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Quan una persona ens deixa i de manera gairebé immediata, rep un acte de 
reconeixement per part de tanta gent, tan diversa i tan entregada com és el cas 
d’en Josep-Lluís Palacios, vol dir alguna cosa, (ell hi afegiria, molt interessant). 
Vol dir, que aquesta persona ha deixat empremta, vol dir que són molts els que 

hi estem agraïts i sen�m admiració, i vol dir que probablement la seva tasca, lluny de quedar en 
un cul de sac, con�nuarà.

Emo�u acte el que es va celebrar a la Nau del Ger el passat 22 d’abril, i emo�va la intervenció 
de la Mercè Giralt, la seva dona, de qui en Lluís n’estava tan orgullós, igual que dels seus tres fills 
l’Eduard, la Júlia i en Raimon. Gràcies a tots quatre per permetre’ns gaudir d’en Lluís.

Un Sant Jordi farcit d’actes tant a Ribes com a Les Roquetes, força gent, sobretot menuts, van 
par�cipar en ac�vitats al carrer gràcies a que la pluja, per sort, no va fer acte de presència.

Bèlgica és un país curiós de visitar, per exemple, la seva desenvolupada consciència envers al 
medi ambient converteix els immensos pàrquings de bicicletes en mo�u d’imatge que el  turista 
capta com si d’un monument es tractés.

Entrevistem a la Joëlle Cervera, una ribetana que juga i conjuga els ordres de prioritats a la vida 
per explicar-nos com ser possiblement una mica mes feliços, donant al present la importància 
que realment té com a fonament pel futur que desitgem.

El Racó, finca amb diverses edificacions vinculada amb els seus inicis a l’ofici de pagès, com a 
granja de llet i posteriorment a la casa dels an�cs masovers, la restauració. La casa principal 
d’es�l modernista, va esser una emblemà�ca obra d’en Font i Gumà.

El proper 26, 27 de maig se celebra a Ribes la 7ª edició de l’Agromercat, la fira agroalimentària 
artesanal de productes del nostre territori per excel·lència. Una immillorable ocasió per a tenir 
coneixement, i també l’ocasió de tastar-los, dels productes fets a casa, els que tenen el sabor 
i la qualitat que ofereixen les mans de l’artesà. Una bona ocasió també per sor�r al carrer i 
par�cipar en diverses ac�vitats complementàries vinculades al territori (degustacions, tasts, 
tallers, actuacions, rutes guiades, etc.)

Per tancar aquesta editorial, recordar-vos, que al juny L’Altaveu no sor�rà deixant pas al 
programa de Festa Major. Serà el juliol qui ens retrobarà amb els reportatges de les Festes 
Majors de Sant Joan i Sant Pere.

Fins aviat!
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Segons el Costumari Català de Joan Amades, Sant Jordi, cavaller i màr�r, és 
l’heroi d’una gran gesta cavalleresca, que la veu popular universal situa a les 
terres allunyades i llegendàries de la Capadòcia, però que la tradició catalana creu 
esdevinguda als voltants de la vila de Montblanc. 

Sant Jordi és el dia del llibre. Sant Jordi és patró de Catalunya. Sant Jordi és 
llegenda i tradició. Sant Jordi és cultura. Sant Jordi és llengua. En defini�va és una 
de les festes més especials de l’any. Catalunya sencera s’engalana i s’omple de 
colors i lletres. 

I Sant Pere de Ribes no podia ser menys. Ja fa uns quants anys que aquest dia les 
biblioteques del municipi surten al carrer. 

A Ribes, a la plaça Maria Mercè Marçal, s’hi ubicaren diverses parades de llibres i 
roses. La biblioteca Manuel de Pedrolo va organitzar diversos tallers per als nens 
i nenes.  I a més la tarda va comptar amb l’animació dels pallassos Zafarranchus 
Clown i la presentació del primer CD de batucada del grup Tukan Komon. 

Per finalitzar la jornada, dins de la biblioteca es va dur a terme la presentació del 
llibre dels guanyadors del Premi Literari de teatre infan�l i juvenil Bell-lloc. 

A Les Roquetes, a la plaça Llobregat, es dugueren a terme les ac�vitats de Sant 
Jordi. 

La biblioteca Josep Pla organitzà tallers per als infants i joves de Les Roquetes. La 
diada va ser amenitzada pel músic i animador Manuel Hernández que fa fer l’hora 
del conte amb música. La batucada Tukan Komon va presentar a les 18h. el seu 
primer CD “Colors”.

Posteriorment es va dur a terme l’entrega de premis de redacció infan�l de la Unió 
de Comerciants i Empresaris de Les Roquetes amb els guanyadors:

Cat. Dibuix

1er premi: Sara Mar�nez , 2on premi, Alex Chamorre

Infan�l

1er premi: Noelia Achabal, 2on premi, Yaiza Roig

Juvenil

1er premi: Alberto Serrano, 2on premi Janin Rodriguez

Per finalitzar la diada els avis i avies del casal d’Avis de les Roquetes va fer una 
cantada que marcava la cloenda dels actes de Sant Jordi.

sant jordi  2012

L’ASSOCIACIÖ DE COMERCIANTS I INDUSTRIALS DE RIBES RESSORGEIX AMB UN NOU PROJECTE AMB L’OBJECTIU D’AGLUTINAR 
LES EMPRESES DE RIBES A FÍ D’ASSOLIR EL DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC I SOCIAL DEL NOSTRE POBLE.

LA MARCA D’AQUEST PROJECTE ÉS:

Treballar “Fem Ribes” simbòlica i plàsticament, es valoraran idees i creativitat.
El guanyador cedirà els drets de còpia, reproducció, modificació…
El premi consistirà en 150,00€ en metàlic i 150,00€ en vals de compra de 
comerços adherits.
Termini de recepció en format físic PDF fins el 31/05/2012 a femribes@gmail.com
Termini de recepció del format físic, en sobre tancat incloent-hi les dades 

personals, telèfon i correu electrònic de contacte, el 31/05/2012 a La Prensa 
i a La Trattoria.
Exposició de tots els treballs per la Festa Major de Sant Pere de Ribes el 29 
de juny de 2012.
Votació: popular per facebook i twuiter, popular en l’exposició i per membres 
de la junta.
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El passat 22 d’abril a les sis de la tarda va tenir 
lloc a la Nau Pere Vall i Soler de l’En�tat GER de Ribes 

un acte de reconeixement a la persona de 
Josep-Lluís Palacios i López que ens 

va deixar el passat 15 de gener. 
L’acte fou convocat per l’IES 

Can Puig, l’Ins�tut d’Estudis 
Penedesencs, l’en�tat 
cultural GER i Unitat 
Municipal 9. A l’entrada 
es lliurava als assistents 
un pe�t opuscle amb 
fragments dels seus 
escrits publicats

En un clima especialment 
emo�u més de dues-centes 

persones van assis�r a l’acte 
que fou conduit per en Josep 

Mata i la Núria Mar�, sota la direcció 
de Josep Garriga. En un primer bloc, representants de 
les organitzacions convocants van destacar els diferents aspectes 
de la vida professional, polí�ca i com historiador, destacant la 
seva profunda es�mació pel poble i sobretot el seu tarannà com a 
persona. Lluís Alonso, Director de l’IES Can Puig va lloar les seves 
aportacions en la consolidació del projecte educa�u del centre, 
la seva vocació com a docent i la seva capacitat de reflexió, de 

diàleg i de buscar sempre el consens entre tothom. 
Ramon Moragues President d’Unitat Municipal 

9 va destacar la seva vessant més polí�ca de 
compromís amb el poble, i els seus ideals 
amb el país. Àngels Parés, en nom de l’Ins�tut 
d’Estudis Penedesencs, va parlar de la seva 

tasca com a historiador, sempre impregnat per 
la me�culositat i el seu tarannà ple d’humanitat. 

P e r cloure aquesta primera part, Magda Torrents, 
Presidenta del GER, va llegir un fragment d’un text d’introducció 
que va escriure en Josep-Lluís en un llibre de poesia.

Desprès de la interpretació d’una peça musical a càrrec del Grup 
de música de Can Puig, format per Laia Ruiz (violoncel), Pau Giralt 
(percussió) i David Puertas (guitarra), van passar al segon bloc 
d’intervencions de diferents persones, amigues, que compar�ren 
moments i projectes al llarg de la seva vida. En Josep M. Sanz va fer 

un elogi dels primers anys a Ribes 
i de la seva passió per la música 
i la cultura, Xavier Miret va llegir un 
comunicat del Grup d’Acció Cultural de Ribes  
on es reconeixeria la seva tasca com a historiador i dinamitzador 
cultural, Míriam Villares va destacar aspectes sobre l’amistat i la 
seva capacitat de diàleg i comunicació, Ferran Miquel va valorar la 
importància i l’ambició en l’inici del projecte Can Puig i de la seva 
capacitat d’acollida tant a nivell personal com al municipi, Joaquim 
M. Puigvert va fer un elogi d’una llarga amistat, reforçada a par�r 
d’una llarga correspondència i destacant 
els aspectes humans i 
professionals de la 
persona i finalment 
es va llegir una 
carta d’Humbert 
Roma on 
recordava el 
tracte afable 
i la dedicació 
responsable 
com a 
regidor de 
l’Ajuntament. 

En Miquel Muç 
va tancar el bloc 
tot destacant la 
dificultat de poder 
expressar els sen�ments 
perquè la seva absència encara c a u s a 
tristesa i ressaltant l’aspecte més humà d’en Josep-Lluís, 
els valors que ens va saber transmetre, no exempts d’un cant a la 
vida i l’humor de la vida quo�diana.

Desprès d’escoltar una altra peça musical va cloure l’acte 
unes emocionades paraules de Mercè Giralt recordant el 
llarg camí recorregut conjuntament i agraint a tothom aquest 
reconeixement.

El Cant dels Segadors va posar el punt i final a un acte que va 
recollir les diferents facetes de la persona d’en Josep-Lluís Palacios 
i que va palesar l’enorme es�mació que se’l tenia. 

         Miquel Muç Vall

ACTE DE RECONEIXEMENT  A
JOSEP-LLUÍS PALACIOS

Distribuïdor Oficial
Ingeniería del Ozono S.L.

Tel. 931 187 173 / 644 259 099
info@ozonobarcelona.es
www.generadoresdeozono-barcelona.es

(Piscines, desodorització en general, desinfecció d´espais,
vehicles, ambients i dipòsits, campanes d´extracció...etc)

ESPECIALISTES EN TRACTAMENTS D’AIGUA I AIRE AMB OZÓ

AIGUA PURA AIRE PUR
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Descripció i objec�us de les estades

Estades espor�ves adreçades a nens i nenes de 4 a 12 anys en les 
que es podran experimentar diferents jocs (espor�us, tradicionals, 
aquà�cs,...), curs de natació, manualitats,...

El principal objec�u és aconseguir que tots els nens i nenes trobin 
el gust per l’ac�vitat �sica i l’esport, entenguin la importància de 
l’exercici �sic com a millora de la qualitat de vida i adquireixin 
hàbits saludables. En defini�va, diver�r-se fent amics i descobrir 
en un espai favorable, els hàbits i valors que ens transmet una 
pràc�ca espor�va ben conduïda i fonamentada en els valors de la 
cooperació, l’esforç i la diversió.

Instal·lacions

Els infants disposaran d’una gran varietat d’espais per portar 
a terme les diferents propostes i ac�vitats: Piscines cobertes, 
piscines exteriors, pistes poliespor�ves de la zona Bosc de Plaça, 
espais exteriors de gespa, sales d’ac�vitats dirigides i sala de 
formació per a treballs manuals, jocs de taula,... La disponibilitat 
d’aquesta gran possibilitat d’espais, assegura el bon funcionament, 
la diversitat i la con�nuïtat de les ac�vitats en tot moment. 

Edats
Infants nascuts entre el 2000 i el 2008. 
Dates i horaris
De 9 a 13h. Servei d’acollida de 8.30 a 9h i de 13 a 13.30h.
Les inscripcions es fan per setmanes:

- JUNY: del 25 al 28

- JULIOL: del 2 al 6, del 9 al 13, del 16 al 20 i del 23 al 27

- AGOST: del 30 de juliol al 3 d’agost, del 6 al 10, del 13 al 17, 
del 27 al 31 d’agost

- SETEMBRE: del 3 al 7 de setembre 

Tècnics

Els mateixos tècnics d’Espai Blau conduiran aquesta ac�vitat. 
Llicenciats en Educació Física i graduats en Cicles Forma�us de 
Grau Superior d’Animació d’Ac�vitats Físiques i Espor�ves.

Preus   ABONATS NO ABONATS
Preu setmanal    56,60 €      62,88 €

* Consulteu descomptes a recepció.
Inscripcions

Inici d’inscripcions el dia 21 de maig. Con�nuaran obertes fins 
exhaurir les places i durant tot l’es�u. 

Estades Espor�ves 
AQUAESPORT ESTIU 2012
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Avui en dia estem exposats a infinitat de productes tòxics 
(aluminis, plom, silicones etc…) que penetren dins el nostre 
organisme sense adonar-nos a través de  productes tan 
convencionals com són els desodorants, barres de llavis, 
xampús, cremes, perfums, laques.

Doncs pensant amb tot això, a Perruqueria Germain, hem 
decidit fer un gran pas i apostar per la línia de productes 
“SECRETOS DEL AGUA”

“SECRETOS DEL AGUA” neix de la inves�gació de l’equip cien�fic 
O.N.A, (Organización de la Naturaleza del Agua).

Inves�gadors que estudien les enigmà�ques propietats de 
l’aigua a través de la bio�sica, la neurobiologia i la �sica 
quàn�ca.

O.N.A realitza inves�gacions amb el Consejo Superior de 
Inves�gaciones Cien�ficas, (CSIC).

Així doncs “SECRETOS DEL AGUA” ens descobreix una nova 
forma de comunicar-se amb la nostra pell i cabell.

Són productes elaborats amb un 70% d’ac�us botànics i aigua 
biopolar la qual té la capacitat de transmetre a les nostres 
cèl·lules una ordre i una informació per corregir les seves 
alteracions i el seu procés de desvitalització.

Amb “SECRETOS DEL AGUA” podem gaudir d’un ampli ventall 
de tractaments amb un resultat excel·lent des del primer 
moment que s’u�litzen.

Un dels tractaments és el “color protecció” amb el que s’eviten 
els danys produïts per la coloració a la fibra capil·lar i al cuir 
cabellut, millorant així la durabilitat del color, tornant al cabell 
la seva lluentor i el PH natural.

Per solucionar problemes més específics així com la caiguda 
del cabell, sensibilitat capil·lar etc… “SECRETOS DEL AGUA” 
ofereix programes de revitalització cel·lular (infoac�us) que són 
potents sistemes de triple acció.

1- Corregeix el procés de desvitalització del cabell aportant a 
l’arrel la informació cel·lular necessària.

2- Impulsa la generació d’energia a les cèl·lules a través de 
l’oxigen present a l’aigua bipolar.

3- Aporta els principis ac�us 
necessaris per cada tractament 
procedents de plantes 
mil·lenàries i minerals preciosos.

Així doncs, si decideixes provar la 
línia “Secretos del agua”, hauràs 
d’adreçar-te a Perruqueria 
Germain on tenim l’exclusivitat 
d’aquests productes en zona, 
i no dub�s en demanar-nos 
informació.

També tenim els productes 
“Secretos del agua” tant la línia 
capil·lar, facial com corporal a la venta, per poder gaudir-los a 
casa.

SECRETS DE L’AIGUA

An�aging

Recupera la vitalitat de la 
pell i frena l’envelliment i els 
signes del pas del temps.

Il·luminant

Il·lumina la pell, restablint 
el seu to natural.

Sensi�u

Calma, hidrata i enforteix 
la pell, frenant la seva 
irritabilitat.

Detox

Purifica en profunditat, 
depurant l’excés de greix 
i residus sintè�cs.

Sculptor

Es�litza la figura frenant 
la cel·luli�s.

PERRUQUERIA UNISEX
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L’Entrevista...
Isabel Ojeda
Periodista

Joëlle  Cervera
NOM: Joëlle Cervera

 EDAT: 32 anys

PROFESSIÓ: psicòloga

QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL MUNICIPI? 
M’agrada la tranquil·litat que hi trobes, que coneixes a 
tothom... És el meu poble, m’agrada tot.

CANVIARIES ALGUNA COSA? Potser sí que fan falta més 
comerços, però no gaire cosa més. Ribes és així, si no 
perdria l’essència.

Conec poca gent que sigui capaç d’asseure’s davant 
el televisor i que no faci zàping després de 30 minuts 
d’empassar-se informació econòmica. Augmenta la prima de 
risc, puja l’atur, cau la borsa, retallades... blablabla... El clima 
de nega�vitat és inaguantable i gairebé tots, �nguem feina 
o no, necessitem un respir. A l’escola ens haurien d’haver 
ensenyat a sobreviure en aquestes situacions. Estrés, 
incertesa, depressió... L’altre cara de la moneda és que cada 
cop hi ha més gent dedicada a trobar l’oasi en el desert. La 
teoria de la Joëlle, una jove psicòloga que ens vol inspirar a 
través del seu llibre, és que la felicitat no pot dependre de 
les circumstàncies que ens succeeixin a la vida: quedar-se 
sense feina, que et deixi la parella o sen�r-se frustrat amb 
el camí que suposadament hem escollit. Conèixer-nos a 
nosaltres mateixos, treballar el nostre interior, i créixer de 
dins cap enfora són algunes propostes que ens fa durant 
l’entrevista. Simplement gaudint de la vida amb senzillesa, o 
millor dit, de la senzillesa de la vida i no oblidar que l’única 
cosa que importa de veritat és el present... Perquè el passat 
mai ha estat com el recordem i el futur mai serà com el 
desitgem

Quan vas decidir que volies dedicar-te a la psicologia?

Em semblava interessant Freud, els somnis... Les teories 
psicològiques i filosòfiques de grans pensadors de la història. En 
la meva adolescència em vaig sen�r atreta per la interpretació 
de les emocions... Tenia vocació d’entendre perquè una persona 
actuava d’una manera o una altre, necessitava respostes a les 
meves preguntes. Estudiar psicologia t’obre la ment.

I després d’un temps exercint, decideixes escriure un llibre...

Tenia la necessitat de fer-ho, d’estudiar a fons temes que 
m’interessaven com la fidelitat, les fases de l’amor, les 
emocions que implica, el significat de creure en una religió... 
Necessitava explorar totes aquestes qües�ons que per mi no 
tenien resposta. He estat tres anys escrivint el meu llibre.

I què has après en aquest temps?

Per exemple que cada ésser humà veu la realitat d’una forma 
totalment diferent. A vegades estem vivint una història 

La Joële i l’Isabel en un moment de la entrevista, en una 
cafeteria de Ribes.



Què li diria a una persona que s’ha quedat a l’atur? 

Li diria que fes una llista de tot allò que sap fer: planxar, cuinar, 
pintar, tocar un instrument, cuidar nens... Totes les seves 
ac�tuds en una llista. A par�r d’aquí, li diria que valorés si es pot 
formar en una altra branca professional, si té ganes de reciclar-
se, de renovar-se. Quan veus que ets capaç de fer coses, la por 

marxa. 

Si haguessis de definir quina teoria 
filosòfica treballes amb els teus 
pacients...

Els ajudo a trobar un sen�t a les coses, 
la gent necessita trobar un perquè, 

una explicació. La manca de sen�t ens fa emmalal�r. Per 
què et va deixar aquella parella? Si vam viure tantes coses? 
Necessitem trobar respostes a aquestes preguntes. No les 
trobaràs immediatament, però aquest mateix desig t’ajudarà a 
aprendre que la vida és molt més que una parella, una feina, un 
projecte... la vida és molt més gran. Ell no t’es�mava, ja està. El 
pa�ment ve per la manca de significat, el que construeixes és el 
sen�t, la teràpia. Les coses que ens passen a la vida no s’han de 
viure com un projecte, han de tenir aquest sen�t. 

Existeix la felicitat o és una il·lusió?

Defini�vament existeix. Però no és un estat emocional. Pots 
ser feliç i tenir un dia trist o estar nerviós. És la vivència de que 

d’amor i ens creiem que les dues persones la viuen amb la 
mateixa intensitat, i això és impossible, perquè cadascú viu 
la seva realitat i no per això t’ha d’es�mar menys. També he 
après que hi ha molta gent que es queda amb temes sense 
resoldre a la vida, pendents... Però simplement és perquè 
necessita trobar una explicació, trobar un sen�t al que ha 
passat... També que hi ha molta gent que es guarda coses 
perquè pensa que no és el moment de 
desprendre-se’n. Un ves�t, diners, un 
t’es�mo... Pensa que és millor dir-les o 
fer-les servir mé s endavant, però quan? 
Potser no existeix el demà en la seva 
vida! Cal gaudir de l’ara. Ara és el millor 
moment per fer el que desitges, potser 
demà ni tan sols hi ets, potser demà ni tan sols ho vols...

I com és possible trencar amb aquesta forma de ser i de fer... 
Si, per exemple, la persona porta tota la vida actuant amb 
aquests patrons de conducta?

Trencar esquemes és sempre di�cil, però quan fas el “click” 
i comences a créixer per dins, la vida es fa molt més gran, 
l’horitzó és infinit, les situacions i les persones són infinites...  
i mai saps quina sorpresa et depara cada moment. Però així 
com un pintor que és davant un quadre d’un ar�sta és capaç 
de veure tots els ma�sos, si a nosaltres ningú ens ensenya a 
pintar, acabem veient la vida en blanc i negre. Tots hauríem 
de ser experts de la vida. No ens formen... Hem d’obrir els 
ulls, veure els ma�sos... Tenir l’habilitat per fer-ho... Si no et 
perds tantes coses, que a vegades creus que la vida és una 
merda. 

Quina creus que és l’ac�tud més autodestruc�va que 
existeix?

Per mi, l’autocompassió, el vic�misme, la manca de crí�ca en 
un mateix. Les crí�ques et fan créixer. La crisi que vivim és 
per créixer. Han sorgit coses posi�ves d’aquest moment tan 
interessant. Abans la gent es creia que era feliç perquè podia 
marxar de vacances, perquè tenia les comptes plenes, tenia 
una falsa seguretat. Però això era felicitat? La felicitat no pot 
ser quelcom circumstancial... Ara no ho tenim i hem après a 
valorar el que valen les coses. Hi ha estudis que diuen que ha 
baixat l’índex de depressió respecte d’anys anteriors. Abans 
la gent també estava trista i no hi havia crisi. Hem d’aprendre 
d’aquesta situació, la gent s’està buscant la vida. I el que et fa 
més fort és la capacitat d’adaptació.   
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Presentació del llibre “Cosas que importan” feta a Sitges el 15 
de març a la Biblioteca Josep Roig i Raventos.

“Ara és el millor moment per fer 
el que desitges, potser demà ni 
tan sols hi ets, potser demà ni 
tan sols ho vols”.
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Joële Cervera va signar exemplars del seu llibre la Diada de 
Sant Jordi 2012.

la vida té un sen�t, que val la pena. Però no és un projecte, 
perquè els projectes s’acaben. Necessites sor�r d’un mateix 
per veure-ho. La vida no és un esquema, una projecció, 
una idea. El problema és que vivim les circumstàncies com 
quelcom defini�u, que et determina. Si tens, per exemple, un 
fill amb síndrome de Down no et pot determinar la teva vida, et 
condiciona, però no trenca la teva felicitat. La felicitat és molt 
més gran.                                                                               

I perquè ens fa por treballar en nosaltres mateixos?

Perquè no ens ho han ensenyat. Als Estats Units la gent treballa 
molt més el que és creixement personal, van 30 anys avançats. 
Som incultes en l’aspecte de les emocions, ens fa vergonya, por, 
no en sabem.

Acabes de publicar Cosas que importan... El teu llibre és 
d’autoajuda?

Un llibre no ajuda, has d’actuar perquè les coses canviïn. És un 
llibre de creixement personal que a través d’inves�gacions et fa 
reflexionar, inves�gar, pensar, plantejar-te coses.

“La felicitat no pot ser quelcom circumstancial... 
la vida és molt més que una parella, una feina, un 
projecte... la vida és molt més gran.”



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

Planys per la mort
de Pau Veig i Miracle
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les acaballes del segle, en el poble de 
Seghur, es volien  commemorar les noces 
d’or entre el poble i el Dr. Pau Veig i 
Miracle. La iniciativa va sorgir de la neboda 
predilecta de l’il·lustre Veig i Miracle, la 
Consol Veig i Fuig. Es tractava d’organitzar 
un viatge en el mateix poble de la mà de les 

memòries del Doctor, de manera que grans i xics poguessin 
aprendre i reconèixer els racons d’una història local poc o 
gens coneguda. 

D’entrada el poble es va sorprendre, doncs no en coneixien 
obertament l’existència de la proesa del doctor i molt 
menys, reconèixer obertament que n’eren o n’havien estat 
protagonistes. Sobretot perquè malgrat en un poble, a la 
fi se sap tot... eren més les llegendes que corrien que no 
pas allò que era del tot cert. I ja se sap. Enrenou amunt, 
enrenou avall, no tothom hi va estar d’acord. D’entrada 
perquè ignoraven el contingut, tant de temps en silenci, de 
les memòries del Doctor i ningú gosava arriscar-se.

La Consol ho va preparar tot. Primer, va intentar aconseguir 
de la província, un reconeixement a la persona del seu 
oncle, per tal de què al menys les institucions ho rebessin de 
bona gana. No ho va aconseguir. No eren temps per aquest 
tipus d’accions, li van dir.  Però no gosà repetir a l’oncle allò 
que havia sentit. Es va omplir de coratge i va anar a visitar 
al batlle. La van rebre, li van exposar, que podien recolzar 
la iniciativa, però era millor que es fes acompanyar d’algú 
més, alguna entitat o col·lectiu local que també es volgués 
sumar a la commemoració. 

La Consol, doncs, animada pel seu propòsit de donar vida 
als records de l’oncle, va visitar a tothom qui va tenir accés, 
i obtenia la mateixa resposta... si els altres deien que si... 
perquè no...  però es trobà de seguida sola davant dels fets, 
la constatació real de què no hi podia fer gaire tota sola. 

A la fi, als peus del llit de l’oncle agonitzant, li ho va 
reconèixer:

No puc tota sola, oncle, ningú m’acompanya com jo crec 
que et mereixes..

No pateixis, Consol, no pateixis... Ningú vol reconèixer el 
recorregut dels seus records dolorosos. No pateixis, perquè 
cada dia, de totes maneres, aquelles persones a les que 
vaig socórrer, saben perfectament per on han estat i què 
han sofert. 

Quan un metge esdevé còmplice d’avortaments clandestins 
i fa les cures als torturats...no s’oblida mai. Jo n’he tingut 
prou. Amb les seves mirades, amb el reconeixement 
silenciós d’haver lliurat la cura al torturat i l’ajuda a tantes 
dones com han estat les que, en moments de salvatgia, 
han volgut decidir per elles mateixes.  Només m’hagués 
agradat saber... que tot plegat, no tornaria mai a passar. 
Aquesta fita, seria, Consol, de debò t’ho dic, el millor 
reconeixement que tindria. Podràs?

Podré tota sola, oncle? 

Els planys de la Consol remouen encara aquestes terres, 
quan temps després, a les portades dels diaris encara 
ressonen les tortures, ressonen les amenaces de retornar 
a aquells temps i no troba entre tanta i tanta gent, ningú 
que pugui substituir l’oncle i veu, com sola, no  ha pogut 
evitar-ho. 

La Juani

De rondalla en rondalla... s’esdevé també un xic de la 
nostra història. Cada dia. 

A
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Un reportatge de:
Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

Bèlgica és sense cap mena de dubte un país 
per descobrir. La ruta del present L’Altaveu 
ens porta al nord de Bèlgica, a la regió de 
Flandes. De Brussel·les a la màgica ciutat de 
Gant passant per la imprescindible Bruixes 
i acabant el viatge a Amberes i a les pe�tes 
ciutats de Malinas i Lovaina. 

Per  viatjar a Bèlgica Ryanair és una opció 
molt recomanable perquè té tarifes 
molt econòmiques i vola directament 
de Barcelona a l’aeroport secundari de 
Charleroi, a uns 30 km de Brussel·les. 

Bèlgica en general és un país de sorpreses. 
Primer, tot el que hi viatgi ha de saber 
que el país està fortament dividit en 
dos. Per una banda els del sud del país, 

francòfons i establerts a la regió de 
Valònia, mentre que al nord del país, són 
Flamencs  i parlen neerlandès. Brussel·les 
és una punt intermedi tant geogràfica com 
culturalment.

País de cervesa i xocolata. Ningú pot marxar 
del país sense provar un Leffe o un praliné 
belga. Gastronòmicament no li hem trobat 
el punt fort a banda de les patates fregides 
(s’enorgulleixen  de ser-ne els creadors ) i 
els omnipresents musclos fregits que es 
troben sobretot a zones turís�ques. 

Un aspecte que crida molt l’atenció és 
el seu principal mitjà de transport: la 
bicicleta. La gent deixa les bicis al carrer 
amb les alforges posades i al tornar la bici 

està intacta. Tothom i per tot fan servir la 
bicicleta. Nens per anar a l’escola, avies 
per anar a comprar i gent adulta per 
anar a treballar. Un altre bon costum és 
el de reciclatge. Tot un exemple de vida 
sostenible i saludable.

El nivell de vida es reflecteix en els preus. 
Per posar un exemple un cafè amb llet et 
pot costar entre 2 i 3 euros. El transport 
també és un aspecte a tenir en compte 
perquè tot i ser distàncies curtes, els preus 
són elevats. A canvi són excessivament 
puntuals.

Brussel·les, la capital, és una ciutat 
ambivalent. Et pot agradar molt o no 
trobar-li l’encant a res. El principal punt 

Bèlgica,un tastet de Flandes.
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d’interès es troba al barri anomenat Ciutat 
Baixa, on es troben punts imprescindibles 
com la Grand Place i el Mannenken Pis.

 A la Grand Place es troba l’ajuntament del 
segle XV, la Maison du Roi i diverses cases 
gremials. Entrar dins la plaça no deixa 
indiferent. Cada escultura, cada detall 
barroc, cada arc i cada finestral està fet 
amb una curosa delicadesa i elegància. La 
plaça s’il·lumina a la nit i li dóna un encant 
especial.   

El Manneken Pis, es tracta d’una 
diminuta estàtua d’un nen pixant i 
que amb desimboltura  ha esdevingut 
símbol nacional. Ningú no pot marxar de 
Brussel·les sense veure-la ( i  no pas per la 
seva qualitat ar�s�ca sinó pel símbol que 
representa). 

Un altre dels punts forts són les galeries St-
Hubert,  inaugurades el 1847, i que avui dia 
són una mostra de grans bo�gues elegants.  
Xocolateries, bou�ques de roba i an�quaris 
comparteixen espai en les que van ser les 
primeres galeries comercials d’Europa. 

A la zona centre també podem visitar la 
catedral de la ciutat, Saint Michel i Gudule. 

Ciutat de múl�ples cultures i llengües, és 
una barreja ben feta de colors i costums. 

Brussel·les representa Europa però també 
representa aquell moviment, sobretot de 
gent jove,  contraria al sistema capitalista. 
La Brussel·les europea  de les ins�tucions 
oficials es concentra al conegut barri de la 
UE. Per aquí es pot passejar de la Comissió 
Europea  al Parlament Europeu. I entremig 
del passeig es pot fer un descans al parc du 
Cinquantenaire on es troba un espectacular 
arc de triomf. Els joves locals van a passar 
el dia fent esport, jugant a frisby o fent 
picnic. 

Una forma molt diver�da de recórrer 
els carrers de Brussel·les és fer la ruta 
del còmic. Aconseguiu un mapa local i 
trobareu tots els punts, indrets i racons on 
hi ha un mural amb vinyetes dels diferents 
còmics d’origen belga, com el conegut Tin 
Tin. 

Un altre punt imprescindible és l’Atomium, 
situat als afores de la ciutat, va ser construït 
per a l’Expo universal de Brussel·les de 
1958. Es tracta d’una estructura de 102 
metres que representa un àtom  165 mil 
mil.lions de vegades més gran.  

De la capital cap a la regió de Flandes. El 
nostre següent des� és Gant, a només 
mitja hora de la capital. Que explicar!!  
Increïble i espectacular,  però sobre tot 
sorprenent perquè quan un viatja a Flandes 
pensa en la ciutat de Bruixes,  patrimoni de 
la humanitat, però Gant no té res d’envejar, 
i no decebrà  ningú que hi viatgi. La seva 
aparença medieval, la seva arquitectura 
gò�ca, les seves places amb llambordes i 
amb grans campanars, i els seus canals de 
postal fan de Gant  una ciutat per gaudir 
diversos dies. A més a més es respira un 
dinamisme de ciutat europea que la fan 
molt complerta. 

El punt fort de Gant és el centre on 
s’arrepleguen tres grans places on es 
pot admirar l’arquitectura gò�ca de les 
principals edificacions. Començar la ruta 
pujant pel pont de St. Michielshelling ens 
dóna una fotografia on campanars gò�cs 
sobreposats es disputen el protagonisme. 
Un d’ells, el Belfort és el campanar per 
excel·lència,  patrimoni mundial de la 
UNESCO,  a dalt de tot s’alça un gallet en 
forma de drac que ha esdevingut una icona 

L’Atomium, construït per a l’Expo del ‘58.

Amb una sola imatge es pot exemplificar el gran ús de la bicicleta a Bèlgica. Aquest és 
un pàrquing públic darrere de l’estació de tren a Gant.
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de la ciutat. Darrera del Belfort es troba 
la gegantesca catedral de San Bavón, la 
major atracció que posseeix aquesta és 
la possibilitat de visitar i veure la famosa 
pintura “La adoración del cordero” de Jan 
Van Eyck. 

Con�nuant la ruta pel centre, ens trobarem 
una sèrie de canals que conviden a seure 
i contemplar.  Sens dubte però, el més 
espectacular és el que travessa des del 
pont de Grasburg  al de St. Michielshelling, 
amb la catedral de St. Michiels presidint 
l’estampa. 

Perdre’s pels carres del barri del Parthesol 
i trobar el magnífic castell medieval  de 
Gravenstenn és un dels mol�ssims atrac�us 
de la ciutat. 

Per gaudir-la sens dubte un parell de dies 
complerts. 

Vint-i-cinc minuts de tren al nord-
oest arribem a la ciutat de Flandes 

per excel·lència Bruixes. El centre és 
autèn�cament medieval, cada carrer, cada 
plaça, cada canal, tots els racons de la 
ciutat és una perfecta fotografia.  

La plaça més emblemà�ca és el 
Markt, rodejada d’imponents edificis 
d’arquitectura exquisida i minuciosa. Un 
campanar de 83 metres, el Belfort, presideix 
la plaça. Des d’aquesta plaça, i travessant el 
pe�t carrer de Breidels, s’arriba a la plaça 
Burg, on es  poden admirar grans edificis 
gò�cs de l’ajuntament (stadhuis). 

En qües�ó d’art i religió, a Bruixes es pot 
visitar una de les escultures de Miguel 
Angel, “Virgen con el niño” a l’església 
d’Onze-Lieverouwekerk.

Hi ha desenes d’edificis per admirar en 
aquesta ciutat el St. Janshospitaal, la 
catedral de St. Salvador, però si una cosa 
la caracteritza especialment és per la 
gran quan�tat de canals que la travessen, 
tots i cadascun d’ells d’una gran bellesa. 
Des d’un abarrotat canal amb constants 
travessies d’embarcacions turís�ques, fins 
a un pe�t i llunyà canal amb un solitari 
cigne recorrent el riu. 

Un passeig alterna�u a recórrer 
incessantment els carrers del centre, és 
una pe�ta caminada l’exterior de la ciutat 
des de la porta medial Kruisspoort, per 
una zona verda amb quatre grans molins 
de vent.  

Bruixes i Gant es disputen el protagonisme 
de Flandes, i no és estrany, és di�cil escollir 
una de les dues com la més espectacular, 
perquè cadascuna d’elles té un tarannà 
especial. 

 A una hora en tren, passes del medieval 
de Bruixes a la modernitat de la ciutat 
d’Amberes. Ja en la regió oriental de 
Flandes,  Amberes és la segona ciutat 
més gran de Bèlgica i alberga un dels 
ports històrics més importants del país. 
Turís�cament parlant no és espectacular, 
una discreta plaça major amb l’ Olv 
Kathedraal, i un passeig pel port són el 
màxim atrac�u que li vam trobar a la 
ciutat. Això sí, per anar de compres, el 
ample carrer Mier és un punt estratègic de 
bo�gues i grans magatzems. 

Un altre punt fort d’Amberes és la 
seva condició de trampolí per arribar a 

El diminut Mannenken Pis ha esdevingut 
símbol nacional.

L’Oude Mark, plena de bars estudian�ls, dóna vida a la pe�ta ciutat de Lovaina.

CAMPANYA RENDA 2011
Del 2 de maig al 2 de juliol
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Amsterdam en dues hores i mitja de tren 
per 36 euros. 

Per acabar la nostra ruta per Bèlgica 
teníem dues opcions intermèdies  Malines 
o Lovaina. Malines és ciutat pels amants 
de les esglésies, i Lovaina pels amants 

de la cervesa i de l’ambient universitari. 
Nosaltres ens vam decantar per la segona 
i la nostra úl�ma parada va ser la pe�ta 
ciutat de Lovaina. 

A només vint minuts de Brussel·les, Lovaina 
és coneguda com centre cerveser i la ciutat 
universitària més an�ga d’Europa. Tant és 
aquesta combinació que a Lovaina es troba 
el bar més an�c d’Europa!

El centre històric és pe�t però ben assor�t 
d’atrac�u, la plaça major és àmplia i 
l’edifici de l’ajuntament és l’edificació més 
famosa, gò�ca i recarregada d’ornaments 
i banderes coloristes.  Des d’aquí baixa 
una allargada plaça, la Oude Markt, plena 
de bars i pubs que ofereixen centenars de 
�pus de cervesa  a un “preu d’estudiant”, 
molt més considerable que en la resta de 
ciutats belgues.

El Belfort és el campanar per excel·lència 
de Gant, amb el drac al gallet.

Un dels mol�ssims canals de gran bellesa que recorren la ciutat de Bruixes.
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El passat 10 de març es va celebrar a Sant Vicenç dels Horts la 
“1a. ITF Barcelona Fuji Mae Open Club”. Fou un esdeveniment 
molt ben organitzat en que hi van par�cipar compe�dors de tot 
Espanya (Andalusia, Cantàbria, Galicia, València i amb l’especial 
par�cipació de Catalunya). A nivell internacional es va comptar 
amb la presència de compe�dors de França, Itàlia i Bèlgica. Va 
ser un gran torneig s’hi pot destacar l’amistat i l’experiència 
assolida pels assistents,que van disputar totes les categories en 
un ambient de respecte i admiració.
El torneig es va desenvolupar en les següents categories:

- Formes (individual/equips)
- Combat
- Combat tradicional

Les fites de l’equip que va representar al Club Taijitu de 
Taekwon-Do ITF foren tot un èxit:

Natalia Fernández, or en Combat, plata en Formes i plata en 
Formes per Equips.

Román Fernández, bronze en Combat i plata en Formes per 
Equips.

EL CLUB TAIJITU-CENTRE ARTIS, DE TAEKWON-DO, 
FELICITA ALS SEUS CAMPIONS.

Juan Fraile, Raúl Mar�nez i Abdeliha Azghough, plata en Formes 
per Equips.

Cal agrair el recolzament als seus companys i al Club Taijitu a 
Emilio Saldaña pel seu treball incansable com a coach, a Mercè 
Ar�s López pel seu treball de jutgessa i Carlos Berkenbusch, 
cinturó negre IV DAN que va treballar d’àrbitre i jutge en la 
compe�ció.

Entre versos del poeta Marià Manent, de 
la veu d’Antònia Sabater, i la introducció 
a l’homenatge al mestre, traductor, 
assagista, poeta i escriptor Marià 
Manent (1898-1988), a càrrec de Josep 
Maria Álvarez, es va donar inici el passat 
26 d’abril al VIè Recital Poètic de Cor 
Literari Garraf, a la Biblioteca Manuel de 
Pedrolo de Ribes.

Amb l’emotiva companyia de les filles de 
l’escriptor, Roser i Fina, que van agrair 
les sentides paraules de l’acte, es va poder 
gaudir de la biografia poètica de l’autor, 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
de 1985.

Tot seguit per donar veu al grup de poetes 
de Cor Literari presents en aquesta sisena 

VIè  RECITAL POÈTIC DEL COR LITERARI GARRAF
HOMENTATGE A MARIÀ MANENT

edició. Magda Altabella, amb un recull 
valent d’un viatge d’amor i desamor; 
Pau Fleta, entre les lletres dels records, 
els desitjos i els paisatges de l’emoció; 
Bàrbara Scuderi, entre la gosadia i la 
reivindicació; els versos i la passió per 
la realitat inconfundible de l’Antònia 
Sabater; les paraules enamorades i 
versades de Raul Contreras i la passió i 
la veu d’Eva Bassó; a les que es van afegir 
els versos de Jorge Aguilar, company 
i membre del Cor Literari, llegits en 
ocasió de la seva absència per Josep 
Maria Àlvarez, qui va estar com en altres 
ocasions, el conductor a més a més de 
l’acte.

Entre agraïments a la família de Marià 
Manent, agraïments a un públic fidel i 
agraït, el Cor Literari Garraf i els conjunt 
de poetes del mateix, es va acomiadar, un 
cop més, fins l’any vinent. fotos: Irene Colom



Dolor de cuello
A menudo nos duele el cuello porque sus músculos 
trabajan en exceso para tratar de recuperar la 
curva natural de las cervicales. Así acabamos con 
dolorosas contracturas musculares que pueden 
además causarnos jaquecas. Los masajes sólo 
enmascaran los síntomas aliviándolos de forma 
temporal. En cambio, al reposicionar las vértebras 
en su sitio, el doctor en Quiropráctica trata a la vez 
el dolor y la raíz del problema.

S
A

LU
TDOLORES DE CUELLO,

HOMBRO, CODO Y MANO  2ª Parte

Dolencias en el cuello, hombro, codo y mano pueden ser el resultado de un 
golpe, accidente o distensión de un músculo al llevar demasiado peso o al 
practicar deporte.

Sin embargo, muchos dolores de estas partes del cuerpo tienen su origen 
común en las cervicales.

Para más información:
Centre Chiropràctic de la

Columna Vertebral.
Dr. Chiappinelli

Sitges: T. 93 811 01 01
Barcelona: T. 93 487 50 35

www.bcnchiro.com
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Dolor de codo
El dolor de codo más famoso es “el codo de 
tenista” o epicondilitis, que es una inflamación de 
los tendones. Sin embargo, a menos de ser un 
consumado tenista (¡sufrir un codo de tenista es 
algo muy raro!), en la gran mayoría de los casos 
se trata de un problema de compresión del nervio 
a nivel cervical.

Vista de perfil 
de una columna 

cervical sana.

Vista de perfil de una 
columna cervical 
degenerativa.

Una curva 
cervical normal 
permite un buen 
funcionamiento 

del sistema 
nervioso.

Una pérdida 
de la curva 
cervical provoca 
la aparición 
de artrosis y 
osteofitos.

Osteofitos

Dolor de hombro
Hay varios problemas causados por inflamaciones 
de esta articulación (tales como tendinitis, capsulitis, 
periartritis, etc.). Antes de recurrir a una operación 
o a infiltraciones, hay que acudir al doctor en 
Quiropráctica, puesto que en la gran mayoría de 
los casos sólo se trata de un dolor irradiado, es 
decir procedente de una irritación nerviosa en la 
zona cervical.

Dolor de brazo
La afección más temida, llamada cervicobraquialgia, 
es un dolor fulgurante que empieza a menudo 
como un  hormigueo, o una sensación de calor y 
frio. Suele venir de una protusión o de una hernia 
discal en la zona cervical. Tal como en el caso de 
cualquier otra hernia discal, antes de operar hay 
que acudir al doctor en Quiropráctica, puesto que 
este tipo de dolencia responde bien al tratamiento 
quiropráctico.

Dolor de muñeca
A menudo cuando la gente siente un 
entumecimiento en la muñeca, piensa que se 
trata del síndrome del túnel carpiano. Muchas 
veces se opera cuando en realidad se trata del 
comienzo de una cervicobraquialgia (ver dolor 
de brazo), causada por un problema cervical. 
Sería una lástima operar en estos casos, porque 
la intervención quirúrgica implica el riesgo de 
provocar una fibrosis, la cual puede causar un 
verdadero síndrome del túnel carpiano más 
adelante. Así que antes de someterse a cualquier 
operación, ¡hay que controlar las cervicales!
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per Núria Martí

D e  m a s
e n  m a s

Sor�nt de Ribes en direcció Vilafranca, 
a peu de carretera i abans d’arribar a 
Canyelles, es troba situada l’entrada 
d’accés a la finca del Racó. Un camí dret 
condueix fins una de les masies que forma 
part del terme de Ribes, i a la qual avui 
ens apropem. Un pe�t grup d’habitatges 
que ha anat creixent amb el temps, i on, 
a banda de la casa d’es�l modernista 
que avui dia encara es conserva, obra 
emblemà�ca de Font i Gumà, s’hi troba 
la del masover, que des de fa anys s’ha 
dedicat al món de la restauració amb 
l’establiment conegut per molts com a 
Restaurant el Carnívor. Al conjunt s’hi 
troben diferents habitatges que s’han 
anat formant amb el temps, sobretot a 
principis del s. XX, alguns avui dia dedicats 
a sales o menjadors. L’an�ga masia consta 
de planta baixa, primer pis i golfes, 

aquestes en forma d’arc. Davant mateix 
de l’accés a la casa s’hi troba un an�c 
corral, que quan anem cap a Vilafranca 
des de Ribes trobem a mà dreta, i que ja 
u�litzaven els masovers.

Al Racó la família Mestre s’hi troba 
documentada des del segle XVII. En Josep 
Mestre Rossell, conegut com a Jepet del 
Racó o Josepet, va ser masover del Racó. 
Els seus pares ja hi vivien i ell havia nascut 
a la masia. Quan es va anar fent gran, 
amb els anys, va aprendre l’ofici de pagès 
i ajudava al seu pare a dur les terres de les 
quals disposava el mas. Sobretot, però, es 
dedicava a guardar cabres, a fer de pastor, 
doncs disposaven de ramat. A la casa dels 
amos hi va conèixer la Carme Roig Planas, 
que hi treballava de minyona, un ofici 
molt comú aleshores entre les joves que 

també arribaven a la comarca provinents 
d’altres pobles propers. En Jepet del Racó 
i la Carme, després d’un temps de festeig, 
es van casar. Va ser aleshores quan els 
seus pares van fer construir la casa dels 
masovers per tal que hi poguessin viure. 
Amb els anys següents �ngueren tres fills: 
en Francesc i en Salvador, que van néixer 
durant la seva estada al mas, i la Josepa, 
que ho va fer més tard, quan s’havien 
establert a Ribes a l’indret on també 
coneixem com a Racó o granja del Carme, 
el seu nom original , prop de la masia de 
can Cuadres de la Riera, al costat de can 
Cuadres de la Timba.

La llet diària que acostumaven a munyir 
provinent del ramat de cabres la venien a 
Sitges i alguna vegada també a Barcelona. 
Sovint solien portar el ramat cap a can 

EL RACÓ
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Marcer de la Penya o a Mas Mestre a 
pasturar, on també hi havia corral. El 
ramat hi feia estada durant uns dies i el 
pastor tornava a Ribes a diari. Aquest 
era un costum que empraven, per això 
l’existència a moltes masies de corral, que 
també u�litzaven a la vegada aquelles que 
disposaven de ramat.

En Jepet era normalment qui traginava 
la llet en carro, i quan anava fins a Sitges 

acostumava a parar per esmorzar a cal 
Odon, un establiment prop de l’estació 
de tren on hi passava forces estones. Cap 
a l’any 1928, aprofitant que els seus fills 
Francesc i Salvador ja eren adolescents, 
van anar a viure a Ribes, i va ser llavors 
quan van fundar la granja del Carme. 
Aquest fet va suposar un pas endavant 
en la producció de llet de vaca, que els 
va fer créixer considerablement adquirint 
vaques per la seva criança i producció. 
Aleshores a Ribes hi havia dos llocs on 
comprar la llet: al Racó o bé a can Lluís, 
que es trobava a les Parellades. El seu 
consum era diari, i així com el pa, s’havia 
d’anar a comprar al moment, doncs no 
es mantenia en condicions òp�mes, com 
succeeix ara, i la seva conservació era més 
delicada degut a la manca d’avenços en 
conservants i aparells refrigeradors. 

Al cap d’un temps d’estar vivint a Ribes 
els fills d’en Jepet i la Carme es van anar 
casant. Primer ho va fer en Salvador, amb 
la Maria Soler Escofet, que va conèixer 
perquè eren gairebé veïns. Ella era de can 
Cuadres, la masia propera. Més endavant 
es va casar en Francesc, amb la Maria Coll, 
i per úl�m la Josepa, que ho va fer amb en 

Josep Pascual de can Pepeta. 

Un altre generació va arribar amb el 
naixement d’en Josep Mestre Soler, fill 
d’en Salvador i la Maria, qui al cap dels 
anys també ajudava el seu pare fent-se 
càrrec del ramat i portant la llet amb el 
camió.

Amb els avenços ja traginaven la llet 
que venien a Sitges, tot i que durant la 
guerra, i en una saquejada dels cossos 
nacionals, els hi van prendre el vehicle 
amb que la transportaven i van haver de 
con�nuar amb la venda directe de llet des 
de la granja del Carme, al Racó. La Maria 
Soler avui encara recorda com la gent s’hi 
apropava amb lleteres, que solien ser 
d’alumini la majoria d’elles, alhora que 
es sorprèn avui dia quan veu que podem 
�ndre la llet fora la nevera durant mesos 
en envasos, sense que es faci malbé. Les 
monges de l’hospital Redós o comerços 
com can Forner Vell, per elaborar crema 
pas�ssera, eren clients diaris que anaven 
a buscar la llet al Racó.

Josep Mestre Rossell, el masover, conegut 
també com a Jepet del Racó o Josepet.

Francesc Mestre Roig, fill dels masovers 
Josep Mestre i Carme Roig.

La Josepa Mestre Roig, filla d’en Josep i la 
Carme, a l’any 1950, quan tenia 18 anys.

Amb el camió que repar�en la llet, en 
Salvador Mestre, un altre dels fills d’en 
Josep i la Carme, i el seu fill Josep.
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També van �ndre un punt de venda a can 
Cabestrillos, al carrer Sant Pere, i després 
al mateix carrer més amunt, davant 
mateix de cal Forner Vell, on actualment hi 
segueix vivint la Maria Soler. A Ribes molts 
la coneixen per Maria del Racó, Maria de la 
llet, Maria de can Cuadres o Maria de can 

Manetes (degut a que la casa del carrer 
Major així es deia). A banda de vendre llet 
de cabra i de vaca també feien iogurts. Va 
�ndre la idea el seu marit Salvador, ja que 
abans no era fàcil disposar d’aquest làc�c. 
Es compraven només en certes ocasions, 
o per curar mals de panxa, i s’havien 

d’encarregar al recader de Ribes. Van 
instal·lar el necessari per la seva producció 
i es venien a diari fins que la seva venda als 
comerços ja va ser un fet més normal. 

Al desembre de 1991 el comerç conegut 
per molts, el Racó, situada al carrer Sant 
Pere, va acabar de vendre llet després de 
quaranta tres anys. Amb l’arribada de la 
llet envasada, poc a poc, la necessitat de 
comprar llet a diari va anar disminuint, i la 
bo�ga mica en mica va anar tancant portes.  
La Maria, avui, en llevar-se cada ma� 
encara ho troba a faltar. Conserva alguns 
dietaris dels anys seixanta i les mesures de 
llet que solia u�litzar. Les té prop, rere el 
taulell, com si qualsevol dia hi hagués de 
tornar. I si passes una estona amb ella, la 
tarda es fa curta del tou d’anècdotes que 
té  per explicar.

L’essència de la masia i l’indret que el 
resguarda es con�nuen conservant, 
els seus fogons encara cremen i els 
jardins dels voltants, frondosos, són 
plens de moments passats. Al hivern 
prop la xemeneia, i a l’es�u, a la fresca, 
tothom que s’hi apropa la pot con�nuar 
admirant.

La Carme Roig Planas a la Granja del 
Carme, un cop establerts a Ribes.

El corral que es troba situat proper de la masia del Racó, a peu de carretera, en 
direcció Vilafranca. 

Quatre generacions de la família Mestre Soler al taulell de la lleteria del carrer Sant Pere.
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per
Ramon Prats

Elaboració:

Rentem el manat d’espàrrecs i trenquem les puntes amb els dits, descartant la part que 
no es trenqui amb facilitat i reservem.

Fregim una mica els grans d’all i les llesquetes de pa i ho  piquem tot en un morter, 
diluint finalment amb una mica d’aigua i reservem.

Tot seguit  fregim els espàrrecs amb una mica d’oli a foc lent, quan estiguin tendres 
afegim una cullerada petita de pebre vermell. Remenen bé i afegim la picada, saltegem 
una mica, rectifiquem de sal, tirem els ous batuts i seguim remenant fins que quallin i ja 
estaran a punt per servir.

Bon profit.

Ingredients per a
4 persones:

Un bon manat d’espàrrecs de bosc
6 grans d’all
3 llesquetes de pa
4 ous
Oli d’oliva
Pebre vermell dolç
Sal.

R E M E N AT
  D ’ E S PA R R E G S
    D E  B O S C

El bon menjar
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L’organització de la fira agroalimentària artesanal de 
productes del nostre territori per excel·lència, l’Agromercat, 
ja està en marxa.

Enguany, la mostra se celebrarà el cap de setmana del 
26 i 27 de maig a la plaça Marcer de Ribes i tot i l’actual 
conjuntura econòmica es preveu mantenir el nombre 
de participants. Així, aquesta setena edició de la fira 
comptarà amb la presència d’una trentena de productors 
locals, comarcals i provincials, molts d’ells fidels any rera 
any a aquesta cita.

L’Agromercat és una de les accions que formen part de 
la campanya promocional “Productes de la Terra” amb 
la finalitat i voluntat de donar a conèixer i promocionar 
els productes agroalimentaris elaborats artesanalment 
al territori i impulsar l’activitat econòmica local. Entre 
els productes que s’hi exposen normalment hi podem 
trobar vins, formatges, iogurts i derivats làctics, embotits 
artesans, mel, bolets, fruita seca, melmelades i conserves, 

entre d’altres. Cal destacar també la presència dels vins 
elaborats al Massís del Garraf, i molt especialment els 
vins elaborats al nostre municipi com un dels sectors 
estratègics de posada en valor de Sant Pere de Ribes.

A més, durant la fira es faran diverses activitats 
complementàries vinculades al territori (degustacions, 
tasts, tallers, actuacions, rutes guiades, etc.) per fomentar 
els seus recursos i la coneixença d’aquest entre els 
visitants i així atraure un major nombre de públic, tal i com 
s’ha assolit en edicions passades. L’any passat va tenir 
una afluència de gairebé 3.000 persones.

Per a més informació sobre aquesta mostra i les 
condicions de participació, cal posar-se en contacte 
amb el departament de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes que es 
troba a la Masia Can Puig (c/ Major, 110) de Ribes, o bé 
per telèfon (93 896 32 44) o mitjançant correu electrònic 
(promocioeconomica@santperederibes.cat).

L’AGROMERCAT SE CELEBRARÀ ELS DIES 26 I 27 DE MAIG 
7a edició d’aquesta fira de productes agroalimentaris  que es fa anualment a Ribes.
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Creartribes és una 
empresa ribetana 
fundada ara fa 
18 anys per en 
Sergio Rodríguez, 
tècnic especialista 
en l’art de la 
fusta, projectista i 
decorador.

Al llarg dels anys hem treballat per tot l’estat amb un equip humà 
propi per garantir el servei tant a particulars com per a marques de 
prestigi com Xey o Forlady, a més de desenvolupar projectes en 
cooperació amb els millors fabricants del país.

Per aquest motiu, els nostres preus són força competitius i els 
nostres serveis clarament diferenciats de la competència per 
innovació, disseny personalitzat i acabats d’autèntic luxe.

Els nostres serveis comprenen un ampli ventall.
Projectes decoratius: creacions d’espais únics tant d’interior com d’exterior.
Reformes integrals a la llar: cuines, banys, salons, habitacions, llibreries etc…
Treballs en fusta: parquets, portes d’interior i exterior.
Som especialistes amb escales per a qualsevol tipus d’espai.
Piscines i jardins.

ELS NOSTRES PREUS SÓN ÚNICS A LA COMARCA 
GARANTINT EL MILLOR SERVEI I QUALITAT,

AVALAT PER LA NOSTRA LLARGA EXPERIÈNCIA.

En aquests moments estem renovant el nostre showroom a Ribes, on es poden trobar grans 
ofertes d’exposició.
NO DEIXEU DE VISITAR EL NOSTRA WEB, VEUREU UNA MOSTRA DELS NOSTRES ÚLTIMS TREBALLS

Pressupostos 
sense 

compromís.



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