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

seus col.laboradors

l’equip

de Sant Pere de RibesE d i t o r i a l

...i més

Festa Major 
Santa Eulàlia 2011
Pàg/ 1, 2 i 3

Sumar i

El Marroc (2a part)
El desert i ciutats imperials
Pàg/ 10, 11 i 12 

De mas en mas
Can Martí de Mas Roig
Pàg/ 14, 15 i 16

L ’Altaveu
  tancar d’aquesta edició, tant la Festa Major de Santa Eulàlia com el 
Carnaval han esgotat el seu temps en el nostre municipi.

Arrivos, rues de tarda, de nit , comparses. Desplegament de persones i 
mitjans amb una intenció comuna: la festa, la disbauxa, el “tot si val”. Carnaval ha passat, 
anem cap el bon temps, si més no climatològicament parlant.

Prop del cim del Montgròs i amb documents des de 1286, la Núria Martí ens destaca en 
aquesta edició l’important llegat de Can Martí de Mas Roig, nom originari de l’antiga masia 
que abans havia existit.

Anomenem les Jornades de Patrimoni i Història Oral que es celebraran properament a Ribes 
amb l’emoció de saber més de la nostra història, per no perdre la memòria, per cultura i per 
estar al cas de tantes coses que passen desapercebudes sinó hi ha qui ens les fa reviure. En 
el proper número de L’Altaveu obrirem un ampli reportatge d’aquestes jornades, de moment 
us convidem a gaudir-les.

La Juani està un pel exaltada, les revoltes del món àrab l’ha fet sortir dels paràmetres 
habituals de comunicació utilitzats fins ara per ella, per descobrir les xarxes socials tant 
rellevants en aquests conflictes mundials. Senyors/es la Juani és al Facebook, no crec que 
calgui dir res més, la resta ho farà la curiositat de cadascun de nosaltres.

Viatgem al desert marroquí i ciutats imperials. Potser no és el millor moment per anar-hi, 
però no per això hem de deixar d’admirar la seva grandesa i bellesa.

Des de Cau d’Art, en Carles Miret dedica l’espai a una breu biografia del pintor ribetà 
Cristòfol Almirall, artista amb mig segle de trajectòria artística que defineix la seva obra com 
l’evolució d’una mescla entre el figurisme i el collage.

Agraïm la portada cedida per en Xus Duran a L’Altaveu, gran artista i millor col·laborador.

La propera edició rondarà Sant Jordi, aleshores el confetti de les rues es canviarà per les 
roses i els llibres que ompliran carrers i places.

Fins aviat!

A
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La presentació del programa 
de Santa Eulàlia va donar tret de 
sortida a la Festa Major d’hivern de les 
Roquetes. 

 Amb una portada magnífica 
on l’autora, Anabel Sánchez, recull 
elements essencials de la Festa. 

La separata d’enguany és un gran 
treball de Joan Bau. Centrada en els 20 
anys de l’Agrupació de Balls Populars 
de Les Roquetes, ens explica com 
foren els inicis de l’Agrupa i el treball 
continu de totes les persones que han 
format i continuen formant l’Agrupació 
de  Balls. 

Aquest any, coincidint que 
la Festa Major de Santa Eulàlia ha 
caigut en dissabte i diumenge ha 
facilitat la participació de balladors i 
balladores i l’afluència de públic ha 
estat important.

 El dissabte 12 de febrer, a 2/4 
de 9 tingueren lloc les matinades, una 
cercavila on els timbalers  de les colles 
de foc fan de despertador del poble i 
animen a sortir al carrer a gaudir del 
cercavila de balls populars i viure la 
festa des de dins.

 Amb l’anada d’Ofici s’arribà 
a la parròquia de Santa Eulàlia on es 
feren abundants ofrenes florals que 
vestiren de colors una parròquia plena 
de gom a gom. 

 Al finalitzar la missa, la sortida 
d’ofici finalitzà a la plaça de la Vinya 
d’en Petaca on es fa fer l’exhibició de 

SANTA EULÀLIA 2011

Fotos: Pepe Cabello
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Balls Populars. Al finalitzar, arribà un 
dels moments més destacats de la 
jornada: El bateig de foc de la Colla 
de Diables dels Petits Diabòlics. Les 
altres quatre colles de les Roquetes, 
els Diables, la Dragona, el Duc i els 
Diabòlics foren els padrins d’honor 
de l’emotiu bateig on se’ls hi donà la 
benvinguda als petits Diabòlics. 

 Per acabar, una increïble 
i sonora traca recordà a tots els 
roquetencs i roquetenques que era 
Festa Major.

 A la nit tingué lloc el Gran Ball 
de Festa Major. Amb Centre Cívic ple 
l’orquestra Montecarlo  va fer ballar a 
tot el que s’hi acostà. 

 El 13 de febrer els balls 
agafaren força amb l’esmorzar 
popular, per seguidament fer la 
Cercavila de Festa Major. Els gegants, 
en Joan i l’Eulàlia, el gegantó Jordi,  
el Duc, la Dragona, les tres colles 
de diables, els cap-grossos, les dues 
colles de panderetes, el Ball de Sant 
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Ferriol, els cercolets, les cinc colles 
bastoneres, les dues colles de Cintes 
i el Ball de Gitanes Petites feren sonar 
els picarols i ens deleitaren amb les 
seves danses. 

 Finalment l ’exhibició 
de Balls Populars mostraren el 
sentiment i les ganes dels balladors 
i balladores, i marcà el punt i final 
de la Festa i mirant ja cap a la Festa 
Major de Sant Joan, on el Ball de 
Diables de les Roquetes celebraran 
els seus 30 anys de vida. 

 A les 12 hores, a un altre punt 
de les Roquetes es va fer la tradicional 
ballada de sardanes a càrrec de la 
Cobla Ciutat de Terrassa, organitzat 
pel Grup Sardanista Tamborí.

 Per la tarda i dins els actes 
de Festa Major al Centre Cívic L’Espai 
tingué lloc un espectacle infantil 
de màgia, “ La kuina màgica d’en 
Selvin”.

          Míriam Ojeda
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OQUETESResL CARNAVAL  

Fotos: Manuel Colorado i Joan Ars
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IBES RCARNAVAL  

Fotos: Xavier Callao

MMXI
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Els propers dies 18, 19 i 20 de març, a la masia de Can 
Puig de Sant Pere de Ribes tindran lloc les Jornades 
de patrimoni i història oral. 

Durant aquestes jornades 
podrem gaudir de l’experiència 
i aportacions de destacats 
arqueòlegs, historiadors/es i 
gestors/es culturals en els camps 
del patrimoni cultural i la memòria 
oral, i també podrem endinsar-nos 
en el descobriment del patrimoni 
local amb la presentació de 
diferents projectes d’investigació 
que s’han dut a terme recentment, 
com són el mapa del patrimoni de 
Sant Pere de Ribes, un exhaustiu 
recull de més de 400 elements 
patrimonials locals; la projecció 
del treball documental Recordis 
Ribes 1930-1950, que ofereix 
els testimonis d’una vintena de 
veïns i veïnes respecte a aquesta 
època. També es durà a terme la 

El proper 23 de març es durà 
a terme a la Biblioteca Manuel 
de Pedrolo a las set de la tarda, 
la xerrada i presentació de la 
novel·la Elisabeth Eidenbenz, 
Més enllà de la maternitat 
d’Elna, d’Assumpta Montellà, 
historiadora y autora de La 
Maternitat d’Elna, fenomen 
social amb rotund èxit de critica 
i públic, amb traduccions al 
castellà i al xinès i també adaptat 

al teatre, a la televisió i properament al cinema.

Aquesta novel·la, biografia de l’heroïna de La Maternitat 
d’Elna, dona fe de l’existència d’una dóna, Elisabeth 

E
lis

ab
et

h 
E

id
en

be
nz

Més enllà de lamaternitat d’Elna
Eidenbez, jove suïssa, qui va salvar 597 nens, fills de 
refugiats republicans reclosos al camp d’Argelers.

Tota la vida d’aquesta exemplar dona va estar dedicada a 
qui ho necessitava, nens i dones, recorrent Europa en el 
cruel marc de la Guerra Civil Espanyola o la Viena posterior 
a la Segona Guerra Mundial.

Actualment als seus 96 anys Elisabeth Eidenbenz 
des d’una residència de Zuric on viu, rep homenatges 
de diferents governs per la seva transcendent tasca 
humanitària.

L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Manuel de Pedrolo 
(Plaça Maria Mercè Marçal, 1 08810 Sant Pere de Ribes) 
el dimecres 23 de març a les set de la tarda.

JORNADES DE PATRIMONI I HISTÒRIA ORAL.
presentació de l’estudi i del llibre El castell de Ribes: Un 
monument mil·lenari, un excel·lent treball per analitzar la 
seva arquitectura i la seva història.

Per les sessions del matí les places 
són limitades, per tant cal inscripció 
prèvia obligatòria.

Les sessions de tarda són d’accés 
lliure i obertes a tothom.

En el cas de la projecció del treball 
audiovisual Recordis Ribes 1930-
1950 hi haurà un primer passi amb 
invitació, i un segon passi obert a 
tothom, el dissabte dia 19 de març 
a les 20 hores a la sala Teatre del 
Centre Parroquial. 

Per a més informació no 
dubteu en contactar amb:

cultura@santperederibes.cat.
o al tel. 93 896 32 44 (Can Puig) 
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El passat dimecres 23 de febrer al vespre, es van lliurar 
a la biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes els premis de 
la sisena edició del concurs fotogràfic ‘Objectiu Sabre’, 
un certamen que es fa cada any coincidint amb la Festa 
Major d’hivern de Ribes i que gira entorn a aquesta 
celebració popular.

La millor fotografia sobre la Festa Major de Sant Pau 
2011 ha estat Cintes Joves de Xavier Saumell, que 
s’ha emportat el premi de 300 euros. D’altra banda, els 
accèssits sense dotació econòmica a la millor instantània 
finalista han recaigut en Jordi Piqué per Traca Final, i 
Pere Moreno per l’obra titulada Esperant l’encesa.

En aquesta edició s’hi ha presentat una cinquantena 
de fotografies, xifra lleugerament superior a la de l’any 
passat. En total, hi ha participat una vintena de persones. 
Aquesta incidència i el bon nivell dels aspirants ha estat 
valorat positivament pel jurat format per Teresa Areny 
Ivern, Avel.lí Pérez Macías i la regidora de Cultura, 
Bàrbara Scudery.

Totes les obres presentades es poden veure exposades 
fins al 8 de maig a la biblioteca Manuel de Pedrolo de 
Ribes.
               

Redacció

“CINTES JOVES” DE XAVIER SAUMELL GUANYA EL CONCURS
FOTOGRÀFIC OBJECTIU SABRE 2011

Traca Final de Jordi Piqué 

Cintes Joves de Xavier Saumell. 

Esperant l’encesa de 
Pere Moreno.

Pere Moreno recollin el seu premi.

Jordi Piqué  recollin el seu premi.
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Bernat Planas Pascual
Fisioterapeuta i terapeuta Bobath
Especialitzant-se en neurologia 
bernat.planas@fisioterapeutes.org 

Es defineix al trauma�sme craniencefàlic (TCE) com una alteració de 
la funció cerebral, o alguna altra patologia cerebral, causada per una 
força externa. 

El TCE té una alta incidència que oscil·la entre 100 i 800 casos per 
100.000 habitants/any a la Unió Europea, i representa la primera 
causa de mort i invalidesa en menors de 45 anys. 

Les causes aproximadament són: accidents de tràfic 75%, caigudes 
20% i lesions espor�ves 5%.

Durant un TCE es produeix  un impacte (està�c, que seria la clàssica 
pedrada i dinàmic, l’accident de tràfic)que comporta el anomenat 
dany cerebral. Aquest dany el podem dividir en primari i secundari.

• El dany cerebral primari són totes les lesions relacionades 
amb l’impacte.

 o Està�c (lesions cutànies, fractures cranials,...)

 o Dinàmic (impacte directe més el contra-impacte, 
comporta un dany axonal difús i vascular difús)

• El dany cerebral secundari són les lesions d’afectació 
orgànica secundàries a l’impacte. (No tenen perquè aparèixer totes).
 o Hipotensió arterial.
 o Hipoxèmia ( Dèficit d’oxigenació en la sang). 
 o Hipercàpnia (Alta concentració de CO2 en la sang).
 o Hipertèrmia.
 o Acidosi (pH inferior a 7.35). 
 o Anèmia.
 o Possibles crisis epilèp�ques.
 o ... 

Classificació del TCE segons la OMS (Organització mundial de la salut):

Es fa mitjançant la GCS (Glasgow Coma Scale) i podrem classificar-lo 
en lleu, moderat i greu (segons la puntuació ob�nguda en els 3 ítems 
que l’escala valora). 

La classificació es farà de la següent manera:

• TCE lleu: GCS 14-15

• TCE moderat: GCS 9-13

• TCE greu: GCS < 9

Amb un GCS de <8 és considera que el pacient està en coma. 

El TCE també es pot classificar:

• TCE obert. 

• TCE tancat (es considera també tancat la fractura de crani 
sense pèrdua de con�nuïtat de la duramare, teixit que 
envolta el cervell). 

Actuació mèdica: 

 • Oxigenació  (Administració d’O2 en cas de: Apnea, 
Cianosi o saturació d’oxigen <90%).

 • Estat hemodinàmic . 

 • Indicació d’intubació (IOT) quan persisteix 
hipoxèmia malgrat l’aplicació O2, o en cas de trauma�sme facial.

 • Estabilitat espinal (collarí columna cervical). 

 • RX i/o TC cerebral. 

 • Tornar a valorar la GCS per veure si hi ha evolució 
o empitjorament. 

 • Exploració neurològica bàsica (molt important 
mirar la reacció de les pupiles, per poder “predir” l’evolució i pronòs�c 
del pacient).

 • IQ en cas de politrauma�smes.

 • ...

La rehabilitació del pacient ha de ser el més precoç possible i dirigida 
per un equip mul�disciplinari (fisioterapeuta, logopeda, neuropsicòleg, 
terapeuta ocupacional, ...).

Els objec�us marcats normalment són: recuperar la autonomia �sica, 
funcional, cogni�va i emo�va. S’ha de preparar al pacient per tornar a 
casa i augmentar el màxim possible les seves possibilitats de reinserció 
social.

Afeccions del sistema nerviós: Trauma�sme Craniencefàlic (TCE)



S
A

LU
T

L’Altaveu nº 59 any 2011                                      09

���������������������
��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ���������������� ����������������������������� ������������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

���������������
��� ��������������� �������� ��������
���� ��� �������� �� ��������� �� �����
��������������������������������������
������ ���� �������� ���� ����������
��� ��� �������� ���������� �� �����
������ �������� ��� �������� ����������
�����������������������������������
��������� �������������������������
�������������������������� ���������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������
��� ����� ������������ ���� ������ ���
������ ����������� �� ���� �����������
���������������������������������
������������ ����������� �������������
����������� ������ �� ��� ���� �������
��������� ������������� �����������
�����������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
��� �������������� ��� ����� ������ ����
���������� ��� �������� �� ���������
�������� ����� ���� �������� ���� ����
������

�����������������������������������
������������������������������ ����
�������������� ��� ���� ����������� ���
����������������������������������
�������� ��� �������� ���������� �����
����������������������������������
������������ ����������� ���� �������
������ ������������� ��� ���� �������
�����
����� ��������� ���������� �����������
��� ���� ����������� ������������� ����
������ �� ��� ���� ��������������� ����
������������������������������������

�����������������������������������
����������������� ��������� �� �����
���������������������������������
������ �������� �� ��� ������� �������
������������������������������������
������������������������������������

������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�������� ���� ���������� ��� ������� ��
����������������������������������
������ ���������� ���� ���� ������
�������� ������������������������
������������������������������������
��������
��������� ����������� ������� ��� ����
����������� ����� ��� ������� ������
����������������������������������
��� ����������������� ������� ��� ������
������������������������������������
�������������� ����� ��� ������ ��� ���

���������������������������� �����
����������������������������������
������� �������� �������� ��� ���� �����
���������������������������������
�����������������������������������
�������� ������������ �� �����������
���� ������������ ���� ������ ��� �����
���������������

������������������������
�� ��� ����� ��� ������� ��� ������� ���
��������������������������������������
��������� ����� ��� ������ ����������
���������������������������������
������� �� ��� ���������� �������������
������� ��� �������������� �� �������
��� ��������� ���� ������������� ���
����� ������ ��� ���� ������� ������
�������������� ���������������������
������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
������ ��������� ��� ��� ����������
������������������������������������
����������������������������������
�� �������� ���� ���� �������� ��������
����

����������������������
�������������������������

�������������������
����������������

������������������������
���������������������������

����������������

�
�

�
�������������

�
��

�
�

��
�
��

������������
�

�
�

�



10                                      L’Altaveu nº 59 any 2011

2a part: El desert i ciutats imperials
Un reportatge de:
Míriam Ojeda i Patrícia Sazatornil.

Aquesta segona part del viatge al 
Marroc la centrarem principalment en 
una ruta del desert i el nostre final a les 
ciutats imperials de Fes i Mecknés.

Després d’aquests primers dies de 
presa de contacte, vàrem tornar a 
Marrakesh on ens esperaven dos 
amics més per començar una ruta 4x4  
per la zona sud i el desert. Aquesta 
ruta la vàrem contractar des de casa 
per internet i vam tenir la sort de 
contactar amb un noi, Hassan, molt 
agradable i que va muntar la ruta a la 
nostra elecció, ja que volíem començar 
a Marrakesh i acabar a Fes. I allà, des 
de Marrakesh varem embarcar en el 
Toyota Land Cruiser cap a la serralada 
de l’Atlas, fins les dunes del desert. 

La primera parada de la ruta va ser la 
visita a la kashba de Ait Ben Haddou. 
Les kashbes són edificacions fetes 
de tova, massa de fang o d’argila 
barrejada amb palla i assecada al sol. 
Palaus de terra envoltats de vegetació 
i en un entorn desèrtic, una barreja 
increïblement bonica. En aquest 
entorn es van rodar escenes de 
pel·lícules tan mítiques com Lawrence 
de Aràbia o Gladiator.

Continuem el viatge fins la primera 
ciutat d’obligada i imprescindible 
visita i nit: Ouarzazate. És una ciutat 
ordenada i neta, amb un gran ventall 
de serveis, molt encarada al turisme. 
Tota acolorida de roses pàl·lids, ocres, 
beixos, marrons...i que alberga el que 

s’anomena el Hollywood marroquí, 
els estudis de cinema Atlas Film 
Corporation Studios, que es poden 
visitar. En aquesta ciutat trobarem 
l’altra famosa i cinematogràfica 
Kashba, la de Taourirt, on es van rodar 
escenes de la Guerra de les Galàxies. 
L’oferta d’allotjament és molt amplia i 
variada. 

L’endemà vàrem prendre camí cap 
a les “Gargantes” del Dadés i del 
Todra. Aquestes formacions s’alcen 
cap el cel deixant un estret passadís 
d’aigua per on es pot caminar, relaxar 
els peus i veure com el sol s’amaga 
entre les grandioses parets de la 
muntanya. El paisatge i les vistes són 
indescriptibles. A més la tranquil·litat 

E L  M A R RO C  I I
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que es respira és un bon break pel 
viatge. Després d’aquest respir vàrem 
fer ruta llarga cap a les portes del 
desert. És molt interessant anar veient 
amb el cotxe el canvi paisatgístic. 
Els diversos colors, el canvi en la 
flora i travessar la famosa “Porta del 
Desert”.

Abans d’arribar al nostre destí pararem 
a un poblet entre Merzouga i Taouz 
anomenat Khamlia. Aquest poble és 
conegut perquè els seus habitants 
són tots de raça negra, ja que són 

descendents d’antics esclaus. És una 
població que viu bàsicament de la 
seva música i fins i tot han fet bolos 
per Europa.

Finalment arribarem a Taouz, on 
acaba la carretera i comença un 
horitzó de dunes, el desert. Des d’aquí 
varem fer una petita expedició de 
dos dies pel desert. La veritat és que 
tres hores en camell són molt dures 
sobretot amb 52º C sobre el cap, però 
el paisatge i les imatges que vàrem 

veure foren realment espectaculars, 
un vesprejar de pel·lícula.

Per la nit havíem de dormir dins 
una haima, però la calor era tan 
insuportable que vam preferir dormir 
a l’aire lliure. La sortida del sol enmig 
del desert és espectacular, tant com 
la llum que projecta la lluna sobre les 
infinites dunes del desert on sembla 
que el món acaba. L’experiència va ser 
molt interessant i poc còmoda, tot s’ha 
de dir. Una petita tempesta de sorra va 
impedir dormir tranquil·lament. 

Amb aquesta aventura desèrtica va 
començar la recta final. El següent 
objectiu era arribar a Fes. El que no 
sabíem era que ens esperaven més 
de dotze hores de cotxe per carreteres 
impracticables. 

La ciutat de Fes, ciutat imperial, és 
una de les més maques i elegants del 
Marroc. La seva medina et porta, amb 
una mica d’imaginació, a uns quants 
segles enrere. Els laberíntics carrers 
amb acolorits estampats i un bullici 
important de comerciants intentant 
vendre els seus productes fan de 
la medina un lloc molt especial, els 
transports en rucs, etc.

Però si Fes destaca per una cosa és 
per les adoberies de pell. Fa segles 
i segles que Fes és coneguda com 
la ciutat del cuir. Passejant per la 
gran medina et trobaràs a milers 
de venedors que intentaran que 
pugis a les golfes del seu edifici per 
tal de contemplar la bellesa de les 
adoberies, post-pagament és clar, ja 

En aquesta imatge es pot veure la kashba de 
Ait Ben Haddou. Les kashbas són increïbles 
construccions de tova.

Una de les portes del desert. Al llarg del camí 
aquestes portes et donen la benvinguda. 
Totes les portes són d’un color, depenent del 
color de la pedra de la zona.

Increïble porta del palau reial de Fes. El palau 
reial de Fes o Dar el-Makhzen és un complex 
pala� del centre de Fes el Jedid.

Les cur�duries de pell de Fes són un 
espectacle visual de colors i olors.

Majestuosa imatge de les gargantes del Todra
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sigui amb propina o comprant algun 
producte. Realment, val la pena. És com 
contemplar un quadre enorme ple de 
colors. Com una aquarel·la gegantina. 
L’inconvenient però és l’horrible pudor 
que fa el cuir a temperatures tan 
elevades. 

A Fes s’ha de visitar també la mesquita 
i la universitat de Kairaouine (la més 
antiga del món); les diverses madrasses; 
la mellah (call jueu) construïda al segle 
XIV com a refugi de jueus, pujar al 
mirador, i tot el que el temps et permeti. 
Personalment, la Fes medieval és una de 
les ciutats més recomanables del país.

Acabant el nostre viatge ens acostem 
a la ciutat de Mecknes, que va viure 
la seva època de màxim esplendor 
com a capital imperial del sultà alauita  
Mulay Ismail. D’aquesta època queden 
algunes edificacions per visitar, una 
medina que en comparació amb les 
altres es va quedar molt pobre.  

Ciutat petita però amb molts llocs 
visitables i agradables per finalitzar un 
viatge tan llarg i intens.

La tornada a Casablanca per agafar 
l’avió ens va permetre gastar els 
dirhams que ens quedaven i portar 
uns souvenirs molt típics del Marroc, 
com per exemple les “babutxes” o uns 
magnífics “tajins” ben decorats.

Una recomanació final és realitzar les 
compres en les grans ciutats perquè la 
quantitat d’oferta repercuteix molt en 
la diferència dels preus.

Els tuaregs són grans coneixedors del 
desert del Sahara. El turbant blau és un tret 
caracterís�c d’aquest poble.

Majestuosa vista de la posta de sol del desert del Sahara.

Noia marroquina al saló de casa seva fent un 
tatuatge de henna.
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per
Ramon Prats

A N U N C I A ’ T   9 3  8 9 6  4 1  7 5

Ingredients per a 4 persones:
16 vieires

1 ceba de Figueres grossa

50 gr. de mantega

30 gr. d’oli d’oliva

1 copa de cava

1⁄2 cullerada sopera de farina

15 cl. de llet aproximadament

Sal 

Pebre negre

Nou moscada

Elaboració:
Ratllem la ceba i la saltegem una mica en una paella 
amb la mantega i l’oli d’oliva, tot seguit tirem el cava 
i a foc lent deixem reduir del tot. Després tirem la 
farina i la fregim una mica per tot seguit anar afegint 
la llet a poc a poc fins a aconseguir una mena de 
beixamel, finalment tirem una mica de nou moscada, 
pebre negre i sal.

Un cop tinguem les vieires netes i escorregudes 
la cobrim amb la salsa i les portem a gratinar 
uns cinc minuts aproximadament.

Ja estaran a punt per servir.

Bon profit.

Pd. Les vieires les trobareu al mercat netes i 
sense la closca superior a punt per cuinar i 
ens estalviarem netejar-les nosaltres.

El bon menjarEl bon menjar
Vieires gratinades
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per Núria Martí

D e  m a s
e n  m a s

Una de les cases a destacar de Sant Pere de Ribes, i que com 
d’altres que anem resseguint és un important llegat que ens 
han deixat altres èpoques, és can Mar� de Mas Roig; un nom 
originari de l’an�ga masia que abans hi havia exis�t, la qual ja 
es coneixia cap al segle XVI amb aquesta denominació. Cap al 
1591 hi havia un Mar� que hi vivía, i els Roig ja s’anomenen a 
documents de l’any 1286, aproximadament. 

La casa de can Mar� es troba situada prop del cim el Montgròs 
i també és propera al bosc de Solers per l’altre banda. Molt a la 
vora també del terme de Vilanova i la Geltrú, al costat d’ella hi 
ha d’altres masies com can Ramon, can Parissi,  Montgròs, can 
Maselleres, i Mas Parés de Dalt i de Baix, entre d’altres. 

L’edifici segueix unes línies arquitectòniques on es combinen 
diferents es�ls en una única estructura, fet que fa possible 
veure-hi elements de diferents corrents. Parets ben rectes 
al costat d’elements decora�us de formes arrodonides, amb 
la incorporació també del ferro o l’acer en portes i finestres. 
Un rellotge de sol fet de pedra es veu situat sota una pe�ta 
campana que encapçala la façana principal, degut a que la 
casa també conserva el seu propi oratori, caracterís�ca que es 
repeteix sovint en les masies que quedaven abans allunyades 
del poble. El rellotge duu gravada la data de 1870, moment de 
construcció de la casa, que s’ha man�ngut fins l’actualitat.

CAN MARTÍ DE MAS ROIG
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Tot el seu voltant és resseguit per un vistós mur fet de pedra, 
com un alt marge que resguarda tota la finca, que al al seu 
interior és plena de palmeres, xipresos i molta vegetació. 
L’entrada principal, mirant a Ribes, es troba en un dels quatre 
laterals, i ens donen la benvinguda unes alzines. 

A la banda posterior dels amplis jardins de  can Mar� hi trobem 
el dipòsit de l’aqüeducte Príncipe Alfonso, per abas�r d’aigua 
la comarca des de Marmellar, a Tarragona, a través d’una mina 
oberta a la roca natural, de més de deu mil metres de llargada. 
Aquest aqüeducte es va inaugurar el 19 de gener de 1861, 
gràcies a la important aportació de l’americano i fill de Vilanova, 
Josep Antoni Vidal Pascual, que va deixar un bon llegat perquè 
fós emprat expressament per aquesta finalitat.

També cal destacar en la casa, que la conformen planta baixa i 
dos pisos, la torratxa que hi ha dalt de tot, i els quatre baluards 
defensius que sobresurten en cadascun dels angles de totes 
quatre façanes. 

Al 1865 Pau Soler Morell va adquirir la masia. Era un indià que, 
entre d’altres, va impular la companyia del ferrocarril  de Valls 
a Vilanova i Barcelona, que va ser creada al 1878 pel també 
vilanoví Francesc Gumà  i de la qual en formava part. Al lloc on 
hi havia la masia, hi va fer contruïr, cinc anys més tard,  la nova 
casa,  coneguda com can Mar�, passant a ser, amb el temps, de 
la seva filla. Pau Soler Morell també va ser alcalde de Vilanova. 

Un cop passada la guerra civil va arribar a ser propietat del 
senyor Giró, recordat per molts pagesos del poble de Ribes. En 
Pitu Giró, que és com l’anomenaven,  aleshores es feia càrrec 
del mas, que temps enrere comptava amb forces vinyes, a 
banda de les oliveres que avui s’hi han conservat. 

Llavors també hi tenien una part de granja, amb galliners i 
divers bes�ar, i de cada collita de raïm se’n feien el seu propi 

La part posterior de la vivenda, amb un dels quatre baluards 
de defensa que hi ha adosats a cada cantonada.

Un dels laterals de can Mar� de mas Roig, amb l’entrada i les 
dues plantes de l’edifici,  coronat per la torratxa central.

La porta de l’entrada a la casa i al jardí interior, amb diversos 
mo�us fets amb ferro forjat.
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poble de Verdú, a la comarca de l’Urgell, on en Giró era molt 
es�mat. En Jaume provenia del Pont d’Armentera i l’unia a ell 
una gran admiració. Va nèixer l’any 1944 al mas de la Caseta, 
a la Saumella, i gràcies a la venda d’un terreny ple de pins que 
conservava la família, els seus pares van poder comprar una 
vivenda a la plaça dels Carros, de Vilanova i la Geltrú. El senyor 
Camps va adquirir el terreny. 

D’ell també n’era propietat la masia de can Suriol, al municipi 
d’Olivella. Gràcies als diners ob�nguts amb la compra, la familia 
Conillera es va traslladar a la plaça dels Carros. Justament 
aquest era el lloc de trobada per les sor�des de cacera, i 
d’aquesta manera en Jaume va arribar a conèixer, al cap del 
temps, en Pitu Giró. 

Al cap dels anys, Can Mar� la va adquirir el senyor Antoni Albà 
Romeu i les seves instal.lacions es varen ampliar aleshores 
amb la “yeguada Albà”, que avui consta de diverses quadres 
de cavalls de raça espanyola  i amplies zones dedicades a la 
seva cria, pastura i ensinistrament. Totes les instal.lacions es 
troben annexades al mas i s’han adequat amb el temps per 
fer-hi possible una tasca que ha seguit la familia, amb una gran 
passió pel món del cavall, que fa més de trenta cinc anys que 
porta a terme. El creixement i desenvolupament correcte de la 
raça el segueixen de prop un equip de gent experimentada, que 
realitza una tasca de forma individualitzada amb cadascun dels 
exemplars dels que disposen actualment.

La conservació d’un edifici d’un valor patrimonial tant 
important ha requerit que al llarg dels anys s’hi hagin realitzat 
millores. A peu de l’an�c camí de Ribes a Cubelles, can Mar� 
ens sorprèn al pas, i quan hi toca el sol encara es veu més viva,… 
més constant.

vi, que també havien arribat a vendre a granel, com a moltes 
masies ribetanes. En feien mistela, vinagre, vi… i de les olives el 
seu propi oli. Entre les matances de porc i les peces de conills i 
perdius que caçava en Giró, el dia a dia es guaria, amb l’ajut de 
l’hort, per si sol.

A la banda posterior hi havia unes quantes quadres i la pahissa, 
i un gran amic de cacera d’en Giró, en Jaume Conillera, hi 
guardava una dotzena de ponis i uns quants cavalls,  i també hi 
tenia un troç. Ajudava sovint en les feines de pagès, i els caps 
de setmana organitzaven grans trobades, que començaven per 
una sor�da amb tota una colla cap al Montgròs.

En Giró i en Conillera varen compar�r, entre moltes altres 
estones, més de vint anys de caceres junts. Anaven sovint al 

En Jaume Cunillera i en Pitu Giró de cacera, durant una de les 
seves sor�des a Verdú.

Imatge actual de la masia.

Algunes de les quadres de cavalls que hi ha actualment prop 
la casa de can Mar� de mas Roig.
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Per Carles Miret i Massó

Des de Cau d’Art esperem que hagueu 
gaudit d’un bon Carnaval i que tot torni 
a la normalitat. Nosaltres, amb ressaca, 
con�nuem la nostra secció. El mes passat, a 
la Premsa, Marta Guash va exposar pintura 
abstracta, el grup ribetà de música pop 
Bulma va presentar nous temes del pròxim 
CD, i des de Cau d’Art, vam parlar del 
desaparegut pintor ribetà Lluís Blay. Aquest 
mes de març ens toca presentar el pintor 
Antoni Nicolau, que exposa a la taverna una 
sèrie de quadres a l’oli on plasma diversos 
paisatges de les comarques de la Garrotxa 
i el Garraf, i, des de Cau d’Art, dediquem 
una breu biografia al pintor ribetà Cristòfol 
Almirall i Mestre amb més de mig segle de 
trajectòria ar�s�ca.

Cristòfol Almirall i Mestre va néixer a Sant 
Pere de Ribes el 4 de juliol de 1952 al carrer 
St. Isidre n3, a can Bello. A l’edat de 4 anys 
mostrar interès pel dibuix i la pintura. El 
colomar de la casa familiar va ser el primer 
estudi on va desenvolupar l’aprenentatge 
autodidacte en l’art. Freqüentava la riera 
de Ribes per relacionar-se i observar els 
pintors locals l’època. 

A l’edat de 15 anys comença a treballar 
a can Ralet, al taller del pintor Francoise 
Bussi. Quan estampava els ves�ts es fixava 

com el pintor treballava i quines tècniques 
i es�ls u�litzava. Amb els anys, el seu 
afany per la pintura i el dibuix el portar a 
la primera exposició a La Caixa a Sant Pere 
de Ribes l’any 1969 i a l’en�tat cultural i 
espor�va GER, l’any 1972. A principis dels 
70 la seva obra s’exposa per Sant Pere de 
Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú fins que el 
servei militar el des�na a Melilla. 

Viatge a Melilla a complir el servei militar i 
quan acaba torna al poble a treballar com 
a pintor de parets. Es casa el 4 ‘octubre de 
1975 amb Leonardi Calendario Moreno 
i tenen dues filles. La Rita i la Iolanda . 
Trasllada l’estudi al carrer del Albigesos i 
durant aquest 32 anys no ha parat de fer 
el que més li ha agradat; viatjar, dibuixar 
cossos nus i pintar paisatges mediterranis 
amb diferents tècniques i es�ls com el 
pastel , l’oli , pintura acrílica i l’aquarel.la. La 
seva obra la defineix com l’evolució d’una 
mescla entre el figurisme i el collage .

Cristòfol Almirall ha difós les seves pintures 
a diverses sales i galeries d’art, fires, en�tats 
culturals, hotels, tavernes i restaurants de 
la comarca a Catalunya, Espanya, França, 
Itàlia, Alemanya i EUA. Al llarg de la seva 
vida ar�s�ca ha guanyat premis de pintura 
a pobles i ciutats de Catalunya. També va 
par�cipar als inicis de l’escola d’art de Sant 
Pere de Ribes junt el 
Toli, Lluís Blay, Anton 
Vidal, entre d’altres, 
i va portar a terme 

la restauració de la pintura dels sostres 
de l’ajuntament. Duran els anys 90 és 
professor de l’escola taller de Can Puig on 
ensenyava l’ofici de pintor amb totes les 
seves extensions ar�s�ques i membre del 
Cercle d’Art de Sant Lluc a Barcelona. 

Actualment en Cristòfol Almirall i Mestre 
con�nua pintat, dibuixant i preparant 
nou material al mateix estudi del carrers 
Albigesos. Esperem tornar a veure el teu 
art ben aviat . El pròxim cau d’art Cau 
explicarem una breu biografia de Ferrant 
Torrents . Tot un personatge. Fins aleshores 
salut i bon profit.

Dibuix

Collage

Autoretrat
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ixí acaba la història i torna a 
començar. Sovintegem per 
camins que amaguen una 
mena de tornar-se a repetir 
l’escenari modificant-ne només 
dos o tres protagonistes. 

En les darreres setmanes els carrers i places de baix 
a mar... o per dir-ho d’una altra manera... de l’orient 
més proper... i el més llunyà també, s’han omplert de 
consignes per la llibertat, la igualtat i els drets socials més 
fonamentals. Fonamentals. 

La Sarai Mihade té 96 anys. No recorda quants fills ha 
perdut en tantes guerres perquè no recorda res. Perquè 
ha perdut la casa, les fotografies i els records. Però encara 
sabria perfectament identificar l’enemic. Un enemic que 
vestit de colors és la imatge de la foscor, de la por i del 
dolor.

L’Alí, te quatre anys i una sola cama. Un somriure és 
com un miracle però tampoc no ha plorat mai, perquè no 
ha tingut temps d’aprendre a plorar. No ha desitjat mai, 
perquè tot està prohibit. 

La Sushdi, porta la cara coberta amb el dolor de les 
pèrdues, amb la fantasia de la supervivència i amb el 
desig de fugir.  Sap que algun dia encara podrà arribar 
a ser gran si aconsegueix superar les fronteres de la 
ignorància externa.

En Mohade s’aixeca cada matinada a quarts de cinc per 
a fer els exercicis rutinaris que li manen. Demà té una 
missió. Sap que moriran dues o tres persones, i que 
segurament després haurà de fugir un temps si no mor 
abans en la cursa per no ser reconegut. 

L’enemic està per tot arreu i coneix tots els racons del món 
on hi ha deixat sempre empremta. Potser seria moment 
de dir prou. De sortir als carrers i places del món sencer 
per continuar exigint-ne la seva rendició. 

El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

A
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CORRE CAMARADA,
EL VIEJO MUNDO ESTÁ DETRÁS DE Ti*

Disculpeu que la impotència del moment m’empeny 
a deixar anar tot aquest sac d’antigues i actuals 
reivindicacions. Però m’empeny que m’emprenyo cada 
vegada que sento que encara avui, cal demanar permís 
a la llibertat d’expressió, cal demanar un espai digne per 
als nostres drets i cal, honestament, que algú més digui el 
què en pensa. 

Diuen que les revoltes a Egipte i Tunísia les noves xarxes 
socials virtuals... o digitals o com li diguin... han tingut molt 
a veure... per si de cas... jo ja m’hi he afegit... així que 
potser ens podríem trobar, properament, en alguna plaça, 
al carrer, a l’acampada de qualsevol racó del món on faci 
falta!

I tu... què en penses? Si pots... atura’t un moment a 
pensar-hi, perquè darrera de tota la informació, darrera 
de totes les imatges, darrera de cada història, hi ha una 
persona com tu, com jo, que de tant en tant somia, que de 
tant en tant ... ens necessita.

La Juani

*Graffiti a la Sorbona maig de 1968, París.

rebee10.blogspot.com
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El passat 12 de desembre… al 
carrer fa sol… però un fred que 
convidava a no sortir de casa... a 
qualsevol persona que no tingués  

motius per fer-ho… Però AQUEST dia, per a moltes 
famílies de Ribes i dels voltants hi havia un MOLT bon 
motiu: al pavelló, i per primera vegada, es presentarien els 
equips d’handbol de Ribes.

  Un centenar llarg de nens i nenes dels equips d’ 
Handbol Els Costerets i d’ Handbol Ribes amb el suport 
des de les grades de quasi mig miler de persones i sota 
l’atenta mirada d’en David Barrufet -el mític porter del Barça 
Handbol i de la selecció espanyola-… van anar sortint, fins 
que a la pista van quedar 11 equips de totes les categories 
tant masculines com femenines, des d’infantil fins la més 
petita (infantils, alevins, benjamins, pre-benjamins i “psico-
handbol”). 

  Després de fer  les fotografies oficials, diverses 
personalitats baixaren de les grades a la pista per 
transmetre’ls els seus  particulars missatges.

Torna  a  né i xe r  l ’handbo l  a  R ibes !
 Chema Ardila, “vell” conegut de tothom que estava 
al pavelló i director de l’Escola Els Costerets i Jordi Gasol 
–president de l’ AMPA-, van intervenir per a felicitar a 
jugadors i jugadores, entrenadors i tècnics, per haver fet 
de l’handbol l’esport que, a més a més de divertir-los els 
està ajudant a créixer com persones i els està reforçant 
els valors que necessitaran tota la seva vida. Sense el 
suport de l’ AMPA i d’una direcció escolar que va incloure 
la promoció de l’handbol entre els  seus objectius… no 
hagués estat possible…. 

 La regidora Carme Farràs que representava l’ 
Ajuntament,  va fer vots per a que puguem tenir a Ribes 
tant aviat com sigui possible un altre pavelló que faciliti 
el desenvolupament de l’handbol, el bàsquet y els altres 
esports de pista que es practiquen al poble. (L’ Alcalde 
havia justificat la seva absència… salvant-se de la 
sorpresa que li havien preparat al descobrir-se que en els 
seus anys escolars havia estat porter d’handbol…). 

 Fou especialment emotiu el gran aplaudiment amb 
el que es va rebre l’ anunci de que a la grada es trobava, 

Fotografia: José Ma. Bañez

www.handbolribes.cat



representant el Bàsquet Ribes, el seu president Lluis 
Navarro, acompanyat d’altres personalitats del bàsquet 
local. 

 Tothom es va fixar molt bé que a l’equipació 
“rojinegra” de l’Handbol Ribes hi havia el logotip de 
“Fidexsa”, el seu primer “sponsor”...

 Però–a més a més dels jugadors i jugadores- la 
gran estrella fou, l’incansable David Barrufet que no va 
dubtar en fotografiar-se amb tots els equips, i  repetir fotos 
i més fotos amb tots els nois i les noies que li van demanar 
i que va tornar a realitzar el miracle de fer aparèixer les 
seves mil mans per a signar centenars d’ autògrafs.

 Un Barrufet que va  demostrar, un cop més, que no 
només és  “el millor porter del món” sinó una grandíssima 
persona…; es va posar la samarreta de l’Handbol Ribes 
amb el dorsal 14 ( el seu inseparable número) i no va 
dubtar  en reclamar públicament, davant la regidora Carme 
Farràs  “un nou pavelló” i més suport  administratiu pel 
desenvolupament de l’handbol a la comarca. 

  Per algun despistat del poble fou una sorpresa 
“descobrir” que la pilota petita tornava a xocar contra les 
xarxes de les porteries sobre parquet… després de quasi 
20 anys d’absència. I és que aquests petits esportistes són 
els hereus d’aquells altres del “GER-Handbol” que – tots 
!! ficats al sis-cents del “Peli” (Joan Pascual)- recorrien la 
comarca per a jugar amb els equips de l’entorn. Aquell dia, 
de peu a la grada, en  “Peli” va rebre un gran aplaudiment 
acompanyat d’un emocionat Pep Roig que -membre també 
d’Handbol Ribes- segueixen el camí dels nous jugadors i 
jugadores.

 Un nou-vell club.

 Diem “vell” perquè  tot el que es va veure a la 
presentació pública, té les seves arrels al treball que des 
de les bases es va fent des de fa bastants anys a l’Escola 
Els Costerets. Allà va néixer, fa 5 anys, “Handbol Els 
Costerets”, potenciant així  la pràctica de l’esport escolar i 
dintre de la proposta del “Pla Català de l´Esport a l´Escola”. 
Des del primer moment van tenir el suport de la  direcció 
del  centre i  de l’ AMPA. El seu principal impulsor ha estat 
en  Rubén Piñol, un professor d’educació física i home ben 
conegut als àmbits de l’handbol, tant perquè va entrenar 
diversos equips com pel seu treball a la Selecció Catalana 
Infantil Masculina i a la Federació Catalana d’Handbol.

 I “nou” perquè al maig del 2010 es va fundar l’ 
“Handbol Ribes” com a club i amb l’objectiu d’oferir un 
espai des del que donar continuïtat al desenvolupament 
dels primers nois i noies que –després de 5 anys de 
pràctica de l’handbol-  haurien d’ abandonar l’ escola de 
Els Costerets per ingressar als instituts locals. Al setembre 
passat el nou club  va realitzar la seva Primera Assemblea 
General. Actualment té dos equips inscrits a la categoria 
Infantil, el masculí a la Lliga de la Federació Catalana i el 
femení a la del Consell Comarcal.

            Avui ambdós equips (Handbol Ribes i Handbol Els 
Costerets), amb els seus 130 nens i nenes, representen 
el renaixement (després de la seva desaparició fa uns vint 
anys) de la pràctica de l’handbol a Sant Pere de Ribes.

Joaé Pablo Otero

Pisos de 3 habitacions, dos banys, plaça de pàrquing, 
edifici de nova construcció, ascensor, calef. c/ Andalucía, 
núm. 32-34 Les Roquetes, 550,- euros/mes.

Pisos d’1 i 2 habitacions, bany, edifici de nova 
construcció, ascensor, calef. c/ Barcelona núm. 45 
Les Roquetes, a partir de 400,- euros/mes.

Carretera dels Cards, 43
Tel. 93 896 08 76 
Fax. 93 896 47 83

www.finquesmontmar.com    
montmar2@teleline.es 

08810 Sant Pere de Ribes 

Local cèntric, Sant Pere de Ribes, c/ M. Cervantes, 
núm. 31, 150 m2 a planta i 50 m2 a altell, preu 700,- 
euros/mes.

Local cèntric, Sant Pere de Ribes, c/ I. Cerdà, núm. 20, 
100 m2 a planta i 103 m2 a soterrani, preu 700,- euros/
mes.

Locals a “Mas Milà” Olivella a partir de 64 m2, Plaça 
Catalunya núm. 5, preu: 400 euros/mes.

Cases d’obra nova a Sant Pere de Ribes, 260 m2 c/ 
Gala Placidia, quatre habitacions, 2 banys, 1 lavabo, 
garatge per a 4 cotxes, calef. aire condicionat, parquet, 
preu 1.000 euros/mes.

 Pisos i locals comercials de lloguer i venda a 
Sant Pere de Ribes, Ribes/Les Roquetes i 

urbanització “Mas Milà” d’Olivella.

OFERTA



Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral
Dr. Chiappinelli y su equipo
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