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a hi tornem a ser, s’obre el cicle on la rutina quotidiana ens envolta i ens fa seguir la 
pauta establerta per feina, escoles, activitats extraescolars, i els compromisos socials 
corresponents a cada estil de vida.

Si les vacances varen ser el mitjà per desconnectar d’un cicle anterior, setembre és 
el punt de partida per muntar un nou organigrama que durem a terme durant gairebé tot un 
any.

Un any per tornar a omplir el sac. Noves experiències, bones i menys bones, i acumulació 
d’estrès. No cal lluitar en contra seu, és subtil, discret, no ens mira a la cara ni ens saluda quan 
ens troba pel carrer, però ens coneix, sap de nosaltres, s’infiltra com l’espia més experimentat, 
i acaba formant part de les nostres vides.

Per sort, diuen els experts que l’estrès és un mitjà de defensa natural que el nostre cos ens 
dispensa en moments on la pressa genèrica ens aclapara i a falta de recursos ens dispara 
un senyal d’alerta. Una descàrrega d’adrenalina equilibra temporalment la situació d’excés. 
Però no ens hem de confiar, aquest sistema funciona en moments determinats. Quan 
prolonguem aquest estat d’alerta, ui, quan prolonguem aquest estat d’alerta. Aleshores venen 
els problemes. Hem de ser conscients que no podem viure sempre en “prime time”, que hi 
han estones per a tot, que no són tantes les coses realment imprescindibles i que les coses 
necessàries és poden ordenar prioritàriament.

És una sort saber que som nosaltres mateixos els únics que podem controlar aquesta situació 
abans no es desbordi i ens proporcioni un desequilibri difícil de compaginar amb l’organigrama 
esmentat.

Així doncs, hauria de ser senzill ser capaços de portar a la pràctica l’exercici de ser nosaltres 
els únics amos de la gestió de les nostres vides.

Barrejar temps, quantitats i qualitats és un despropòsit per a la nostra salut i el nostre 
benestar.

Si som capaços senzillament d’estar bé oferirem brillantor al nostre entorn, i és possible que 
tot funcioni el màxim sincronitzat possible, fita desitjada per a la majoria de nosaltres.

És un repte, però al cap i a la fi... que no ho és?

Fins aviat  !

Un Viatge
Increíble Índia
Pàg/ 10, 11, 12 i 13
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Divendres 10 de setembre

A les 9 de la nit a la plaça de la Vila fins al Castell.

MARXA DE TORXES
Organitza: GER

Dissabte 11 de setembre

A 2/4 de 10 del matí a la plaça Marcer.

BICICLETADA POPULAR, un Tomb pel País.

A les 11 del matí a la plaça Marcer

PUJADA A PEU AL CIM DEL MONTGRÒS.

A 2/4 d’1 del migdia, al cim del Montgròs.

ENLAIRAMENT DE LA SENYERA
PARLAMENTS I TOCS DE GRALLES.
Organitza: GER

A 2/4 de dotze del migdia a la plaça de la Vinya d’en 
Petaca.

OFRENA FLORAL A FRANCESC MACIÀ i
HIMNE DELS SEGADORS 

a càrrec de la Rondalla i de la Coral del Casal d’avis 
de les Roquetes.
Organitza: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

A la 1 del migdia a la plaça Catalunya

OFRENA FLORAL A FRANCESC MACIÀ i
HIMNE DELS SEGADORS 

a càrrec de la Rondalla i de la Coral del Casal d’avis 
de les Roquetes.
Organitza: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

A les 7 del vespre a la plaça Marcer.

AUDICIÓ DE SARDANES, cobla MARICEL 
(Sitges)
Organitza : GER

A 2/4 de nou de la nit a la plaça del Castell.

BATUCADA amb la colla BATUKALOLLA i 
CONCERT DE GRALLES
Organitza: ERC

Diumenge 12 de setembre

A 2/4 de set de la tarda a la plaça de la Vinya d’en 
Petaca.

ACTUACIÓ COLLA JOVE DE SITGES I 
CASTELLERS D’ESPLUGUES.
Organitza: Cultura Ajuntament de Sant Pere Ribes.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
11 de setembre (agenda d’actes)
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El Concert de Gralles d’aquest 2010 va tenir dos 
protagonistes: els Grallers de Ribes (Francesc 
Rovira, Josep Mata i Carles Pérez) i la Cobla Maricel 
de Sitges, amb la direcció de David Puertas i la 
col·laboració de Pau Giralt a la bateria. En el decurs 
de la primera part es va homenajar el graller Josep 
Mata pels seus 30 anys de dedicació a l’instrument. 
La colla va interpretar diferents peces, algunes de 
les quals van comptar amb la col·laboració d’antics 
membres de la colla, i fins i tot en Quim Monzó 
(amb una veu una mica diferent...) va aparèixer 
en una projecció fent un discurs de lloança a 
l’homenatjat. A la segona part la música de cobla va 
omplir l’escenari: obres clàssiques d’Enric Morera i 
Joan Lamote de Grignon van iniciar un programa 
de gran qualitat en el que la cobla va mostrar les 
diferents facetes de les que és capaç, més enllà de 
la interpretació de sardanes tradicionals. La cobla 
interpreta sardanes i aquesta és la seva funció 
principal. No cal discutir-la gaire: la tradició imposa. 
Però d’uns anys ençà, molts compositors han vist en 
la cobla un grup instrumental adequat per expressar 
la seva música, música que tot sovint no té la forma 
de sardana. La Cobla Mar i Cel, la cobla més jove 
de Catalunya (es va fundar fa poc més d’un any i 
mig a Sitges) va proposar un programa basat en el 
mestissatge d’estils —la sardana, els balls populars 
i els nous llenguatges— però amb un protagonista 
clar: el so de la cobla. El resultat de la proposta va 
satisfer el públic que omplia el Palmerar.

Un any més, l’entitat GER de Ribes va organitzar diversos actes per celebrar l’11 de setembre entre 
els que destaquen els dos espectacles musicals del cap de setmana anterior a la diada. El dissabte 
4 de setembre, el Palmerar de l’entitat ribetana va acollir el Concert de Gralles i l’endemà, diumenge 
dia 5, la Plaça Marcer es va omplir de ritmes i colors amb l’espectacle de dansa tradicionals 
emmarcat en les Jornades Internacionals Folclòriques d’enguany.

Aperitiu musical per l’11 de setembre

Cròniques musicals ribetanes
David Puertas Esteve
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El diumenge, una mostra de les 
Jornades Internacionals Folklòriques 
que se celebren arreu de Catalunya 
cada setembre des de fa més de 30 anys 
van tornar a aterrar a Ribes. Aquests 
espectacles de dansa tradicional 
d’arreu del món ténen un espai reservat 
al nostre poble gràcies a la feina de 
l’entitat GER que des de fa més de 
25 anys s’encarrega d’organitzar una 
actuació d’algun dels grups convidats. 
Enguany l’espectacle comptava amb 
la participació de dos grups: Tumu 
Henua de l’illa de Pasqua i Aourindé 
de Níger. La diferència entre un i altre 
grup va resultar evident: de l’autenticitat 
i senzillesa dels ballarins-cantants 
africans vam passar a l’espectacle 
multicolor, multisonor i multimodern 
dels polinesis. Quan parlem de dansa 
folclòrica, l’autenticitat de la tradició és 
un valor que no es pot menys tenir i, és 
clar, en el cas dels rapanuis, és evident 
que tot el seu repertori es basa en 
material de nova creació: l’illa de Pasqua 
va quedar pràcticament deshabitada a 
finals del segle XIX i la recuperació de 
les seves danses i tradicions s’ha fet com 
bonament s’ha pogut. L’occidentalització 
d’algunes de les seves danses i cançons 
fa que l’espectacle sigui fàcil de digerir 
pel públic europeu, però es mostra faltat 
d’autenticitat tradicional. Per contra, els 
13 membres del grup nigerià ens van 
transportar directament a les poblacions 
nòmades del bell mig de l’Àfrica, amb 
uns moviments discrets, una gestualitat 
acurada, uns maquillatges encisadors 
i uns ritmes riquíssims, amb unes 
poliritmies difícils de descriure amb 
llenguatge occidental. Tot plegat, un 
gran aperitiu artístic per a un 11 de 
setembre polític.
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per Núria Martí
D e  m a s  e n  m a s

CAN MESTRE DELS CLAPERS
En direcció a Sitges, just a mà esquerra del giravolt 
que enfila cap a can Cuadres de la Timba i cal 
Escolà, es troba la façana principal de can Mestre 
dels Clapers. Un altre de les masies que forma part 
del terme municipal de Sant Pere de Ribes, i a la 
que ens apropem a través de les pàgines d’una nova 
edició de L’Altaveu.

El ribetà Joan Guillaumes i Puig, de can Pinyoner 
de la Fasina, hi va fer de masover durant molts anys 
i va ser allà on també va veure-hi crèixer el seus 
fills. Cap als anys 30, la masia, formada per dues 
cases de forma adhosada, era propietat de Josep Mª 

Raventós i Pascual, que en morir va fer heretar a un 
nebot seu que era veí de Vilanova. El baluard de la 
casa avui és manté ampli com abans, i a mà dreta 
l’entrada principal, un petit celler i un salador que 
es trobava aleshores ja situat a la primera planta. 
Unes escales feien comunicar la casa de l’amo amb 
la del masover. La cuina, com a la majoria de cases 
de pages, era molt àmplia i l’estança on hi feien la 
major part de vida, sobretot a l’hivern, vora la llar de 
foc. Una de les anècedotes més recordades és la del 
llamp que va caure sobre la xemeneia, i la va trencar 
tota. En aquell moment van tindre que sortir corrents 
de la casa degut a l’ensurt, i de tant negres que van 
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Vista lateral de la façana principal de la masia de can Mestre dels 
Clapers.

quedar ni es coneixien. També cal destacar que a la 
masia de can Mestre dels Clapers també hi tenien 
un forn on hi solíen coure pa i força sovint mones de 
pascua, el típic tortell engalanat d’ous.

Degut a la proximitat amb la finca de can Coll, en 
Joan va conèixer la filla dels aleshores masovers, la 
Maria Castany LLoses, amb qui al cap d’un temps 
es va arribar a casar. Van tindre cinc fills: en Joan, 
la Montserrat, en Josep, l’Isidre i en Miquel, aquest 
últim conegut per molts a Ribes com en Quel.

Quan en Joan i la Maria foren casats, ell va marxar 
a la guerra, i mesos més tard va tornar, a peu des 
de Lleida, acompanyant d’altres ribetans, i també 
vilanovins i sitgetans. Van passar un temps amagats 
a la masia de can Girona a Sitges, i també a Sta. 
Magdalena, a Vilanova. Això va fer que triguessin 
un temps a tornar a casa. Un cop foren a Ribes, en 
Joan es va establir a can Mestre dels Clapers, per 
començar una nova etapa com a masover. 

El conjunt de terres que pertanyíen a la masia era 
ampli. Envoltàven tota la masia i seguíen el camí 
de can Cuadres, fins arribar a cal Escolà. A banda 
també hi havia uns deu jornals a Ribes, i a més  en 
Joan era parcer a la finca de Solers i duia terres 
d’un altre masia: can Baró, que era dels mateixos 
propietaris que can Mestre. Aquests també eren els 
responsables de finques con mas Torrat o la coma 
de l’Olla.

Can Mestre dels Clapers produía el seu propi vi i 
durant molts anys el venien a la mateixa finca a 
granel. És un lloc molt recordat a Ribes també per 

L’entrada principial de can Mestre dels Clapers.
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Una cantada de caramelles al portal de can Mestre dels Clapers. A la 
imatge, diferents membres de la família Guillaumes Castany, entre 
d’altres ribetans i ribetanes.

Els germans Guillaumes Castany. D’esquerra a dreta: en Josep, la 
Montserrat, l’Isidre en Joan i en Quel.

La Montserrat Guillaumes i la seva mare: Maria Castany LLoses.

aquest fet. La premsa inicial, com la majoria, era 
manual i amb els anys es van anar modernitzant. 
També era molt emprat el forn de pa. El germà de 
la Maria, en Joan Castany era forner a Ribes. Tenia 
un forn al carrer Major, al costat de can Garriga. Per 
això el costum de coure pa al forn que teníen a la 
masia. 

De tots els seus fills, els que més es vàren dedicar 
a continuar les tasques de pagès foren en Joan i en 
Josep. Van viure tota la seva adolescència al mas, 
igual que els seus germans. La Montserrat es va 
casar al cap dels anys amb el cubà Josep Soler i des 
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llavors viu a Vilanova, i en Quel va treballar, entre 
d’altres, a Canyelles, a la fàbrica de detergents i 
també va formar parella amb la Rosa Milà. En Josep 
ho va fer amb la Núria Carbonell, de can Xixu, i en 
Joan va ser qui més temps va estar a la masia, degut 
a un cop casat amb una sitgena, aquesta s’hi va 
traslladar a viure, per poder continuar amb les feines 
i les terres del mas.

Ell i la Montserrat, la seva germana, son els qui 
resten avui de la familia, i aquells que m’hen 
expliquen diversos records. Les celebracions 
conjuntes, els dies de Festa Major, els hiverns llargs, 
les cantades de caramelles o la matança del porc, 
que normalment feien al mes de gener i on sempre 
hi convidàven l’amo de la finca.

Tots vàren fer vida a can Mestre dels Clapers, un 
lloc que  es conserva farcit de vegetació, i avui dia 
deshabitat. El pas dels anys ha malmès la masia, i 
les seves parets, tot i que encara dretes, s’han anat 
desmillorant. Pero guarda els records de tota una 
época, la que hi vàren viure diverses generacions, 
com aquesta, la dels Guillaumes Castany.

Vista posterior del mas.

En temps de crisi és molt important rebre 
aportacions econòmiques per tirar endavant 
projectes per ajudar a families sense 
recursos.
Caja Madrid col.labora en el projecte d’ajuda 
alimentària portada a terme per l’Associació 
de Voluntaris Sant Camil.
Avui volem donar gràcies a Caja Madrid per 
l’aportació de 1.500 €, amb l’objectiu de donar 
suport al projecte d’Ajuda Alimentària, que
l’Associació lidera des de juny de 2009.
Cal recordar que cada 15 dies es beneficien 
del lliurament d’aliments unes 150 famílies.
Moltes gràcies.

L’Associació Voluntaris Sant Camil

Ajuda alimentària
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La Fil.loxera
Aquests mesos, són dies on moltes persones, aprofitem per 
gaudir d’uns dies de descans, i en moltes ocasions, aprofitem 
per conèixer altres indrets, altres cultures, i llocs que han 
estat bressol de grans civilitzacions.

Totes les persones que naixem i creixem en llocs, on la vinya 
forma part del paisatge natural, tenim en el vi com un fet 
d’allò més normal i personal.

Tots creixem pensant que el vi, és tal i com el coneixem a 
casa nostra, que el grau d’acidesa, la fruita, el color, etc. es 
basen en el model que hem conegut des de sempre, i que 
fora d’aquests paràmetres, ja no ens ha d’agradar, fins que 
ens sorprèn massa sovint, que aquell gust fora del habitual, 
ens plau més del que esperàvem.

La veritat, és que quan comences a voltar per diferents parts 
del planeta, llocs més o menys civilitzats, altres cultures on 
tenen la mateixa relació amb el vi com nosaltres, ens sorprèn 
com tot i ser diferents, o molt diferents en gustos, olors i 
elaboracions, ens uneix que tots pensem que el vi ha de ser 
tal i com el coneixem.

Es llavors quan descobrim que no en sabem res de vins, 
doncs des de les primeres civilitzacions, etrusques, egípcies, 
gregues, romanes, etc., sempre ha estat present en la vida 
quo�diana fins a l’actualitat, i arreu on han crescut aquestes 
cultures,el vi ha evolucionat amb elles de diferents formes, 
gustos, i elaboracions, sempre sent un bé de consum habitual, 
fins i tot quan forma part d’actes litúrgics i religiosos donant 
un tracte especial en moltes ocasions, mai no ha deixat de 
estar molt a prop del poble.

Probablement, és un dels productes que més lligams té 
entre cultures diferents, i si fem un repàs ens ha ajudat a 
conèixer de forma diferent, i fins i tot més properes, cultures 
llunyanes en temps i distància.

És per això, que no hem d’intentar mai donar al vi cap sen�t 

més elevat del que hem conegut des de sempre, i obrir 
la nostra ment a diferents paladars i forma d’entendre i 
consumir el vi, en diferents ocasions, i de diferents formes 
de consumir-ho.

Hauríem de veure el vi com un dels nexes més importants 
que han compar�t diferents cultures fins arribar a nosaltres i 
que l’únic que ha fet cada una és adaptar-ho a la seva forma 
de viure i entendre el seu consum amb el que ens donarà 
una imatge més entenedora de cada civilització.

Tot i les diferents catàstrofes vi�coles, i epidèmies que han 
fet posar en perill la població, el vi al igual que l’home ha 
après a sobreviure al nostre costat, un senyal més, del fort 
lligam que ens uneix, i que sovint donem per normal, per tot 
això, hauríem de ser molt més curiosos i respectuosos amb 
el vi sempre que el trobem fora del nostre entorn habitual, 
i procurar entendre els mo�us que fan que a cada lloc es 
facin els vins amb aquestes diferències tan notables, gaudint 
en cada cas de les seves excel·lències que no ho seran si no 
estem disposats a veure-les.

Los hombres son como los vinos: la edad agria los malos 
y mejora los buenos (Marco Tulio Cicerón).

Les civilitzacions i el vi

TAXI
R.Garcia

6 8 7  4 6 4  8 2 0  
6 0 7  7 3 3  2 1 3

24h.
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C A L A M A R S  F A R C I T S
Ingredients per a 4 persones:

8 calamars (mitjans)
250 gr. de carn picada de porc
1⁄2 k. de musclos de roca
2 ous durs
2 cebes
2 tomàquets
1 got de vi blanc
Sal i pebre negre.

Elaboració:
Netegem amb cura els calamars, tallem les potes i les 
aletes a trossos ben petits i ho posem a la paella amb una 
mica d’oli. Li donem un parell de voltes i li afegim la carn 
picada de porc.

Quan la carn estigui ben rossa li afegim un parell de 
cullerades del sofregit (que prèviament haurem preparat 

en amb les cebes i els tomàquets en una 
cassola apart), els ous ratllats. Ho remenem 
bé i amb aquesta massa, ja podem començar 
a farcir els calamars sense que quedin massa 
atapeïts i els tanquem amb els escuradents.

Col·loquem els calamars farcits a la cassola 
del sofregit, afegim el vi blanc i deixem reduir 
una mica. Incorporem el suc dels musclos 
que haurem obert al vapor i deixem coure a 
foc lent uns deu o dotze minuts fins que els 
calamars quedin tendres.

Com a guarnició posem els musclos que 
havíem cuit al vapor.

Bon profit

El bon menjarEl bon menjar
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INCREÍBLE  ÍNDIA

L’Índia és un país indescriptible. O et fascina o l’odies. 
Feia temps que pensàvem fer un viatge així: L’Índia amb motxilla i mapa, un clàssic que no ens volíem perdre.
És complicat explicar-ho en un article perquè cada obrir i tancar els ulls és una imatge, una foto, una sensació, un sentiment…
Tot i això provarem de fer-vos arribar cinc cèntims.
Per viatjar a l’Índia amb la motxilla has de deixar enrere exigències occidentals. No pots esperar que un tren surti a l’hora o que 
un hotel estigui net. Estressar-se davant de les adversitats pot fer que el viatge esdevingui un veritable mal son, i la improvisació 
es converteix en un joc que una vegada assumit, resulta del més divertit. 
L’Índia no són les nostres antípodes geogràfiques però si culturals. És un món completament diferent al que nosaltres estem 
acostumats i d’això te n’adones només trepitjar l’aeroport.
La religió majoritària, d’hinduisme, amara tots els racons de la vida del país. La trimurti formada pels deus Visnú, el protector, 
Shiva, el destructor i Brahma, el creador, són la base religiosa i  alhora de l’organització social de la India amb el sistema de 
castes com a principal exponent.
Si l’Índia impacta al nouvingut és per la duresa en quant a les condicions de vida: la pobresa, la brutícia, la manca 
d’infraestructures... però un cop superat el xoc inicial aquest país s’obre davant teu per mostrar-te un país ric en espiritualitat, 
ric en paisatges, ric en indrets màgics, ric en somriures ...

Panoràmica de la ciutat de Risikech, bressol del Ganges.

1/Típic transport urbà, un rickshaw ple d’estudiants. 2/Estat de les instal·lacions elèctriques actives a New Delhi. 3/Vaca sagrada asseguda 
davant d’un dels principals temples de Rishikeich a la vora del pont penjant de Laksman Jhula. 4/Carrer principal d’Agra on els arbres 
s’han conservat en mig de l’asfalt.
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L’ITINERARI:
El primer dia a Delhi fou sense cap mena de dubte el més 
difícil del viatge. El trajecte de l’aeroport al centre de la ciutat 
fou com una pel·lícula. Una ciutat superpoblada on habiten més 
milions de persones. Gent dormint al carrer, sobre un llençol 
o sobre l’asfalt, els vehicles esquivant les vaques que jeien 
tranquil·lament en mig d’una gran avinguda, mones i micos per 
tot arreu.
A l’estació de tren de New Delhi  s’aprèn la primera lliçó sobre 
tota la picaresca que els indis faran servir per vendre’t, o fins i 
tot desorientar-te, veritable escenificacions dignes d’una obra 
teatral.
Per fi superada aquesta "gimcana" d’entrar a la New Delhi 
Raiway Station: L’únic destí disponible per sortir de tota aquella 
bogeria: Agra. No entrava en els nostres plans que fos la primera 
ciutat però de seguida ens vam adonar que potser havíem de 
llençar el full de ruta, i deixar les planificacions quadriculades 
per una altre viatge... Així doncs iniciarem ruta cap a Agra. 

Si Agra destaca per alguna cosa és per ser la ciutat on 
es troba una de les set meravelles del món modern, el Taj 
Mahal, un mausoleu construït per amor. Aquest monument 
es pot veure en infinitat de fotografies. Intentar descriure’l 
és una tasca complicada. És increïble, majestuós, 
impressionant, solemne...però aquesta grandiositat contrasta 
de forma abismal amb les poc conservades i poc higièniques 
condicions de tota la ciutat que envolta el Taj Mahal.
A la ciutat d’Agra vam confirmar allò que vam aprendre el 
primer dia a Delhi, que les coses no sempre surten com 
esperem, i després de saber que cap tren ens trauria de 
la ciutat en un mínim de tres dies, vam haver de negociar 
durament (i amb molt desgast) per realitzar en taxi el trajecte 
que havíem de fer en tren: uns 400 kilòmetres d’Agra a 
Kajuraho i amb una duració de deu hores.
En aquest trajecte fins i tot nosaltres ens encomanarem 
als deus indis ... descobrirem la perícia dels conductors 

1/El mausoleu Taj Mahal a la ciutat d’Agra. El monument més gran fet per amor. 2/Detall de la immensa estació de tren de New Delhi on 
a la nit s’aplega moltíssima gent a dormir. 3/Carrer on s’ubica el principal mercat de la capital de l’Índia New Delhi. 5/Posta de sol on es 
veu un dels edificis secundaris (Darwaga) a l’entorn del Taj Mahal.

Reportatge de:
Miriam Ojeda i Patricia Sazatornil
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indis i les tres principals normes de circulació: la primera: 
tenir bons frens, la segona tenir un bon clàxon i la tercera, i 
més important, tenir bona sort.  Amb aquestes tres normes 
vam circular les 10 hores "non-stop" per l’interior d’una India 
inèdita, petites viles on el turista desperta la curiositat de tota 
la població.
Kajuraho ens va sorprendre molt gratament, una vila petita  
que alberga els temples més eròtics del món: els temples de 
Kajuraho esculpit amb totes les postures del Kamasutra en 
petites escultures en pedra.
El següent destí, Varanasi ens mostrà l’essència espiritual 
de l’Índia. És el contrast entre el bullici de la gent i la solitud 
de meditació i l’oració. Varanassi és la ciutat sagrada per 

excel·lència de la India molt coneguda alhora pels seus 
crematoris. Destí de peregrinacions de persones que 
busquen en les aigües del Ganges (amb una quantitat de 
brutícia i un  nivell de bactèries desorbitats) la purificació i 
l’elevació a altres cicles de les reencarnacions. 
De Varanassi agafarem un vol cap a Delhi i d’allà un altre tren 
a Haridwar, que tot i ser una altra de les ciutats sagrades de 
l’Índia, és ciutat de pas o dormitori per tots els que busquem 
a uns 22 kilòmetres la petita ciutat de Rishikesh, capital del 
ioga i bressol de Ganges.
De Rishikesh només sabien que era allà on els Beatles 
buscaren inspiració dormint en Ashrams per meditar. I vam 
trobar un lloc màgic caracteritzat per ser una vila petita, neta, 
ideal per desconnectar del estressant entramat occidental i 
el que el propi viatge pot provocar.
Rishikesh és un lloc ideal per aprendre i practicar reiki, ioga, 
meditació, i relaxar-se amb bon massatge ayurvèdic. 
Per finalitzar el trajecte, i després de quasi tres setmanes 
viatjant, vam canviar l’escenari bucòlic de les muntanyes 
del Nord, per la desèrtica regió del Rajastán, que limita 
geogràficament amb el Pakistán.

La primera ciutat que visitarem fou Jaipur, la ciutat rosada. 
En arribar varem tenir la sensació d’haver viatjat mil anys 
enrere en la història. Escenes d’un mercat medieval envoltat 
per la Ciutat Antiga, et venen als ulls de manera impactant. 

Detall d’escenes del Kama Sutra en un dels temples de la ciutat de 
Kahurajo.

Panoràmica del recinte dels temples de Kajuraho.

Noies transportant menjar a les muntanyes d’un poblat a l’altre.
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Exercici de meditació en un dels ghats a la ciutat de Varanassi, ciutat 
sagrada de l’ Índia.

Barques particulars de pescadors i serveis al Ganges. Un dels serveis que 
ofereixen al turista és un passeig per observar els rituals mortuoris.

Nena transportant mercaderia per l’estació de tren, espai on mal 
viuen moltes persones.

De Jaipur agafarem un tren fins a Ajmer, ciutat de trànsit 
cap altres ciutats més turístiques. Des d’allà vam agafar 
un bus, on érem les dues úniques estrangeres, i que ens 
portà fins a Pushkar a través d’una enrevessada carretera 
de corbes.  Aquest poble és força conegut perquè al seu 
llac s’escamparen les cendres de Mahatma Gandhi. A més 
Pushkar té el privilegi de ser la ciutat que alberga l’únic 
temple dedicat al Déu Brahma. 

Destaca a més per ser el paradís del comprador. Roba, joies, 
sabates de pell, teles ... i tot a un preu de  ganga. Tot i que 
s’ha de dir també que al arribar aquí varen veure que les 
gangues destenyien de forma desmesurada.
Finalment arribarem a Udaipur, coneguda per ser la ciutat 
més romàntica de la India. Famosa pel seu llac Pichola i les 
petites illes amb els seus palauets. Tot i que s’ha de dir, que 
aquest llac es trobava en hores baixes i era en una tercera 
part una extensió de past per les vaques. Amb tot, aquesta 
estampa del llac, els seus petits ghats que baixen al riu, els 
ponts, i els temples dominat l’altura, és una de les millors 
vistes que hem pogut gaudir a la India. Sense dubte, parada 
obligatòria al Rajastàn.
Amb poc dies per finalitzar el viatge, vam decidir assegurar-
nos una tranquil·la tornada, i passar els últims dos dies 
a Delhi per acabar la nostra aventura fent les paus amb 
aquesta caòtica ciutat. 
Udaipur–Delhi, setze hores en tren, tercera classe, sense 
aire condicionat era el comiat que ens preparava l’últim 
trajecte del nostre viatge.
Ara amb la perspectiva del temps podem dir que un viatge a 
l’Índia és una de les coses que tothom hauria de fer alguna 
vegada a la vida.



Bernat Planas Pascual
Especialitzant-se en neurologia 
bernat.planas@fisioterapeutes.org
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La distròfia muscular de Duchenne (DMD) o distròfia muscular 
progressiva va ser descrita pel neuròleg francès Guillaume 
Benjamin Amand Duchenne al 1861. 

Aquesta malal�a és hereditària amb un patró d’herència 
recessiva lligat al sexe, al cromosoma X. És per aquest mo�u que 
és més freqüent en homes que en dones degut a que  les dones 
tenen un cromosoma  X més que els homes que en el seu lloc 
tenen el cromosoma Y.

És una miopa�a (malal�a del múscul) que destrueix les fibres 
dels músculs estriats (el de contracció voluntària) on la proteïna 
disfrofina és subs�tuïda per cèl·lules lipídiques (de greix). 

Aquesta malal�a s’inicia abans dels 4 anys i presenten els 
següents símptomes: 

• En primer lloc s’afecta la cintura pèlvica i cames, després 
la cintura escapular, coll i poc a poc per tot el cos. 

• Es produeix una pseudoatrofia on el múscul augmenta 
el seu volum però degut a la subs�tució de la proteïna 
distrofina per teixit adipós o connec�u. Molt freqüent a 
les cames on els bessons augmenten el seu volum. 

• Cifoescoliosi 

• Pot presentar retard mental que no empitjora amb el 
temps

• Afectació del  múscul cardíac en el 100% dels 
casos perquè el cor esta cons�tuït per fibres 
cardíaques i fibres estriades (encara que aquestes 
fora del nostre control voluntari)  això vol dir:

Afectació del cor à trastorn del ritme cardíac à 
Insuficiència cardíaca à Possible causa de mort

No només els trastorns cardíacs poden provocar la mort 
sinó també una de les possibles causes de mort són les 
infeccions pulmonars i la caquèxia.

• En casos avançats: importants deformacions 
esquelè�ques, contractures musculars, escurçaments 
musculars i retraccions tendinoses.  

Aquesta malal�a té una evolució de forma progressiva i ràpida. 
Cap als 10 anys ja no poden caminar i necessiten una cadira 
de rodes a poder ser amb motor perquè les autopropulsbles 
requereixen molta més força i els braços també estan afectats. 
Degut a la insuficiència cardíaca i a les infeccions pulmonars la 
esperança de vida supera rarament els 25 anys.

En aquests casos de moment no hi ha cura de la malal�a però 
si tractaments de suport per a poder dur una vida en la millor 
qualitat possible. Com la fisioteràpia, teràpia ocupacional,...

Per això en fisioteràpia ens podem marcar els següents 
objec�us:

• Mantenir les habilitats motrius

• Mantenir la alienació musculoesquelè�ca (mitjançant 
fèrules per exemple)

• Mantenir la qualitat de vida sobretot en els problemes 
respiratoris disminuint aquesta fa�ga.  

• Fomentar l’autonomia personal  

Hem de considerar que la manipulació fina està conservada i hem 
de valorar la u�lització d'un ordinador o escriure a mà depenent 
de la força muscular i l'acceptació per part del nen.

I com deia Nietzsche: Aquell que té un per què per viure es pot 
enfrontar a tots els "coms"

Afeccions del sistema nerviós: Distròfia muscular de Duchenne



El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)
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n paisaje humano desconcertante. Una 
danza de personajes (invisibles o no) 
pero casi imprescindibles y una marea de 

transeúntes con sus trajes, sus ropajes en plena armonía 
con su presente mediático. En armonía con una época no 
obstante discordante.

Año tras año, primavera tras invierno, una temporada 
acaba con la anterior y miles de recuerdos lo demuestran, 
fotografías que retratan épocas y marginan nostalgias. 

Son los ecos de modas que vienen y van, se anclan en 
los baúles o en las portadas de revistas infumables, y 
digo eso, consciente de que antes… las cosas buenas se 
fumaban y hoy ni malas, ni buenas. La cultura del  Tú eres 
libre, porque los límites te los marcará la ley…  nos deja 
con los bolsillos vacíos pero sobre todo, con el corazón 
partido. 

Tuvimos siempre la esperanza de resolver nuestras 
propias dudas, de cumplir nuestras necesidades y en 
cambio la sentencia está encima de la mesa, y por más 
que miremos atrás, nada de lo que se perdió se puede 
recuperar… nos quedará siempre París… en algún que 
otro recuerdo.

El resumen del verano nos deja tormentas, incendios, 
más crisis… y la emergencia de un nuevo colectivo 
protagonista de tertulias y portadas: los controladores.  
Qué especie! Y una protagonista surgida de un telefilme 
de segunda… la Madame Michelle y el séquito de los 
hombres de negro.

Y ya tenemos la película del verano: una mezcla entre 
Bienvenido Mr. Marshall y Mujeres al borde de un ataque 
de nervios…  pasadas por el filtro de la Disney, especialista 
en finales felices.

Tuvimos algún instante para la historia de amor de 
verano? Probablemente pasó desapercibida, entre tantas 
luchas por llegar a final de mes, el incremento de los 
precios y las miles de ofertas camuflando el desequilibrio 
de nuestra supervivencia. 

P e r o 
p o r 
s u e r t e 
el verano n o 
fue el mismo para todo el 
mundo. Raúl y Martha se conoc ie ron 
en la estación de autobuses. Ella perdía un pañuelo que 
se le resbaló del cuello por la brisa, él corrió a ayudarla. 
Como resultado perdieron ambos dos el autobús y 
debían permanecer casi doce horas  esperando el 
siguiente. Mientras, él aprendió inglés y ella practicó 
su castellano con acento argentino del mejor modo que 
pudo. Descubrieron que su viaje había sido fruto de un 
interés precipitado para encontrar su lugar en el mundo. 
Sus destinos se habían cruzado y parecía inevitable que 
el futuro fuese para ambos una historia feliz. 

Martha, cansada apoyaba su cabeza sobre el hombro 
de Raúl, al tiempo que Raúl le acariciaba la espalda. 
Podrían haber estado esperando incluso a que ningún 
otro autobús llegara. El tiempo parecía detenerse ante 
esta incipiente historia de amor. Cuando entre mirada 
y mirada, suspiros y  diálogos se habían casi prometido 
amor eterno, y habían pasado ya once horas y treinta y 
tres minutos. El autobús estaba por llegar y la decisión 
estaba tomada: siguiente destino… 

Pero apareció un coche color magenta con Sara, la 
prometida de Raúl, que no pudo esperarlo y había ido en 
su busca. 

La Juani

PD. El amor no espera… o lo que es lo mismo, las salas 
de espera no son para el amor. Ni el verano.

U



El passat 22 d’agost a les 19:00 h es va celebrar un any 
més el Trofeu Tomàs Albareda, que com ja és habitual 
dóna pas a la presentació, davant el soci i aficionat, del 
C.D.Ribes per a la nova temporada 2010/2011.

Enguany va ser davant la U.AT. Horta, un equip de 
preferent que va acabar emportant-se el trofeu després 
de l’empat d’1a1 i una tanda de penals que va resoldre 
al seu favor l’equip visitant, amb una més que bona 
actuació del porter del C.D.Ribes Xavi en aquests 
llançaments des del punt de penal.

El nostre equip va donar una molt bona impressió tot i 
tenint en compte el rodatge que ja tenien els jugadors 
de l’Horta.

En la primera part l’Horta va pressionar molt, tot i que el 
Ribes estava ben situat al camp i robant pilotes intentant 
sortir ràpidament al contraatac. En una errada defensiva 
l’Horta es va avançar en el marcador, però gràcies a 
un llançament de falta per part d’en Serra es va igualar 
el partit. Aquest empat feia justícia al joc que estava 
realitzant l’equip de casa. En la segona part les ocasions 
més clares varen ser per al C.D. Ribes, sobretot amb 
dues passades d’Avila a David que no varen acabar en 
gol per poc.

Durant el partit es varen fer els canvis de: Valencia 
(Xavi) – Sevilla (Carrasco) – Sarabia (Paco) – Ocar 
(Avila) Serra (Vila) – David (Moreno) i Guille (Raúl).

Al final del partit i després d’11 llançaments de penal 
l’Horta es va adjudicar el Trofeu Tomàs Albareda.

El C.D. Ribes també va disputar altres torneigs i partits 
amistosos com: Ribes-1 Sitges- 3 (1a Reg.)-, Ribes-
0 Begues-1 (2a Reg.) i Roda de Bara-1 ( 2a Terr. 
Tarragona) -Ribes-2.

Així doncs endavant, sort i bona temporada 2010/2011.

Trofeu 
Tomàs Albareda

Drets:
Xavi, Carlos Martinez, Carrasco, Paco, Guille, Luismi, 
Roberto (delegat), Fernando Quiroz (tècnic),
Francesc Vilà (president), Carles (2on. tècnic), Sarabia, 
David, Fèlix, Valencia.
Asseguts:
Raúl, David Avila, Sevilla, Oscar Gamez, Eloy, 
Serrano, Vila, Josan, Moreno.  
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EL NOU CARRIL BICI ARRIBARÀ A 
LES ROQUETES EN UN FUTUR
Les obres del tram entre Ribes i Puigmoltó 
finalitzaran el mes de novembre

unint Ribes amb les Roquetes.
Aquest tram inicial té una longitud de 
gairebé un quilòmetre i una amplada de 
5,5 metres. El seu cost és de 798.000 
euros, està finançant pel Fons Estatal 
d’Ocupació i Sostenibilitat (FEOSL) i ha 
donat feina a una vintena de persones. La 
segona fase del projecte (que enllaçarà 
Puigmoltó amb la Rambla del Garraf) 
encara no té data de realització a l’espera 
de rebre alguna altra subvenció per 
poder-lo tirar endavant.
En la seva globalitat, el projecte del carril 
bici entre els dos principals nuclis de 
població respon a la voluntat de l’Equip 
de Govern de promoure la mobilitat 

sostenible tot potenciant noves xarxes 
de comunicacions i infrastructures i 
consolidant un trajecte d’unió que pugi 
satisfer les condicions d’itinerari adaptat 
per vianants i per ciclistes. Per això 
mateix, el projecte contempla una nova 
secció tipus de la carretera BV-2113, 
al seu pas per l’Hospital Sant Camil, 
convertint-la en una secció molt més 
urbana. En aquest sentit, es col·locaran 
diversos elements de mobiliari urbà com 
són papereres, bancs, arbres, enllumenat 
públic amb plaques solars i disposarà 
de proteccions tubulars d’acer galvanitzat 
al llarg del traçat. També s’instal·larà 
un semàfor, a l’alçada de l’entrada de 
Puigmoltó, perquè els vianants i ciclistes 
puguin creuar fàcilment d’un costat a 
l’altra de la carretera, donat que en un 
futur la segona fase del carril bici tindrà 
continuïtat per la vessant oposada a 
l’actual.
Les obres de l’itinerari contemplen la 
definició d’un camí pavimentat per a 
vianants i microaglomerat de color 
vermell per al carril bici. El vial estarà 
format per dues parts diferenciades pel 
tipus de pavimentació i separades entre 
elles amb una línia d’arbrat i enllumenat 
públic on, alhora, es disposaran els 
elements de mobiliari urbà.
D’altra banda, la construcció del 3er tram 
de la Rambla del Garraf que s’està fent 
ara donarà continuïtat al carril bici ja 
existent en els dos trams anteriors (des de 
l’entrada de les Roquetes fins a la rotonda 
de VAROSA). Així, només restarà per fer 
el tros de connexió entre Puigmoltó i la 
rotonda de l’escola Bel-Air.

Butlletí de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes - Setembre 2010

Estat de les obres del nou carril bici a finals d’agost.

El nou carril bici i itinerari de vianants 
entre Ribes i Puigmoltó, les obres 

del qual es van iniciar a mitjans de 
juliol, comença a agafar forma, donat 
que ja s’han fet els moviments de 
terra necessaris, l’esplanada del traçat 
i la instal·lació de les infrastructures 
de serveis. Aquest mes de setembre 
es pavimentarà i després s’ultimaran 
les tasques de senyalització, pintat i 
jardineria. Es preveu que l’actuació finalitzi 
a mitjans de novembre.
Els treballs corresponen a la primera 
fase del projecte que l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes va encarregar a la 
Diputació de Barcelona i que ha d’acabar 
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LES ESCOLES INICIEN EL CURS AMB 
LES OBRES DELS CENTRES ACABADES

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
ha portat a terme aquest estiu tot un 

seguit d’obres de millora i manteniment 
als equipaments educatius del municipi.
Pel que fa al nucli de Ribes, a l’escola 
Riera s’ha construït un nou rebost pel 
menjador i a l’escola El Pi s’han reparat 
les filtracions d’humitat al sostre de la 
consergeria, la sala de professors i la 
biblioteca. També a l’edifici dels Costerets 
s’hi han fet dos lavabos a les aules de 
parvulari de P3 i se n’ha rehabilitat un 
altre. 
A les Roquetes, a l’escola Santa Eulàlia 
s’han substituït algunes finestres i els 
sanitaris de la planta baixa han estat 
reformats.  Tanmateix, l’escola Les 
Roquetes ha vist reparada l’escala de 
l’edifici principal, la instal·lació d’un 
escalfador elèctric i l’execució de diverses 
obres al mòdul del menjador (substitució 
de finestres, col·locacoó d’una mampara 
amb porta a la primera planta i reparació 
d’un desguàs dels lavabos). 
A banda d’aquestes accions, cal 
mencionar diverses obres de sanejament 
que s’han fet a les escoles Els Costerets i 
El Pi, així com el sistema contra incendis 

Durant l’estiu l’Ajuntament ha fet actuacions de 
millora i manteniment per valor de 280.000 €

Porta d’accès de l’escola Santa Eulàlia de les Roquetes (foto d’arxiu).

MÉS PLACES DE LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

Amb l’entrada en funcionament de la nova llar d’infants 
de Ribes i l’ampliació de la de les Roquetes, aquest curs 

escolar les escoles bressol municipals acolliran uns 300 nens 
i nenes, de 0 a 3 anys, entre els tres equipaments públics 

de la Riera i la millora del sistema elèctric 
de l’escola Les Roquetes. 
Finalment, i dins dels projectes del 
Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat 
Local, l’escola Els Costerets de Ribes 

ha pogut iniciar aquest curs amb una 
nova claraboia de 85 m2 que substitueix 
l’anterior, en mal estat. També s’han 
abordat algunes altres petites millores 
pendents.

Aula de la nova llar d’infants de Ribes

existents (El Cargol, Els Tres Pins i el de les Parellades). 
Aquest fet ha estat valorat molt positivament per l’Equip de 
Govern perquè s’ha pogut cobrir la demanda de places tot i el 
tancament del Col·legi Massó de Ribes, a causa de la marxa de 
les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor. 
A la llar d’infants de les Parellades, si bé inicialment es volien 
repartir les aules del centre en dos espais per a cada segment 
d’edat (de 0 a 1, d’1 a 2 i de 2 a 3 anys), finalment, i després del 
procés de matriculació d’enguany, s’han redistribuït les classes 
per ajustar-les a la demanda i una de les aules de P0 es 
destinarà a P1. En total tindrà uns 80 alumnes. 
En quant a les Roquetes, les obres d’ampliació de la llar 
d’infants Els Tres Pins s’han executat tal i com estaven previstes 
i només resta fer la reforma de la cuina, que no afectarà 
el desenvolupament de l’activitat del centre. L’ampliació ha 
permès augmentar l’equipament i passar de 6 a 10 aules, tot 
podent acollir fins a 148 infants. 
Les obres dels dos edificis han costat 1,4 milions d’euros.
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L’AJUNTAMENT REBRÀ 
600.000 EUROS DE 
LA GENERALITAT PER 
A SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS

L’Ajuntament rebrà aquest any del 
Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya un total de 608.882,54 
euros per desenvolupar programes 
d’atenció social. Així ho recull el 
contracte programa que el director 
dels Serveis Territorials d’Acció Social 
i Ciutadania a Barcelona, Josep 
Gonzàlez-Cambray, va signar a mitjans 
de juliol a Vilanova amb l’alcalde de 
Sant Pere de Ribes, Josep Antoni 
Blanco, i la regidora de Benestar 
Social, Núria Mestre. 
González-Cambray també va aprofitar 
la seva visita a la capital del Garraf per 
rubricar el concert econòmic amb els 
ajuntaments de Sitges i Vilanova i la 
Geltrú i amb el Consell Comarcal.
Dins del conveni, el fons destinat a 
sufragar els serveis socials bàsics és 
el més important. Un bon finançament 
dels serveis bàsics és essencial per 
fer front a la crisi ja que, en ser la 
primera finestra a la qual s’adreça 
la ciutadania amb dificultats, són els 
que noten més directament el seu 
impacte.
Els diners destinats als serveis bàsics 
permeten finançar, entre d’altres, 
actuacions com l’ajuda domiciliària i 
contribuir a finançar els professionals 
dels serveis socials locals. Dins 
d’aquesta partida també s’inclou una 
aportació al fons extraordinari per 
a ajudes d’urgència social. Aquest 
fons especial serveix per atendre les 
necessitats més elementals de les 
persones afectades per la crisi, com les 
despeses d’habitatge i l’alimentació, 
entre d’altres.
A través del contracte programa, la 
Generalitat i l’ajuntament acorden 
les accions a desenvolupar i avaluen 
anualment la consecució dels objectius 
per determinar les noves aportacions 
econòmiques. 
En total, el Departament d’Acció Social 
i Ciutadania destinarà 2,9 milions 
d’euros a la comarca del Garraf per 
finançar els serveis socials bàsics i 
altres programes socials, un 22% més 
respecte a l’any 2009. 

LA POLICIA LOCAL REORDENA 
EL TRÀNSIT PER MILLORAR LA 
MOBILITAT VIÀRIA

Es pacifica la circulació i s’afavoreix 
la circumval·lació de vehicles

Reordenació a la cruïlla del carrer Balmes amb Eduard Maristany.

La Policia Local ha reordenat recentment el trànsit d’alguns carrers per tal de 
resoldre determinats dèficits de mobilitat i millorar la circulació de vehicles.

Una de les darreres novetats és la posada en funcionament, a principis d’agost, del 
nou sentit de circulació de la plaça de la Vila i del carrer Mossèn Andreu Malgà de 
Ribes, que han passat a ser de doble sentit de circulació a un únic sentit de la marxa 
en direcció a Canyelles. L’actuació ha permès habilitar com a zona d’estacionament 
el costat corresponent als números senars dels habitatges del carrer Mossèn Malgà. 
Complementàriament, s’ha canviat a sentit únic de circulació el tram del carrer Jaume 
Balmes, des del carrer Major fins a la cruïlla amb els carrers Eduard Maristany i Dr. 
Marañón, on s’ha col·locat una petita rotonda per evitar punts de conflicte. 
La presència de cotxes aparcats i la manca de jerarquia d’alguns vials complicava 
la circulació de doble sentit en aquests punts i, a la vegada, condicionava els 
desplaçaments dels vianants al trànsit rodat. Així s’espera una major fluïdesa en la 
circulació de vehicles i descongestionar aquests dos trams urbans.
Paral·lelament, en aquestes zones s’ha reforçat el pas de vianants i s’han afavorit 
els elements que faciliten el trànsit de persones (passos de vianants, supressió de 
barreres arquitectòniques, rampes d’accés a les voreres per persones amb mobilitat 
reduïda, etc.).
El passat mes de juliol també va entrar en funcionament la nova ordenació del trànsit 
a la plaça Marcer, que ha quedat permanentment tancada als cotxes mitjançant l’ús 
de pilones mecàniques (per permetre l’accés als guals dels veïns) i donant prioritat a 
les persones. Només hi poden accedir vehicles comercials per carregar i descarregar,  
els dies feiners i en horari de 08:00 a 11:00.
Pel que fa a les Roquetes, des del passat 28 de juliol, el tram del carrer Barcelona que 
hi ha al costat de l’escola Santa Eulàlia ha passat a ser de sentit únic de circulació (de 
Miquel Servet cap a Miguel de Unamuno). El canvi s’ha fet tant per les dificultats que 
oferia l’amplada del carrer com pel volum de vehicles que hi passaven. Anteriorment 
ja s’havia fet una revisió dels senyals del carrer Agricultura a causa de l’entrada en 
funcionament d’un tram de doble sentit (entre els carrers de Pau Clarís i Lope de 
Vega). La nova ordenació del trànsit en aquesta zona permet ara una millor mobilitat, 
així com una circumval·lació del nucli, facilitant la sortida cap a la Ronda Europa de 
Vilanova sense haver de travessar pels carrers de Pau Clarís i de Miquel Servet.
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L’ARXIU MUNICIPAL 
JA TÉ REGLAMENT 
I DIGITALITZA EL 
FONS DOCUMENTAL 

L’Arxiu Municipal ja disposa d’un 
reglament de funcionament (aprovat 
inicialment en el Ple de juliol per 
unanimitat) amb l’objectiu de donar-li 
un marc legal i definir i regular les seves 
competències. El document s’estructura 
en cinc capítols on es defineix què 
és l’arxiu, les seves funcions i el 
patrimoni que l’integra; les atribucions 
i competències de l’arxivera municipal; 
i totes aquelles qüestions relacionades 
amb la gestió de documents  
(transferència, avaluació i tria de la 
documentació, condicions necessàries 
per a la seva conservació, etc.). També 
regula l’accés a la documentació 
(consulta i préstec d’ordre intern i extern, 
condicions de reproducció i ús públic) 
i es sistematitza la protecció i difusió 
del patrimoni documental local donant 
pautes per fer més accessible aquest a 
la ciutadania.
Finalitzat el període d’exposició pública i 
d’al·legacions, el document incorporarà 
les modificacions oportunes i passarà a 
la seva aprovació definitiva. En aquesta 
sentit, es preveu que s’integrin alguns 
aspectes i matisos relacionats amb el 
fons documental històric, sobretot allò 
relacionat amb l’arxiu històric del Comú 
de Ribes. Hi ha constància de la seva 
existència ja en documents del segle 
XVIII i la documentació que preserva 
abasta el període cronològic que va de 
1620 a l’actualitat. 
En els darrers quatre anys s’ha establert 
el servei d’arxiu, s’han modernitzat les 
instal·lacions, s’ha proveït de personal 
qualificat i s’ha elaborat el nou 
reglament amb la finalitat d’establir les 
bases del que ha de ser un arxiu modern 
i obert a tothom. 
D’altra banda, i a través d’uns plans 
d’ocupació extraordinaris, 33 persones 
estan treballant a l’ajuntament en 
processos de digitalització documental. 
Aquesta iniciativa contribuirà a la 
modernització de l’arxiu i de 
l’administració local, ja que durant 
sis mesos s’anirà transferint la sèrie 
documental corresponent als anys 
1939-2007 a suport informàtic i es 
digitalitzarà el fons fotogràfic amb 
l’objectiu de deixar d’utilitzar el paper i 
obrir el camí cap a les consultes fetes 
de forma virtual. 

“LA RIERA VERDA”, NOVA REVISTA 
DIGITAL DE MEDI AMBIENT

El Consell Municipal de Medi Ambient 
(CMMA) ha estrenat el nou butlletí electrònic 
“La Riera Verda”. Amb una periodicitat 
bimensual, es tracta d’una revista digital 
sobre medi ambient per donar a conèixer, 
entre d’altres qüestions i temes d’interès, 
aquelles accions i projectes que s’impulsen 
des del mateix òrgan de participació 
municipal.

Durant aquest mes de setembre veurà la llum el segon número de la publicació amb 
nous continguts. A la primera edició, que es va presentar el juliol passat, la revista 
recollia una presentació i diversos apartats sobre l’entorn natural, consells pràctics, 
notícies d’actualitat i dades estadístiques. 
“La Riera Verda” es pot descarregar al web municipal (www.santperederibes.cat) 
o sol·licitar-ne la subscripció per correu electrònic a la següent adreça: 
mediambient@santperederibes.cat. 

S’ADJUDIQUEN ELS PRIMERS HORTS 
ECOLÒGICS URBANS 

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ja 
ha aprovat la cessió d’ús de les primeres 
parcel·les dels horts ecològics urbans per a 
gent gran, principalment, ubicats al carrer 
Montgrí de les Roquetes. Acabat el període 
de sol·licituds inicial, a finals de juliol, 
finalment han estat 8 les persones a qui 
se’ls hi ha cedit un hort per un període 
de dos anys, no prorrogables, amb les 
condicions establertes. Fora de termini, hi ha en espera altres sol·licitants que opten a 
la resta de parcel·les disponibles i que podrien veure aprovada la seva petició aquest 
mes de setembre, quan es preveu que s’haurà completat l’adjudicació dels 12 horts 
ofertats dels 15 que s’han construït. Cal recordar que els altres 3 estan reservats per 
l’ajuntament a disposició de la Comissió de Gestió i Seguiment dels Horts Ecològics 
Urbans per tal que puguin ser utilitats amb finalitats divulgatives i educatives. Després 
d’aquesta primera assignació, a partir d’ara es podran presentar sol·licituds durant tot 
l’any i s’establirà una borsa de demandants que aniran ocupant els horts a mesura 
que restin  disponibles i per rigorós ordre de petició.  Se’n faran 15 més a Ribes. 

ES REPARTEIXEN MÉS BOSSES 
REUTILITZABLES ALS MERCATS 

Dins la campanya Compra Sostenible, 
l’Ajuntament distribuirà aquest mes 800 
bosses reutilitzables més als mercats 
setmanals de Ribes i les Roquetes. La 
iniciativa vol potenciar la compra de 
proximitat i promocionar el comerç local 
amb valors de sostenibiltiat. Els dies 15 
i 22 de setembre, de 10 a 12 hores, es 
repartiran les bosses ecològiques al mercat 

setmanal de les Roquetes. De la mateixa manera i igual horari, els dies 17 i 24 es 
farà al mercat de Ribes. Amb l’entrega de la bossa sostenible es pretén sensibilitzar i 
conscienciar a la ciutadania sobre els valors d’una compra responsable; potenciar la 
reducció i reciclatge de les bosses de plàstic; i promoure els elements reutilitzables.
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