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a immersos en la tardor, i encara que les temperatures, al menys a l’hora de tancar aquesta 
edició no donaven massa crèdit a les dates, el canvi horari, proclama un inevitable trasbals 
d’hàbits a part de la incomoditat que ens representa a la majoria el fet de que enfosqueixi 
tant d’hora, llegeixo a europapress.cat una informació que diu: El canvi horari comportarà un 

estalvi de 19 milions en la il·luminació artificial a Catalunya, segons el Govern. Bé, per 19 milions, 
tal i com estant les coses potser està justificada la incomoditat, i a més, tanca l’article donant 
l’explicació de dates i motiu d’aquesta pràctica, diu: “Aquesta diferència horària entre estiu i hivern 
es va posar en pràctica per primera vegada el 1974 davant de l’encariment del petroli i, per tant, de 
l’energia. El 2001, la Comissió Europea va aprovar una directiva per convertir el canvi d’horari en 
una pràctica indefinida i, actualment, 80 països de tot el món ho apliquen”. Caram! Tants països no 
poden estar equivocats.

El contingut d’aquest número apel·la accions on s’atenen en diferents àmbits, necessitats de la 
nostra societat, associacions, fundacions i institucions s’apleguen per pal·liar situacions on el risc 
d’exclusió o la falta de recursos per a primeres necessitats són reals.

Tant reals com la violència que denuncia la Juani en el seu espai, fets inexplicables i injustificables 
l’han revelat contra un món que de continuar amb aquesta línia, va mal parat. Tot i això amb el seu 
tarannà, disposa una doble reflexió, ens ofereix cara i creu d’una mateixa moneda.

D’altra banda la Núria Martí i la seva secció de Mas en Mas ens porta tot passejant per un camí 
proper a Sota Ribes i envoltat d’un privilegiat paisatge a descobrir, La Masieta.

No es podia obviar que tot i que no són arribats a la nostra comarca, doncs la concessió a les bones 
temperatures de la que gaudim retarden la seva arribada, ha començat l’època dels bolets i amb 
“L’auca del bon boletaire” els donem la benvinguda.

L’any Macià donarà per a molt, d’inici mirem de saber qui era i que va fer, ja en parlarem més 
endavant.

Les altres seccions fixes a L’Altaveu de la mà dels nostres col·laboradors, ens donen com sempre, 
consells, idees i informació força interessants.

Gràcies a  tots i ...

Fins aviat!
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Iniciativa innovadora

Fundació La Granja de Sitges, ha portat a terme en el 
darrer any un projecte d’integració social i laboral amb 
la col·laboració de Llar Betania i la participació dels nois 
residents.

Aquest projecte s’ha dut a terme gràcies al inestimable 
ajut que l’obra social de Caixa Penedès va oferir a 
la Fundació per realitzar-lo, donant reconeixement i 
recolzament a una iniciativa innovadora  en el món de 
la integració, on es prioritzava la prevenció a l’exclusió 
social de persones en grups de risc.

L’objectiu base ha estat que a través de sessions 
teorico-pràctiques convocades setmanalment i dins 
d’horaris compatibles amb les activitats paral·leles 
dels participants, a les instal·lacions de la Fundació La 
Granja, els nois poguessin adquirir coneixements bàsics 
sobre el món del cavall: tenir cura de l’animal gaudint 
del contacte amb el mateix, fer-se responsable assolint 
tasques relacionades tant amb les instal·lacions; ús, 
higiene, manteniment, com amb el mateix animal i les 
seves necessitats; neteja, alimentació, estris, i fins i tot 
fent una iniciació a la munta.

Treballar en un espai a l’aire lliure, amb animals, i en 
un sector desconegut per la majoria, lluny d’aules i 

qüestions únicament teòriques, obre un ampli ventall 
alhora de que en un futur el participant pugui contemplar 
la possibilitat de trobar feina en aquest sector després 
dels coneixements adquirits.

Des de la Fundació la Granja i Llar Betania creiem que 
ha estat una experiència  si més no enriquidora per a 
totes les parts implicades, ja que tant participants com 
educadors han compartit, i han dut a terme conjuntament 
un innovador projecte de prevenció a la possible exclusió, 
per donar oportunitats diferents a les establertes, i iniciar 
així una línia de recurs afegit a les àrees i recursos que 
actualment funcionen per a la inclusió de joves en el món 
laboral. Des de Fundació La Granja volem agrair a Caixa 
del Penedès la seva confiança i  felicitar als participants, 
pioners en l’experiència, per la seva predisposició i 
capacitat, i com no! el desig d’immillorable sort per a 
tots ells.

                Redacció
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A només uns minuts de Ribes, fent camí lleuger a peu, un altre de les cases que els anys no han deixat perdre és 
aquesta, un lloc destacat en el pasiatge agrícola que ens envolta, i fins i tot privilegiat durant segles passats, molt 
proper a sota-Ribes, un dels nuclis importants en el creixement posterior del poble. A  d’altres masies com can 
Ramonet, can Ramon o can Parisi, i tota la banda de la Serra, els succeeix més o menys el mateix. La distància 
que avui ens pot semblar llunyana,  no era tanta.

La Maria Ar�gas Bu� i la seva germana Trini, són, entre d’altres,  
un dels tes�monis que avui en queda de la vida, durant els seus 
vint anys d’estada, d’aquesta masia i la seva gent. Anteriorment 
a elles però, aquestes parets gruixudes de pedra, n’han vist 

passar-ne molts més, com en el cas del seu pare: l’Anton Ar�gas 
Colomer. Va néixer l’any 1906  a la Masieta, i era fill de la Maria 
Colomer Mestre i d’en Josep Ar�gas Albà, que provenien d’una 
altra generació que també va viure-hi durant temps. Ell va 
pendre el relleu en les feines de pagès, i es va cuidar de les 
vinyes, avui dia encara produc�ves i properes al mas, i de tots 
els garrofers que també tenen. 

Primerament, juntament amb la masia de can Ramon, que 
està molt propera, eren una mateixa hisenda, tot i que més 
endavant es van dividir, esdevenint la Masieta d’aquesta 
par�ció. La casa s’ha man�ngut igual, excepte un pe�t corral 
que hi havia an�gament adossat a mà esquerra, i en general, els 
seus voltants, amb mig mur de pedra davant de la casa. 

Com a la majoria de masies, al celler bótes a cada banda, i unes 
habitacions i una sala molt grans. N’hi havia una pel mossu que 
hi feia guarda constant: entre d’altres, en Josep Castellví fou el 
primer i més endavant en Víctor Comella, del poble d’Artés.

L’Anton Ar�gas es va casar amb la Mercè Bu� Grau, ribetana i 

LA MASIETA

per Núria Martí
D e  m a s  e n  m a s

Imatge antiga de la Masieta, amb els seus pins característics al 
davant. Al fons, a mà esquerra, el cim del Montgròs.



L’Altaveu nº 46 any 2009                                      03

del carrer de la Palma. La seva primera filla, la Maria Ar�gas, va 
néixer al 1934 i tres anys després ho va fer la Trini. Van arribar a 
passar tota la seva joventut a la Masieta, que en aquella època 
recorden que pertanyia a en Jaume Cuadres. 

La infància al costat del seu pare al cap del temps, però, 
s’escapçà. La guerra civil se’l va endur, primer, malalt, als serveis 
mèdics de Santa Coloma de Farners, després de la Batalla de 
l’Ebre. Era el gener de 1939. Degut a aquesta pèrdua, en Ramon 
Bu� va fer-se càrrec de les feines del  mas, on seguia vivint 
l’àvia, la Maria Colomer, amb la Mercè i les  seves dues filles, la 
Maria i la Trini.

Fins al 1955 s’hi van estar. Abans d’això, durant tots aquells anys 
la Masieta va �rar endavant i també diversos parcers de Ribes 
hi treballaven de forma constant. La finca també tenia alguns 
animals, a banda de vinyes, i per ajudar-se uns i altres feien 
servir el mètode torna-jornal. Qui disposava de cavall per anar a 
llaurar  treballava les terres de l’altre, i aquest, com a intercanvi, 
anava a la vinya durant un dia i mig sense cobrar jornal. 

Encara sense maquinària agrícola a les vinyes ni tampoc 
tractors, les feines abans eren diverses i tot el procés de plantar 
ceps o cavar es feia a mà. Quan bufava marinada, i era temps 
de batre el blat, el corró feia tombs a l’era, i després es llençava 
enlaire, per separar-ne la palla del gra.

Quan la Maria i la Trini es van fer més grans, aprendre a cosir 
els va agradar. Feien peces de punt o llana, i amb els anys la 
seva afició va augmentar. Havien anat fins i tot a Vilanova i a 
Cubelles, en bicicleta, per aprendre a fer guants. Més endavant 

La mare de Maria Colomer Mestre, asseguda al portal de la cuina.

L’Anton Artigas Colomer als anys 20.
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van �ndre la primera màquina de cosir, que els va marcar l’inici 
d’un ofici al que s’han dedicat durant tots aquests anys. 

Altres estones, com no, les omplient jugant. A remenar la terra, 
a collir figues, a córrer pel bosc. Es feien càrrec dels conills i dels 
pollastres, que al gener ja tenien per tot l’any. També era un 
costum els dissabtes, en tartrana, anar  a Vilanova,  al mercat.

I amb tot això, les vides de generacions an�gues, com sempre 
passa, es van apagant. És com els llums de carbur, la seva 
claror no sempre és constant. La Maria Colomer, la Mercè i les 
nenes de la Masieta van acabar marxant, i les terres i el mas 
van passar a ser ocupats després per en Joan Mar�, de can 
Montaner. Els úl�ms onze anys s’hi han establert les Bodegues 
Artesanals del Penedès, que es van dedicar al principi de la seva 
arribada, a la criança de diferents �pus de vi i a la conservació 
de la casa.  I a fer si més no, d’alguna manera o altre, que hi hagi 
vida novament a les parets d’un mas.

La Mercè Butí Grau amb les seves filles, la Trini i la Maria.
La Maria i la Trini, aquesta última asseguda al safareig.              
A la Masieta varen treballar l’Emili Mestres Farriol (després 
paleta del carrer d’Andreu Malgà), Xicayo (del carrer de Sant 
Josep i sempre anava a la vinya d’en Xicayo), Tomàs de can 
Plom (fill de can Bertran), Anton Muntaner Pinzell que fou 
parcer i més tard pastor de can Marcer de la Penya i Marcel.lí 
Raventós, en Juliana. 

La Mercè Butí al portal de la Masieta, i la Maria i la Trini 
assegudes al pedrís.Imatge de la Masieta durant l’adequació del camí d’accés.
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El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

Quina mena de futur ens espera? Se’ns enduen, 
per motius ben diferents, personalitats i persones 
que per la seva vida o la seva mort, ens impulsen a 
l’inevitable exercici de la reflexió. 

El primer, indubtablement per l’ impacte, la injustícia 
i la barbàrie és l’assassinat de la nostra veïna Hilda. 
Un altre cas de violència masclista. Un altre exemple 
de mediocritat impune, quan la nostra societat 
encara no entén, però sobre tot no assumeix, les 
dificultats que la convivència entre la supèrbia 
masclista i l’emancipació femenina suposen avui en 
dia. Mecanismes de prevenció, lleis de protecció, 
campanyes de sensibilització i l’educació, que és, o 
hauria de ser, l’espai on es declamen i ensenyen els 
drets fonamentals, sempre queda arraconada. 

Feina tindrem a canviar el món si seguim així! I 
mentrestant, la maquinària de la indefensió, continua 
cercant l’engranatge per mantenir-se segura, amb 
l’objectiu tan primari com necessari de trobar espais 
de supervivència. És imperdonable. És trist. És 
repugnant. I encara més, tot allò que no arriba a 
deixar-se veure i que queda replegat a les parets 
d’una casa, entre el llit i els fogons és igualment 
denunciable. La violència, els crits, la intolerància, 
són filles de la indiferència i de la ignorància. Ja ho 
sabíem. Encara més trist. Així, només cridant ben 
fort la més mínima injustícia i maltractament, cridant 
ben fort el vull aprendre, vull saber, vull implicar-me... 
potser només així podrem aconseguir alguna de les 
petites coses que remouen entranyes i canvien les 
coses.

Com l ’Hilda, sovintegen i conviuen una infinitat de veus 
silenciades, algunes ja per sempre, i d’altres en silenci, 
mentre no fem res per evitar-ho... Ahí lo dejo...

I la segona reflexió... Una crònica més llunyana en el 
temps per una setmana... la desaparició del mestre 
Udaeta. Mestre de les castanyoles, coreògraf, 
ballarí, amic de les seves amistats, ciutadà il·lustre 
aquí i a Berlin... Qui per molts anys va ser protector 
i benefactor del nostre emblemàtic Castell. Qui una 
tarda, enlluernat pel paisatge rural, urbà i humà 
de les nostres terres, va decidir optar per quedar-
s’hi. Es va enamorar aquí, dia rere dia, de qui el 
va acompanyar, protegir, ajudar i promoure. Les 
històries d’amor poden deixar empremta. Nosaltres 
en som testimonis. 

En pocs dies, la cara i la creu. En pocs dies hem 
pogut copsar com la vida se’n va i deixa petjades de 
lluita, de reconeixements i d’injustícies. 

Qui va dir que la vida ens ho dóna tot? La mort, a la 
seva manera i amb el seu dolor, ens dóna arguments 
per la vida... Serà qüestió de saber triar... 

La Juani

PD... Ateisme a banda, em quedo evidentment amb 
la cara i denuncio la creu... 

CRÓNICA NECROLÒGICA
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Corren els temps que corren 
econòmicament parlant, i és 
inevitable comprovar com famílies 
establertes socialment en un 
àrea de subsistència suportable, 
s’enfonsen amb els inconvenients 

que comporta l’augment de l’atur i en conseqüència 
l’ofec d’hipoteques i extres adquirits en moments on 
l’esplendor econòmica que predicaven els nostres 
polítics, contagiaven fins i tot a les famílies més 
humils per a prosperar en status dins una bombolla 
que un cop esclatada ha enganxat a una part força 
important de la nostra societat.

Així doncs ens complau comprovar com s’activa 
un ampli ventall d’accions socials des de diferents 
estaments, encara que malauradament sigui evident 
la insuficiència dels mateixos.

És en aquest moment quan  associacions, entitats i 
fundacions posen en marxa petits projectes solidaris 
per, lluny de solucionar el problema, aportar a petita 
escala, granets de sorra per alleugerar el sobrepès 
que suporten els serveis socials.

Concretament en el nostre municipi i encara que no 
ho sembli, són moltes les famílies necessitades de 
recursos tan bàsics com els aliments i la roba. Les 
necessitats hi són i els recursos, s’han de buscar, 
trobar, i poder dur a terme amb l’ajut i la col·laboració 
de les màximes persones i institucions.

El Voluntariat de St. Camil i la Família Camiliana 
han engegat recentment un projecte solidari de 
repartiment d’aliments a les instal·lacions cedides 
pels Religiosos Camilos. L’iniciativa es projecta 
amb una línia establerta de continuïtat i suport a les 
famílies necessitades del nostre municipi.

Per una part, el personal són voluntaris de Sant 
Camil, persones que a partir de dues hores de 
disponibilitat setmanal desenvolupen tasques que 
van des de l’acompanyament a la residència de 
l’hospital, a tasques per cobrir la infraestructura 
que comporten els diferents projectes engegats pel 
voluntariat.

Encapçalat per l’Amàlia Pintado com a responsable, 
un ferm equip de persones uneixen dedicació i 
esforç per fer possible que en diferents vessants 
siguin cada cop més les persones beneficiades dels 
seus serveis.

C
ris

tin
a 

P
er

el
ló
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Per dur a terme aquest projecte iniciat recentment, 
s’han rebut donacions fent una crida des de la 
Capella de l’Hospital, on la iniciativa ha estat molt 
ben acollida i la resposta igual de positiva, fet 
que ha portat als organitzadors a pensar que si el 
problema es tan real i proper i les xifres de persones 
necessitades són, segons estadístiques, més altes 
del que semblava en un primer moment, cal ampliar 
i reorganitzar el projecte amb l’ajut de l’ ajuntament 
del nostre municipi, per poder donar l’atenció i la 
cura que mereix.

Ens comenta l’Amàlia i el seu equip que s’han 
posat en contacte ja amb la regidoria pertinent 
del nostre ajuntament per demanar recolzament a 
nivell burocràtic, i també  amb el Banc d’Aliments 
i una associació per a productes frescos amb qui 
esperen també rebre breument una resposta. També 
han començat a través d’una carta de presentació, 
a sol·licitar l’ajut  de comerços i empreses que 
poden col·laborar amb la donació de producte o bé 
econòmicament, igual que fins ara s’ha fet a nivell 
particular.

Paral·lelament han obert una línia on la donació és 
en aquest cas de roba, material que fins ara prové de 
la voluntat de particulars i que estan mirant d’ampliar 
amb la possible col·laboració d’altres associacions.

De moment els lliuraments d’aliments es fan amb 
una freqüència quinzenal el 2n i el 4t dimecres de 
cada mes, darrera de La Casa de Tots, dins el recinte 
de l’Hospital Residència Sant Camil, (just entrant a 
mà esquerra). Aquests lliuraments han augmentat 
en número de sol·licitants cada cop més, el que 
fa que els organitzadors hagin d’agilitzar al màxim 
la possibilitat d’ampliar el projecte, a la vegada 
que d’unificar criteris i pautes de les necessitats a 
cobrir per no cometre errors en la criba de famílies 
necessitades. És per això que la col·laboració amb 
l’ajuntament i el departament de benestar social és 
imprescindible.

Aquesta obra social promoguda per les inquietuds 
i la capacitat d’ajut del Voluntariat de St. Camil, les 
col·laboracions dels particulars, les aportacions de 
comerços i empreses, els ajuts d’associacions i el 
recolzament del ajuntament, mirarà de pal·liar en la 
mida del possible, una realitat que per dur que sigui 
reconèixer, hi és, és molt a prop, i som molts els que 
hi estem exposats.

Si vols posar-te en contacte amb Voluntariat Sant 
Camil per:

Formar part de l’equip de voluntaris.

Fer donació d’aliments, diners o roba.

Rebre aliments o roba.

Responsable del voluntariat: 

Amàlia Pintado,  Mòbil  650 39 43 26

Voluntariat Sant Camil Tel.  93 896 00 25 , ext. 3809
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Laura Escofet i Rigual
Dietista-Nutricionista
Especialitzada en Trastorns 
de la Conducta Alimentària

c/ Havana, 18 1er 3a  Tel. 93 815 15 17
Vilanova i la Geltrú

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

dietistaescofet@gmail.com

Canvis fisiològics i les seves solucions:
1. Reducció de la sensació de gana perquè es gasta 

menys energia al final de dia. 

� Per evitar un augment de pes continu i acumulatiu, 
cal menjar aliments saciants i amb menys carrega energètica 
i, si és necessari, reduir una miqueta la quantitat dels plats 
consumits. Es recomana el consum de verdures, fruites, 
substituir els làctics sencers per desnatats i els cereals 
sencers pels integrals, realitzar coccions pobres en greixos 
(vapor, bullit, brasa, papillot, planxa, etc.) i evitar aliments 
precuinats. L’alimentació ha de ser més equilibrada que 
mai, consumint tot tipus d’aliments.

2.  Disminueix la set.  Igual que en d’altres edats el cos 
necessita molta aigua però els senyals que informen d’aquest 
requeriment no ho fan amb la mateixa eficàcia. Això pot conduir 
a un estat de deshidratació. 

� S’ha de beure aigua encara que no es tingui set, 
ja que la sensació de set apareix quan nostre organisme ja 
presenta un grau lleu de deshidratació. Ho podem aconseguir 
a partir del consum d’aigua de beguda, té, infusions, brous, 
cremes de verdures, verdures, hortalisses i fruites. 

3. Alteracions en el sentit del gust. Existeix una 
reducció en la quantitat de papil·les gustatives, fet que comporta 
una disminució de la percepció de la intensitat dels sabors. 

Sense adonar-se’n s’augmenten les quantitats de sucre i sal 
per tal de compensar el pobre sabor. Això facilita una tendència 
a l’abús d’aquestes substancies tan poc recomanades. 

Tanmateix, altres sentits com la vista i l’olfacte poden veure’s 
afectades. Els estímuls visuals i aromàtics, tan relacionats amb 
l’apetència pels aliments, es perceben pitjor. 

� Cal millorar les preparacions culinàries i la presentació 
dels plats per compensar aquest problema perceptiu. 

CANVIS EN L’ALIMENTACIÓ 
A LA TERCERA EDAT

Una bona opció per substituir la sal és condimentar 
els plats amb especies aromàtiques (pebre, orenga, all o 
julivert), llimona: ens aportaran sabor i cap complicació. 

4. Modificacions en la dentició.  La capacitat de mastegar 
es pot veure afectada degut a problemes bucals i dentals, fet que 
pot conduir a limitar la variabilitat d’aliments, ja que és difícil 
prendre determinades consistències.

� És important mantenir una higiene bucal adequada, 
acudint al dentista com a mínim un cop a l’any.  

5. Deteriorament de la motricitat.  La força muscular 
disminueix, i si a aquest fet li afegim tremolors o gestos 
imprecisos, la preparació i el consum d’aliments es veu 
limitada. 

� Hauríem de realitzar exercici físic 3-4 dies a la 
setmana (natació, caminar, gimnàstica), sense oblidar 
l’augment de l’activitat física diària (pujar escales, anar a 
comprar a peu, entre altres). 

6. Alteracions intestinals. Hi ha un alentiment del trànsit 
intestinal i s’afavoreix a l’aparició de restrenyiment.  

� Per això cal una dieta rica en fibra i residu: pa i cereals 
integrals, llegum, fruita, verdura, fruits secs, llet i carns.

Ningú dubta que la millora en el nivell de salut de la població ha recaigut sobretot en un notable increment de l’esperança 
de vida. No obstant, l’envelliment és l’última etapa de canvis fisiològics que, igual que les anteriors (pubertat, 
maduresa...), exigeix un procés d’adaptació a una nova situació; sense renuncies però canviant alguns hàbits, com ho 
és la forma en que ens alimentem. 



S
A

LU
T

Dr. Chiappinelli
Director y fundador del Centre 

Chiropràctic de la columna 
vertebral de Sitges y 

Barcelona www.quiropractic.es

Para su total seguridad debe confiar su salud y su columna vertebral a un 
auténtico profesional, doctor en quiropráctica o doctor en medicina con 
especialidad en este campo.

“LA SALUD DE LA ESPALDA DE TU HIJO DEPENDERÁ DEL CUIDADO QUE LE DES HOY” 

Para más información sobre la quiropráctica o del Centre Chiropráctic de la Columna Vertebral del 
Dr. Chiappinelli consulte: www.quiropractic.es o llame al: 93-8110101 Sitges o al : 93-4875035 Barcelona.
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LA QUIROPRÁCTICA 
Y EL CUIDADO DE 
SU HIJO 1ª parte 
La niñez con sus juegos, caídas y accidentes, 
constituye a menudo una etapa de mucho 
riesgo en la vida. Aunque los niños parecen de 
goma, ¡no lo son! Los golpes, incluso los más 
leves, producen daños en la columna vertebral, 
amenazando la salud actual y futura de su hijo.

Recientes estudios han demostrado que el 80% 
de los problemas de espalda en adultos tienen su 
origen en la niñez. En su inicio, estos trastornos 
pasan desapercibidos porque a simple vista no 
hay nada anormal y no suele haber dolor.

Afortunadamente cada vez más padres se dan 
cuenta de que, para prevenir los problemas de 
salud, las revisiones periódicas de la columna 
son tan imprescindibles como lo son las de la 
dentadura, del oído y de la vista.

Los traumas de la niñez
El parto es a menudo el primer trauma. Incluso 
nacimientos aparentemente sin problemas 
pueden causar daños en la columna vertebral. La 
situación se agrava aún más cuando se recurre a 
fórceps, ventosas, etc.

Los niños en la primera fase de la infancia, al 
ser extremadamente activos, pueden sufrir más 
daños en la columna en un solo día que algunos 
adultos en un año entero.

En la edad escolar, se añaden los riesgos 
vinculados al uso de escritorios y sillas no 
adaptadas a su morfología, mochilas pesadas, 
lesiones deportivas, etc.

Repercusiones sobre la salud
Al hacer presión sobre la columna vertebral, 
estos traumas crean interferencias en el 
sistema nervioso (hay que recordar que la 
columna protege la frágil médula espinal), 
poniendo en peligro la salud de su hijo.

A continuación exponemos algunos de los 
problemas de salud relacionados con disfunciones 
de la columna o el sistema nervioso, a los que 
ayuda a poner remedio la Quiropráctica:

- Problemas de crecimiento

- Deformidades de columna (escoliosis, cifosis,etc.)

- Dolores de cabeza y de espalda

- Infecciones de oído

- Asma

- Alergias

- Enuresis (mojar la cama)

- Hiperactividad y problemas de aprendizaje

- Cólicos del bebé

Los padres 
de hoy en día 
entienden que 
el cuidado de 
la columna 
vertebral es 
vital para la 
salud de su 
hijo.
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1. A molts països del món, els 
bolets no els diuen res i no hi 
perden ni un segon; són un fruit 
que no els fa el pes.

2. Aquí no. És diferent, i la gent a la 
tardor se’n va a muntanya corrent 
com si perdés la raó

3. Per això quan un no hi toca o 
actua com un ximplet li diem que és 
un tanoca o bé un tocat del bolet.

5. Els bolets són un menjar; són 
com la carn vegetal que si hom els 
sap triar ben segur que no fan mal.

4. El bolet ens aprofita  com les 
móres i els aglans; és allò que diu 
la dita: de les pedres en fem pans.

6. Duen fibra, proteïnes vitamines i 
folats, no tenen ossos ni espines, ni 
causen ventositats.

8. Si t’agraden amb afany, un cop 
nets i trossejats, podràs menjar-ne 
tot l’any si te’ls guardes confitats.

12. El poble els ha batejat amb la 
gràcia que ho sap fer. Fixa’t en aquest 
llistat. Sonen tots la mar de bé.

10. Del rovelló, els de Girona solen 
dir-ne pinetell. Pinenca en diuen a 
Osona i paratge a Sabadell.

11. No t’estranyi si hi ha gent 
que s’hi faci un embolic i digui 
mataparent al que tu dius molleric.

7. Els podem menjar a la brasa,  
amb ou, amb carn ben guisats, o 
amb amanida de base. Admeten 
molts combinats.

9. Hi ha bolets de tota mena i 
alguns tenen més d’un nom. 
Com la iaia els anomena, no els 
anomena tothom.

Text: Joan Vilamala, 2008

AUCA DEL BON 
BOLETAIRE
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20. La llei del bon boletaire cal que 
tinguis molt present: mirar molt, 
no cridar gaire i saber on queda 
ponent.

19. Cull els bolets sense pressa, i 
vés augmentant l’estoc, i si un bolet 
no et fa peça no l’arrenquis del seu 
lloc.

18. Ajuda’t amb la navallai si cal 
amb el bastó. La vista és el que 
treballa i un xic la intuïció.

17. L’equipament adequat 
acostuma a ser un cistell, una 
gorra, bon calçat i no dur llana al 
clatell.

24. Amb la taula ben parada i els 
bolets cuinats, al plat,  paladeja’n la 
menjada. I aquesta auca s’ha acabat.

22. Així, quan siguis a casa en veure 
el cistell plenet ningú no et tractarà 
d’ase i es trauran tots el barret.

23. També es fan exposicions i 
concursos de bolets a Berga i altres 
racons, i se’n cullen com llonguets.

15. Per anar a caçar bolets cal que 
miris quin temps fa i què diuen els 
experts. Si ha fet vent deixa-ho 
estar.

13. Llengua de bou, albareny, 
apagallums, barretet, cama-sec, 
pebràs, sureny, peu de rata i 
escarlet.

14. Cogomella, rebassola ou de 
reig, rossinyolic llenega, cep, 
cremallola camagroc i fredolic.

21. Si havent fet una sortida ben 
pocs bolets has trobat, perquè no 
et prenguin la mida compra’n uns 
quants al mercat.

16. No hi vagis mai amb la colla 
com quan vas a fer el vermut; 
tampoc a mata-degolla,  i no deixis 
el bosc brut.



La Fil.loxera

El   noble   sucEl   noble   suc
Hi havia una vegada... (II)

Però van ser les conquestes de l’Imperi Romà les que van 
absorbir els coneixements vinícoles dels conquerits 
per expandir-ne una cultura i una manera de viure.

Perdent el seu centre de distribució per la 
destrucció de Pompeia amb el Vesubi, els 
romans, de la mà de l’ emperador Juli Cèsar,  
expandeixen per la Gàlia (ara França) tota 
la seva cultura vínica, conformant inclòs les 
zones vinícoles (excepte l’Alsàcia)  avui tan 
reconegudes.

Es descobreixen les voreres dels rius com a zona 
privilegiada per al cul�u del raïm, sent a més una via de 
transport eficaç. Tota aquesta civilització, genera sedentarisme i 
crea una sobreproducció de vi, que obliga a la prohibició durant 
més de dos cents anys de plantar-hi noves vinyes, recurs emprat 
també en polí�ques més recents. És potser gràcies a aquesta 
limitació que es té més cura en l’elaboració. 

Tot i que ‘heretat’ d’altres cultures, els romans aporten a la 
vinificació avanços tan importants com l’àmfora o la barrica, 
aquesta úl�ma copiada als bàrbars germànics que la u�litzaven 
en la seves cerveses.  Els vins se segueixen clarificant amb 
productes com el marbre en pols, cendra o peix i de vegades 
deixant-los envellir prop de xemeneies perquè aquest agafi un 
sabor fumat molt agraït pels consumidors.

De l’expansió de l’Imperi per Hispània, establida mitjançant 
la triada mediterrània (blat, vinya i olivera), en destaca més la 
seva producció d’oli que no pas la del vi. Tot i que aquesta era 
notable, van ser els nostres olis els productes més reconeguts 
arreu, permetent als poderosos mantenir el monopoli dels seus 
privilegiats vins francesos o italians.

Encara que la disciplina militar de l’Imperi no perme�a els 
excessos amb el Déu Baco, va ser amb els romans que el vi 
assoleix la categoria de producte de consum habitual, arribant 
a ser d’ entre un i cinc litres per persona al dia, barbaritat 
culminada per triomfals bacanals on es podien arribar a 
consumir tres o quatre milions de litres en poques jornades. 
(Lúpulo, 90 a.C.) 

Tot i aquest desmesurat consum, seguien 
exis�nt prejudicis socials que dis�ngien entre 
rics i pobres, deixant per als menys afortunats 
begudes inferiors com la cervesa o vins de 
fruites i cereals amb flors o herbes.

En aquesta època proliferen personatges molt 
propers al poder, epicuris notables, que amb la 

seva imaginació creaven llocs on el plaer per als 
convidats rivalitzava amb els mateixos Déus, tot i que el 

final d’alguns d’ells no fos el més desitjat.

Els emperadors com Claudi, Cal·lígula o el mateix Neró, 
sucumbeixen a la barbàrie i en construeixen la caiguda de 
l’Imperi conduïts per un trastorn mental, posteriorment 
anomenat saturnisme crònic i atribuït a l’excessiu consum de 
vi (Saturn era el Déu que cuidava les vinyes), quan en realitat 
es produït per la inges�ó con�nuada de plom, potser del que 
s’u�litzava per folrar l’interior de les àmfores dels vins més 
nobles.

Posteriors civilitzacions augmenten el consum tot i que no 
aporten gaires novetats. 

A la Hispània, amb l’arribada dels Àrabs, les vinyes són 
abandonades degut a la prohibició dels seus fidels de veure vi. 
Tot i que  l’Alcorà en prohibia el consum, no ho feia amb el cul�u 
del raïm i així, gràcies al costum vinícola, es recuperen gran part 
de les plantacions.  

El final de la Reconquesta i coincidint amb l’ intercanvi en el 
guió de l’ història entre Boabdil i Colon, comença l’expansió de 
l’imperi Espanyol, portant en el seu segon viatge a les ‘Amèricas’, 
entre altres, plantes i coneixements per poder elaborar vi.

L’embriaguesa no fa vicis, només els evidencia.  Sèneca.
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per
Ramon Prats El bon menjar

Ingredients per a 4 persones:

1 quilo de patates vermelles (red pontiac)

400 grs. de xoriço de La Rioja picant

1 ceba grossa

1 pebrot verd

1⁄2 pebrot vermell

1 tomàquet

1 bitxo (opcional)

Elaboració :

En una cassola sofregiu  la ceba a 
trossets petits amb oli d’oliva,  a mitja 

cocció tireu el xoriço i els pebrots a 

trossos, finalment afegir el tomàquet i el bitxo i espereu que redueixi a foc lent.

A continuació talleu i al mateix temps trenqueu les patates a trossos (així deixaran anar la fècula i 
quedarà el suc més espès), incorporeu-les al sofregit i cobriu-les d’aigua. 

Rectifiqueu de sal, tapeu la cassola i deixeu coure fins que les 
patates estiguin cuites.

Bon profit.

Patates a la riojana
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Francesc Macià i Llussà va néixer a Vilanova i la Geltrú el 
21 d’octubre de 1859, va ser militar, polític i president de la 
Generalitat de Catalunya. Personatge emblemàtic de la nostra 
història era conegut popularment com L’Avi.

Biografia

L’exèrcit espanyol va comptar amb la seva presència com a tinent 
coronel fins que, després de condemnar l’atac d’alguns oficials 
espanyols al setmanari La Veu de Catalunya i a la revista CuCut 
(1905), es va veure obligat a abandonar el lloc i la graduació per 
no haver de consentir l’injustícia, en lloc de claudicar i ascendir a 
grau de coronel.

El 21 d’abril de 1907 es presenta com a diputat de Solidaritat 
Catalana a les eleccions per Barcelona i les Borges Blanques, 
origen de la seva família. A Santoña, on es trobava exiliat, rep 
la noticia d’una victòria on la formació aconsegueix 44 dels 47 
diputats de Catalunya.

La seva trajectòria política el va portar a ser reelegit en els anys 
1914, 1916, 1918, 1919, 1920 i 1923. Època on també a l’any 
1919 va fundar la Federació Democràtica Nacionalista que va 
servir com a precedent perquè el 1922 crees un moviment destinat 
a agrupar el catalanisme radical anomenat Estat Català.

Eren temps difícils pel catalanisme quan al setembre de 1923 
en plena dictadura de Primo de Rivera en Macià es veu obligat 
a refugiar-se a Perpinyà on el moviment recentment creat 
agafa força en la clandestinitat en contacte amb anarquistes 
i comunistes a través de qui es genera l’ajut econòmic de 
comunitats catalanes residents a Amèrica del Sud. Tots els 
actes d’insurrecció produïts a l’estat son recolzats per aquest 
moviment i fins i tot el 1925, en Macià demana suport a Moscou 
per la independència de Catalunya.

Una acció armada contra la dictadura de Primo de Rivera des 
de la Catalunya Nord (fets de Prats de Molló) a l’any 1926, varen 
donar molta popularitat a Estat Català tot i que la gesta va ser 
avortada per la gendarmeria francesa.

Macià va viure en exili a Bèlgica, Argentina i a l’Havana. Conangla 
i Fontanilles va col·laborar amb en Macià per a fundar un partit 

on ell va ésser president 
(Partit Separatista 
Revolucionari) i on va 
aprovar la constitució 
d’una futura República 
Catalana a l’any 1928.

Exili que va finalitzar amb la 
caiguda de la dictadura del 
general Primo de Rivera, va tornar a Catalunya el 22 de febrer 
de 1931 incorporant-se políticament a  Esquerra Republicana on 
la seva organització Estat Català va gaudir de certa autonomia 
interna.

Ràpidament, l’abril del mateix any es celebren les eleccions 
municipals espanyoles on el seu partit rep la majoria i en Macià 
es presentà a la presidència de la Diputació de Barcelona amb 
la intenció textual de “prendre possessió”. Intenció a la que el 
president de la Diputació en aquells moments en Joan Maluquer, 
li respongué amb la frase, “només li cediré el palau per la força” 
. Macià, posant-li la mà sobre l’espatlla va dir “consideri-ho un 
acte de força”. 

La República Catalana va ser proclamada dins una federació 
de Repúbliques Ibèriques en compliment del pacte de Sant 
Sebastià (1930), fet que gairebé a la vegada que en Niceto Alcalá 
a Madrid, fou a Catalunya per en Macià anunciada, des del balcó 
del Palau de la Generalitat de Catalunya.

El govern provisional de la República, amoïnat per la declaració 
d’en Macià fa cridar als ministres, Fernando de los Ríos, Marcel·lí 
Domingo, i Lluís Nicolau d’Olwer, els que desprès de tenses 
converses arriben a l’acord a través de la recuperació d’un nom 
històric de resoldre el conflicte amb la resolució de que un consell 
format a Barcelona sigui qui actuï com a govern de la Generalitat 
de Catalunya. Es crea una nova fórmula d’autonomia catalana.

Una de les tasques més rellevants del govern provisional era 
redactar un estatut d’autonomia que es va ultimar en una ponència 
celebrada a Núria el 20 de juny de 1931 i consultada posteriorment 
als ajuntaments catalans que varen pronunciar-se a favor, igual 
que el cos electoral.

M.H.Sr. Francesc Macià i Llussà, 
primer president de la Generalitat de 
Catalunya restaurada.

L’any Macià
2009
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Una de les tasques més rellevants del govern provisional era 
redactar un estatut d’autonomia que es va ultimar en una 
ponència celebrada a Núria el 20 de juny de 1931 i consultada 
posteriorment als ajuntaments catalans que varen pronunciar-
se a favor, igual que el cos electoral.

La definició de Catalunya com a Estat autònom dintre la 
República espanyola i la imatge d’aquesta com a federació 
voluntària de pobles s’avançava al procés constituent 
espanyol, que havia de ser la tasca del parlament que 
sorgiria de les eleccions generals a celebrar el 28 de juny del 

L’enterrament de Francesc Macià el 27 de desembre de 1933 fou un dels 
actes de dol més multitudinaris esdevinguts mai a Catalunya.

Francesc Macià, proclama la República Catalana, hores abans 
que a Madrid es proclami la República Espanyola.

mateix any. De fet, la Constitució de la Segona República 
espanyola, aprovada el 9 de desembre de 1931, no establí 
un Estat federal, sinó un «Estado integral compatible con 
la autonomía de municipios y regiones». Calgué, en 
conseqüència, adaptar l’Estatut de Núria, que, un cop 
reformat, fou promulgat el 15 de setembre de 1932 sense 
sotmetre’l de nou al plebiscit dels catalans.

Des del 28 d’abril del 1931 en Macià va ser president 
del govern provisional de la Generalitat fins que va ésser 
elegit president el 14 de desembre de 1932 per formar el 
primer govern de la Generalitat estatutària. Càrrec que va 
regir fins a la seva mort en el 1933

L’Avi, com era conegut popularment en Francesc 
Macià, morí a  Barcelona, el 25 de desembre del 1933 , 
reconegut i estimat per un entorn que va manifestar en el 
seu enterrament un sentiment de dol que difícilment s’ha 
reproduït en la Catalunya actual.
(Imatges extretes de Publicacions del Parlament de Catalunya.)



MAR I SOL

Vestida de blau turquesa,

t’estavelles contra les roques

que et frenen, esdevenint mansa

i arribes besant tímidament la sorra.

Un afeblit sol acaricia la cala

amb tèbia escalfor de tarda de març

i reflecteix el seu llarg rostre al bell mirall

dibuixant un riu de llum emmarcat en plata;

minúscules espurnes d’or em piquen l’ullet

mentre tot va mutant de color, d’intensitat

en un capvespre que amb màgia decau.

Em regales una densa aroma que em penetra,

que ensumo amanida de brisa i salabror marina,

i l’astre dibuixa un quadre cromàtic perfecte

en una mar arrissada, ara plàcida i amiga.

Mentrestant, el sol esdevé carbassa,

s’abriga amb els núvols que l’acompanyen

i marxa mandrós a amagar-se a l’horitzó;

 ens diu adéu lluint el vestit de seda taronja.

I jo, assegut a la roca, miro a banda i banda;

sento com ella rugeix i calla tranquil·la i serena,

mentre el dia s’apaga i ell, ja del tot, s’amaga.

Pau Fleta
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25 anys de Prínceps, 
una veritable novel.la de 
Josep Maria Carandell

Es torna a 
presentar l’obra 
Prínceps de 
Josep Maria 
Carandell, el 
proper dijous 29 
d’octubre a la 
Llibreria Laie 
(carrer de Pau 
Claris) de 
B a r c e l o n a . 
L’acte anirà a 
càrrec de dos 

dels millors escriptors actuals de Catalunya: Joan de 
Sagarra i Sergi Pàmies.
Prínceps va ser escrita entre Barcelona i Ribes i va 
ser acabada fa 25 anys, el setembre del 1984.
La novel.la toca aspectes essencials d’entendre la 
vida de l’escriptor, especialment s’explica el final 
personal de l’adolescència i també els canvis entre el 
món de la ciutat i del camp. L’obra esta situada en el 
món de l’inici de la dècada dels 50 del segle XX. I és 
narrada per un dels tres protagonistes, l’Eloi Abelló, el 
nom familiar del seu tiet que es trobava cada dia 
jugant a escacs al carrer del Pi amb el pare dels Tort 
fins que un dia en Tort ja no va venir i l’Abelló va voler 
escriure la seva biografia i sempre repetia la mateixa 
pàgina. I eren històries molt interessants perquè ja en 
Josep Pla el va conèixer a Berlín abans de la Segona 
Guerra Mundial i ho va deixar escrit. I es podria 
escriure sobre les xerrades de tardor de Carandell, a 
l’Onze de Setembre i al Pi, sobre Kavafis i Pere 
Gimferrer, sobre Espriu i Gaudí. No es poden oblidar.
Prínceps és una veritable novel.la i el que he explicat 
han estat trets de la vida d’un gran escriptor, d’un 
temps i del nostre poble. 
            Josep-Lluís Palacios  



LES OBRES DE VIANALITZACIÓ 
DELS CARRERS NOU I COMERÇ 
DE RIBES JA ESTAN EN MARXA
L’actuació s’acabarà abans de final d’any i 
redefinirà els carrers en eixos cívics i comercials

A finals de setembre van començar 
les obres de millora  del carrer 

Nou (entre els carrers Jaume Balmes 
i Sitges) i carrer Comerç que han de 
contribuir a redifinir els usos d’aquests 
vials, tot guanyant espai per a la circulació 
dels vianants i pacificant el trànsit rodat.  
Alhora es millorarà en general la imatge 
urbana de la zona, amb la reducció de 
vehicles, el soterrament dels contenidors 
d’escombraries, la dotació de mobiliari 
urbà, arbrat, la renovació de la lluminària,  
clavegueram i la supressió de barreres 
arquitectòniques. 
La vianalització dels espais, que es 

Butlletí de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes - Octubre 2009

Estat de les obres del carrer Nou a principis d’octubre.

convertiran en eixos cívics i comercials, 
es farà configurant els carrers com a 
plataforma única (una única alçada) i 
com a mesura pacificadora del trànsit 
rodat, que serà restringit i regulat. Tot i així 
es delimitarà mitjançant la diferenciació 
de paviments.
El projecte té un pressupost d’un milió 
d’euros, dels quals es preveu que els 
propietaris dels immobles n’hauran 
d’assumir un 20%, en funció del valor 
cadastral de la seva propietat. No obstant, 
l’Ajuntament espera rebre alguna 
subvenció per poder reduir les 
contribucions especials dels veïns. 

LES OBRES TRAM A TRAM

TRAM 1: ENTRE JAUME BALMES I 
CARDENAL FRA VICENÇ 

Aquest tram serà prioritàriament pels 
vianants. Constarà d’una franja 
central per a ús de vehicles i dues 
franges laterals d’ús exclusiu per a 
vianants. A la banda més ampla hi 
anirà l’arbrat i mobiliari urbà.

TRAM 2: ENTRE CARDENAL FRA 
VICENÇ I COMERÇ

Condicionat per la proximitat a la 
Plaça Marcer, que en aquest moment 
no es modifica, s’ha optat per una 
solució que doni continuïtat a la 
intervenció del carrer Nou sense 
intervenir a la plaça pròpiament.

TRAM 3: ENTRE COMERÇ I SITGES

La proposta per a aquest tram de 
carrer segueix el mateix esquema 
de franges que el tram 1. Es resol 
amb plataforma única i es considera 
un carrer de circulació lenta amb 
prioritat per als vianants.

TRAM 4: CARRER COMERÇ

El carrer Comerç es transforma en 
un carrer peatonal que amb una 
secció de plataforma única dóna 
absoluta prioritat al vianant, l’accés 
amb vehicle queda restringit. Aquest 
carrer serà una de les portes d’entrada 
a una futura zona més àmplia de 
carrers del nucli antic, que es preveu 
també tinguin un accés restringit de 
trànsit.
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EL CICLE ‘MÉS QUE MÚSICA’ APROPA 
LA MÚSICA CLÀSSICA i LA NOVA 
CANÇÓ A TOTS ELS PÚBLICS 

Les grans cançons de la música clàssica 
i temes que s’han convertit en un 

referent de la cultura catalana, seran 
els absoluts protagonistes de “Més que 
música”, un cicle organitzat per 
l’Ajuntament que es durà a terme durant 
el mes de novembre al municipi. En total 
es faran 4 concerts en espais significatius  
com l’ermita de Sant Pau, l’Església de 
Santa Eulàlia i el Centre Parroquial.
Amb aquesta programació especial es 
pretén, a més d’homenatjar a totes les 
persones que es dediquen a la música, 
posar a l’abast del públic en general una 
oferta cultural de caire divulgatiu. És per 
això, que s’han seleccionat acuradament 
els espectacles, perquè també tinguin un 
component pedagògic. 
La primera de les propostes, “1600-1900. 
Tres Segles de bona música”, arribarà el 
diumenge 8 de novembre, a les 17:30 
hores, al Centre Parroquial de Ribes a 
càrrec del quintet de corda Camerata 
XXI, en un concert patrocinat per Caixa 
Tarragona. El ribetà David Puertas, ens 
introduirà en alguns dels temes 

L’ermita de Sant Pau, l’Església de Santa 
Eulàlia i el Centre Parroquial obren les seves 
portes als clàssics indispensables

indispensables de la música clàssica. 
El diumenge 15 de novembre, l’Ermita de 
Sant Pau acollirà, a les 12 del migdia, 
el concert  “El Barroc català: la música 
íntima” amb el grup Scala Aretina, que 
ens descobrirà la música dels autors 
catalans del Barroc.
Un dels actes que pot aixecar més 
expectació serà el protagonitzat per la 
formació musical Refugi, que està 
liderarada per dos dels components del 
grup de pop-rock català El Pets. El dissabte 
21 de novembre, i amb el nom “Cançons 
amagades”, la banda de Joan Reig i Joan 
Pau Chaves faran un repàs als 50 anys de 
la Nova Cançó. Aquest concert es durà a 
terme, a partir de les 22 hores, al Centre 
Parroquial de Ribes. 
Finalment, el diumenge 22 de novembre, 
a les 19 hores, el quintet de corda 
Camerata XXI i David Puertas portaran 
a l’església de Santa Eulàlia de les 
Roquetes el concert “Veniu, a Venècia 
s’hi fan concerts”, per tancar el cicle en 
el marc de la festivitat de Santa Cecília, 
patrona de la música.

Tots els concerts seran gratuïts, tot i 
que en alguns casos serà necessari 
presentar invitació. Si voleu obtenir més 
informació al respecte, podeu consultar la 
web municipal www.santperederibes.cat  
o contactar amb els Serveis de Cultura al 
93 896 32 44.

REFUGI, EL GRUP DE JOAN 
REIG (ELS PETS), FARÀ UN 

CONCERT DEDICAT ALS 50 
ANYS DE LA NOVA CANÇÓ
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L’AJUNTAMENT POTENCIA ELS 
PRODUCTES DE LA NOSTRA TERRA 
L’Agromercat, un mercat del cava i 
meridatges de vins, es converteixen en les 
principals eines de promoció 

Sant Pere de Ribes és un municipi amb tradició agrícola i amb 
voluntat de posar en valor els productes agroalimentaris 

de qualitat elaborats al nostre territori. Per això, l’Ajuntament 
de Sant Pere de Ribes, mitjançant la Regidoria de Comerç i 
Turisme, ha iniciat un seguit d’accions promocionals per donar 
un impuls més ampli a aquest sector. 
Després de la celebració de la 4a edició de l’Agromercat els 
dies 17 i 18 d’octubre a Ribes, el proper cap de setmana del 31 
d’octubre i 1 de novembre es farà un mercat del cava a la plaça 
Llobregat de les Roquetes. A més,  per impulsar la  promoció 
conjunta del vi elaborat al nostre municipi i la gastronomia, es 
portaran a terme diverses sessions de tast de vins i maridatges 
entre els més d’11 restauradors i cellers que col·laboren en 
aquesta iniciativa.
Aquestes iniciatives compten amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal de Garraf, amb qui es treballa 
conjuntament amb el projecte comarcal de Productes del Mar 
i de la Terra del Garraf.

AGROMERCAT
Enguany la carretera del Cards ha tornat a recuperar 
l’emplaçament d’aquesta mostra (donat  que s’estan fent 
obres pels voltants de la plaça Marcer). Aquesta és la 4a edició 
de la  Fira que ja en el seu dia es va organitzar per promocionar 
els productes agroalimentaris elaborats artesanalment.
Enguany s’hi han apuntat 22 productors locals, comarcals i 
provincials de vins, formatges i embotits, bolets, fruita seca i 
melmelades, entre d’altres. Cal destacar la presència del vins 
elaborats al massís del Garraf, i molt especialment els vins 
elaborats al nostre municipi com un dels sectors estratègics de 
posada en valor de Sant Pere de Ribes. 

MERCAT DEL CAVA
Els dies 31 d’octubre i 1 de novembre la plaça Llobregat de 
les Roquetes acollirà aquesta fira que neix per potenciar un 
dels sectors més representatius de productors de les nostres 
comarques: els petits i mitjans elaboradors de cava del Garraf, 
Alt Penedès i Anoia, on tindran la oportunitat de vendre el seu 
producte sense intermediaris. També s’han previst activitats 
complementaries vinculades a la promoció del municipi.

SESSIONS DE MARIDATGES I TAST DE VINS  
Mitjançant aquestes dues actuacions, durant els mesos de 
novembre i desembre, restaurants i cellers del municipi 
donaran a conèixer les particularitats del vi i del cava elaborats 
a Sant Pere de Ribes. Podeu ampliar la informació a la pàgina 
web de l’ajuntament (www.santperederibes.cat).

Parades de l’Agromercat a l’edició de l’any passat.
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NOVA TEMPORADA DE L’ESPAI 
LÚDIC PER A LA GENT GRAN 

L’Ajuntament inicia els tràmits per 
construir-ne un altre a les Roquetes

Espai Lúdic en plena activitat la temporada anterior.

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CENTRE PARROQUIAL DE RIBES
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Centre Parroquial han signat un conveni 
de col·laboració mitjançant el qual aquesta entitat rebrà 24.000 € per a realitzar 
millores en el teatre del centre. Per la seva part, el Centre Parroquial ofereix a 
l’Ajuntament l’ús del teatre de l’entitat determinats dies de l’any. 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ DE PUIGMOLTÓ 
La signatura d’aquest acord de col·laboració permetrà a l’associació Agrupació Social 
i Cultural de Puigmoltó l’ús temporal del local de propietat municipal situat al carrer 
Puigmoltó (antiga escola de Puigmoltó), que es destinarà a usos socials i culturals. 
La durada d’aquesta cessió és de 5 anys. 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I EL REDÓS
L’Ajuntament i la Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere han formalitzat l’acord 
de col·laboració gràcies al qual El Redós haurà rebut un total de 300.000 euros per a 
l’ampliació de les seves instal·lacions. D’aquesta quantitat, 174.040 € ja es van rebre 
l’any passat i la resta 125.960 € seran en forma de subvenció d’aquest any. 

El passat 16 de setembre va començar 
una nova temporada de l’Espai Lúdic 

per a la Gent Gran que hi ha al passeig 
Circumval·lació de Ribes, a tocar el carrer 
del Cards. Aquesta és la quarta temporada 
en funcionament d’aquestes instal·lacions 
que si bé estan obertes al públic durant 
tots els dies de la setmana, els dimecres 
acullen unes classes guiades per una 
fisioterapeuta.
L’Espai Lúdic és un conjunt de diferents 
mòduls d’activitat ubicat a l’aire lliure que 
formen un circuit establert que permet 
treballar les facultats físiques i sensorials 
de la gent gran. També es pot utilitzar per 

lliure, donat que es troben en un espai 
públic obert i no tenen horari. 
Pel que fa a les classes guiades, el 
seu horari és el dimecres, de 10:30 a 
11:30 hores. En cas de pluja, l’activitat 
es realitza a la sala polivalent del casal 
d’avis de Ribes. El preu de l’activitat és de 
5 € mensuals i les inscripcions es poden 
fer a la consergeria del casal d’avis de 
Ribes (c/ Nou, 40-44), d’11 a 13 hores i 
de 15 a 18 hores.
L’Espai Lúdic es va inaugurar el 2007 i 
des de llavors ha tingut un gran èxit entre 
la població a la qual està adreçada la 
seva activitat. 

CAMPANYA 
D’ESTERILITZACIÓ 
D’ANIMALS 
DOMÈSTICS 

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
a través de la Mancomunitat Penedès 
Garraf, ha començat aquest mes 
d’octubre una campanya 
d’esterilització de gossos i gats al 
municipi.
La iniciativa, que també es porta 
a terme a la resta de municipis 
de la comarca, compta amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona i de diverses clíniques 
veterinàries i consisteix bàsicament 
en una subvenció del 50% del cost 
de la intervenció quirúrgica per 
esterilitzar gossos i gats domèstics en 
qualsevol de les clíniques veterinàries 
col·laboradores. 
En el cas del nostre municipi, les 
clíniques adherides són el Centre 
Veterinari Roquetes, el Centre 
Veterinari Sandy de Ribes, RibesVet, el 
Centre Veterinari Sant Pere i el Centre 
Veterinari Mima’ns (a la Rambla del 
Garraf).
El període de vigència de la campanya 
és de l’1 d’octubre al 31 de desembre 
de 2009 i es podran beneficiar de 
la subvenció tots els propietaris de 
gossos i gats que tinguin el seu animal 
identificat amb microxip i censat a 
l’ajuntament. 
La sol·licitud de la subvenció s’ha de 
formalitzar a l’ajuntament on estigui 
censat l’animal, on també es lliuraran 
un document en el qual s’hi ha de 
fer constar les dades del propietari 
i les de l’animal que es vulgui 
esterilitzar. Aquest mateix document 
s’haurà de portar a la clínica 
veterinària col·laboradora on voleu 
que es dugui a terme la intervenció.
La reproducció incontrolada de gossos 
i gats és una de les principals causes 
d’abandonament. Cada any es 
destinen gran quantitat de diners 
tant per gestionar els animals que 
han estat abandonats com per evitar 
l’aparició incontrolada de nous 
abandonaments. Per aquest motiu, 
i considerant que l’esterilització és 
moltes vegades l’única manera eficaç 
d’evitar-la, l’administració pública 
posa en marxa periòdicament 
campanyes com aquesta. L’any passat 
es van esterilitzar un total de 53 
animals domèstics.
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UN PAS  P E R  D A V A N T

som capdavanters en la distribució de materials de construcció. 
Són ja 44 anys creixent junts (Des de 1961).

Estem especialitzats en MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, FE-
RRETERIA, MATERIALS DE EXTERIOR, BANYS I CUINES.

20000 referències disponibles permanent, asseguren un 
servei excel.lent als nostres clients.

Amb la suma de les primeres marques del sector de més de 
3000 referències de productes exclusius aconseguim un assor-
timent ideal. 

Proporcionem als nostres clients assessorament professional. 
El MODEL GAMMA DE NEGOCI, premiat en el 2007 com a la 
MILLOR INICIATIVA, defineix el magatzem generalista del 
futur. 

El nostre departament de banys i cuines té una llarga 
experiència acumulada.

I PER QUÈ?

ANEM UN PAS PER DAVANT, COMPROVA-HO 
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