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E d i t o r i a l

Sumari

...i més

ot just hem entrat en l’època estacional de la primavera, ja era hora després d’un 
hivern més llarg i més dur del que és habitual. Inici de vida en la natura i alteració 
natural en la vida de les persones.

L’Altaveu inclou en aquest número reportatges d’un carnaval on diuen els participants que si 
va fer notar la crisi, i on no!. Tot i això ningú perd l’oportunitat de sortir al carrer, amb disfressa 
més o menys reciclada per gaudir de la festa i la disbauxa, que això no val calés.

De mas en mas amb la Núria Martí, passem a veure una de les masies més antigues de 
Ribes. Un total de quatre generacions on encara avui resten grans testimonis.

El bon menjar ens transporta a l’illa de Menorca en l’estil de cuinar la tradicional Caldereta de 
Llagosta, exquisida recomanació marinera d’en Ramon Prats.

Viatjar de forma responsable és una filosofia a l’hora de rodar món. Visitem Guatemala, 
prenent coneixement de la seva realitat i compartint costums amb els seus habitants, sense 
perdre el caire turístic del viatge.

Ah i la Juani! Este número nos lo cuenta en castellano. Pues nada hija, tú en cada momento 
como mejor te expreses. “Tú si que vales” és el relat d’una realitat amb el toc irònic que 
caracteritza a la seva autora.

“L’Ajuntament informa” ens ofereix informació municipal d’interès general, on podem trobar 
novetats en serveis d’ús públic des de l’Ajuntament, subvencions cedides a entitats i els 
terminis de construcció de la nova escola a Les Parellades.

També les aportacions dels nostres col·laboradors ens exposen, consells dentals, valor 
nutricional dels fruits secs i la seva aplicació dietètica, exposicions d’artistes locals al cau d’art 
La Premsa de Ribes, poesia...

En el proper número, Setmana Santa haurà deixat enrere les vacances escolars. Escapades 
al mar, la muntanya, petits viatges, i la tradicional mona. Als que marxeu, bon viatge, als que 
teniu padrins que facin mona, conserveu-los, i els que sigueu padrins, amolleu els centimets 
per fer la mona. A tots...

Fins aviat!

T
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El Carnaval ha estat un mirall de fantasia i colors tant 
a Les Roquetes com a Ribes. El tret de sortida, el 
ball de mantons celebrat el dissabte 14 de febrer 
al Poliesportiu de les Roquetes amb l’ Orquestra 
Nueva Etapa, va ser un festival de mantons de tots 
els colors i detalls que fan festa.  

D’aquesta manera, l’ Associació de Festes de les 
Roquetes, posava en marxa ja tots els detalls per a 
les rues i balls de disfresses de la setmana següent. 

Més de mil persones entre carrosses i colles van 
participar, ja el dia de l’arribo amb el seguici del 
Carnastoltes a Les Roquetes. Amb disfresses 
recorrents, fent-se ressò, fins i tot de la crisi, així 
com disfresses evocadores d’elements fantàstics i 
tradicionals, com els mariners. 

El Carnestoltes va arribar puntual a la seva cita, tant 
a Ribes com a Les Roquetes el divendres 20 de 
febrer, després d’ haver-se encetat una festa amb 
les rues i festes escolars tant característiques en 
aquestes dates i que engresquen a tota la canalla. 

Les entitats ribetanes, el Ger i Xulius, també han 
treballat de valent enguany per a organitzar els balls 
i rues que han despertat els més diversos i originals 
vestuaris. 

Així, Sant Pere de Ribes tanca el seu cicle festiu 
d’hivern, després de les festes de Sant Pau i Santa 
Eulàlia i a les portes d’una primavera que promet sol 
i fred de moment. 

CARNAVAL ‘09

Enguany hi ha hagut alguns canvis, relacionats amb 
l’ajustament dels pressupostos i amb l’increment 
de la participació, dos fets que han donat peu a 
un esforç important tant de l’organització com de 
participants. Això sí... tothom ha trobat un espai de 
gresca i sàtira enmig d’una realitat que no és, de ben 
segur, la d’altres anys. 

En temps de Carnaval, en què diuen que tot s’hi val... 
s’han deixat enrere les penes i els problemes per a 
gaudir al carrer i als balls d’uns moments de festa en 
què no hi ha faltat originalitat, diversitat i molta, molta 
diversió.

Redacció
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Fotos: Xavier Callao
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Fotos: Joan Ars
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c/ Havana, 18 1er 3a  Tel. 93 815 15 17
Vilanova i la Geltrú

Horari: dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00h

Laura Escofet i Rigual
Dietista-Nutricionista
Especialitzada en Trastorns 
de la Conducta Alimentària

dietistaescofet@gmail.com

Els fruits secs constitueixen un del aliments més nutritius 
i energètics que composen la dieta mediterrània: són 
aliments pobres en aigua i rics en minerals (fòsfor, 
potassi, calci, magnesi, ferro, sofre, etc.), vitamines 
del grup B, proteïnes d’alta qualitat, hidrats de 
carboni i greix. Aquest últim nutrient és el que hi ha 
en major quantitat ja que, aproximadament un 50-60 
% del seu pes és greix (exceptuant els glans i la 
castanya). 

També cal mencionar el seu alt contingut 
en fibra, especialment les ametlles, i 
de fitoesterols que contribueixen a 
baixar el colesterol, a més d’alguns 
compostos bio-actius antioxidants 
que proporcionen la capacitat protectora 
davant d’algunes malalties. 

Coneixem gran varietat de fruits secs: 
nous, anacards, ametlla, avellana, pipes 
de gira-sol, cacauets (rics en greix) i els 
glans i les castanyes (rics en hidrats de 
carboni). 

Tots ells tenen una composició 
nutricional molt valorada, ja que tots els 
nutrients que aporten són imprescindibles 
per a l’organisme i es consideren “d’alta 
qualitat”.  Així doncs, les proteïnes que 
aporten contenen tots els aminoàcids essencials, 
és a dir, aquells que necessitem ingerir en la dieta perquè 
el nostre organisme no les produeix. Els greixos que 
contenen són de tipus insaturat, un tipus d’estructura 
química que afavoreix el bon funcionament de l’organisme 
i ajuda a mantenir uns nivells saludables de colesterol. Els 
àcids oleic i linoleic també tenen un efecte similar, i són 
molt presents en ametlles, avellanes i nous.  

Aquesta interessant composició nutricional justifica que 
el consum de fruits secs estigui indicat en determinades 
situacions com ara esforços físics o intel·lectuals 
intensos i de llarga durada, anèmies ferropèniques o 
megaloblàstiques (falta de vitamina B12) i per millorar 
l’activitat del fetge i el metabolisme. 

És un aliment molt recomanat en casos de malalties de 
ronyó, fetge, problemes circulatoris o gota i, degut al 

seu contingut mineral i proteic, resulten quasi de vital 
necessitat per als esportistes o vegetarians. 

És un mite pensar que està prohibit el 
consum de fruits secs perquè repercuteix 
en el pes. El seu consum en moderació 
(1 o 2 grapats al dia) no modificaran el 
nostre pes, és més, segons recents estudis 
científics el consum diari controlat de fruits 
secs no es relaciona amb el sobrepès ni 
amb l’obesitat, sinó amb nivells superiors en 

sang de substàncies antioxidants. Altres 
estudis científics demostren que 

els fruits secs ens protegeixen de 
malalties cardiovasculars per dues 
vies: degut als greixos insaturats i 

a les substàncies antioxidants que 
contenen. 

Avui s’estan fent investigacions per conèixer 
si els fruits secs també ajuden a prevenir el càncer o la 
diabetis. 

Entenent una ració de fruits secs com a un grapat 
d’aquests, la quantitat setmanal recomanada és entre 3 i 7 
racions. Com que tots els fruits secs tenen un percentatge 
de greix similar, el valor calòric d’aquests no varia gaire en 
funció del tipus. 

VALOR NUTRICIONAL DELS FRUITS SECS



per
Ramon Prats El bon menjar
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CALDERETA DE LLAGOSTA MENORQUINA

Ingredients per a 4 persones:
2 kg. de llagosta viva
2 cebes gosses
3 o 4 tomàquets pelats i sense llavor
Mig pebrot vermell
1 pebrot verd
4 grans d’all
Oli, sal i pebre
Llesques molt fines, de pa torrat al forn
Julivert, ametlles, avellanes i pinyons

PREPARACIÓ:
Per a començar picarem els pebrots i les cebes el més petit 
possible.
Tot seguit posarem al foc una cassola de fang amb una 
mica d’oli. Quan l’oli estigui calent hi afegirem primer els pebrots i al cap d’una estona les cebes, tenint en compte que 
tot això ha de ser a foc molt lent perquè la ceba acabi confitant-se. A continuació hi afegirem el tomàquet que prèviament 
haurem pelat i tret les llavors i esperarem a que el sofregit estigui ben caramelitzat.
Per altra banda prepararem una picada amb els alls, julivert, ametlles, avellanes, pinyons i dues llesques de pa torrat.
Ara és el moment de tallar la llagosta, la cua a rodanxes i el cap verticalment per la meitat i ho salpebrarem. És molt 
important que el suc que deixa anar al tallar-la (corall) el recollim en un recipient per tal de afegir-lo a la picada.
Finalment, hi afegirem al sofregit que ja tenim, la quantitat suficient de aigua o brou de peix (molt suau) com per a cobrir 
els trossos de llagosta, posant-ho a foc viu. Quan comenci a bullir hi posarem els trossos de llagosta. Passats cinc 
minuts hi afegirem la picada i ho deixarem bullir cinc minuts més. Rectificarem de sal i la caldereta ja estarà a punt.
Per muntar el plat hi posarem els trossos de llagosta, tres o quatre llesques de pa torrat i afegirem per sobre el suc 
de la caldereta.

Bon profit!!!
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La República de Guatemala, com s’anomena oficialment 
un país que en Náhuatl, “Quauhtlemallan” vol dir “lloc 
de molts arbres”, és precisament per la seva diversitat 
ecològica, un dels llocs de l’Amèrica Central amb prou 
atractiu turístic.

A través de “viatgesresponsables”, que és l’agència que fa 
realitat uns itineraris on fer turisme es converteix en una 
filosofia a l’hora de viatjar, i on el respecte i el coneixement 
del que es visita és prioritari davant les banalitats del 
turisme tradicional (sense treure cap mèrit a la forma 
tradicional de viatjar), obrirem un ventall molt ampli de 
possibilitats per qui desitgi donar un caire diferent al fet 
de voltar món.

Aquest viatge a Guatemala pretén un contacte directe 

amb la població indígena i les seves costums ancestrals. 
Conviurem amb les comunitats indígenes de San Juan de 
la Laguna, poblat Tz’utujil, situat en el meravellós llac de 
Atitlán, comunitat Itxil a Chajul, situada a l’espectacular 
serralada dels Cuchumatanes i la comunitat de Ak-
Tenamit poblat Q’eqchí ubicada a Rio Dulce.

Monument de la Humanitat

L’aeroport internacional de “La Aurora” ens rep al país, 
i d’aquí farem el trasllat a la ciutat colonial de l’Antiga 
Guatemala, declarada Monument de la Humanitat per 
la UNESCO donat el seu bon estat de conservació de 
l’encant del segle XVII. Carrers empedrats, balconades de 
ferro forjat, sostres de teula i moltes construccions d’estil 
barroc són alguns dels atractius que la ciutat ens ofereix.

Guatemala 
i les comunitats indígenes

Cristina Perelló i Ma. Àngels Ortega
Fotografies: Ma. Àngels Ortega 
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Pobles, llogarets, 
cooperatives i mercats 

A la tarda ja sortirem cap el llac 
Atitlán on s’ubica el poblat indígena 
de San Pedro la Laguna on ens 
allotjarem. El tercer dia de viatge 
podrem visitar el poblat de San 
Juan de la Laguna situat a la vorera 
del llac. En aquest idíl·lic poblat 
la seva cooperativa de dones 
teixidores ens mostraran el procés 
de creació d’una peça de roba de 
forma artesanal, des de realitzar els 
tints de manera natural, dissenyar 
la peça de roba i confeccionar-la en 
els diferents telers.

Descobrirem també el seu viver 
de plantes medicinals i veurem 
com preparen els antics remeis. 
Passarem el dia fent ús de la 
convivència per conèixer les costums dels natius. 

Al dia següent farem un recorregut en llanxa pels pobles 
del llac, el poblat de Santiago a les faldilles del volcà 
Atitlán ens mostrarà el seu mercat, església i la seva 
deïtat, una figureta de fusta embolicada en roba de colors 
anomenada Maximón, a qui els natius rendeixen culte i es 
van passant any rere any de casa en casa perque cada 
família li pugui donar cura.

Continuarem cap a San Antonio Palopó on visitarem un 

taller de vestits tradicionals, tallers de 
ceràmica, i després de conèixer el poble 
més conegut del llac, Panajachel, via 
terrestre, farem cap a Quetzaltenango 
que és la segona ciutat més important de 
Guatemala.

Llogarets indígenes, pobles coneguts 
com la gran hortalissa de Centroamèrica 
degut als seus generosos cultius que 
distribueixen a tot el país i les Fuentes 
Georginas, balneari molt concorregut 
d’aigües sulfuroses, ens faran arribar 
al sisè dia per sortir en direcció a 
Chichicastenango per veure el seu 
mercat, un dels més importants de 
Centreamèrica. Visitarem també una 
fortalesa del rabinal maia, que va ésser 
fundada pels espanyols i que va rebre la 
categoria de ciutat imperial per ordre de 
Carlos I d’Espanya i V d’Alemanya.

Coves, aigües sulfúriques, manaties i el 
mar Carib

En les següents jornades, les coves on les aigües surten 
a brolls i creen banyeres naturals ens oferiran el relax o 
l’aventura per als més agosarats que vulguin adintrar-se a 
les seves entranyes.

Isla Flores i el parc arqueològic de Tikal, centre Maia situat 
al cor de la selva de Petén amb les construccions pròpies 
d’un gran assentament conclouran el novè dia de viatge.
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De Rio Dulce, en llanxa anirem 
a Livingston, ciutat afro-
caribenya, visitant pel camí 
el Castell de Sant Felipe. Tot 
cercant l’entrada al mar Carib, 
passarem per les ciutats de 
Fronteras i el Relleno fins 
arribar a El Golfete on es troba 
la reserva de Manatí, ens 
banyarem en aigües sulfúriques 
i visitarem l’illa de Pájaros per 
abandonar la navegació pluvial 
i entrar al mar Carib per fer cap 
a la ciutat de Livingston.

L’esplendor del món Maia

Un dia lliure amb diversitat 
d’activitats abans de sortir 
cap el Parc Nacional de 
Quiriguá i posteriorment al 
Parc Arqueològic de Copan, llocs on podem 
descobrir la vessant més històrica del país on 
l’antiga cultura Maia en tot el seu esplendor 
es manifesta en forma d’esteles, piràmides, 
temples i fins i tot construccions úniques com 
l’escalinata jeroglífica on en 63 escalons es 
pot llegir la història de la casa de Copan. És 
molt curiós també saber que moltes d’aquestes 
construccions estan aixecades sobre altres 
de regnats anteriors per demostrar així la 
superioritat del nou Rei.

Abans d’arribar al penúltim dia de viatge, no 
perdrem l’oportunitat de visitar a Guatemala la 
“Zona Viva” on es concentren els millors hotels 
i restaurants de la ciutat.

Un volcà com a comiat

Des de San Francisco de Sales iniciarem l’ascens al 
volcà Pacaya, que amb una alçada de 2.550 m. forma 
part d’un massís volcànic i d’una gran caldera volcànica 
que comprèn el llac d’Amatitlán i la llacuna de Calderas. 
Una ascensió d’aproximadament una hora per poder 
gaudir de l’observació de rius de lava a més d’unes vistes 
impressionants. Aquest mateix dia, tindrem la tarda lliure 
per adonar-nos que el viatge ha finalitzat, que al dia 
següent tornarem a casa i que el vist i el viscut serà una 

experiència irrepetible.

El caire del viatge és, sense perdre les perspectives 
de plaer, tenir veritable contacte amb les seves gents i 
costums.

Per a més informació i contacte: 
www.viatgesresponsables.com
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El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

8 de marzo, 06:45h AM. Ella se levanta de la cama de un salto. 
Con una mano se frota los ojos mientras la otra va recogiendo 
las ropas pendientes de lavar de la noche anterior. Mientras 
pone en los fogones la cafetera abre la nevera para sacar el 
embutido con que preparará el desayuno de su hijo mayor. 
Pasa por el baño. Se asea y al mirarse, se percata de  que hoy 
va a ser un gran día… bueno… más bien un día largo! En poco 
menos de treinta minutos la lavadora está en marcha y la cena 
medio lista. Regresa al baño y se entrega a su cuerpo. Veinte 
minutos más tarde se toma el café con unas tostadas, mientras 
va insistiendo al resto de la familia para que finalmente se 
unan a ella en el desayuno. Y fracasa. Uno en el baño, el 
otro frente al televisor y suena el teléfono. A su hermana que 
debía acompañar a la madre al médico le había surgido un 
imprevisto. Ahora, el día iba a ser largo… y complicado.

8 de marzo, 08:45h Sale de casa. El coche amenaza con 
terminar la reserva. Ella se entrega a la suerte de llegar antes 
a la escuela. 

8 de marzo, 09:02h La humanidad entera parece haberse 
dado cita en la gasolinera. Consciente de su retraso llama 
al trabajo. No tiene excusas pero sí argumentos de peso. La 
disculpan. La esperan. Insisten… la están esperando. 

8 de marzo, 09:25h A su llegada un cliente la espera. Está 
exhausta. Pero sabe que todo lo hace por los suyos. Se 
entrega a su labor y en dos horas tiene lista la mañana. Se 
excusa de nuevo y sale.

8 de marzo, 11:56h Recoge a su madre y la lleva al médico. 
Malas noticias. Tendrán que esperar hora y media para ser 
atendidas. Ella, agarra el teléfono. Lo mira… y lo vuelve a 
guardar. 

8 de marzo, 13:14h  - Mamá está bien- le dice a su 
hermana- la dejé en su casa. De regreso al trabajo, exhausta 
nuevamente, retoma sus labores. 

8 de marzo, 14:45h Sus compañeras regresan de la comida 
y ella se percata de que perdió el turno. Sigue exhausta y de 
repente recuerda que debería escaparse a comprar agua y pan. 
Además, en la tintorería hacía ya unos meses que le reclamaban 
que debía retirar unas alfombras. Además, seguía exhausta. 

Mujer, tú si que vales...

8 de marzo, 16:38h Por suerte el hipermercado estaba 
abierto y pudo comprar el pan y el agua. La tintorería decidió 
posponerla para otra tarde. 

8 de marzo, 17:00h En la puerta de la escuela le recuerdan 
que en tres días deben abonar el importe de unas actividades 
extraescolares. Que al día siguiente deben de llevar la 
comida de casa para una salida y que en breve iban a recibir 
la convocatoria para la reunión anual con las familias. 

8 de marzo, 17:16h De nuevo en el trabajo. De nuevo 
exhausta. Suena el teléfono y no atiende. 

8 de marzo, 18:57h Suena en el hilo musical una vieja canción. 
Se emociona. Se echa a llorar impetuosa y sigue sus labores. 

8 de marzo, 20:18h Sale de su lugar de trabajo. Se detiene 
ante la puerta de casa y se resiste a entrar. Fracasa. Un 
vecino, demasiado amable insiste en cederle el paso y 
prácticamente la empuja al ascensor. 

8 de marzo, 21:45 El resto del plato de macarrones de 
Carlitos y la carne de Julián protagonizan su cena de hoy. 

8 de marzo, 23:30h Sale de la bañera y el espejo la reclama. 
El día fue complicado y largo. Fue… como suelen ser todos 
los días. Excepto el día en que ella desaparece por completo, 
se viste de negro y decide irse a cuidar. Una peluquería, 
una librería, un paseo, una cita a ciegas, un masaje… un 
momento. Un regalo de tiempo. Y se lo merece.

La Juani.

PD. A quienes sabemos que todos los días son el día de la 
mujer trabajadora. 
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D e  m a s  e n  m a s
per Núria Martí

FOTO: XAVIER CALLAO

Avui  passem a veure una de les masies més antigues de Ribes 
que encara conserva juntament amb la masoveria la casa pairal,  
i un paisatge extens, prop de bosquina i terreny, que ha vist amb 
el temps com s’hi alçava un centre sanitari al seu davant.  També 
camins, abans fets a peu, que els anys  ha tornat orfes de marges 
i que són ara emmascarats de quitrà.

Un total de quatre generacions, de les que avui encara en resten 
grans testimonis, hi han viscut, i en són importants referents a 
l’hora de recordar els orígens i la realitat d’un mas, el de can Jove, 
que encara sobreviu als canvis d’un entorn ben proper.

La casa més gran, que s’ha anat ampliant amb els anys 
després de diverses reformes, pertany a l’important llegat 
arquitectònic i cultural que ens va deixar a Ribes l’època 
dels Americanos. La part posterior pren un format típic 
modernista, i es va construir més tard. Part d’ella és obra 
de l’arquitecte vilanoví Josep Font i Gumà, responsable  
de molts edificis i llocs emblemàtics del poble i  la 
comarca, com ara l’Hospital Sant Joan Baptista de Sitges, 
el  Redós de Sant Josep i Sant Pere, o la plaça de la Font 
de Ribes, entre d’altres. 

CAN JOVE
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Els propietaris de can Jove  provenien de la branca dels 
Roig i Punyet, fins passar a mans de Sever Roig Niqui, el 
propietari anterior als actuals, els Roig Vilardaga.

La Teresa Robert Vidal, que enguany ha fet cent anys, 
va néixer un 8 de gener de 1909. Era la segona de 
quatre germans: la Maria, la Conxita i un noi, en Joan, 
desaparegut de ben jove a la  guerra, abans de fer els vint 
anys. M’explica d’entre els seus records aquelles tardes 
al pedrís, on tot succeïa, on els matins i els vespres eren 
plens d’anècdotes que el pas del temps ha fet esvair. 

Els seus pares, en Joan Robert Coll i la Vinyet Vidal 
Mestres eren els masovers de can Jove, tot i que una 
generació anterior ja hi havia fet estada. La finca tenia 
poques terres en propietat, i eren destinades a vinya 
i garrofers, encara que es treballaven  jornals d’altres 
pagesos del poble. Fer-ho permetia tindre un petit sou 
i viure i subsistir dels productes de l’hort, que sempre 
permetien arribar a un nou dia. El celler estava situat 
entre la casa principal i la dels masovers, i totes dues es 
comunicaven entre sí. La relació entre uns i altres era molt 
familiar, no existien jerarquies. Tot i així, per als propietaris 
era un indret que visitaven sobretot  a l’estiu o en èpoques 
de vacances.  

La masia vista pel cantó de la masoveria, i  l’indret  on hi 
tenien la premsa.

Can Jove, amb la casa principal i la dels masovers al 
fons, amb un grup de gent al portal. En Joan Robert Coll i la Vinyet Vidal Mestres, de can 

Jove.
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Com en la majoria de masies, elaboraven el seu propi vi, 
que guardaven en bótes després de cada collita. Carro i 
cavall eren eines fonamentals, i també la premsa, part vital 
de la masia, destinada a la producció de vi.  Eren cases 
veïnes les de can Fontanals i can Feina, i es prestaven 
ajuda mútua, en èpoques de verema, sobretot.

La Maria Robert Vidal, germana de la Teresa, també va 
viure tota la seva joventut a can Jove. Es va aficionar 
molt a la costura, i de dilluns a divendres rebia classes a 
Barcelona, per aprendre l’ofici de modista. A Ribes molts la 
recorden com la Maria de can Jove, que va viure després  
al carrer Sant Pere, a can Manel d’en Lluís, quan es va 
casar amb en Joan Bonada Pous. Ell era de Queralbs,  i 

com que en un principi feia de pastor, passava sovint per 
can Fontanals, gairebé a tocar de la finca. Després d’haver-se 
conegut van començar camí plegats.

Amb en Joan i la Vinyet, a can Jove, s’hi va quedar a viure 
una de les seves filles, la Conxita Robert Vidal, i un cop ja 
s’havia casat amb el Josep Gómez i Puig, que provenia 
d’una casa del carrer de les Planes, van decidir seguir 
vivint allà. Així va ser com continuaran la vida de pagès, 
aconseguint  tindre aigua potable a l’any 1942 i treballant 
diferents vinyes i un hortet rere la casa. Va ser una altra 
generació, junt amb els fills que van tindre: en Joan, en 
Josep, la Montserrat, la Roser i en Manel. Tots van créixer 
a can Jove, mentre en Josep començava a combinar la 
feina del camp amb la fàbrica Giravi, que en un principi es 
trobava situada a la plaça Marcer, cantonada amb carrer 
Nou. Quan aquesta va créixer es va traslladar al lloc actual. 
En Josep hi va fer feines durant més de vint anys. 

Al juny de 1943, celebrant Sant Joan,  asseguts al pedrís 
de can Jove: en Joan Robert i la Vinyet Vidal,  amb les 
seves filles i néta, l’ Antònia. També hi surten diversos 
membres de la família Roig Vilardaga, entre ells  Josep 
Vilardaga,  amb corbatí.

En Joan Robert  al costat del cavall que tenien anomenat  
“Canela”. A mà esquerra la seva filla Conxita amb dos 
dels seus fills: en Joan i en Josep Gómez.
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Amb el pas del temps els seus fills es van fer grans, i 
mica en mica deixàren el mas, per traslladar-se a viure al 
poble, on ells també hi van anar més tard. Ell va continuar 
cuidant l’hort, i al cap del temps la masoveria va tornar a 
ser ocupada per en Josep Maria Sans Barceló, que hi ha 
viscut durant vint-i-un anys i qui ha tingut cura des d’un 
primer moment del seu entorn i del manteniment. Amb la 
seva entrada s’hi van fer moltes millores i fins i tot es va 
recuperar algún marge. L’entorn en general va millorar i la 
vida diària al mas no es va aturar. 

Imatge actual de la casa dels Roig Vilardaga per la 
part posterior, amb els elements arquitectònics que s’hi 
conserven.

En l’actualitat, la casa principal continúa rebent la 
visita de la familia Roig Vilardaga, i mica en mica fan 
que l’hivern no la pugui  glaçar. La masoveria segueix 
habitada i el vell xiprer cada dia es fa més gran. Al padrís 
de can Jove encara hi passen coses, i la primavera… ja 
hi treu el nas.

D’esquerra a dreta, la Conxita, la Maria i la Teresa, les 
tres germanes de can Jove.

FOTO: XAVIER CALLAO

TAXI
R.Garcia

687 464 820 - 607733213 24h.



Exposar un recull de dibuixos és mostrar quelcom 
d’un mateix. I això sempre és un repte. Per això hi 
ha molta gent que escriu, que pinta, que dibuixa, 
que canta, que balla, que fa poemes... però que no 
gosa mostrar-ho. I també està bé que sigui així: 
mostrar només és fruit d’una necessitat. Només 
s’exposa quan es necessita fer un pas més. I aquest 
és el cas de Laura Borràs. Fa anys que dibuixa 
(de fet, ha dibuixat desde sempre) i després d’un 
parèntesi en què s’ha dedicat a d’altres qüestions 
(com ara doctorar-se en lingüística o pujar tres fills) 
fa uns anys que ha reprès la seva passió pel dibuix.

La Premsa és un cau d’art dels que en queden 
pocs: lluny de les pressions del mercat i lluny dels 
amiguismes dels que tallen el bacallà. El local és 

presidit pel bon 
gust: bon gust a 
taula i bon gust en 
les exposicions que 
mostra a les seves 
parets. Un dia hi 
vas a sopar i hi 
trobes aquarel·les; 
hi tornes al cap 
d’un mes i hi trobes 
natures mortes; al 
mes següent, olis; 
i un temps més 
enllà, paissatges 
del Garraf. Durant 
el mes de març 
hi hem vist una 
vintena de dibuixos 
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de Laura Borràs. La meitat d’ells dedicats al món 
del cinema —retrats lliures que evoquen Liza 
Minelli, Audrey Hepburn, Clint Easwood, Penélope 
Cruz o Javier Bardem— i l’altra meitat, mostres de 
la diversitat de temes que inspiren l’autora: el món 
rural, el color, la infantesa, etcètera. 

La inauguració de la mostra —el dia 6 de març— es 
va desenvolupar en un ambient molt agradable, 
amb prop d’un centenar de visitants, i comentaris 
positius sobre les peces mostrades. A part del bon 
grapat de vendes que ja es va apuntar l’autora el 
primer dia, assegurava que: “Estic contenta per la 
bona impressió que han causat els dibuixos, per les 
opinions positives que m’han fet arribar i sobretot 
perquè tinc la sensació que la gent, després de 
veure els dibuixos, marxa prou satisfeta”. Des de 
les parets blanques de La Premsa, Gregory Peck i 
Marlene Dietrich s’ho miraven encantats. Si us heu 
perdut l’exposició, visiteu-la al youtube cercant per 
“Laura Borràs La Premsa”.

Eduard V. Patsi

Els grans del cinema en paper i carbó

La il·lustradora ribetana Laura Borràs exposa al cau d’art La Premsa de Ribes durant el 
mes de març i fins el 5 d’abril.
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QUÈ ÉS UN IMPLANT DENTAL?

Un implant substitueix una dent. És un cargol de titani, 
en la majoria de casos, que quan es col·loca a l’os 
en determinades condicions arriba a produir-se una 
soldadura biològica molt estable a llarg termini, la qual 
cosa assegura a l’estabilitat i funció de les dents que es 
col·loquen sobre ell.

Els implants osteoingretats han aportat per primera 
vegada a la història de l’odontologia una solució realment 
fisiològica a la pèrdua de dents, sense els inconvenients 
de les pròtesis convencionals. Per primera vegada, la 
població té disponible un procediment que permet tornar a 
tenir dents noves en condicions semblants a les naturals.

QUÈ ÉS L’OSTEOINTEGRACIÓ?

L’osteointegració és un fenomen biològic que produeix 
una unió a nivell molecular del titani amb l’os.

COM ÉS EL PERÍODE POSTOPERATORI?

Al contrari del que pugui semblar, en molts casos el 
postoperatori suposa menys incomoditats del que s’espera. 
Un implant ben col·locat no ha de fer mal, únicament pot 
provocar molèsties a la ferida de la geniva durant el 
procés de cicatrització. És fonamental seguir una higiene 
escrupolosa per evitar sobreinfeccions de la geniva i 
prendre la medicació prescrita pel seu dentista o cirurgià.

QUANT TEMPS DURA EL PROCÉS DES 
DE LA COL·LOCACIÓ DE LES FIXACIONS 
FINS A LA COL·LOCACIÓ DE LA PRÒTESIS 
DEFINITIVA?

Les pròtesis poden col·locar-se després d’uns mesos 
d’espera un cop realitzada la cirurgia. Altres implants poden 
requerir un temps d’osteointegració de fins a sis mesos.

També existeix un protocol anomenat càrrega immediata 
que permet, en determinats casos, col·locar els implants i 
pròtesis el mateix dia amb els avantatges que això suposa.

ES PODEN COL·LOCAR IMPLANTS EN 
PACIENTS DE TOTES LES EDATS?

Els implants es poden col·locar en els joves un cop 
completat el desenvolupament, normalment a partir dels 
setze anys en les dones i divuit en els homes. En els 
adults no existeix contraindicació per raó d’edat.

SÓN ESTÈTICS ELS RESULTATS?

El pacient ha de tenir clar que aconseguirà una boca sana 
i a més un somriure estètic. Avui dia l’estètica és primordial 
a l’hora de realitzar un tractament amb implants, ja que 
satisfà així les necessitats dels nostres pacients i també 
les seves expectatives estètiques.

SÓN ELS IMPLANTS UNA SOLUCIÓ 
DURADERA?

Un implant que treballa correctament a la boca, té una 
llarga durabilitat.

Dr. José Luis Sibina
Cirurgià Implantòleg
Col. nº 5018
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Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, la 
Regidoria d’Igualtat Dona-Home de l’ajuntament de Sant Pere de 
Ribes va organitzar, en col·laboració amb la Biblioteca Manuel de 
Pedrolo de Ribes, diversos actes de commemoració.

El passat dijous 5 de març va tenir lloc la conferència “Les dones en 
la literatura i en els mitjans de comunicació” a càrrec de la Gemma 
Lienas. L’escriptora i filòsofa, col·labora habitualment en diversos 
mitjans de comunicació, professora del postgrau d’escriptura 
narrativa de la Universitat de Barcelona i presidenta de Dones 
en Xarxa. Lienas va explicar durant la seva intervenció quin ha 
estat el paper de les dones en el món de la literatura. Un món que 
ha utilitzat les dones per les seves obres com a font d’inspiració 
i per atorgar-les papers secundaris o histories de segona. En 
canvi, les dones creadores han vist limitat el seu accés en un 
món tradicionalment masculinitzat, i quan han accedit han vist 
etiquetades les seves obres com a “literatura femenina” fent una 
jerarquització desigual. L’escriptora va aportar dades i experiències 
per il·lustrar les situacions derivades de la permanència del 
sexisme i l’androcentrisme en les nostres societats.

El divendres 6 de març vam poder veure el documental “Palabra 
de Mujer”, on la directora Soledad Vera Cambiasso, ens mostra 
la seva experiència recollida al 2006 a Nicaragua, on desprès 
de la victòria del “Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN)” dones feministes d’esquerres denuncien la destrucció 
de conquestes bàsiques com l’avortament terapèutic per part 
d’un govern suposadament progressista. Després de veure el 
documental vam poder debatre amb l’autora.

El jardí de la vida és un planter de roses,
belles joies amb aromes i espines;

entre elles, una em fascina.

El jardí de la vida, ple de roselles
 delicades, vestides amb pètals de seda;
amb elles, em laxo en estora vermella.

El jardí de la vida, ple d’alegres clavells
vermells de revolta de la meva joventut;
amb ells, pren força la meva inquietud.

El jardí de la vida amb vives margarides
blanques, lluint llurs groguencs ullets;
elles despullaren els meus sentiments.

El jardí vital amb fragàncies de tarongina
alegrant l’aire i els llépols insectes;
és un regal, la seva aroma tan fina.

El jardí de la vida amb espinosos cactus;
broten d’ells, minses flors protegides

que admiro amb bellesa, distància i tacte

Al jardí de la vida, la neu en flors llueix.
Quina meravella! L’ametller floreix;

Quin miracle! L’ametller nevat.

El jardí de la vida és l’edèn dels sentits; 
els jardiners som jo, tu, ells, tots,

regant les plantes cada dia i cada nit.

Pau Fleta

EL JARDÍ DE LA VIDA

8 de març 
Dia Internacional de les Dones

Soledad Vera, autora del documental “Palabra de mujer”
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En un espectacular dia propi de primavera i en 
el marc incomparable que ofereix el nucli de la 
població de Canyelles per acollir esdeveniments, 
es va celebrar el passat diumenge 15 de març, de 
9.00 del matí fins les 6.00 de la tarda, la II Fira del 
Motor organitzada per l’Ajuntament de Canyelles 
amb diversos col·laboradors amb la fita de 
promoure l’economia del comerç local i oferir als 
empresaris d’arreu la possibilitat de promocionar 
els seus productes i serveis mitjançant 
l’acostament directe d’oferta i demanda. Sectors 
del automòbil, motos, bicicletes, autocaravanes, 
motorhomes, vehicles industrials, nàutica, 
maquinària per a la jardineria i l’agricultura i tots 
els serveis relacionats amb el món del motor 
es varen donar cita per exhibir veritables joies i 
compartir-les amb el públic assistent.

També es celebrà la 5a Xatonada Popular, amb la 
representació de set restaurants de Canyelles que 
varen fer realitat la degustació a partir de les 12.00 
del migdia dels millors xatos de la comarca.

Redacció

WILD LUSH TRENCA A 
CABALER CAFÈ
Quan es creuen una ballarina de 
ballet punk nadiua de Londres 
amb un anglo-llatí compositor de 
no se sap on i es troben amb un 
jove guitarrista de neocountry/
blues, que és “gambero” i viu en 
un molí de reis i acabes el còctel 
afegint a un crea-grooves que 
opina que Tubular Bells és el millor 
àlbum de la història...neix WILD 

LUSH. L’únic que s’ha de fer es tancar-los a tots un cop per 
setmana en mig del no res, deixar que la màgia flueixi i veure 
néixer el repertori que va esclatar el passat divendres 17 de 
febrer en el Cabaler Cafè de Sant Pere de Ribes.

En una paraula:

Oldtimerockandbluestobluegrassandpunkgrungeandfolkandkickass.

El concert va començar amb Lucas Suárez a la guitarra 
acústica i la cançó Lady Luck, un gran salt al Feel Good 
Music que preparava el viatge al públic assistent. Desprès 
Josep Vilagut, Alee Spanswick, Jorge Martínez, el dobro, 
la mandolina, la guitarra elèctrica, la bateria i el baix van 
completar aquest viatge d’èxtasis sonor.

Wild Lush va néixer en els estudis de Can Vilagut durant 
l’hivern de 2006 on, en aquests moments, prepara el seu 
nou EP. Els plans de WL passen per gravar en l’estudi 
durant aquesta primavera de 2009 cinc de les seves noves 
composicions. Amb un directe sòlid i en ple creixement, WL 
compta amb un repertori de més de 25 cançons.

Pots experimentar una sensació similar escoltant 
www.myspace.com/wildlush o esperar que tornin per Sant 
Pere de Ribes o rodalies. Serà ben aviat.

Lucas Suárez: veu, guitarra acústica i dobro elèctric
Alee: veu i baix elèctric
Josep Vilagut: guitarra elèctrica, acústica, mandolina i cors
Jorge: bateria i cors

Redacció
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II FIRA DEL MOTOR
Canyelles




