex, Versailles, Forn de 
Pa Bonet, Bacallà de Ribes, Merceria Mª  Angels, El Jardí 
Dolç, Basar Drac Xinès 3, Papereria la Vila, Papereria 
Nova.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.



RECOMANACIONS

Cava, ESPECIAL Nadal. El gran clàssic 
La parellada, varietat de raïm predominant, 
prové de vinyes velles de la Finca Nadal.
Groc pàl·lid amb reflexos verdosos. Bombolla peti-
ta i fina. Perfecte estat d’equilibri entre les aromes 
variades i les que proporciona la llarga criança. 
Excel·lent estructura i suavitat en boca. 

Cava Gran reserva Alsina Sardà
Nat al 1995 a partir de la millor selecció de Char-
donnay i Xarel·lo, varietats cultivades conservant 
l’esperit de tradició. D’aromes afruitades caracte-
rístiques del Chardonay, és pot ressaltar també 
les aromes secundaries pròpies de prolongada 
criança.

Pago de los Capellanes, negre, reserva 2003.
Acurada elaboració i criança en botes de roure 
francès, acabat d’afinar al boteller. Tempranillo i 
Cabernet, bota de roure i boteller fan d’aquest vi 
el fidel reflex de l’esperit de la denominació Ribera 
del Duero.

Gran Cardiel Rueda Verdejo 2006
Color groc palla verdós, molt atractiu a la vista, 
d’aromes afruitades, préssec i notes d’exòtica 
pinya i maracuià. A la boca elegant afruitat i lleu-
gerament gras, de final llarg i persistent. Ideal per 
acompanyar peixos i carns blanques.

Murua, vi negre Reserva 2000
Provinent de la Rioja Alabesa les varietats que 
composen aquest caldo, Tempranillo amb un 90%, 
Graciano 8% i Mazuelo 2% són els fonaments 
d’aquest reserva. Fermentació i decantació en bo-
tes de roure francès, passant al roure americà per 
la seva criança i un cop embotellat l’envelliment a 
les coves fins la seva completa maduració.

Merlot semi- dolç Alsina& Sardà
Elaborat a partir de raïm negre de varietat merlot 
amb una baixa graduació i un toc lleugerament 
dolç molt particular aquest vi és molt indicat per 
prendre com a aperitiu o acompanyar foie, fumats 
o formatge cremós sent a la boca agradable amb 
records dolços i càrrega fruital.
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Rebost Ca l ’Agustí
El plaer del bon picar i beure

Simfonia de plaer en el nostre brindis

Ctra. de Sitges,33 - Tel.93 814 64 47 - Sant Pere de Ribes

  . . .   On trobaràs, en un 
ambient acollidor, els millors 
vins, caves, xampanys i 
whiskys. Tot esmorzant, fent 
un pica-pica, el vermut o 
prenent una copa, podràs 
gaudir del gran assortiment 
d’embotits ibèrics i pernils de 
gla que satisfaran els paladars 
més exigents. I per regalar, lots,  
paneres, cistelles i centres per 
als obsequis més especials.




