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imbals, espurnes i foc encapçalen L’Altaveu de novembre, just en 
l’impàs de calor a fred on com l’Imma ens recomana és temps de canvi 
d’armari. Tendències, alternatives i jo personalment em quedo amb la 
customització, potser tot no s’hi val, però déu n’hi do el ampli ventall que 
ens ofereix.

De viatge, les terres altes d’Escòcia, aquell lloc que molts recordem 
per les apassionants històries del monstre del llac Ness, i com a decorat de mítiques 
pel·lícules. Existeix, i ofereix un tomb per insospitats paratges plens de màgia.

De “Mas en mas” ens porta aquest mes, desprès d’una aturada tècnica en l’anterior 
edició, a Can Parés una casa de pagès del segle XV que afortunadament es troba en 
excepcional estat de conservació.

L’entrevista, amb la Isabel Ojeda ens presenta a Bulma, grup de Pop acústic d’estil 
costumista no urbà, nascuts musicalment a Ribes i batejats també musicalment, a 
l’emblemàtic Cabaler cafè. Projecte interessant el que tenen entre mans on tothom hi 
pot participar.

Tot i que aquest any no és precisament el més òptim per als bolets, donades les altes 
temperatures i la falta d’aigua que hem patit fins no fa gaires dies, en Ramon Prats no 
vol estalviar la possibilitat de cuinar una fideuà de muntanya on no hi podien faltar els 
desitjats rovellons. Sort en tenim al Garraf de que si hi ha una mica de continuïtat en 
pluges, encara caçarem alguna cosa.

El contrafort, no és aquesta vegada alegria, ni despunta ironia, ni és un retall de filosofia 
d’aquells que de vegades la Juani ens proporciona per donar l’oportunitat de parar-
nos a pensar. No hi ha temps. I és que si les dades espanten i avergonyeixen, els fets 
inspiren la por més aterradora.

Quan de temps caldrà per relegar la violència al passat de la història de la humanitat?

I amb tot i una mica més, intentant no perdre el torn ni el ritme, començarem a treballar 
de valent per a la propera edició. L’Altaveu especial Nadal promet, perquè ens fa 
molta il·lusió de compartir dates assenyalades, fets, i donar a conèixer tot el que Sant 
Pere de Ribes pot oferir per a gaudir de les Festes.

Aleshores quan ens retrobem tots anirem força abrigats.

Fins aviat!

T

De mas en mas 
Can Parés

Pàg/ 16, 17 i 18

www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

Coordinació 
Cristina Perelló

Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Redacció
Núria Pujol

Josep-Lluís Palacios
Cristina Perelló

Núria Martí
Olga Navarro
Míriam Ojeda

Col.laboradors
Josep-Lluís Palacios

Núria Martí
Ramon Prats 

La Juani
Imma Coll

Isabel Ojeda
Bernat Planas
Míriam Ojeda

Patricia Sazatornil
Josep Graells
Xavier Callao
Pepe Cabello

Migue Angel León
Xus Duran

Elisenda Diviu
Antonio Gil

J. Ruiz Dugo

Publicitat 
93 896 41 75

Edita
Pin Ups Publicitat

93 896 41 75
08810 Sant Pere de Ribes

www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

Dipòsit Legal
B-16522-2004

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

seus col.laboradors

l’equip

de Sant Pere de Ribes

E d i t o r i a l

...i més

Timbals, foc i
espurnes a
Sant Pere de Ribes

Pàg/ 1,2 i 3

Viatge

Highlands
Pàg/ 10, 11 i 12

L’Entrevista
BULMA
Pàg/ 4, 5 I 6

L ’Altaveu

Sumar i

La casa de Andalucía
Teatro
Pàg/ 21

L’armari de la Imma
Canvi d’armari

Pàg/ 14 i 15



l grup Tymbasound Batucada 
de les Roquetes del Garraf, 
va organitzar el passat dia 
1 d’octubre la seva primera 
trobada de grups de percussió.

Aquesta trobada va reunir a varis grups de 
la comarca del Garraf, com varen ser el Ball 
de Diables de les Roquetes, Batukalolla de 
Sant Pere de Ribes, Bentocats de la Torre de 
Torredembarra, La Dragona de les Roquetes, 
Markatú Batukada de Sitges, Taboo!!! de 
Vilanova i la Geltrú, TukanKomon de Sant 
Pere de Ribes i per últim el grup MaisKiSamba 
de Corbera de Llobregat.

L’objectiu d’aquesta trobada va ser poder 
reunir tant a grups de percussió tradicional 
com a grups de percussió brasilera i així 
donar-la a conèixer una m i q u e t a 
més al poble. Es va organi tzar 
un recorregut pels c a r r e r s 
del poble que va 

començar 
a les 18h i va finalitzar 
a les 24h. Aquesta trobada es 
va fer amb la finalitat de que el poble 
s’animi i surti al carrer per participar en 
aquest tipus d’esdeveniments. Així també les 
Roquetes es dóna a conèixer fora del Garraf, 
ja que participen bastants grups.

El grup organitzador, Tymbasound Batucada, 
va preparar per desprès de la cercavila 
l’entrega d’uns obsequis per a cada grup 
participant, que van ser uns tamborins amb el 
logotip del cartell promocional. Per finalitzar 
es va fer un petit sopar amenitzat amb un dj.

La participació, tant de patrocinadors com 
de participants, va ser abundant, encara que 
esperem que l’any vinent la puguem duplicar.

E
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CORRESPURNES2 0 1 1
El passat dissabte 1 d’octubre a les 6 de la tarda, es va 
celebrar el “Correspurnes 2011”, és el tercer any que els 
Diables Pe�ts de Ribes, celebren aquest correfoc infan�l a 
Sant Pere de Ribes.
Un Correfoc amb la par�cipació de les Colles de Diables 
Infan�ls de Piera, els Canyafocs de Canyelles, Esplugues, 
Hospitalet, Castellbisbal, i els pe�ts de Roquetes amb el 
Drac infan�l de Banyeres, que van animar la tarda en tot 
moment.
El Correfoc va recórrer pels carrers del centre de Ribes, 
fent una exhibició a la pl. de l’Església, i l’espectacular 
encesa conjunta pl. del Centre. 
Remarcar cada any més, l’actuació dels �mbalers de cada 
colla, que tot i l’edat, no hi ha grans diferències amb 
algunes colles adultes. Prou lluïdes i animades amb les 
enceses de cada colla, amb força presència de gent del 
poble, i altres indrets de la comarca.
Amb més colles que l’any passat, la intenció de poder anar 
creixent, i consolidar una festa del foc, infan�l, que sigui 
un bon referent a la comarca i poder ser reconegut a tot el 
país. La intenció de poder repe�r el “Correspurnes” cada 
any, ja que va ser una experiència prou agraïda tant pels 
pe�ts com pels grans.
Remarcar en aquests moments complicats per les 
Colles de Foc, que amb més de 500 nens  amb 10 colles, 
par�cipant com sempre, no es va lamentar cap incident, 
Agraint un cop més l’ajut dels veïns de Ribes, i les empreses 
col·laboradores que ens han ajudat a fer-ho possible, així 
com els pares que tant a la colla de Ribes com a la resta de 
par�cipants, ajuden prou perquè tot sur� molt bé.

Salut i Foc.

Diables Pe�ts de Ribes.
diablespe�tsribes@gmail.com

Fotos: Miguel Angel León
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anys de foc a Les Roquetes30
El passat 8 d’octubre, el Ball de Diables de 
Les Roquetes va celebrar el seu correfoc sota 
el lema “30 anys de Foc a les Roquetes”, 
amb la participació de:

Ball de Diables de Ribes

Ball de Diables de Vilanova

Ball de Diables Santa Tecla i Sant 
Bartomeu de Sitges

Colla de Diables i Timbalers d’Olivella

Ball de Diables de Ribes Colla Jove

Ball de Diables de Les Roquetes

Companyia General de Foc de Gavà

El Duc de l’Associació de Veïns de Les 
Roquetes

El Drac de 3 caps de Ribes

La Dragona de Les Roquetes

A les 19.00 h es va començar amb una 
timbalada de totes les colles participants, 
en la que també hi va participar la batukada 
local Tymbasound. A la mateixa hora 
es feia la plantada de bèsties a la plaça 
Llobregat. Fou un moment molt emotiu 
veure l’espectacle de la plaça Llobregat 
ple de persones veient l’acte entre les que 
si trobaven l’Alcalde de Sant Pere de Ribes 
i algunes de les autoritats municipals. La 
timbalada va fer un recorregut pel centre 
comercial de Les Roquetes.

A les 20.15 h va començar el correfoc, 
essent el Ball de Diables de Ribes, que 
després d’una llarga traca que indicava 
l’inici, encapçalava el correfoc. Un cop van 
arribar totes les colles a la plaça Llobregat es 
va rendir un petit homenatge als fundadors 
del Ball de Diables de Les Roquetes, José 
Luis Llàcer i Eloy Carreras, ambdós a la colla 
des dels seus inicis. De fet la gran majoria 
dels components porten a la colla més de 25 
anys.

Les colles participants varen fer un cercle 
amb les bengales vermelles mentre “Lucifer” 
feia una petada per al públic congregat a la 
plaça. A continuació es va fer l’entrega 
d’obsequis i la gran tronada final.Tot seguit 
es va oferir un sopar a la Sala polivalent 
de l’Ajuntament a les colles participants i 
acompanyants en el que més de 500 persones 
van poder gaudir dels productes comprats 
integrament a la xarcuteria Pilar Tomás 
del mercat municipal La Sínia i Pastisseria 
Roquetes. Amb aquesta acció el Ball de 
Diables de Les Roquetes ha volgut donar a 
conèixer els productes del nostre municipi. 
A les 20.30 h, gràcies a la col·laboració de 
l’Associació de Festes, al Vinya d’en Petaca 
hi va haver una disco mòbil a càrrec del DJ 
David.

El Ball de diables vol donar les gràcies 
a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i 
tècnics municipals per la col·laboració en 
l’organització del correfoc, a l’Associació 
de Veïns de Les Roquetes per la cessió de 
l’equip de so, a l’Associació de Festes per 
la disco mòbil i a l’Agrupació de Balls 
Populars de Les Roquetes per la seva 
col·laboració durant el correfoc
Salut i foc!

Més informació:
http://www.youtube.com/user/diables roquetes?feature=mhee 
www.diablesroquetes.com

Fotos: Pepe Cabello
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L’Entrevista...
Isabel Ojeda
Periodista BULMA

L’entrevista a Bulma al Cabaler, un dels racons escollits de 
Ribes, on van actuar per primer cop.

COMPONENTS: Gerard Gómez (veu i guitarra), Francesc 
Pascual (bateria), Toni Jordán (baix), Rafa Monzó (teclat, 
ukelele, melòdica)

EDATS: 34, 34, 37, 30

QUÈ ÉS EL QUE MÉS US AGRADA DEL MUNICIPI? El que 
més ens agrada és la GENT, la qualitat humana, però 
també el teixit social, les associacions que existeixen, la 
implicació de tothom en  el que passa al poble. 

CANVIARIEU ALGUNA COSA? Canviaríem que la gent 
par�cipés en el terreny cultural, que hi hagués més espais 
per desenvolupar la crea�vitat, per fer ac�vitats.

Tarda de diumenge a un dels llocs més transitats del 
municipi: la plaça Marcer, en concret al Cabaler. Famílies 
amb els nens, parelles, grups d’amics i els Bulma. Les cares 
de sempre, el somriure de sempre... però amb un tarannà 
diferent, el de la il·lusió. Segurament quan eren pe�ts i 
quedaven per jugar a tocar instruments no s’imaginaven 
que avui, després de 3 anys del naixement de Bulma, 
estarien fent el que sempre havien desitjat: fer música. 
Assajar, composar, escriure lletres, reescriure-les, encertar 
amb les melodies, amb els acords... Ho fan dos dies a la 
setmana, dues hores cada dia, excepte quan s’acosten els 
moments clau, llavors intensifiquen la feina. Perquè la seva 
vida, com la de tots, mai para. I no volen perdre aquell tren 
que només passa una vegada. Han decidit agafar-lo i han 
engegat un projecte amb cara i ulls: volen publicar el seu 
primer disc de llarga durada. I per fer-ho posaran a prova la 
solidaritat de tots els ribetans, perquè busquen mecenes, 
és a dir col·laboració econòmica. No serà a canvi de res, si 
aconsegueixen la seva fita ho recompensaran. Com? Amb 
singles, discos, samarretes i fins i tot concerts privats, tot 
dependrà de la quan�tat aportada. Perquè volen que 
Bulma sigui un projecte de tots, i que tots ens sen�m part 
d’aquest projecte... Perquè han madurat i amb ells, també, 
les seves creacions. 

Bulma neix l’any 2008 i només un any després publiqueu un 
disc de sis cançons �tulat “Cada segon”. Des de llavors no heu 
parat, però com sorgeix la idea de formar el grup?

RESP: Som uns amants de la música des que érem uns marrecs, 
sempre havíem somiat en tocar. Vam conèixer en Rafa (diuen el 
Gerard i el Francesc) i vam començar a assajar els divendres a 
la tarda. Ens reuníem darrera El Castell de Ribes, a la Masia de 
Can Moreno, per allà hi passava gent de tot el poble... Anàvem 
a cegues, per passar-ho bé. Llavors van començar a sor�r 
cançons, ritmes... Vaig començar a cantar (diu en Gerard). Des 
de pe�ts ja cantàvem, sempre havíem volgut formar un grup, 
però potser no ho dèiem. Teníem molt bona relació, rèiem junts, 
i volíem gaudir de la música. 

Recordeu la primera actuació?

RESP: Ufff... (riuen), Sí, va ser un hivern al Cabaler Cafè. Els 
faltava un grup i ens van dir si volíem tocar. Recordo que vaig 
sen�r pànic, però alhora il·lusió (diu en Gerard). Ens vam deixar 
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Imatge d’una de les actuacions de Bulma.

portar per la situació... Érem tres amics que tocàvem (aleshores 
encara no coneixíem en Toni), no teníem consciència d’anar 
seriosament, la majoria de grups quan debuten ja tenen un disc, 
no era el nostre cas... Nosaltres hem necessitat un procés de dos 
o tres anys. Fins ara no pensàvem, només fèiem. 

I ara? Ara penseu abans de fer?

RESP: La veritat és que sí. Volíem gravar. I ho vam fer, vam 
gravar dues cançons a l’estudi però vam improvisar, no anàvem 
prou preparats, no teníem una línia clara, un es�l... Però aquesta 
experiència ens va servir per aprendre. Perquè no vam sen�r la 
sa�sfacció del després, de quan has fet una cosa ben feta, no 
ho vam assaborir. Llavors vam decidir que 
no volíem perdre el temps. Ara comencem 
a tenir les coses clares. Hem madurat, 
hem canviat l’ac�tud, ens hi posem 
seriosament. Perquè: o es fan les coses bé 
o no val la pena. T’hi has d’implicar, si no 
t’ho sents teu no ho pots defensar. O ho 
fas o no, però a mitges no. 

Heu fet concerts al territori català, una 
pe�ta gira per les Illes Balears. El 2010 
us escullen finalistes del concurs de 
maquetes Sona 9, el mateix any guanyeu 
el Concurs de Sintonies de la Fira de Música de Vilaseca 
2010. El videoclip del senzill “El llençol”, realitzat per Anna 
Díaz queda finalista al Zoom Vi Fes�val de Realitzadors de 
Videoclips de Catalunya, i aquest es�u presenteu els temes 

del nou disc en el Cicle de Música al 
Castell de Sant Pere de Ribes... La 
implicació sembla que dóna els 
seus fruits...

RESP: I ara d’afegit comptem 
amb una ajuda molt especial, la 
de l’Esteve Molero. És el que en 
diríem el nostre guia espiritual. Vam 
demanar-li ajuda puntual per preparar 
el concert al Castell de Ribes i va haver- h i 
molta sintonia. Li va agradar com érem, s’hi va implicar i ara 

estem junts en el projecte. Ens ajuda a 
créixer. Nosaltres sabem què volem, ell ens 
dirigeix, ens fa treballar. Si ell s’ho creia, 
nosaltres també. Ens ha donat impuls! I 
també vam decidir que s’incorporés el Toni, 
un baixista. De ser tres hem passat a ser un 
grup. 

Com us veieu en un futur?

RESP: Volem millorar el que som, fer el 
que fem cada cop més bé. Sempre es 
poden millorar les coses. Abans érem més 
espontanis... Ara també, però canviem. 

Estem en evolució constant. I hem decidit que volem publicar el 
nostre primer disc de llarga durada i volem que la gent de Ribes, 
si vol, hi pugui par�cipar.

De quina mena de par�cipació parleu?

RESP: Volem enregistrar, mesclar i masteritzar el nou disc 
en un estudi professional entre finals de 2011 i principis de 
2012. Volem fer-ne el disseny i publicar mil còpies i material 
promocional. Fins ara ens hem finançat amb els nostres diners 
i el que guanyàvem amb els bolos. Ara ens agradaria que la 
gent del poble par�cipés, que es conver�ssin en els nostres 
mecenes. A través del nostre portal web, www.bulmagrup.cat., 
la gent pot aportar una quan�tat de diners al projecte, des de 
5 euros a 250. Però en realitat serà com comprar el disc abans 
de que s’hagi enregistrat, perquè un cop gravat retornarem la 
solidaritat en forma de singles, discos o fins i tot un concert 
privat, depenent de la quan�tat aportada. Això sí, el repte és 
que hem d’aconseguir reunir els diners en 40 dies, si no la cosa 
es quedarà en res. La gent s’inscriu a la web, posa el número 
de compte però no se li cobra fins passats els 40 dies. Si no 
s’aconsegueixen les aportacions necessàries no es cobra res 
a ningú... Però ens fa molta il·lusió fer aquest somni realitat, 
per això demanem la col·laboració de tots: amics, coneguts, 
ribetans...   

Canviem... Estem en 
evolució constant. Ara 
hem decidit publicar el 
nostre primer disc de 
llarga durada i volem 
que la gent de Ribes hi 
par�cipi.
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Quin �pus de música feu?

És di�cil definir-nos. Pop acús�c d’es�l costumista no urbà. 

Quan parleu de no urbà, us referiu a 
Ribes?

RESP: Sí, perquè no vivim ni a un poble 
rural ni a una gran ciutat. Ribes ens 
inspira, cada racó, cada persona. Ens 
inspira perquè és el lloc on vivim i la 
inspiració està en el que veus, en el que 
vius. Ribes és trist, Ribes és alegre, Ribes 
és tot. Hi ha una cançó �tulada “El carrer 
de la mitja galta” que parla del carrer on 
està el restaurant La Premsa. Una nit hi 
vam anar a sopar i a la portada de la carta 
hi havia una poesia d’en Josep Maria. 
Vam demanar si la podíem agafar, que li tornaríem, i d’allà va 
sorgir una cançó. A Ribes som una mica rars, no som un poble 
de gallines però tampoc una ciutat. Ens sen�m d’aquí, el millor 
poble. Si no hi visquéssim ens enyoraríem.  

Què significa Bulma a les vostres vides?

RESP: És el nostre hobby preferit, és una passió brutal, una 
manera de viure... Una trobada, és fer música, és quedar amb els 
amics... És molt xulo!

Com us agradaria ser recordats?

RESP: Com un grup de gent que va animar la vida cultural 
del poble... Com unes persones que van 
demostrar que si tens ganes es pot gaudir 
fent música, però te l’has d’es�mar. 
Recordem els Spiders, Trans-fusion, Opus 
Requiem, Fulunkulus, Bugies... Gent que 
ha par�cipat en la cultura del municipi 
de forma ac�va. Ens agrada recordar-
los i ens agradaria que ens recordessin 
així. La música és una altra forma de fer 
poble, de fer cultura a nivell local. Ara hi 
ha molts grups, sembla que la gent s’hi 
es�gui implicant més.

Potser hi ha molta gent que es fa aquesta pregunta, per què 
us dieu Bulma?

RESP: jaja, era el referent sexual de quan érem pe�ts, la Bulma 
de Bola de Drac, dels dibuixos animats... A vegades se’ns acut 
que podríem haver-nos dit Yamamuki, en homenatge a la 
senyoreta Yamamuki de l’Arale... Però bé, ens vam quedar 
amb Bulma.

Ribes ens inspira, cada 
racó, cada persona. Ens 
inspira perquè és el lloc 
on vivim i la inspiració està 
en el que veus, en el que 
vius. Ribes és trist, Ribes és 
alegre, Ribes és tot.

Fotografia de Bulma realitzada per Cris�na Casas, d’esquerra a dreta: Toni Jordán (baix), Gerard Gómez (veu i guitarra), Rafa Monzó 
(teclats, ukelele i melòdica) i Francesc Pascual (bateria).

PORTEM CALIU A LA VOSTRA LLAR 

Tel. 679 734 889
Sant Pere de Ribes

www.llenyesribes.cat

QUALITAT I SERVEI
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Elisenda Diviu Moreno
Fisioterapeuta especialitzada en fisioestètica
Col.laboradora al 
Centre Recuperacio Funcional Ribes

DRENATGE LIMFÀTIC MANUAL

El cos està format per dos terceres parts d’aigua, per aquesta 
raó és normal entendre la importància de la circulació ja que 
és imprescindible que hi hagi equilibri entre els líquids per 
estar sans.

La limfa està formada per proteïnes ,aigua, sals minerals, 
mol·lècules de grassa i limfòcits ( defenses del cos); els vasos 
limfàtics circulen en paral·lel a les venes i dirigeixen la limfa 
cap a grups ganglionars que serà on es drenarà. El sistema 
limfàtic té la funció de transportar nutrients, eliminar residus 
i protegir l’organisme amb les defenses.  Si la circulació del 
cos està afectada o apareixen problemes durant el recorregut 
aquests líquids s’acumularan i apareixeran els edemes. 

El Drenatge Limfàtic Manual dóna molt bons resultats per 
aconseguir equilibrar els líquids i els edemes. Una tècnica 
relativament moderna, creada pel Dr. Emil Vodder a principis 
dels anys 30, que va observar la milloria dels seus pacients 
crònics després de manipular els ganglis inflamats i les 
cadenes limfàtiques.

 És una tècnica no dolorosa que consta de pressions i 
descompressions a uns punts i direccions concretes de 
la pell. On s’apliquen pressions més suaus que les del 
massatge convencional i es realitza sense cremes ni olis. 

Realitzarem les maniobres circulars primer buidant ganglis 
del coll, abdominals i inguinals i després utilitzant altres 
maniobres recularem fins arribar a la zona afectada. 

És una tècnica complexa que per tenir els efectes desitjats 
precisa que el professional tingui una bona formació i molta 
experiència.

INDICACIONS DEL DRENATGE LIMFÀTIC MANUAL
Efectes en post-quirúrgics com: 
 liposuccions, 
  cirurgia maxil-lofacial,rinoplàsties
   cirurgia estètica.

Augmenta la velocitat d’absorció del edema i ajuda a fer 
desaparèixer l’hematoma.

Facilita la cicatrització i la regeneració dels teixits

Per tractar la cel.lulitis:
 Facilita l’eliminació de líquids acumulats.
 Trenca els nòduls de grassa.

Per a la Fibromiàlgia:

 Redueix el dolor muscular.

 Té un efecte sedant conseqüentment disminueix   
l’estat d’ansietat.

I també indicat per
 Mastectomies
 Retenció de líquids
 Cames cansades
 Varius
 Estrés, insomni i dietes intensives.
 Edema en embarassades
 Síndrome premenstrual
 Cremades
 Úlceres vasculars 

Aquesta tècnica està contraiindicada en casos de càncer, 
infeccions agudes, trombosis i flebitis, edema cardíac i crisis 
asmàtiques.S’ha d’ aplicar de forma controlada en casos 
d’asmàtics crònics, trastorns del tiroides i hipotensió.

Les sessions han de ser com a mínim de 40 minuts de 
tractament i s’ha de seguir una freqüència per obtenir els 
resultats desitjats.
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Un reportatge de:
Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

A L’Altaveu del mes de juliol vam explicar-
vos el viatge a la capital d’Escòcia, 
Edimburgh. Però ens va mancar endinsar-
vos en una altra part del país molt i molt 
recomanable, les Terres Altes d’Escòcia o 
les Highlands.  Paisatges de pel·lícula ens 
evoquen als temps remots de l’Escòcia 
més autèn�ca. 

El nord d’Escòcia presenta infinites 
possibilitats. Des de visitar altes 
muntanyes  fins a descansar en una platja 
paradisíaca amb sorra color plata... el 
que està assegurat és que ningú quedarà 
decebut del viatge. 

El més recomanable és llogar un cotxe 
i fer cadascú la seva pròpia ruta ja que 
qualsevol parada et pot sorprendre un 
castell ple de màgia o un paisatge de 
postal. Val la pena deixar-se guiar per la 
intuïció però sense oblidar-nos que hem 
de conduir per l’esquerra!!

Al llarg de tot el recorregut trobarem 
encantadors Bed&Breakfast, per un 
preu raonable. A l’es�u és aconsellable 
reservar ja que és l’estació de l’any amb 
més visitants. Sobretot perquè a la resta 
de l’any el fred impedeix fins i tot l’accés a 
segons quines zones.

El punt de par�da de la ruta per les 
Highlands pot iniciar-se des d’Edimburgh 
o Glasgow.

Glasgow és considerada la capital 
econòmica d’Escòcia. Els seus carrers 
plens de gent i bo�gues conviden a passar 
com a mínim un dia a la gran ciutat. Els 
pubs i bars s’omplen de gent els dies de 
futbol i rugby i és molt interessant veure 
la intensitat amb la que viuen els seus 
habitants qualsevol match de la premier 
league.  

L’ac�vitat cultural de la ciutat es centra 

L’espectacularitat del paisatge, la seva incomparable lluminositat i la diversitat del seu patrimoni arquitectònic fan del nord 
d’Escòcia un paratge inoblidable.
Les terres altes d’Escòcia només es poden descriure amb superla�us: les més altes, les més profundes, les més mís�ques...

Highlands



en un llarg passeig per les avingudes de 
vianants Buchanan Street i Sauchiehall 
Street. A més es pot visitar The Lighthouse, 
centre escocès d’arquitectura, parant 
especial atenció a l’obra de Mackintosh, el 
més il·lustre arquitecte nascut a la ciutat. 
El Hunterian Museum i la Hunterian Art 
Gallery també valen molt la pena.

Una parada molt a prop de Glasgow que 
és gairebé obligatòria és la pe�ta ciutat 
d’S�rling. 

El moment històric més destacat d’S�rling 
fou a les acaballes del segle XIII i inicis 
del XIV, època en que jugà un paper molt 
important en la resistència als intents 
anglesos de dominar Escòcia. D’aquesta 
època daten els episodis èpics de William 
Wallace i Andrew Murray, que moriren 
per la lluita i la llibertat del seu país. 
Concretament el 1297 hi va haver la 
batalla del pont d’S�rling on Wallace i el 
seu exèrcit varen derrotar l’exèrcit anglès 
en una lluita estratègica de la qual encara 

en queden símbols a la ciutat. 

A S�rling s’ha de visitar el castell d’S�rling, 
el monument a Wallace i la ciutat an�ga.  

El següent des� serà el Parc Natural 
de Trossachs on els intrèpids boscos al 
voltant del llac Lomond foren escenari 
de les lluites d’un dels herois populars  
escocesos, Rob Roy. Les localitats de 
Callander i Aberfoyle són campament 
base per realitzar excursions a peu o 
en bici per els encantadors paratges 
naturals.

Seguint camí cap al nord podem 
parar a l’encantadora ciutat portuària 
d’Oban. A les muntanyes que abracem 
el pe�t poble d’Oban trobem el 
Mccaig’sTower, un monument rèplica del 
coliseu romà. Però el més interessant 
d’Oban és el seu passeig marí�m.

Abans d’arribar a Skye s’ha de visitar un 
dels castells més famosos d’Escòcia. El 

castell d’Elian Donan s’aixeca sobre un 
illot en mig del llac, amb accés a través 
d’un pont. El seu emplaçament i la bellesa 
del castell, visitable per dins, ha fet 
que sigui escollit com a lloc de rodatge 
d’anuncis i pel·lícules com per exemple Els 
immortals.

Un dels llocs més destacats de la ruta 
és la increïble illa Skye. Explorar Skye és 
descobrir uns paisatges abruptes on la 
natura mostra la seva bellesa en el seu 
estat més pur. Les Cuillins Hills, cadena 
muntanyosa que envolta l’illa han creat 
una paisatge escultòric natural. 

La visita ha d’incloure el nord salvatge 
de la illa, l’Old Man of Storr i el pas de 
muntanya dels Quiraing i Neist. Així 
com la pintoresca ciutat portuària de  
Portree,capital de l’Illa. Però el més 
recomanable és quedar-se dos dies per 
explorar cadascú al seu aire els racons més 
inhòspits de l’illa. Segur que ens endurem 
sorpreses.

Con�nuem ruta cap a Inverness. Aquesta 
ciutat cons�tueix un centre important a 
les terres altes septentrionals i compta 
amb una animada vida nocturna i una 
gran oferta de bo�gues. Inverness pot 
esdevenir trampolí de diverses rutes 
interessants, com per exemple les 
des�l·leries Glenmorangie o el palau de 
jus�cia Cromarty Courthouse.

Monument a William Wallace.

Increïbles vistes de la ciutat portuària 
d’Oban,

Imatge de l’illa d’Skye on la muntanya i 
el mar es fonen formant un paisatge 
bucòlic.
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Des d’aquí podem vorejar el més conegut 
dels llacs ja no només d’Escòcia sinó de tot 
el món: el llac Ness. La seva popularitat no 
es deu només a la seva indubtable bellesa 
sinó al monstre Nessie que, segons la 
tradició, habita a les seves aigües. El 
problema és la massificació de turistes 
que visiten la zona.

Arribant a aquest punt és pot con�nuar 
pujant cap al nord direcció les Orcades on 
trobarem part de la història més ancestral 
del país amb els increïbles monuments 
megalí�cs. Els penya-segats, les immenses 
valls, les platges i les reserves naturals 
fan d’aquesta zona un lloc amb gran valor 
ecològic i cultural. 

Si tenim dies suficients és molt 
recomanable arribar quan més al nord 
millor. Sinó podem con�nuar el viatge 
cap a l’est. Concretament cap a Aberdeen 
té molts atrac�us: els jardins Duthie,la 
pinacoteca d’Aberdeen, el barri medieval 
i els edificis victorians de Union Street. 
La vall del riu va estar molt vinculada a 
la família reial britànica ja que el castell 
de Balmoral ha estat residència d’es�u 

de la família reial a Escòcia des de 1852. 
Tant és així que en aquesta zona trobem 
l’An�ga Estació Reial, Old Royal Sta�on,de 
Ballater,  que rebel·la la història de les 
generacions reals que visitaren Balmoral.
Als voltants d’Aberdeen fou un dels llocs 
on ens deixarem endur per la intuïció i 
trobarem un dels castells més increïbles 

que hem vist mai: el castell de Stonehaven. 
Majestuosament ubicat sobre un turó 
davant del mar, imponent, com si allà 
s’acabés el món. 

Ja de baixada es poden visitar les ciutats 
de Dundee, Perth i Saint Andrews, bressol 
del golf.

Saint Andrews destaca per ser la capital 
mundial del golf. Ciutat universitària, 
ofereix un gran patrimoni ar�s�c on 
destaquen les runes de la catedral. 
Molt a prop trobem East Neuk, un dels 
racons més pintorescs de la zona, amb 
tranquil·les viles marineres com Crail, on 
s’aprecien la influència holandesa. 

De tornada ja podem passar un parell de 
dies per Edimburgh per acabar de veure 
allò que ens fal�.

The Highland Cow són vaques �piques 
d’aquesta zona d’Escòcia. Són molt 
peludes, habitualment pèl-roges, amb 
unes grans banyes.

Vistes del castell d’Stonehaven.

Un dels molts ports de muntanya. A 
l’hivern és poc aconsellable accedir-hi.



stábamos en la puerta de la escuela 
como todas las tardes, a la misma 

hora. Llegó entre suspiros y a penas dejaba entrever su 
nerviosismo por sus entrecortadas palabras hasta que 
logramos entender una especie de “mañana no vengo” 
que no supimos interpretar. Hacía poco menos de dos 
semanas Adán, su pareja, había desaparecido. 

Lo cierto es que dejamos de verlo y tampoco osamos 
preguntar más. Tampoco nadie sospechaba nada. 
Siempre tan amable, dispuesto y atento. 

No vino aquella otra tarde en la que sí encontramos en la 
puerta de la escuela a una pariente lejana (muy lejana…) 
que vino a recoger a las criaturas y que apenas se acercó 
a la verja y se marchó sin decir nada. 

Nada tiene de especial, cada familia es un mundo, todo 
el mundo tiene sus más y sus menos… pero como en las 
puertas de las escuelas la rutina es parte de la disciplina 
escolar, a los cuatro días, ya temíamos lo peor ante tanta 
incertidumbre.

La desaparición de Adán, las ausencias, las parientes 
lejanas de cada tarde… que reconocimos por las 
habladurías de otras criaturas y no por certezas… 
empezaban a inquietar a toda una sarta de curiosas y 
curiosos expectantes de la normalidad.

Al quinto día… ni tan sólo vinieron a la escuela las niñas. 
Eran dos, Pía y Mía, de 4 y 6 años respectivamente, 
siempre introvertidas pero al mismo tiempo risueñas. 

La eternidad del fin de semana nos hizo olvidar el 
episodio hasta el martes. Así es la despreocupación. A 
veces, inoportunamente terrible. 

Pero aquel martes, llegada la tarde, ya sabíamos todo. 
Adán, había ingresado en prisión preventiva hacía 
unas semanas ante la denuncia de maltrato contra él. 
Pero lograba salir con una orden de alejamiento poco 
después. 

Las niñas eran acompañadas por unas vecinas cada día 
distintas porque su madre no podía ni salir de casa. Y sin 
salir de casa murió asesinada el jueves, porque abrió la 
puerta a sus niñas.

Así, si bien no todo es lo que parece, el parecer tampoco lo 
es todo. Detrás de cada maltrato está el reflejo de la sombra 
de cuanto no supimos ver. Verlo, es actuar a tiempo, tiene 
motivos, tiene consecuencias. Hoy, sé perfectamente, que 
verlo es actuar a tiempo. Por impredecible no podemos 
entender lo inevitable. No me falles. Hoy… sigo yendo a 
la escuela y no sé si nos volveremos a ver mañana. 

La Juani

PD, 25 de Novembre, Dia Contra la Violència 
Masclista... Sense paraules. Només una estadística que 
podeu consultar  www.observatorioviolencia.org 
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El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

“E
LA  MANZANA  DE  ADÁN
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Imma Coll
Assessora d’Imatge Personal i Corporativa
Llicenciada en Psicologia
icasesoriaimagen@gmail.com

L’armari de la ImmA

Ara ja és oficial, ja ha arribat la tardor. Més enllà del que senyalen 
els calendaris, el canvi de temps s’ha fet esperar. De fet, fins 
gairebé finals d’octubre encara podíem anar a la platja a prendre 
el sol.

El començament ha vingut marcat per les primeres pluges que a 
tots ens han sorprès, els aiguats imprevistos que han acompanyat 
una acusada baixada de les temperatures. Una vegada més, com 
cada any, ens hem vist tots precipitats a buscar roba d’abric 
conduits per la urgència del temps que ni avisa ni espera. 

Recuperar la roba de la temporada anterior és, en moltes ocasions, 
tot un esdeveniment que es barreja amb sensacions de diferents 
orígens. Aquell jersei que mai ens varem posar i que en el moment 
de comprar-lo ens va inspirar un sense fi d’usos, el vestit tacat 
que no varem ser capaces de retirar per els records que ens porta, 
la caçadora amb hombreres d’una joventut per recordar, els 
texans...què dir d’aquells texans, etc., i com no la sensació d”això 

em posava?”, “ara es torna a portar?”, “encara m’estarà bé?”. 
Obrir l’armari per al canvi de temporada no és tant sols retirar els 
tirants per donar pas a la màniga llarga, no és únicament retrobar-
nos amb la roba de l’any passat o de fa vint; és també la nostàlgia 
que ens produeix tot allò que vinculem a una peça de roba. 

Què podem fer per modificar la nostra roba sense ampliar el 
repertori? Com anar a la moda evitant el recurs de les compres 
impulsives que tenen per destí establiments de grans marques 
de pret-a-porter o ready to wear que tots coneixem. Reduir la 
despesa per abrigar-se aquesta temporada és una bona fórmula per 
estalviar i guanyar en exclusivitat, alhora, donar més rendiment a 
la roba que ja tenim i desvincular-la de records innecessaris. Com 
ho podem fer? Customitzant la roba segons les tendències de cada 
temporada. Així doncs, a prendre nota perquè a continuació us 
donaré algunes idees per actualitzar el nostre armari. Això sí, aquí 
no hi ha límit, la imaginació i saber analitzar les tendències son un 
producte infinit totalment personal i personalitzable.

Canvi d’armari!!!

Shining black 
Aquest any es recupera la lluentor en el vestir, unes pinzellades 
subtils de llum que capten l’atenció de manera discreta. Deixem 
enrere el negre decadent, la foscor opaca d’altres temporades 
incorporant acabats metal·litzats, lurex, pells i lluentons (més 
conegudes com “lentejuelas”). Mirar una revista de moda 
ens pot ajudar a interpretar el que els dissenyadors ens volen 

Pantalons de pell: ja es van portar fa uns deu 
anys, eren de cintura més alta i a diferència 
dels que normalment portem ara, de camal 
més ample. Vols recuperar-los? Posa-te’ls 
sense por, amb un cinturó estret i cenyint la 
cintura; i les sabates tipus oxford planes o 
altes, ho decideixes tu!

Americana amb pailletts: fa un parell de 
temporades es van començar a veure en 
algunes botigues, si vas ser de les que en 
va adquirir una no dubtis en utilitzar-la 
en els teus looks de nit més atrevits i 
sofisticats. 

Vestit amb incrustacions: “tachuelas”, 
brillants, perles, purpurina... fes memòria, 
segur que en recordaràs un de l’estil en el 
teu repertori. Com actualitzar-lo? Amb 
una jaqueta de punt tipus torera, poc 
tancada i d’un sol botó. 

transmetre a través de les passarel·les, però certament no és fàcil 
traduir-ho al carrer, els directors creatius de les grans firmes de 
roba i les revistes de moda no estan al nostre costat quan obrim 
l’armari per donar pas al canvi de temporada. Així dons, anem 
a descobrir quines son les peces de roba que podem recuperar o 
mantenir en el penja-robes.
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Un exemple!!!
Hem parlat de customitzar la roba, és a dir, incorporar 
canvis per donar-li un nou aire en base 
a les tendències de la temporada. 
A continuació us presento un 
exemple per donar-vos 
unes pistes i inspirar 
alguna idea; aquesta 
aportació la presento 
especialment a 
aquelles noies que 
– com jo – no tenen 
bona connexió amb 
les màquines de 
cosir, les agulles i 
els patrons. Com a 
partida agafarem una 
senzilla jaqueta de punt. 
El següent pas es dirigir-se a 
alguna merceria amb la peça de 
roba que heu escollit i aquí comença 
tot. Haureu de provar, fer i desfer sobre 
la jaqueta totes les opcions que tingueu en ment. 
Això sí, sempre serà més agraït per la dependenta que part 
d’aquestes proves les feu a casa. Sí, sí, a casa! No us ha passat 

mai que se us ha trencat un collaret i el guardeu? Desfeu-lo 
i col·loqueu les peces soltes al voltant del 

coll de la jaqueta, podeu fer el mateix 
amb la cadena del collar, amb les 

“lentejuelas” de la disfressa 
de carnaval de fa uns 

anys, i perquè no, amb 
una cinta setinada que 
la mare us posava al 
cabell de petites... 
D’aquesta manera, 
un cop aneu a la 
merceria segur que 

tindreu una idea més 
clara del que voleu 

obtenir. 

Recordeu, no tingueu por 
en fer proves, inspireu-vos en 

imatges, pel·lícules, tot allò que 
vulgueu. Mares i avies us poden ajudar, 

i sobretot, a la merceria pregunteu allò que 
necessiteu. És tant sols qüestió d’enginy, un cop comencis ja 
tens molt fet, i qui saps, és possible que desprès et costi parar.

NETEJAR LA XEMENEIA UN COP A L’ANY REDUEIX EL RISC 

D’INCENDI, FACILITA LA COMBUSTIÓ I ESTALVIA ENERGIA.

EVITAR

Incendis: l’acumulació de dipòsits poden 
inflamar-se, i propagar el foc a tota la vivenda.

Intoxicacions: un conducte brut o obstruït no permet la 
correcta evacuació de gasos. El monòxid 
de carboni, (gas incolor i inodor), és 
veritablement perillós.

ESTALVIAR

Un conducte brut perjudica seriosament 
el bon funcionament i la vida útil d’una 
instal·lació.

PRESERVAR

Les concentracions de sutge en un 
conducte o xemeneia perjudiquen tant 
el seu funcionament com el medi ambient. Mantenir en bon 
estat la nostra instal·lació contribuirà a la qualitat de l’aire que 
respirem.

Per què netejar
les xemeneies?

LA RL
NET

ES C U R A X E M E N E I E S

A Llenyes i Carbons Ribes 
hem endegat un nou servei 

de neteja de xemeneies.

679 734 889
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per Núria Martí

D e  m a s
e n  m a s

Després d’una aturada en la passada 
edició, reprenem el nostre camí de 
“Mas en mas”, per anar a fer cap a 
can Parés, una de les cases de pagès 
del segle XV que forma part del grup 
de masies que freguen el llindar 
entre els municipis de Vilanova i 
Ribes, i que és veïna de cases com 
can Martí, can Maselleres o Torre 
del Veguer, entre altres.

Per arribar-hi, diverses víes hi 
donen accès. Les més comuns 

són o bé passant per davant del 
celler Vega de Ribes, de la masia 
la Serra, per can Parissi i enfilant 
camí de Montgròs amunt, o també 
pel darrere el cami de Mas Solers, 
anant a parar a l’antic camí ral de 
Cubelles a Ribes . Al portal de can 
Parés hi ha gravada la inscripció 
del seu nom, que es creu que prové 
d’uns antics amos que es deien així, i 
la data de 1697. Per la finca,  al llarg 
dels anys, hi han passat una bona 
colla de masovers, i a hores d’ara la 

Vista d’un lateral de la masia de can 
Parés, composta de dues plantes.

CAN PARÉS
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casa es troba ben conservada, amb 
un ampli jardí que acull gran part de 
bosc, i amb una estança veïna on hi 
viuen les persones que es fan càrrec 
de tot l’entorn. 

També hi ha una tercera casa que 
s’està remodelant com habitatge 
individual per part del propietari 
actual, i que queda més allunyada 

de la casa principal. Molt proper 
a aquesta hi ha un dipòsit, amb 
una capacitat de cent mil litres, 
que és ple d’ aigua del pantà per 
l’abastiment de la casa i l’àmplia 
vegetació. A can Parés hi tenen, 
també, un pou naixent.

El Serafí Campanà Montaner i 
la Carme Fuster Fuster en foren 
masovers. S’hi van instal.lar 
als anys seixanta, provinents 
d’Olivella. La Carme hi va nèixer, 
ja que el seu pare era de la masia 
del Rector i la seva mare de la 
població de Santa Susanna. Degut 

a que el Serafí feia de masover 
a can Suriol des de ben jove, va 
conèixer a Olivella la Carme, que 
vivía en una casa molt coneguda, 
anomenada ca la Pepita. 

Un cop casats, i al cap de quatre 
anys de nèixer el seu fill, anomentat 
Jaume, al 1960 van arribar a can 
Parés. Aleshores la casa comptava 

El portal principal de can Parés, amb el 
nom de la masia i la data de l’any 1697.

Detall del pou de can Parés amb la 
piscina al fons.

Els pares de la Carme Fuster el dia 
del seu casament, masovers al nucli 
d’ Olivella.

amb tot de vinyes i garrofers, i la 
finca constava d’una única casa. 
El seu interior avui dia encara 
conserva les arcades principals, a 
l’entrada i la sala, que és molt gran, 
així com la banda dels cups, que es 
troben a la part posterior. 

En aquella época havien estat 
propietaris de can Parés la familia 
Romaní, i també la Salines, de 
Vilanova i la Geltrú. Aquesta última 
també, durant uns anys, tenia en 
propietat una altra masia de Ribes: 
la Masieta. 

En Serafí i la Carme es feien càrrec 
de les terres i d’un hort que es 
trobava situat a la part del davant. 
Gràcies a la bassa, que avui encara 
es conserva, podíen regar tot el 
que sembràven. A la casa també 
hi tenien bestiar, i es desplaçàven 
poc a Ribes, només quan havien 
d’anar al metge o a buscar el pa. 
En Pere Fuster, pare de la Carme, 
també els ajudava ja que en Serafí 
alhora treballava a la fàbrica Pirelli 
de Vilanova i la Geltrú, i mirava 
de combinar totes dues feines. 
Antigament aquest fet era molt 
comú.  Com que un i altre tenien 

Un dels racons de l’ampli jardi de la 
masia, on també s’hi va fer construir 
una font.
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cinc germans cadascú, s’ajudàven 
molt sovint. La seva estada com a 
masovers va durar a can Parés deu 
anys. Després, un cop en Pere va ser 
gran, van anar a viure a Vilanova, on 
segueixen actualment vivint en Serafí 
i la Carme.

L’aspecte de la masia, amb el temps, 
ha millorat. S’ha mirat de cercar tota 
la zona, ja que la finca abarca una 
gran àrea boscosa, fins el límit amb 
can Martí, i la situació on es troba 
fa que l’entorn sigui transitat sovint. 
Després de diverses reformes, es 
troba en un bon estat de conservació, 
i al seu interior, en quant a decoració, 
s’ha mantingut l’estil clàssic amb 
vestimenta colonial, tenint en compte 
alhora tot tipus de detalls. Un dels 
aspectes a destacar és la zona de jardí, 
amb arbres fruiters, pins, garrofers, 
ametllers, la qual s’entrellaça amb la 

part de bosc i el contrasts de vinyes 
properes a la banda de la finca Torre 
del Veguer. 

Actualment, a can Parés, la Glòria 
Mingueza i el seu fill Lluís, de can 
Canela, fa quatre anys que hi fan de 
masovers. La seva tasca consisteix 
bàsicament en fer-se càrrec de la 
finca i de mantenir l’ampli voltant 

Els actuals masovers de can Parés, la 
Glòria Mingueza i el seu fill Lluís Canela.

Una de les zones de jardí, dins un paisatge 
envoltat de pins.

que té. Entre altres, l’escriptor, ex-
eurodiputat i articulista de diaris 
com el Periódico o el País, Josep Mª 
Mendiluce, n’és el propietari des de 
fa aproximadament dotze anys. Ens 
ha obert les portes d’una casa que 
utilitza com a residència habitual, 
i a la que ha dedicat gran interés a 
reformar i conservar, mantenint la 
seva original façana blanca, i tenint 
cura de la seva situació, sens dubte, 
del tot excepcional.

L ’ A l t a v e u  d e s e m b r e  e s p e c i a l  N a d a l  2 0 1 1
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per
Ramon Prats

Ingredients per a 4 persones:

400 grs. de fideus del núm. 2
300 grs. de rovellons
200 grs. de costella de porc
200 grs. de salsitxes de porc
1,5  litres aprox. de brou de
pollastre i verdures
Sal 
Pebre negre
Oli d’oliva
Allioli 

El bon menjarEl bon menjar

Elaboració:
Salpebrem els rovellons i en una paella o cassola amb 
oli d’oliva els saltegem una mica i reservem.

En el mateix oli saltegem la costella de porc i les 
salsitxes fins que quedin ben daurades i retirem.

En el mateix oli i si cal tirem una mica més sofregim 
els fideus sense brou fins que quedin daurats com si 
fossin patates palla,

llavors incorporem els rovellons, la costella , 
les salsitxes i tirem el brou ben calent perquè 
comenci a bullir al moment.

S’han de coure entre vuit i deu minuts 
aproximadament i si cal podeu anar afegint 
brou fins que quedin al vostre gust.

Quan serviu el plat acompanyeu-lo amb 
allioli, és el toc final.

Bon profit

FIDEUÀ DE   
          MUNTANYA
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Passatge Fluvià, 2  -  Apart. de correos 43
08812 Les Roquetes  -  Sant Pere de Ribes - Tel. 93 814 24 30

Sobre los años 90, la casa de Andalucía de la comarca del 
Garraf, a par�r del interés de algunos de sus socios por el 
arte escénico, creó el primer grupo con el fin de que dicha 
en�dad contara también entre sus ac�vidades, con el 
teatro.

El teatro es uno de los valores fundamentales de la cultura 
andaluza y ante la gran acogida que tuvo esta ac�vidad, 
en el año 92, el grupo tomó el nombre de “El Albero”.

Con el paso del �empo, se fueron unos y las nuevas 
incorporaciones han ido cubriendo los huecos 
de los ausentes, y teniendo en cuenta 
que todos los componentes eran y son 
amateur, y que no disponen del �empo 
necesario para ensayar, hay que elogiar 
su considerable esfuerzo para llevar a 
cabo las puestas en escena. 

Muchas representaciones se han hecho 
ya desde que naciera este grupo.

A par�r de su primer estreno con la obra “El 
gran circo imposible de Oklahoma”, han llevado 
a los escenarios comedias: “Puebla de mujeres, El 
Hotelito,…”, sainetes: “Los chorros del oro, Sábado sin 
Sol, La Zancadilla…..”,  dramas: “Yerma, Bodas de Sangre…
.”  Históricos: “Andalucía, la historia de mi pueblo”,  y 
muchas otras de autores como Los Hermanos Álvarez 
Quintero, Lorca, Gala…

Este 2011 y con mo�vo de la semana cultural andaluza, la 
casa de Andalucía del Garraf, en su programa de actos ha 
contado con el estreno por parte del grupo de teatro “El 
Albero”, de la comedia “LA VENTOLERA” de los hermanos 
Álvarez Quintero.

Obra que nos sumerge en situaciones de deliciosa 
comicidad, con fino humor y diálogos espontáneos 

de ingeniosos decires, y personajes variopintos. Una 
trama sencilla con toque sen�mental, en una Sevilla 

costumbrista, de la que se extraen los mejores efectos por 
la innegable habilidad y maestría de los autores.

“Mucha gente quedó sin ver la obra, y nos pedían  que 
volviéramos”, el público �ene una necesidad cada vez 
más fuerte de ver cosas de verdad, en vivo. Disfruta con el 
teatro y repite así que estamos muy contentos de anunciar 
el reestreno para el  día 13 de Noviembre a las 19 h en el 
Centre Cívic de Les Roquetes.

Os invitamos a todos a olvidarnos de nuestros problemas 
durante un rato, y juntos disfrutar compar�endo ese 
momento.

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