
N ú m .  8 0  
M A I G  2 0 1 3 Distribució mensual de 5.000 exemplars gratuïts

www.laltaveu.com



www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

l’equip

de Sant Pere de Ribes

L ’Altaveu
aig fa bona olor. Olor de les flors que esclaten de manera 
natural i salvatge arreu, gràcies al sol, l’aigua i les temperatures 
adients. Olor a l’herba mullada per les pluges primaverals. 
Però enguany potser més que altres anys aquest maig fa una 
olor a solidaritat que només els sensibles que afortunadament 
cada cop són més poden sentir.

Perquè a les notícies a més d’escoltar totes les barrabassades que ocupen 
els titulars més punyents a nivell polític, (corrupció, malbaratament, pugnes i 
mentides), també hi han altres noticies, (evidentment potser no ocupen titulars 
perquè no es consideren tan impactants), però cada cop sovintegen com a 
prova de que la sensibilitat amb la realitat que estem vivint tots plegats està 
esclatant com les flors que abans anomenàvem.

Gent que s’aplega per ajudar a altre gent. Mil maneres de fer-ho. Voluntariat, 
aportacions econòmiques privades, d’empreses, en producte… Xarxes que 
sense ni anomenar el diner com a mitjà d’intercanvi aporten possibles solucions 
a determinades necessitats. Tot un món. Un món que teníem oblidat, aparcat, 
desestimat perquè formava part d’una utopia.

A hores d’ara, les necessitats són encara molt més grans que les aportacions, 
hi ha tant desfavorit i en tants àmbits que és complicat donar recer a tothom. 
Però el que s’ha de reconèixer, i a la vista està, es que encara que manca més 
que hi ha, és cert que s’ha canviat un xic la mentalitat envers la responsabilitat 
social que tots tenim o si més no, hauríem de tenir, i les persones ens avenim 
a la possibilitat de col·laborar.

Així doncs, el que per uns quants és el més normal del món, l’altruisme, que 
per altres és una nova experiència a la que si han avocat recentment sigui 
per gust o per que algú els ha tocat la cresta, per uns tercers en qüestió 
encara és una paraula de la que no acaben de entendre el significat, el sentit 
, la necessitat, o bé pensen que tot aquest enrenou senzillament no va amb 
ells. No es pot  retreure res a ningú, cadascú hi ha d’arribar pels seus propis 
mitjans.

Altruisme.-  Mirament, afany, complaença, pel bé d’altri, àdhuc en perjudici del 
propi.

Fins aviat!

E d i t o r i a l

Sumar i

Coordinació 
Cristina Perelló

Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Fotografia Portada
Julià Álvarez

Redacció
Núria Pujol

Cristina Perelló
Míriam Ojeda

Col.laboradors
La Juani

Míriam Ojeda
Patricia Sazatornil

Isabel Ojeda
Esther Larrosa

Javier Pradanas
Xavier Callao
Pepe Cabello

GACRibes
Xavier Miret i Mestre

Joan Rosquelles
Xarxa de Temps

Adrià Colom
Irene Colom
David Mata
Xus Duran

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

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 mitjà 
plural i no comparteix 

sempre l’opinió dels seus 
col.laboradors

M

SABIES QUÈ...
La mel de Ribes

Pàg/ 18 i 19 

...i més

SANT JORDI 2013

Flors i lletres

Pàg/ 2 i 3

PRIMAVERA ZOOM
Els Xulius CSR

Pàg/ 9

CUIDA’T
Propietats de les infusions

Pàg/ 16

L’ENTREVISTA 
Mertxe Berrade

Pàg/ 6, 7 i 8

NEPAL
Viaje responsable

Pàg/ 10,11,12 i 13



L’Altaveu nº 80  any 2013                                      01

S.Jordi’13

El passat 23 d’abril 
es va celebrar a 
Sant Pere de Ribes 
la tradicional diada 
de Sant Jordi.

Enguany amb un dia assolellat que convidava matí i 
tarda a participar dels actes organitzats tant a Ribes 
com a Les Roquetes.

Com cada any les biblioteques varen sortir al carrer 
aplegant  a un públic assistent força participatiu, 
encapçalat pels més petits que atrets per tallers i 
espectacles infantils van omplir els espais de jocs i 
rialles.

Roses, en formes, textures, colors, ben diferents, i 
de vegades força semblants però posades a la venta 
per diferents motius. L’elegància i professionalitat de 
les floristeries convivia amb els viatges de fi de curs, 
projectes solidaris,  associacions del municipi, i també 
artistes locals que transformaren la flor en obra d’art. 



Llibres, nous, flamants, recomanats, aspirants 
a best-seller que les nostres llibreries van 
acostar al lector. I també usats, en parades on 
la intenció era fer calaix per algun motiu que 
abans explicàvem en el cas de les roses. 

I els autors locals, els nostres escriptors, els 
que eren a la festa per signar exemplars i 
atendre’ns amablement compartint la seva 
obra, no va faltar de res a Sant Pere de Ribes 
per Sant Jordi.

Redacció
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Des de la Xarxa de Temps de Sant 
Pere de Ribes, us convidem a 
participar en la Primera Trobada 
d’Intercanvi que organitzarem.
Què és? Doncs serà una trobada per 
intercanviar tot allò que es vulgui, 
des d’un llibre, una peça de roba, 
complements, objectes de la llar...
L’activitat, com un mercat d’intercanvi 

dels de sempre, pretén transmetre els valors i les alternatives en 
les activitats de consum, per això parlem
de trobada i no de mercat, doncs no es tracta del valor de 
les coses, sinó del valor de les necessitats i de les voluntats 
d’intercanviar i compartir.
Des de la Xarxa de Temps, en la què pots intercanviar el teu 
temps per activitats i serveis amb d’altres persones a canvi del 
seu temps, hem iniciat un projecte que és de tothom, per tant 
obert i participatiu, i aquesta activitat, que té una vessant tant 
alternativa com necessària, vol
ser al mateix temps una activitat en la que tothom es pugui donar 
a conèixer i formar-ne part i gaudir-ne.
Quan i com es farà? Es realitzarà entre el 23 de maig i el 9 de 

Xde T’s
“XARXA DE TEMPS”

juny, però abans caldrà fer una inscripció que es podrà fer en els 
nostres espais habituals de trobada:
Els dimarts de 19h a 20:30h a L’Escorxador
Els dimecres de 10:30h a 12h a L’Espai Jove
O bé, consultant les bases així com la data i el lloc al nostre blog 
o correu electrònic:

http://xarxadetemps.blogspot.com.es/
xarxadetempsdesantperederibes@gmail.com

BOOKCROSSING 
A LA XARXA DE 

TEMPS

El passat 26 d’abril 
vam celebrar la 
nostra particular 
festivitat de Sant 
Jordi (amb uns dies 
de retard) organitzant 
un bookcrossing.
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L’abans: Recull gràfic de Sant Pere de Ribes és el títol del 
llibre que els tres ribetans, Xavier Cuadras, Carles Miret 
i Míriam Ojeda, i un roquetenc, Juan Carlos Borrego, 
estan realitzant per encàrrec de l’Editorial Efadós, amb la  
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i de 
l’Arxiu Municipal. 

El volum abraçarà uns cent anys de la història local en 
fotografies, des de mitjan segle XIX fins a la manifestació 
de les Roquetes de l’any 1976. Temes com les festes i les 
tradicions, els esdeveniments històrics i les institucions, 
les escoles, els oficis, els tallers i la indústria, la pagesia 
i les masies, i la vida quotidiana en general, il·lustraran 
les 824 pàgines amb unes 1.000 fotografies en blanc 
i negre seleccionades d’un fons creat que triplica la 
quantitat, i que es nodreix de fotografies familiars cedides 
temporalment a través dels autors. Totes les fotografies 
que es publicaran al llibre, captades per fotògrafs 
amateurs o professionals, tenen algun interès col.lectiu. 
L’edifici antic, el carrer de terra, les joguines de fusta o 
de metall dels infants, les faldilles llargues de les dones 
o les espardenyes amb vetes són alguns elements que 
captiven l’atenció del lector.  

El llibre de Sant Pere de Ribes s’inclourà dins de la 
col·lecció L’Abans de l’Editorial Efadós amb 100 volums 

publicats arreu de Catalunya i les Balears, un per a cada 
municipi. L’any 2000 es va publicar el volum de Vilafranca 
del Penedès i de Vilanova i la Geltrú, i cinc anys després, 
el 2005, es repetia l’experiència a Sitges.

L’edició en fascicles col·leccionables, 50 en concret, la 
fa una obra ben particular, en tant que els ribetans i els 
roquetencs podran anar aportant fotografies mentre duri 
la publicació. La periodicitat dels fascicles serà setmanal 
i es podran obtenir als establiments de venda de premsa 
a partir del 7 de juny. En la campanya de promoció del 
llibre, l’editorial regalarà les cobertes i el fascicle de 
presentació.

Editorial Efadós 

Un col·leccionable de fotos il·lustrarà 
la vida quotidiana de Sant Pere de 
Ribes 

Imatge aèria del nucli de Ribes (Autor desconegut). 
Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes.

Potser alguns recordeu un grup de dones que amb un bon humor 
extraordinari van fer un grup de Batuka, es deien Batukalolla. El 

grup per diferents mo�us es va desfer, mantenint -això si-  l’alegria 
i les ganes de diver�r-se.

Els instruments s’han pogut vendre i  els diners aconseguits 
han decidit donar-los a l’Associació Junts en Acció, dedicada a 
promoure l’ac�vitat �sica i l’esport en persones amb discapacitat 
intel·lectual. No cal dir que des de l’Associació n’estan altament 
agraïts, aquests diners �ndran una traducció que donarà suport a 
les diverses ac�vitats programades des de l’Associació.

Hi ha una bona no�cia més enllà d’aquesta decisió. És probable 
que la crisi ens ajudi a fer pensaments als quals no haguéssim 
arribat sense les actuals vivències . Segurament una oportunitat 
en posi�u que �ngui la di�cil situació social,  sigui obrir la mirada 
de manera ac�va cap als col·lec�us més febles. Gràcies Batukalolla 
per donar una pe�ta i edificant lliçó de solidaritat.

Junts en  Acció  

UN MÓN SOLIDARI. BATUKALOLLA
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El passat 18 d’abril a la biblioteca Manuel 
de Pedrolo de Ribes es va presentar el llibre 
de la Núria Martí i Pagès, de can Marcer 
de la Penya, Masies i masovers de Ribes, 
Testimonis d’uns oblidats , on l’autora ha 
recollit  a partir dels  quaranta-tres articles 
sobre masies i masovers del poble publicats 
a L’Altaveu entre 2007 i 2012 els testimonis vitals i orals dels que varen habitar les masies 
del nostre municipi.

El pròleg d’en Xavier Miret i Mestre, un emotiu  text a càrrec d’en Miquel-Muç Vall en memòria 
d’en Josep Lluís Palacios amb qui la Nuria va iniciar la redacció dels articles a L’Altaveu a 
l’any 2007, i prop de 400 fotografies omplen el valuós contingut històric de la tradició agrícola 
de Ribes. Els costums del poble, les vivències personals dels pagesos donant fe de la 
importància i el relleu de les cases de pagès del municipi.

Llibre amb imatge de portada d’en Joan Gómez i Robert,que es pot trobar a les llibreries i ve 
acompanyat d’un punt de llibre i d’un mapa amb la ubicació de les masies al territori.

L’Altaveu felicita de tot cor a la Núria Martí per l’empenta i el coratge d’aquesta fita de la 
que tots podem gaudir. I que a més dóna un reconeixement profund a les persones que han 
dedicat la seva vida... a pagès.

Redacció.

Masies i masovers de Ribes
Testimonis d’uns oblidats
Núria Martí Pagès 



Com sorgeix aquesta vocació pel voluntariat?

Tota la meva vida havia �ngut inquietud per fer treballs 
socials, però mai havia �ngut temps. L’any 2005 començo 
a col·laborar amb la Fundació Arrels, però ho faig alternant 
el voluntariat amb la feina. Ja havia estat a Gambia, a 
Senegal, amb les vídues de la guerrilla guatemalenca... 
però havien estat viatges de col·laboració esporàdics.

I per què decideixes deixar-ho tot per dedicar-te al 
voluntariat?

Deixar-ho tot va ser fruit del consens familiar. Treballava, 
treballava i treballava... Però vam arribar a la conclusió 
que la vida no només és treballar. Vam contemplar les 
pèrdues econòmiques que suposaria i vam �rar-ho 
endavant. La meva feina m’atreia molt, era molt crea�va, 
però va absorbir-me de tal manera que em va ofegar. Vaig 
dir prou! A més, a mi la vida m’ha regalat moltes coses, fer 
voluntariat és com una mica retornar el que la vida m’ha 
donat, a vegades sense merèixer-m’ho.  

L’Entrevista...
Isabel Ojeda
Periodista

Mertxe Berrade
Nom: Mertxe Berrade

Edat: 66 anys.

Professió: dissenyadora de moda.

Què és el que més t’agrada de Ribes? Les seves vinyes.

Què canviaries? Milloraria la situació de l’espai d’oci per 
als joves. Ho veig molt abandonat. Això fa que marxin 
d’aquí irremeiablement.

Se m’acudeixen mil qualifica�us per descriure la 
Mertxe Berrade. Enèrgica, entusiasta, entregada... 
L’edat no és un dis�n�u, però firmaria per tenir la 
seva vitalitat als 66 anys. I és precisament aquesta 
força que desprèn la que va conduir-la a deixar 
el món de la moda per dedicar-se al voluntariat. 
Treballava sota el paraigües d’una firma important 
de moda femenina, fent tasques de producció, 
supervisió de tallers, patronatge... després, l’any 
85, quan queda embarassada, dissenya una 
col·lecció de roba interior infan�l que te un èxit 
aclaparador. Obre un negoci a Ribes. Però tot i dur 
una cistella carregada de triomfs i bons pronòs�cs 
decideix que el vaixell de la seva vida ha de prendre 
un altre rumb. Atreta des de sempre per les 
tasques de voluntariat ho deixa tot per dedicar-se 
a ajudar als altres. Renuncia a l’èxit, els diners i la 
moda (una de les seves passions), per dedicar-se a 
les persones. Diu que és una forma de retornar tot 
allò que la vida li ha regalat... Però con�nua rebent 
i rebent... Encara que, assegura, el voluntariat no és 
una teràpia personal, s’ha d’estar net de problemes 
per ajudar a solucionar els dels altres.  

Moment de l’entrevista de la Isabel Ojeda a la Mertxe 
Berrade.
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Quina caracterís�ca posseeixes que et fa vàlida per 
ajudar a altres persones?

Quan vaig començar a Arrels pensava que potser no 
�ndria capacitats personals per fer-
ho, però després vaig adonar-me que 
totes les persones tenim potencials, a 
vegades amagats, latents, per ajudar. 
S’ha de trobar l’escenari perfecte. Fer 
voluntariat no és guarir les ferides 
pròpies. Has d’anar amb la capacitat 
de tenir neta la teva vida i la teva ment, per ser recep�u 
amb els problemes dels altres. Els teus problemes s’han 
de quedar a casa, per anar a teràpia: al psicòleg o al 
psiquiatra! A la Fundació Arrels par�cipo en tasques de 
comunicació, en el programa de pisos tutelats... Però el 
primer és curar-te a tu, per curar als altres. Això és el 50% 
del voluntariat.

Fa poc has tornat de Centre Amèrica, què tal 
l’experiència?

Vaig marxar a Hondures amb ACOES, Associació 
Col·laboració i Esforç. És el segon país més pobre del 
món després d’Hai� i el país més violent del món. A mi 
sempre m’han agradat els reptes. La meva filla, Uxue, és 
treballadora social. Vaig compar�r l’experiència amb ella 
i ha estat fantàs�c. Vam viatjar fins a Tegucigalpa on es 
troba l’ar�fex d’aquesta ONG, el pare Patricio Larrosa. No 
sóc religiosa, la meva religió és la jus�cia social per sobre 
de tot. Però em va semblar impressionant el que fa allà i 
m’hi vaig llençar. 

(...)

La primera condició és ajudar basant-se en l’educació, 
perquè ells com a país es puguin enfor�r. Els hondurenys 
que van ser atesos quan eren pe�ts (la ONG es crea el 
1993) acaben desenvolupant els projectes per ajudar als 
que ara són nens dins la mateixa organització. Quan veus 
la posició social i econòmica de on parteixen... té tant de 
mèrit. Vam estar-hi un mes i mig. El 90% de la població 
viu totalment desprotegida. La plaga més tremenda 
són les “maras”, són organitzacions de crim organitzat, 
assassinats... i molts nens i joves, mol�ssims, acaben sent 

captats per ells. I un cop entren no hi ha sor�da, només 
amb els peus per davant. És precisament a aquests joves 
a qui es tracta de rescatar. 

Quina era la teva funció?

Vaig muntar una escola taller de 
confecció per a dones, perquè 
aprenguessin a cosir. La funció era 
socialitzar-les, guanyar-me la seva 
confiança... A més de ser modista 
feia de mare, cuidadora, psicòloga... 

Sembla que vivim en un planeta diferent. La pobresa 
d’aquí és irònica. Allà no tenen res, res... només fills. 
Nosaltres estàvem situats al centre de la ciutat, a la 
zona més conflic�va. Perquè el projecte es situa el punt 
neuràlgic del problema. Allà es fan tallers, escola...També 
menjador, potser era l’únic àpat que feien al dia. He vist la 
misèria més infinita, perquè hem entrat als seus budells. 
Hi ha tant per fer... Ha estat el més dur que he fet, però 
mai m’he sen�t tan produc�va i tan ú�l. Recordo que allà 
tothom venia a veure’m, �nc 66 anys però per ells sóc una 
anciana i quedaven impressionats. 

Perquè ajudar allà i no aquí?

Ja m’he fet aquesta pregunta d’altres vegades. A Ribes, 
per exemple, mai m’havien demanat a la porta de casa, 
ara sí. Però no crec en l’assistencialisme. Crec que no 

Usuaris i voluntaris de la Fundació Arrels a la Campanya 
de Nadal pels carrers de Barcelona.
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“Fer voluntariat no és guarir les 
ferides pròpies. Has d’anar amb la 
capacitat de tenir neta la teva vida 
i la teva ment, per ser recep�u amb 
els problemes dels altres”



08                                    L’Altaveu nº 80 any 2013

Grup de nens/es becats per ACOES en una comunitat 
d’Hondures fronterera  amb El Salvador.

s’han de donar diners a la gent, s’ha 
de ges�onar d’una altra forma. Des 
d’aquí ho faig amb Arrels. Ajudant als 
joves, a la gent pobre... Però et dic una 
cosa, aquesta pobresa és una ironia 
comparada amb la que es viu a Hondures, allà no tenen 
res, res. Tot i que es�c d’acord, no cal marxar de casa per 
veure desigualtats. 

Com veus la vida des de llavors? 

He vist barris sencers sense llum, aigua... joves, nens, 
drogant-se amb cola... Veus la carència humana en el 

sen�t més estricte de la paraula. Com 
poden haver-hi aquestes desigualtats 
tan tremendes? Si hi hagués jus�cia 
divina aquestes coses no passarien, 
jo confio en la jus�cia social. Però tot 

i així, tot i aquestes desigualtats, la vida té el seu punt 
d’apassionant també per als més pobres. Molts cops em 
preguntava: com poden riure aquestes dones? Crec que 
ho fan gràcies a la força de la vida, de la que et toqui viure. 
A vegades el mèrit d’un és haver nascut en un lloc i no en 
un altre. El món està així repar�t, però no vol dir que els 
nostres nens siguin més feliços que els seus. 

Interior d’una vivenda a la comunitat de La Paz a 
Hondures.

 “No crec en l’assistencialisme. 
Crec que no s’han de donar 
diners a la gent, s’ha de ges�onar 
d’una altra forma”
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PRIMAVERA  ZOOM

Inauguració: 
Dissabte, 4 de maig a les 7 de la tarda
Obert del dia 4 al 19 de maig de 2013
Horaris:
Divendres i dissabtes de 18 a 20
Diumenges: matí  de 12 a 14 tarda de 18 a 21 

A la Sala Llarga d’ELS XULIUS

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Jordi Piqué: Ribetà nascut a Sitges, entra en aquest món de la fotografia de la mà del 
seu avi. Autodidacte de formació, participa activament en xerrades, tallers i projectes diversos. 
Membre de la Junta Directiva de la Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans, també ha 
format part de la Junta de la Federació Catalana de Fotografia.  Ha aconseguit reconeixements 
d’Excel·lència de la Federació Catalana de Fotografia, de la FIAP (Fédération Internationale 
de l’Art Photographique) i Artista de la CEF (Confederación Española de Fotografia).

Xavier Callao: Ribetà nascut a Vilanova. Aficionat a la fotografia, edició i muntatge de 
vídeos  i a la genealogia. Membre de la Junta del Grup d’Acció Cultural de Ribes. Treballa 
actualment en un Projecte de Punts de llibre dels Gegants de Catalunya. Possiblement una 
de les persones amb més material audiovisual d’actes que es realitzen actualment a la nostra 
població.

Vine i troba’t

Tallers de fotografia
Divendres, 10 de maig a les 8 de la tarda
ü Com fotografiar una natura morta a càrrec de Jordi Piqué.
ü Com millorar fotografies antigues a càrrec de Xavier Callao.

COMPARTIR 
PER APRENDRE
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Una secció de:
Míriam Ojeda i

Patrícia Sazatornil

VIAJE RESPONSABLE NEPAL 
Esta ruta responsable por Nepal os permi�rá 
disfrutar de un país excepcional dónde la 
naturaleza extrema y la espiritualidad son 
protagonistas. El lugar de nacimiento de 
Budha cuenta con las montañas más altas del 
mundo y un clima sub-tropical que ha dado 
lugar a zonas de extraordinaria belleza. En la 
región de Gorkha conviviréis unos días con los 
habitantes de remotas comunidades rurales y 

a en el valle de Katmandú visitaréis ciudades que os parecerán museos medievales al aire libre. Entre tanta 
belleza, pero también tendréis la oportunidad de conocer la realidad social del país de la mano de numerosas  
asociaciones civiles que trabajan por mejorar las condiciones sociales de la población.

RESUMEN DEL VIAJE
BARCELONA / KATHMANDU / SOYAMBU / POKHARA / BUJYUNG KHOLA (TAATO PAANI) /KABRE GAON / POKHARA 
/ BANDIPUR / TEMPLO DE MANAKAMANA / BHAKTAPUR / DHULIKHEL / NAMOBUDDHA / PANAUTI / BANEPA / 
KATHMANDU KIRTIPUR Y PATÁN/ PASUPATINATH / BOUDHANATH KATHMANDU / BARCELONA.

Duración, 18 días.
DÍA 01 // 07 AGOSTO: BARCELONA / 
KATHMANDU Salida en vuelo regular 
destino Nepal. Noche a bordo

DÍA 02 // 08 AGOSTO: LLEGADA A 
KATHMANDU Llegada a la capital del 
país. Traslado, presentaciones. Por 
la tarde Traslado a Swayambhunath, 
localizado sobre una pequeña 
colina encantadora, Este lugar santo 
budista data del año 250 a.C. Su 
rasgo principal, el domo blanco, es 
identificado como el nirvana puro, 
coronado por una aguja de trece 
escalones de oro de forma cónica. 
Sobre el cubo, en la base de la aguja, 
vemos los ojos de Buda pintados sobre 
los cuatro lados. En la base de la stupa, 

un mandala en forma de loto. Desde 
la cima uno puede disfrutar de un 
panorama de Katmandú y el resto del 
Valle. EL recinto incluye un magnífico 
templo escalonado de oro dedicado a 
Harati. Ella es la deidad de los niños 
y de la viruela. Cercano a este templo 
se encuentra el monasterio de Dewa 
Dharma, que destaca por su estatua 
de Buda y las pinturas tradicionales de 
budismo Tibetano.

DÍA 03 // 09 AGOSTO: VISITA DE / 
SOYAMBU / KATHMANDU Traslado 
hacia Dalko, Bishnumati, y visitaremos 
la ONG Kumari House, dónde Toni 
Aguilar nos explicará su trabajo en 
favor de las mujeres y los niños y 

disfrutaremos de una visión sobre el 
país muy interesante. Visitaremos la 
escuela y veremos cómo se hace el 
incienso y otros proyectos. Por la tarde 
visitamos Katmandú Durbar Square. 
Admiraremos la multitud de templos y 
palacios, incluyendo el Gaddi Baithak 
Durbar (un palacio construido en el 
estilo Rana en 1908), Basantapur 
Durbar (el edificio principal del viejo 
palacio real), Kumari Chowk (la 
residencia de la Diosa Viva) y Kumari 
Bahal (donde su familia reside). 
Declarada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. Destaca también el 
palacio Nautale Durbar (Palacio de 
Nueve Piso), donde el Rey Prithivi 

NEPAL
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Narayan construyó una mansión 
para conmemorar su conquista del 
Valle en 1768 a.C. Este complejo 
destaca por sus puertas de madera 
intrincadamente talladas, puntales 
de azotea y ventanas de enrejado 
llenas de figuras míticas. Final de 
visita y regreso al hotel andando 
por el mercado local de Ason bazar. 
Es un lugar para mezclarse con los 
residentes. 

DÍA 04 // 10 AGOSTO: KATMANDÚ 
/ POKHARA / BUJYUNG KHOLA 
(TAATO PAANI) A las 8h30 salida 
hacia Pokhara por carretera donde 
llegaremos sobre las 14:00. Desde 
Pokhara continuaremos hacia 
el pueblo de Bhujyung (también 
conocido por sus aguas termales). 
Desde Taato Pani (Aguas Termal) 
tendremos que andar unos 25 minutos 
para llegar al pueblo de Kabre, donde 
nos alojaremos unos días con familias 
Gurung y Magar en este pequeño y 
tranquilo pueblo de unas 19 casas. 
El viaje a este pueblo es un modo de 
conocer al Nepalés y ver su vida diaria 
en estos valles remotos. Durante 
esta corta estancia podremos sentir 
la naturaleza y sus gentes. Noche en 
Casas de familias.

DÍAS 05-06 // 11-12 AGOSTO: 
BUJYUNG KHOLA (CONVIVENCIA 
EN FAMILIAS) Días dedicados a 
diversas actividades en el pueblo. 
Visita del pueblo vecino de Nirsa 
Gaun, a unas 2 horas al oeste de 
Kabre, también de la etnia Gurung 
y Magars. Visitaremos el mirador de 
Kabre Danda, desde donde se puede 
ver todas cordilleras de Annapurna, 
Lamjung, Macchapuchhare (muy 
cercano de donde nos puede ver 
el monte Macchapuchhare a una 
distancia de 7 kilómetros), si el clima 
nos lo permite podremos regresar a 
las aguas termales para darnos un 
relajante baño y compartir actividades 
con la gente local. Noche en Casas de 
familias. 

DÍA 07 // 13 AGOSTO: KABRE 
GAON / POKHARA Bajaremos hacia 
Taato Paani donde nuestro autobús 
estará esperando nuestra llegada 
para trasladarnos a Pokhara Situada 
a 800m sobre el nivel del mar a orillas 
del lago Phewa. Podremos disfrutar de 
una buena taza de té a orillas del lago 
y de la tranquilidad y belleza del lugar. 

Por la tarde visita de Women Skill 
Development Pokhara, organización 
asociada a la organización ACP de 
comercio justo. Alojamiento. 

DÍA 08 // 14 AGOSTO: POKHARA A 
primera hora de la mañana traslado 
al mirador de Sharangkot, donde 
podremos contemplar uno de los 
más impresionantes paisajes del 
Himalaya (si el clima nos lo permite). 
Regreso al hotel para desayuno. 
Después del desayuno visitaremos el 
campamento de refugiados tibetanos 
(Yangza Tibetan camp). Finalizada la 
visita regresaremos a orillas del lago y 
daremos un paseo en barca en el lago 
Fewa. Nos pararemos un momentito 
en la isla en medio del Lago Fewa y 
continuamos por barco hacia el Fishtail 
Lodge para nuestro almuerzo.

DÍA 09 // 15 AGOSTO: POKHARA / 
BANDIPUR Después del desayuno, 
traslado por carretera hacia el pueblo 
de Bandipur, un pueblo medieval en la 
montaña entre Pokhara y Katmandú. 
Desde donde se puede disfrutar de 
una vista de valle del río Marshyangi 
y las montanas de Manaslu. Llegada a 
Bandipur y alojamiento en hotel. 

DÍA 10 // 16 AGOSTO: BANDIPUR 
/ TEMPLO DE MANAKAMANA / 
BHAKTAPUR Después del desayuno 

Swayambhunath, lugar budista que 
data del 250 a.c.

Pashupatinath, templo de Shiva a orillas 
del rio Bagmati.

Nirsa gaun, pueblo a más de 2h. al oeste 
de Kabre.



12                                      L’Altaveu nº 80 any 2013     

regreso a Katmandú. De camino, 
realizamos una visita al templo 
hinduista de Manakamana Mandir. 
Tomaremos un teleférico que llega 
directamente a la puerta del templo. 
Situado a 12 kilómetros al sur de la 
ciudad histórica de Gorkha, en una 
colina prominente a una altitud de 
1.310 metros sobre el nivel del mar, 
con vistas a los valles de los ríos 
Trisuli (sur) y Marsyangdi (oeste). 
Seguiremos camino hacia Bhaktapur. 
Bhaktapur, es la tercera capital del 
valle Katmandú, también conocida 
como “la ciudad de los devotos”. Sin 
duda, Bhaktapur o Bhadgaon es el 
mejor ejemplo de un museo viviente 
en todo el valle, por la cantidad de 
templos y monumentos al aire libre. 
Al igual que Patán, Bhaktapur también 
fue declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. Noche 
en Bhadgoun Guest House.

DÍA 11 // 17 AGOSTO: BHAKTAPUR 
/ DHULIKHEL Día completo dedicado 

a visitar esta ciudad medieval llena 
de templos, casa antiguas, palacios y 
plaza que son un ejemplo de diferentes 
artes manuales. Visitar al un centro de 
cerámica adscrito a la asociación de 
comercio justo ACP. Los Prajapatis 
han sido productores de cerámica 
toda su vida, y su profesión ha pasado 
entre generaciones desde hace siglos. 
A continuación nos trasladaremos a 
Dhulikhel, el que fue un punto muy 
importante en la ruta de comercio 
entre Kathmandu y Tíbet. Hoy, la 
ciudad encanta a visitantes por su 
herencia cultural y vistas panorámicas. 
De camino a Dhulikhel haremos una 
breve parada en la ciudad de Banepa 
para visitar el famoso templo de la 
diosa Chandeswari, la única deidad 
poderosa de Banepa. 

DÍA 12 // 18 AGOSTO: DHULIKHEL 
/ NAMOBUDDHA. Desayuno y 
a continuación traslado hacia el 
monasterio de Namobuddha. Namo 
Buda, que significa “el saludo de Buda” 

es considerado un lugar sagrado 
desde hace miles de años. Es un lugar 
histórico sagrado porque se cree que 
es donde Buda, conmovido por la 
compasión, ofreció a una tigresa y sus 
pequeños su cuerpo como alimento. 
Alojamiento en el monasterio (celdas 
básicas).

DÍA 13 // 19 AGOSTO: NAMOBUDDHA 
/ PANAUTI / BANEPA / KATHMANDU  
Visita de Namobuddha. Después de 
almuerzo nos trasladaremos a Panauti, 
pueblo característico por si elegante 
arquitectura del siglo XII. Panauti se 
encuentra en la confluencia de dos 
ríos. Después traslado a Katmandú. 
Noche en Hotel.
DÍA 14 // 20 AGOSTO: VISITA DE 
KIRTIPUR Y PATÁN. Desayuno y 
salida hacia al pueblo de Kirtipur. Es 
un pequeño pueblo donde podremos 
disfrutar de una gran variedad de 
templos, casas de amplios ventanales 
y donde podremos contemplar el 
incesante trabajo de los artesanos. 

Impresionante paisaje del Himalaya desde el lago Fewa.
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A continuación traslado hacia Patan 
o Lalitpur, donde nos visitaremos el 
centro de ACP donde producen bienes 
de bambú, telas y botones de metal. 
Visita de la tienda de comercio justo 
donde se venden los productos que 
hemos ido viendo durante nuestro 
viaje. Por la tarde visitamos la ciudad 
de Patan, la que fue una vez capital 
del país y eterna rival de Katmandú, 
de lo que está separada por Río 
Bagmati. También se le llaman Lalitpur 
(“la Ciudad de las Artes”). Podremos 
contemplar la gran diversidad de 
artesanos que trabajan en sus propios 
hogares, labrando bellas piezas en 
bronce, hierro, piedra, madera, etc. 
Tiene infinidad de templos declarados 
por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. En la plaza Durbar de 
Patán cabe destacar el Palacio Real 
que casi ocupa la totalidad de una 
de las caras de la plaza, en sus 
patios interiores podremos admirar 
los trabajos artesanales nepalíes en 
madera, piedra, etc. Finalizada de 
visita y regreso al hotel.
DÍA 15 // 21 AGOSTO: VISITA DE 
PASUPATINATH / BOUDHANATH 
Después del desayuno nos 
trasladaremos a Pasupatinath, 
lugar sagrado para los hinduistas. 
Visitaremos el templo principal, al 
cual se accede cruzando el rió por un 
puente y subiendo hasta una terraza 
desde donde se puede contemplar 
toda la ciudad, incluyendo el templo 
principal. Los tejados están revestidos 
en oro y las puertas están hechas en 
plata y madera tallada. La entrada 
al interior del templo solo está 
permitida a los hinduistas. A lo largo 
del recorrido podemos encontrarnos 
con algunos sadus que vienen de 
peregrinaje. En esta población a orillas 
del río Bagmati, los hindús incineran 
los cuerpos de su seres queridos. 
Después del almuerzo visitaremos 
la stupa de Boudhanath, una de las 

stupas más grande del mundo. La 
base de la stupa está compuesta 
de tres mandalas sucesivos, las 
representaciones geométricas 
del cosmos. La base en sí misma 
representa la tierra como elemento, el 
domo sobre la cima simboliza el agua, 
el cubo representa el fuego, y el final 
(un ornamento en forma de una aguja) 
representa el aire. Finalmente, la llama 
que culmina simboliza el éter. Visita a 
la Escuela Nepal Catalunya, que ofrece 
educación gratuita a 250 niños de forma 
permanente. Durante los últimos trece 
años, en la escuela se han inscrito un 
promedio de 25 niños por año con una 
que la promoción de 25 jóvenes al año 
a nivel universitario. Como política la 
escuela se enfoca especialmente en 
los niños con necesidades especiales 
(ciegos, sordos, con retraso mental). 
Niños con necesidades especiales 
que siguen el currículo normal, pero, 

además, asisten a cursos relacionados 
con su minusvalía específica. Regreso 
al hotel. 
DÍA 16 // 22 AGOSTO: KATMANDÚ 
Día libre. Alojamiento.
DÍA 17 // 23 AGOSTO: SALIDA 
DE KATMANDÚ / BARCELONA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de salida. A la hora indicada asistencia 
de nuestro personal hasta la puerta de 
aeropuerto internacional de Katmandú. 
Vuelo de regreso. Noche a bordo. 

DÍA 18 // 24 AGOSTO: LLEGADA A 
BARCELONA

Bhaktapur, ciudad medieval llena de templos, palacios y artesanos.

VIP P
RIVILE

GE CA
RD

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración 
por favor no dudes en contactar 
con: 
Mar Furró 
rutessetem@taranna.com 
Tel: 93 411 83 73 / 902 955 193
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INGREDIENTS
per a 4 persones:

4 guatlles

1 ceba

1 pebrot vermell

1 pastanaga

1 porro

1 branca d’api

1 got de vi

1 got de vinagre

All

Pebre en gra

Pebre vermell dolç

1 fulla de lleuré

ELABORACIÓ:

Netejarem les guatlles, les tallarem a quarts i passades per farina les fregirem per deixar-les ben 
dauradetes.

En el mateix oli que hem fregit les guatlles pocharem totes les verdures tallades en juliana i afegireml’all 
picat, pebre en grà i el lleuré, un cop les verdures estiguin ben pochades i incorporarem  el vi deijant 
que redueix-hi i l’alcohol i al final i posarem el pebre vermell i el vinagre.

A continuació afegirem les guatlles i ho deixarem coure tot junt uns minutets (5/7min).

Només ens quedarà macerar-ho durant unes hores, es un plat que millor es menja fred.     

Bon profit.  

Javier Pradanas
Xef de cuina

L a  n o v a  c u i n aL a  n o v a  c u i n a
GUATLLES
ESCABETXADES
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El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

a Lluïsa, amb tota probabilitat, era la llibrera 
més eficient del poble. Sempre ha tingut aquell 
llibre que anaves buscant, la darrera novetat, 
la reedició dels clàssics ara il·lustrats, les 
obres d’autoria local, alguns inèdits d’autors i 

autores desaparegudes... des de les grans editorials fins 
les més petites i independents, trobaven un espai entre les 
atapeïdes parets de la seva llibreria. La nostra llibreria. 

Les taules eren sempre plenes. Amb tant 
d’enginy, que malgrat la diversitat 
de títols era sempre possible 
veure cada exemplar en la seva 
totalitat. I tocar. Tocar els llibres, 
remenar, experimentar el 
desig de voler acaparar-ho 
tot... i marxar amb alguna 
obra, sentint que havies 
estat entre totes elles. 

El recó però més desitjat 
era l’aparador. De la mida 
d’una finestra en la que cada 
setmana apareixien noves 
temptacions, detalls i una 
cartellera anunciant properes 
incorporacions a la família 
de les lletres. Qui s’hi acostava 
reconeixia viure com una veritable 
aventura en la descoberta de noves 
firmes, noves expressions i participar així 
de la novetat literària en el mateix moment en 
què  a les nostres mans compreníem que teníem tot un 
món al nostre abast. Fet, ara per ara, més que difícil. 

Però la Lluïsa, no era només eficient. Era sensible. 
Sensible a les nostres necessitats: ara una aventura, ara 
un assaig, ara poesia, ara un conte... Ens escoltava, i de 
les nostres paraules en treia un títol. 

La sensibilitat, és més que coneixement, informació, 
eficiència, eficàcia o voluntat... és, en realitat, un massa 
de tot plegat. Quelcom que ho fa imprescindible.  

Però aquest darrer mes robat, entre la declaració de 
la renda anunciada el dia 1 d’abril, l’increment dels 
impostos i costos de venda, la reducció d’empreses 
distribuïdores que ja no arriben al poble per manca 

de benefici, el tancament de les editorials, 
l’emigració de les joves promeses... 

però sobretot... el retard de 
l’ambulància en arribar el dia 22 

d’abril per atendre la Lluïsa... 
perquè en trucar eren les línies 

col·lapsades per la reducció 
de telefonistes, la distància 
a recòrrer llarga, per la 
concentració i reducció 
dels serveis d’urgència... 
ens van extirpar aquella 
part de nosaltres que 
reconeixia en la nostra 
mirada, veu o silenci, la 
necessitat de la paraula. 

I a tres quarts de set 
de la tarda, la vigília de la 

nostra diada literària... ningú ja 
responia a les nostres crides, les 

nostres angoixes i en canvi, malgrat 
tot, va néixer un nou projecte. En 

realitat un homenatge actiu: a partir d’ara, 
cada dia un llibre, cada dia un record, cada dia la 

promesa d’obrir i reviure la nostra llibreria, la nostra 
estimada cambra dels somnis possibles. 

La Juani

Pd... Quién me ha robado el mes de abril? (J. Sabina)

ROBATORI 347/2013

L
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Propietats de les infusions

En aquest número volem parlar-vos de les propietats de les 
infusions i dir que la majoria d’elles ens poden servir de refrigeri 
aquest dies d’es�u que ja s’acosten.

Camamilla
Les seves pe�tes flors blanques i grogues s’u�litzen per preparar 
infusions amb propietats an�inflamatòries que combaten 
problemes diges�us i de reuma�sme. També és un calmant 
natural que ajuda a alleujar les inflamacions de la pell, la 
suavitza i promou la regeneració cel·lular. 

Menta
Les fulles i la �ja ens ajuda a combatre la indiges�ó i el mal alè, 
també es coneix el poniol, que barreja la menta amb altres 
plantes. 

Til·la
La infusió de �l·la destaca per la seva capacitat relaxant. Gràcies 
al seu efecte an�espasmòdic i sudorífer, resulta beneficiosa en 
els estats febrils i com a calmant de la tos.

Anís
Una infusió d’anís és es�mulant de bronquis, estómac i ventre, 
va bé contra els gasos i els còlics i ajuda a dormir més bé. Posa 
una culleradeta d’anís per cada tassa d’aigua al fons de la tetera i 
aboca-hi aigua bullint. Deixa-ho reposar 5 minuts.

Té negre
Per elaborar el té negre, la fulla de té fresca es deixa assecar a 
l’aire lliure. Després s’extreu i es deixa fermentar. Destaca per la 
seva acció es�mulant, an�oxidant i astringent.

Té blanc
Aquest an�oxidant ac�va la circulació, oxigena la pell i combat 
la retenció de líquids. Per elaborar-lo, es recullen les gemmes 
noves de la planta del te abans que s’obrin, es deixen pansir, es 
dessequen i es converteixen en una infusió de color de palla.
Té verd
S’obté de les fulles pansides, que es couen al vapor per evitar-ne 
la fermentació, s’enrotllen i s’assequen. Té efecte an�oxidant, 
disminueix el colesterol i el risc de problemes cardíacs, i 
protegeix contra l’arteriosclerosi.

Té vermell
La medicina tradicional xinesa considera el té vermell com un 
remei per a la bona salut. Aquest té no és excitant i ajuda a 
perdre pes, redueix el nivell de colesterol i reforça el sistema 
immunitari.

“Rooibos”
Planta sud-africana que significa arbust vermell. Amb ella, 
s’elabora una infusió de gust suau, lleugerament dolç i sense 
teïna. S’aconsella per combatre al·lèrgies, trastorns diges�us i 
intes�nals, i problemes bucals i de coll. Té un efecte an�oxidant i 
de bloqueig dels radicals lliures.

Beneficis de la bicicleta

•   El principal avantatge de la bicicleta es que fa treballar els 
músculs cardíacs al mateix temps que els esquelè�cs, permetent 
desenvolupar la resistència cardiovascular i muscular.

•   El músculs que més treballen són, els abdominals, els 
pectorals, els braços, l’esquena, els glu�s i sobretot els de les 
cames, fent així que es desenvolupi la força muscular de les 
extremitats inferiors.

•   Augmenta el flux sanguini i això contribueix a que arribi 
millor l’oxigen de la sang a tot el cos.

•   L’esquena també es pot beneficiar de l’exercici fet amb la 
bicicleta, ja que quan ens posem a sobre la bicicleta en una 
postura òp�ma la musculatura de l’esquena es troba sota 
tensió i estabilitza el tronc. Els moviments regulars de les cames 
enforteixen especialment la zona lumbar i poden arribar a 
prevenir una hernia discal.

I avui, us presentem una ruta de 13 km a fer pels voltants de 
Ribes, aquesta ruta s’anomena VEGA DE RIBES. S’inicia al Pont 
de la Palanca i fa una volta direcció Vilanova per tornar al mateix 
pont. El mapa detalla els punts mes importants de referència. 

Dip.E.Física,
Especialista en entrenaments
personals i nutrició.

Esther Larrosa Montemayor

Cuida’t

entrenosdiez@gmail .com
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Sabies
què...

…al terme de Ribes hi va haver una important explotació 
productora de mel?

Xavier Miret i Mestre
del Grup d’acció Cultural de Ribes.

gacribes@gmail.com

 A Ribes, com deia fa 
només uns dies en Miquel-Muç 
Vall i Soler a l’acte de  presentació 
del llibre de Núria Martí i Pagès 
“Masies i masovers de Ribes. 
Testimonis d’uns oblidats” hem 
passat de l’agricultura a la parcel.la 
saltant-nos la industrialització. 
Al nostre poble no hi ha hagut 
gaire encert en crear empreses 
i tirar-les endavant, però també 
és veritat que hi ha hagut moltes 
iniciatives d’activitats, productives, 
elaboradores, industrials i 
comercials que per una raó o altra 
no van durar més enllà d’uns anys o 

com a molt alguna dècada i també 
és cert que algunes per  la seva 
capacitat d’innovació, el seu volum 
o duració van tenir un interès 
especial. Tenir un teixit econòmic 
limitat, incomplert i una població 
escassament  interconnexionada 
fan que tot plegat sigui una causa i 
una conseqüència de la fragilitat de 
la nostra societat.

 Al llarg de la història del 
nostre municipi hi ha hagut moltes 
iniciatives i ben diverses, avui 
oblidades, que cercaven fer realitat 
noves activitats econòmiques 
que anessin més enllà del cultiu 
de la vinya. Fos l’escassetat de 
capital, la conjuntura econòmica, 
l’accidentalitat, o la limitada 
empenta o formació el cert és que 
van acabar per desaparèixer.

 Ara que estem en temps de 
crisi bo és que recuperem l’esperit 
emprenedor ja que ben segur 
que per a tenir opcions de tirar 
endavant no podem pensar que les 
coses ens les trobarem fetes. Ben 
al contrari: qui no arrisca no pisca. 

 En aquesta ocasió volíem 
recordar una activitat de producció 
i comercialització de mel a la 
finca del Mas de Mossèn Alba 
que ha estat del tot oblidada.Una 
de les tradicionals produccions 
complementàries de les masies era 
la mel, amb elles es volia treure 
un profit de les flors de romaní i 
altres plantes aromàtiques de la 
muntanya i afavorir la polinització 
dels fruiters amb la presència de les 
abelles. Era un producte important 
per a l’alimentació i l’edulcorant 
que hi havia a l’abast abans no es 

Altra vista de les arneres,que acollien 
les abelles, en una d’elles hi distingim 
el nº 25 que dóna constància de 
l’elevat nombre que n’hi havia a 
l’explotació.

Una vista de les arneres productores 
de mel a Coma Bordoia, al Mas de 
Mossèn Alba.
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Sant Pere de Ribes

va difondre el sucre produït a partir 
de la canya o la remolatxa. Però 
d’arneres -les caixes de fusta on hi 
havia els ruscs d’abelles- les masies 
només en tenien pràcticament per 
al consum familiar. Als anys 40 hi 
va haver algun intent no reeixit 
d’augmentar-ne la producció per a 
compensar la manca de sucre que hi 
havia. Actualment als comerços del 
terme podem trobar mel envasada 
per la cooperativa Can Pere de la 
Plana, però no ha estat pas l’única 
ni la més important explotació 
productora i comercialitzadora de 
mel al municipi.

 Unes antigues fotografies 
ens mostren no menys de 25 
arneres productores de mel 
situades a Coma Bordoia, una 
de les partides la finca Mas de 
Mossèn Alba.  La mel que produïen 
era comercialitzada en vasets 
de dos tamanys que es deuen 
correspondre a quart de quilo i 
mig quilo. Estaven fets de cartró 
encerat, un material d’ús freqüent 
abans de la difusió del plàstic i 
de la generalització del vidre. La 
interessant i curiosa estètica dels 

envasos i les seves  corresponents 
tapadores respon a disseny i 
grafisme dels anys 30. 

 Ara com ara desconeixem 
altres dades sobre aquesta 
empresa productora de mel que 
les que faciliten els envasos i les 
fotografies, però són prou si més 
no per donar fe de l’existència 
d’aquesta activitat en un sector 
poques vegades aprofitat a la 
nostra comarca.

 Aprofitem l’ocasió per a 
comentar que Mas de Mossèn Alba 
és el nom complet i original de la 
propietat que va ser urbanitzada 
amb el nom reduït de Mas Alba. Val 
la pena de conservar el nom íntegre 
ja que mossèn és una denominació 
típica de l’edat moderna que avui dia 
només és aplicada a eclesiàstics però 
que abans era més generalitzada 
com a equivalent a l’actual senyor. 
El mot mossèn en un nom de lloc, 
conservat des de segles enrere, 
i fent referència a un personatge 
laic és un cas excepcional que és 
d’interès conservar com a una 
riquesa lingüística.

Etiqueta de la mel comercialitzada 
actualment per la cooperativa Can 
Pere de la Plana.

Tapadora dels envasos de la mel 
produïda al Mas de Mossèn Alba, amb 
un grafisme típic dels anys 30.

Decoració dels envasos de cartró 
encerat de la mel del Mas de 
Mossèn Alba amb un disseny d’estil 
dels anys 30 
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14 entitats participants, 60 partits jugats, 400 
jugadors/es participants, 7 hores d’handbol 
repartides en 4 pistes.....aquests són els números 
de la jornada Handbolicat organitzada per l’Ampa 
de l’escola Els Costerets que va tenir lloc el dia 
28 d’abril en el marc del programa de promoció 
de l’handbol de la Federació Catalana d’aquest 
esport. 

L’AMPA de l’escola Els Costerets ofereix 
l’handbol dins de l’amplia oferta d’activitats 
extraescolars des de fa 8 anys per totes les edats 
dels nois i noies de l’escola, des de pre-benjamis 
fins alevins.  Amb aquesta diversitat d’edats, la 
jornada Handbolicat aconsegueix acontentar a 
totes les edats: pels més petits, s’ofereix en format 
de Trobada i pels més grans s’ofereix en format 
de Torneig  amb equips molt competitius i on no 
val badar si els nostres es volen endur el trofeu del 
torneig de casa nostra.

Per a la jornada d’aquest diumenge s’hi van 
desplaçar 13 entitats i els trofeus se’n van anar 
cap a La Roca del Vallès. En categoria aleví 
femení, després d’una competició impecable, es 
va desfer d’un combatiu CEACA Tàrrega, que 
havia deixat per goal average l’equip de Costerets 
sense possibilitat d’accedir a la final. Els alevins 
masculins van demostrar perquè es tracta dels 
equips més forts de Catalunya, doncs a la gran 
final es van enfrontar els 2 equips roquerols, 
assolint el títol el BM La Roca 1. En categoria 
Benjamí masculí, a punt va estar la SEA Els 
Costerets A de donar la sorpresa i guanyar a un 
espectacular equip de La Roca en una gran final. 
Destacar de la bona semifinal que ens van oferir 
els 2 equips de Costerets, que van jugar entre ells 
per guanyar-se un lloc a la final. Destacar el bon 
nivell i sobretot la bona actitud i esportivitat dels 
més petits i petites en les trobades prebenjamí i 
benjamí femení, que ens van demostrar que la 
nostra cantera està en molt bona forma.

La jornada també té la seva vessant solidària 
a favor de l’Hospital Sant Joan de Déu on 

Handbolicat. Present i futur de l’handbol a Ribes
es destinen tots els beneficis de la venda de 
pastissos que aporten les famílies, i aquest any 
com a novetat, s’ha introduït la venda de pilotes 
d’handbol.

La Secció Esportiva de l’Ampa (SEA) de l’escola 
Els Costerets és la principal cantera dels jugadors 
que s’incorporen al Club Handbol Ribes. De fet, 
el Club va néixer fa tres anys per donar continuïtat 
en la pràctica d’aquest esport als nois i noies que 
havien de deixar l’escola per anar a l’ institut. 

En l’actualitat, el Club Handbol Ribes té cinc 
equips: dos masculins (cadet i infantil) i tres 
femenins (dos infantils i un cadet). La seva 
previsió de creixement es preveu exponencial, 
com es va poder comprovar en aquesta jornada 
d’handbol i els seus projectes de futur són molt 
engrescadors: quatre dels equips participen aquest 
any al Torneig Internacional Granollers Cup-
2013 (participació patrocinada per FIDEXSA);  
s’organitza un Campus de Tecnificació per 
aquest mes de juliol on els jugadors/res poden 
perfeccionar la seva tècnica particular i treballar 
aspectes que en els entrenaments de temporada 
passen més desapercebudes; i també es prepara la 
festa de final de temporada amb sopar, partits de 
tècnics amb pares i mares...etc.

Però l’afició per aquest esport al poble no s’acaba 
aquí, pels més veterans hi ha la Joventut Ribetana, 
equip de l’entitat GER; i en la vessant femenina 
existeix un equip de veteranes que la propera 
temporada segurament es farà veure en alguna 
competició. 

Handbol en bona salut. Handbol per totes les 
edats. Molt prop de casa, a Ribes mateix. 

Si esteu interessats en el projecte esportiu del 
Club Handbol Ribes us recomanem un passeig 
per la pàgina web www.handbolribes.cat i si en 
voleu formar part, només heu d’enviar un mail a 
secretaria@handbolribes.cat

CLUB HANDBOL RIBES 



Quan em va donar aquell paper em va fer molta 
il·lusió. En una obra escrita per en Woody Allen, el meu 
personatge era un americà prepotent, un autèntic “self 
made man” que diuen ells, o sigui, un home fet a si 
mateix. 

L’obra era molt divertida i l’americà de torn era un dels 
personatges més agraïts de la comèdia. Era tan fatxenda 
i absurd que et feia pensar: “Noi, per haver-te fet a tu 
mateix, t’haguessis pogut fer una mica millor”... però 
el cas és que l’amic Woody l’havia clavat. El clàssic 
ianqui que es creu que la resta del món està a les seves 
ordres.

Amb la Nuri Gili, la directora de l’obra, de seguida vam 
estar d’acord en el tipus de vestuari que necessitaria. 
Pantalons blancs d’estiu, sandàlies (i mitjons, és clar), 
barret blanc i... una camisa ben virolada. La càmera 
fotogràfica, penjada al coll, i un ostentós rellotge digital, 
acabarien d’arrodonir al tipus. 

La camisa. Cap de les que teníem al vestuari de la 
companyia era adient. 

Una tarda, passejant amb el meu fill Ivan per l’avinguda 
del Portal de l’Àngel de Barcelona, vàrem veure que a 
Cortefiel feien rebaixes i vaig dir-li d’entrar per mirar-me 
les camises. Després de buscar i rebuscar, allà estava ella! 
Sobre un fons blau, verdes illes tropicals amb palmeres i 
lloros multicolors. Moltes persones, en la meva situació, 
haurien refusat provar-se aquella paorosa peça de vestir 
en un lloc públic. I jo era una d’elles. Per sort, dins de la 
intimitat del provador i empès per la insistència del meu 
fill, vaig posar-me la camisa i realment era horrorosa... 
però en canvi era perfecte pel meu personatge. 

Amb aquella peça de roba, dissenyada per algun seguidor 
de l’art xorigueresc aplicat a les simbologies del tròpic, a 
les mans, vaig sortir del provador i vaig 
comentar-li a l’Ivan que ni boig em 
posaria una camisa tan horrible 
per anar pel carrer. En el 
mateix moment que les 
meves cordes vocals 
acabaven d’emetre el 
darrer so de la frase, 
va obrir-se la cortina 
d’un dels habitacles 
del provador i va 
quedar al descobert 
la figura d’un individu, de 
destacada complexió, que lluïa 
una camisa exactament igual a 
la que jo acabava d’infamar. 
La seva expressió va passar del 
cofoisme, per la tria ben feta, a 
una mena de rictus en el que no 
descartaria cert desig de comprovar 
el color exacte de les meves vísceres.    

No negaré que la situació revestia una certa dosi de 
violència latent atesa la mirada del personatge i, per tant, 
el meu fill i jo vam fer un mutis digne, apropiadíssim a la 
funció teatral de la causant del conflicte.

P.D. La camisa va triomfar a l’escenari (potser més que 
jo) i, la veritat és que no sé on deu parar a hores d’ara. 
Llàstima perquè, atès certes coses que es porten, tal 
vegada vaig ser massa radical en judicar aquell estampat 
exorbitant.

La camisa
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www.bcnchiro.com

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

Dr. Chiappinelli y su equipo
Doctores en Quiropráctica 

y Medicina
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