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l’equip

de Sant Pere de Ribes

L ’Altaveu
Altaveu juliol, com no podria ser d’altra manera ens 
ofereix una petita mostra del què i el com han estat la Festa 
Major de Roquetes per Sant Joan i la Festa Major de Sant 
Pere, a Ribes.

En pocs dies de diferència la nostra població ha esclatat en traques, focs d’artifici, 
balls i cercaviles que han omplert carrers i places d’un públic afamat de festa.

També els concerts i balls nocturns han assolit la plenitud d’assistència i han fet 
que enguany les Festes Majors hagin estat un èxit en tots els actes.

L’Altaveu vol agrair, tant a Ribes com a Les  Roquetes la col·laboració dels 
fotògrafs que ens han fet arribar les seves imatges, com sempre, incondicionals 
en les edicions de Festa Major, els que fan possible que tots plegats puguem 
gaudir dels intensos moments d’ actes i cercaviles on,  quan tots estem immersos 
en la Festa, són ells  l‘ull que tot ho veu.

Per una altra banda, endinsats ja a l’estiu, potser és moment  per qui encara no 
tingui ja fetes les seves reserves, de plantejar-se un destí  turístic. Proposem les 
Açores, viatge recomanat per la seva desconeguda vessant de diversitat natural 
en estat prou conservat. I a més a un preu molt assequible, que en aquets temps, 
és prou important.

La Montserrat  Rossell, obre una nova secció, “Línies del Temps”. Coneixerem 
diferents edificis, carrers , fonts… del municipi, tot allò que la Montse pugui 
traçar.

En el Contrafort, a la Juani, l’hi ha explotat una bomba, que sense estar en guerra 
i metafòricament parlant, és la manera, entenc, d’un abans  i un desprès en la vida 
de qui ho explica.

L’entrevista de la Isabel Ojeda ens dóna a conèixer un projecte que es desenvolupa 
al Centre Sanitari Hospital Sant Camil, on el dol i l’atenció a les persones que el 
pateixen  són la prioritat de professionals i voluntaris que hi treballen.

I més…, no hi és tot el que voldríem de contingut, doncs hi ha aspectes que s’han 
quedat al tinter, per manca d’espai, i d’altres que veuran la llum en la propera 
edició del mes d’agost, que promet ser tant estiuenca com intensa.

Fins aviat!!!
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Un ampli programa d’actes ens ha fet 
gaudir de la més commemorativa de 
les Festes Majors de Les Roquetes. 
Quaranta anys! Sí, 40 anys han 
protagonitzat aquest Sant Joan, 
entre focs, balls i concerts. Quaranta 
anys que han vist créixer més d’una 
persona, ara sota una maça, ara amb 
un ball de bastons...  

De la Diada Castellera als espectacles 
i cercaviles de Sant Joan, els carrers 
de les Roquetes, tan de dia com de nit, 
s’han omplert de foc, llum i colors. 

Els Diables, els balls infantils, el toc 
de la gralla i els timbals, han estat 
el paisatge sonor i visual d’una festa 
vestida de Gran. 

La Traca, el Castell de Focs i el 
Correfoc.  Una festa acompanyada 
de Rock, de Country i de Rom, amb 
espais per a tothom.

La Festa que anuncia el solstici i ho 
celebra sumant tradicions i novetats, 
sumant públic i participants, entre 
celebracions i homenatges, entre 
records i nostàlgies. 

SANT JOAN...
i fa vint anys que tinc vint anys! 

Fotos: Pepe Cabello
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La Festa de Sant Joan, que 
convida al carrer i omple els 
terrats de festes, sopars a la 
fresca i esmorzars entre amistats i 
companys. Les colles de balls i les 
entitats, totes vestides per l’ocasió, 
han celebrat el pas dels anys, 
entre noves generacions i les de 
sempre, enlluernant els carrers per 
l’ocasió i fent de la festa d’estiu, la 
més lluïda de les Festes Majors de 
Les Roquetes, ara que fa vint anys 
que té vint anys! 

Redacció
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Que el repic alegre
de les nostres campanes

escampi la Festa!

Ha estat una Festa Major de sol, 
lluentor i harmonia, on les activitats 
de sempre s’han vist acompanyades 
de les activitats més modernes ja 
ara consolidades. Arriba Sant Pere 
i grans i petits al carrer, han gaudit 
de les festes, les cercaviles, els balls 
i concerts.

Enguany altre cop, els colors de la 
tradició s’han tornat a veure rodejats 

dels colors de les samarretes d’un 
jovent entusiasta amb la seva FM! 
Una gran dosi de creativitat doncs i 
d’originalitat que pren protagonisme 
i acompanya cada un dels actes de 
la Festa.

Ja ho anunciava la Comissió de Balls 
Populars dins del programa, la Festa 
grossa ens uneix! I així els carrers 
plens, i una plaça també plena de 

gom a gom,  han estat els escenaris 
de les exhibicions i cercaviles.

Un espai a banda mereixen els actes 
al voltant del 20é aniversari de la 
colla bastonera de la Míriam Ojeda, 
així com la Traca que va oferir la 
Pirotècnia Igual sota la batuta de’n 
Xavier Galan, que va meravellar 
tota la plaça i va fer emocionar més 
d’una persona. 

SANT PERE...  
i el repic de la Festa Major!

Fotos: Xavier Callao
Foto: Julià Álvarez
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Les activitats de la Coordinadora de 
Barraques i els actes de les entitats 
han completat tota una agenda cultural 
que promet durar tot un estiu! Amb 
concerts i teatre entre d’altres, per a 
completar el nostre goig de donar tret 
de sortida a una nova temporada, una 

benvinguda a l’estiu que com cada 
any ens espera sota un cel de colors, 
tan lluminós com ho va ser el Castell 
de Foc, vist pels ribetans i ribetanes, 
acompanyades de persones d’arreu 
que van venir a gaudir-ne, sota els 
arbres o des del carrer, vora al Castell 

o a l’altra banda de la riera.

Tot plegat, un any més, han estat dies 
de festa als carrers i a les cases. Música 
i tradició, i la banda sonora de tota una 
vida: el repic de les campanes!

Redacció
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L’Entrevista...
Isabel Ojeda
Periodista

C a r m e n  E x p ó s i t o
Nom: Carmen Expósito

Edat: 48 anys.

Professió: psicòloga

93 811 65 33. Darrere d’aquest telèfon-contestador 
opera�u les 24 hores del dia hi ha un equip de persones 
especialitzades en el dol: metges, psicòlegs, voluntaris... 
La veu dels professionals de l’Hospital Sant Camil de 
Sant Pere de Ribes, que tracten de fer més fàcil la 
vida d’aquelles persones que pateixen una situació de 
pèrdua. És el nou Servei d’Escolta que ha impulsat el 
centre sanitari. Ofereixen a aquell qui truca (resident 
al Garraf, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i Cunit) atenció 
psicològica, social i espiritual. Està adreçat no només a 
persones amb malal�es en fases avançades, sinó també 
als seus familiars. La pèrdua de l’habitatge familiar 
(desnonaments) o de recursos econòmics arran de 
la crisi són també formes de dol i per això són ateses 
al Servei d’Escolta. I com aquests, infinits exemples 
com situacions complicades de família o processos de 
dol pendents en vida. La idea, importada del Centre 
d’Humanització de la Salut (Tres Cantos, Madrid), 
complementa l’Espai Caixa, on els afectats poden 
disposar de diversos serveis com una zona d’acollida 
o ac�vitats programades, així com la tasca del grup 
de voluntaris que treballen des de 1975 fent el servei 
d’acompanyament a malalts i familiars. Els voluntaris 
que atenen les trucades escolten les persones i ac�ven 
un protocol d’actuació amb els professionals que hi 
treballen. Tothom ha de saber que pot sen�r-se escoltat, 
atès, comprés... quan ho necessi�. Té dret a saber que 
aquest servei existeix i que darrera el fil telefònic hi 
haurà algú que l’escol�.

La Isabel Ojeda en un moment de l’entrevista amb la 
Carmen Expósito.
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Carme, després de treballar durant anys com a psicòloga 
en altres branques, com t’introdueixes en l’atenció al 
dol?

Fa dos anys, la Dra Helena Camell em va proposar formar 
part del projecte que està en marxa. Supero el procés de 
selecció i entro a formar part de l’equip. Sóc psicòloga i he 
treballat en moltes branques com la violència de gènere 
o els trastorns de personalitat, però el món dels pal·lia�us 
era llunyà per mi. La primera idea de la doctora era que 
donés suport a malalts en fases avançades a domicili. Era 
part del Programa d’Atenció Domiciliària. L’objec�u és que 
el final de vida sigui el millor possible per a tots, malalts i 
familiars. Vols disminuir el seu malestar emocional i això 
�ndrà una influència no només en el seu dolor psicològic, 
sinó també en el �sic.

Quina és la part més complicada del procés?

El més di�cil per mi al principi era entrar als domicilis. 
Quan treballes ho acostumes a fer en un despatx, rodejat 



Moment de l’entrevista on també hi van par�cipar en Joan 
Prats, Voluntari dels Camils, i en Rubén Urdiales, periodista.
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“Una de les coses que més importen 
és poder parlar i posar nom a les 
emocions. D’entrada no podem curar 
a aquella persona, però sí ajudar-la a 
que el procés sigui més fàcil”

de més professionals, tenim parapets que ens ajuden 
a saber on som i qui som. Impacta entrar a casa d’algú 
a tractar un tema tan delicat com aquest, és un xoc. El 
malalt no es pot moure i has de ser 
allà si vols ajudar-lo. Però l’acollida és 
molt bona.

Com són les fases del dol?

A vegades veus el pacient amb tantes 
ganes de viure, la família cuidant-lo 
amb tantes expecta�ves... Encara que potser saben que 
no viurà més d’un any. Hi ha moltes fases en el procés del 
final de la vida. El diagnòs�c és un trencament on es viuen 
punts d’inflexió (el pronòs�c, el procés, si el tractament 
funcionarà o no...). El que fem és un diagnòs�c de la 
situació i una hipòtesi de treball que modifiques o no 
segons com evoluciona. No pots donar l’alta a un pacient, 
però sí espaiar les visites, trucar per telèfon… Les fases 
són molt subjec�ves en funció de les caracterís�ques 
de la personalitat, el suport a les famílies, els factors 
econòmics... A vegades qui necessita més ajuda és un 
familiar. I a vegades aquest familiar no vol l’ajuda i ho 
has de respectar. És una decisió lliure. En qualsevol cas, 
el procés és molt individualitzat perquè l’acceptació 
dependrà de com un ha estat al llarg de la vida: lluitador, 
depenent…

Què és el més important en el dol?

Una de les coses que més importen és poder parlar i 
posar nom a les emocions. D’entrada no podem curar a 
aquella persona, però sí ajudar-la a que el procés sigui 
més fàcil. Per protecció als familiars, molts malalts es fan 
els forts, no parlen del que senten. Saben que si ho fan, 
els seus familiars pa�ran i els volen protegir. Per això és 
tan important que parlin.

El dol s’acaba amb la mort?

En absolut. La vida per als familiars con�nua. A vegades 
es produeixen sen�ments contraposats entre ells, el 
desig que s’acabi el pa�ment, i el desig que el familiar 
visqui. Els cuidadors molts cops obliden el seu lloc 
com a persones. “Què faré jo ara?”, són algunes de les 

preguntes que es fan. Això els genera molta ansietat. La 
mort provoca ràbia, és injusta a vegades, pensa que hi ha 
gent amb 30, 40 o 50 anys que s’està morint.

Això us afecta als professionals?

Els psicòlegs, els voluntaris,... hem 
de saber posar límits, no ens podem 
implicar massa amb les persones. I 
això costa encara més quan el malalt 
és jove. D’aquí rau la importància del 

treball en equip. Molts cops sents emocions fortes, tristesa, 
impotència… Atens a molta gent jove i això és injust.

La religió ajuda?

Aquí atenem a persones de diverses cultures. La religió 
pot ajudar, però la por a morir sempre existeix. La por 
més comuna és: Què passarà després de la mort? Hi 
haurà algú a l’altre costat? Sen�ré dolor? Em sedaran? 
Som éssers humans i volem controlar la situació fins el 
final. Hi ha molta por a què passarà. Intentem ajudar-los 
amb tècniques de relaxació.

Com sabeu que esteu fent bé la vostra feina?

Quan veus que el pacient té pau interior, que pot marxar. Els 
ajudem a resoldre situacions concretes, a posar-li paraules… 
Hi ha vegades que la persona busca resoldre coses que té 
pendents a la vida. Moltes vegades no es pot, però la qües�ó 
és que accep�n perquè puguin marxar en pau.
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Família d’un pacient ingressat als Camils, fent ús de les 
sales que ofereix l’Espai Caixa.

També els mes pe�ts tenen el seu espai en aquest 
projecte.

“Em sento en pau quan algú 
marxa en pau. Hi ha comiats que 
són tan impressionants...”

Com t’ha canviat la perspec�va de la 
vida des que la mort centra el teu espai 
professional?

Nosaltres treballem amb la vida perquè 
un està viu fins que mor. Prens més consciència de la vida. 
Et preguntes moltes vegades: què faig a la meva vida? 
Com vull viure-la? Penso que estàs més en pau, perquè 
aquest plantejament de la vida i la mort m’ha portat a fer 
el que volia. Tractes de mirar una mica més a l’interior, de 
canviar les coses que no t’agraden. Hi ha gent que fins que 
no té a prop la mort no es planteja la vida. Ara �nc menys 
por a la mort. La mort està allà però tracto de ser més jo 

mateixa. Tracto de ser coherent en les 
meves decisions.

La major sa�sfacció…

Em sento en pau quan algú marxa en pau. Hi ha comiats 
que són tan impressionants... Amb una mirada es poden dir 
tantes coses. Quan algú et diu adéu et marca. No és fàcil.

Un recurs…

L’humor. Intento riure mol�ssim amb les pe�tes coses de 
la vida.

Dóna una empenta al teu negoci amb L ’Altaveu

93 896 41 75L ’A
Sant Pere de Ribes
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El passat 22 de juny a la Plaça Maria Mercè Marçal 
(biblioteca) de Ribes vam tenir l’oportunitat de 
gaudir d’una excel·lent actuació de Taekwondo i 
Hapkido organitzada pel Gimnàs Esport Ribes. 
Una espectacular exhibició treballada de contingut i 
cuidada en escena fins l’últim detall,  que va comptar 
amb la participació dels Campions d’Europa de 
Freestyle de Taekwondo i l’equip Campió d’Espanya 
de Hapkido del qual Andrés López (mestre del 
Gimnàs Sport Ribes) és integrant. 

L’afició, va gaudir també de la presència de José 
Santolaria (Campió Olímpic Barcelona 92 de 
Taekwondo), company i amic  de l’Andrés López.

Força públic va acompanyar l’iniciativa de dur 
l’esport que es treballa al gimnàs a cel obert per 
què tothom  hi pogués assistir, tant és així que la 
propera trobada, el Festival del Gimnàs Sport Ribes 
al Pavelló de Basquet el diumenge 14 de juliol a les 
12 del migdia, és obert al públic.

Redacció

Taekwondo i Hapkido
a la Plaça Maria Mercè Marçal

Enguany i amb motiu del 30 Aniversari de la fundació 
de la Coral Rossinyol del Casal d’Avis de Sant Pere de 
Ribes es varen celebrar dues Festes commemoratives. 
La primera el 4 de maig que va tenir com a coral 
convidada L’Albada de Can Pahissa de Vilanova i la 
Geltrú, i una segona en la que van participar la Coral 
de Roquetes i la Rondalla de Roquetes, que junt amb 
la Coral Rossinyol de Ribes varen participar amb una 
selecció de cançons alegres i disteses que van fer 
gaudir d’allò més als assistents.

La celebració va ser molt emotiva donat l’entusiasme 
i la il·lusió del grup Ribes commemorant tants anys, 
fins i tot diferents generacions donant continuïtat a la 
coral.

Avui, després de 30 anys, a més de conservar la 
iniciativa,es manté més que mai l’esperit del grup que 
dia a dia es supera gràcies a la dedicació de la seva 
directora, la Miona, que ofereix tot el recolzament que 
cal per continuar gaudint.

També la junta Directiva del Casal d’Avis de Ribes ha 
ofert en aquesta celebració tota la atenció necessària 
per a la seva organització.

Així doncs, donada la dedicació hi ha Coral Rossinyol 
per estona.

Redacció

30 Aniversari de la Coral Rossinyol
Casal d’Avis de Sant Pere de Ribes
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Les illes Açores són un paradís per 
a tothom que estima la natura. Els 
seus llacs blaus envoltats de flors, 
l’altura de les seves muntanyes, 
els seus cràters profunds d’antics 
volcans, els seus paisatges que 
mantenen una puresa original, 
redescobrir la tranquil·litat bucòlica 
de la melodia del silenci ... tot 
això li farà recordar el seu viatge 
a aquestes fantàstiques illes en 
la que, en cadascuna de les illes 
podrà comprovar els seus diferents 
paisatges i tradicions. 

SAN MIGUEL. La més extensa. 
S’enorgulleix dels seus tres 

meravellosos llacs que fan que 
la seva bellesa captivi el cor 
amb els seus colors verd i blau 
predominants i tot envoltat de 
jardins en el fons dels cràters 
per on corren riuets d’aigua 
calenta. No es pot oblidar visitar 
el majestuós i romàntic “Parque 
de Terra Nostra” en el que es 
barregen les espècies exòtiques 
tropicals amb les espècies de 
països freds. També cal visitar 
l’única plantació de te d’Europa. 
La seva capital Ponta Delgada és 
el cor turístic de l’illa, amb els seus 
museus, monuments i carrers amb 
segles d’història.

TERCEIRA. Port on van fondejar 
els galions sobrecarregats per 
l’or i la plata d’Amèrica. La seva 
capital Angre de Heroismo és la 
primera ciutat europea nascuda 
a l’Atlàntic i està considerada per 
l’UNESCO “Patrimoni Mundial de 
la Humanitat”. Els seus carrers 
rectilinis ens porten a l’ambient 
dels segles XVII i XVIII.

FAIAL. És una aquarel·la en la 
que predominen el color fresc de la 
herba, al verd més fosc dels seus 
massissos i el blau de quilòmetres 
d’hortènsies. Per completar aquest 
quadre quasi paradisíac les 

LES AÇORES
L’esc lat  de la  natura
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intenses pinzellades de les fosques 
cendres volcàniques del Volcán 
de los Capelinhos, on després 
de desenes de segles segueixen 
sense créixer les plantes.

La seva capital Horta conserva 
l’encant del port que està 
considerat un punt de trobada de la 
gran majoria de iots que fan la ruta 
cap Amèrica. Cal passejar pels 
seus carrers de cases blanques i ben 
cuidades, les seves places multicolors 
a base de jardins i  no oblidar-se de 
visitar el Peter Cafè amb el seu preciós 

museu dedicat a la pesca. 

Però per poder conèixer tot l’encant 
de Les Açores, també els hi oferim 
extensions des de les 3 illes principals 
a:

PICO. És la muntanya que neix del 
mar i toca els núvols. És l’illa dels 
catxalots que es deixen admirar 
plàcidament pels turistes. Illa 
que gràcies a l’esforç dels seus 
habitants ha transformat la seva 
fosca lava en cases, vinyes i camps 
de cultiu. Visitar-la és recórrer 
un petit món construït durant 
segles per baleners, agricultors i 
pescadors, amb contrastos entre 
penya-segats despullats d’un antic 
volcà on les dolces figues i els 
raïms creixen a traves de la lava.  

SÄO JORGE. L’illa verda 
que cobreix immenses valls i 
muntanyes amb infinites tonalitats. 
La tranquil·litat dels grans espais 
en els que tan sols s’escolta el 
cant de les aus, el crit de les 
Açores. Aquesta illa és com 
una gegantesca nau de pedra 
eternament fondejada en el mar 
blau.

GRACIOSA. Enorme caverna que 
penetra en les entranyes de la 
terra. Els camps de vinyes entre 
els murs de pedra, els seus molins 
blancs que retallen el blau del cel. 
La tranquil·litat d’una vida quasi 
separada del món que acompanya 
el ritme de les estacions on cada 
dia de vacances és una pau 
revitalitzant i una trobada amb la 
serenitat.

FLORES. És la natura en tota la 
seva primitiva exuberància. En els 
pics i muntanyes que baixen fins la 
costa en penya-segats verticals, en 

el mirall blau de set llacunes que 
brillen com joies encadenades en 
el verd que les envolta, el constant 
xiuxiueig de cascades que brollen 
des del més alt dels precipicis, en 
direcció al mar i sobretot en l’arc 
iris de les nombroses flors que 
esquitxen de color tota l’illa.

SANTA MARIA. És l’enlairada 
escalinata de gegants coberta de 
vinyes. Les estretes xemeneies 
blanques evocadores dels primers 
pobladors arribats del sud del 
continent. 

Pico, l’illa dels catxalots 

Islote de Baixo de l’illa Graciosa

Far de l’illa de Santa María.

Säo Jorge, l’illa verda.

RIBES VIATGES US OFEREIX PODER 
VISITAR AQUESTES ILLES. ESTÀNCIES 
DE 8 DIES EN HOTELS DE 3* i 4* AMB 
VOL INCLÒS A PREUS ASSEQUIBLES.
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A l’inici del segle XX, la burgesia barcelonina i de la rodalia 
va instal·lar-se en segones residències properes a les 
ciutats, aprofitant l’existència de noves infraestructures.. 
Aquesta classe benestant va fer-se construir torres 
senyorials segons el moviment arquitectònic del moment, 
el modernisme.. A Ribes, el modernisme va coincidir amb 
l’arribada dels darrers “americanos”, pel que indistintament 
es van bastir cases dels dos estils. L’arquitecte modernista 
que més edificis va bastir a Ribes va ser el vilanoví Josep 
Font i Gumà, autor d’edificis com Can Quima. Durant un 
temps va ser la seu de la Falange.

Casa entre mitgeres situada a la plaça de la Vila, al nucli 
de Ribes. És un edifici de planta irregular de notables 
dimensions amb la coberta a dues vessants amb el 

carener paral·lel a la façana. El frontis s’estructura en 
tres grans cossos, que s’adapten a l’estructura urbana de 
la plaça. El cos de ponent és de majors dimensions que 
la resta. Cadascun dels cossos presenta un portal d’arc 
mixtilini ceràmic, entre els quals s’intercalen finestres 
d’arc rebaixat ceràmic. A nivell del primer pis destaquen 
els tres balcons correguts, suportats amb mènsules 
ceràmiques, als quals s’accedeix des de finestrals d’arc 
mixtilini ceràmic. Entre els dos finestrals del cos de ponent 
hi ha una finestra d’arc mixtilini que incorpora decoració 
ceràmica vista i ceràmica vidriada verda. Les golfes 
presenten grups de quatre finestres per cos - vuit en el de 
ponent-, també d’arc mixtilini, emmarcades amb ceràmica 
vista i ceràmica vidriada de color verd als ampits. El ràfec 
presenta una imbricació de rajols i teules ceràmiques. 
L’acabat exterior és arrebossat i pintat de color blanc.

Montserrat Rosell

CAN QUIMA, també coneguda com a
CAN CARNISSER NOU o CASA CARBONELL

Can Quima
Plaça del Centre

lÍnies del temps
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El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

odria dir que entre el canvi climà�c, en Mandela 
agonitzant o potser ja desaparegut en publicar-se 
aquestes ratlles, les amistats que ho han perdut tot 
o gairebé tot, els carrers de Damasc, l’estafa de la 
crisi, la hipocresia del meu voltant... són la pólvora 

d’aquesta bomba que m’acaba d’explotar. Però no és així. 

Tampoc els setanta anys que el passat 18 de juny 
complia la Carrá! Sí, si... setanta! 

El que m’acaba d’explotar és la certesa del 
pas del temps. Un temps que ens envelleix 
i ens embelleix alhora. Un temps que 
s’apodera dels records i en fa historietes. 
Potser perquè havia d’assis�r a 
un enterrament, un comiat i un 
casament, tot plegat en la mateixa 
setmana. 

Així resumim les nostres 
vides: desitjant-nos el millor 
mentre hi ha qui ens fa la 
vida impossible. Alcem les copes, 
ens enviem missatges, ens apropem als 
an�cs àlbums de fotografies, cerquem en el 
google un inici o un final i mentre els anys passen, 
ens apoderem de pe�tes anècdotes que aviat oblidem 
perquè les dificultats no ens permeten evocar-les.

Ha explotat una no�cia, exploten els records i les bombes. 
Exploten a les persones i les idees. Explota un succés i s’escampa 
com un rumor... ple d’irreverències i supèrflues descripcions, 
perquè sempre serà millor la fantasia a la realitat.   

Després, recollirem la sang, les restes. Netejarem si s’escau 
i algú farà veure que no en sabia res, doncs si no fos així ho 
podria haver evitat. 

En el casament, tothom portaria  un somriure de vi. D’aquells 
que sorgeixen només després de la tercera o la quarta copa, 
doncs realment el què sen�rien és  enveja. 

En l’enterrament, ningú gosaria mirar de front: una vista al cel i 
una mirada al terra... és el resum perfecte de la incertesa. Cap 
a on anem?

I en els comiats, es fa encara més evident que no hem entès 
res. Que el pas del temps, és com el pas del riu... que va 

i torna i canvia i con�nua essent el mateix riu... 

Era ja tard i no vaig poder arribar a 
temps. Amenaçaven el fred i la 

pluja d’aquest estrany es�u 
que no arriba i havia 
oblidat recollir la roba 

estesa del terrat. Vaig 
agafar el cotxe per arribar 

abans i anava pensant en 
què potser ja era massa tard. 

Corria. Va començar a ploure. 
Coneixia el camí. Pensava en tot 

allò que voldria dir per acomiadar-
me. Accelerava. Vaig oblidar que no 

havia canviat les rodes quan tocava. 
I accelerava. Vaig oblidar que algú se li 

ha ocorregut canviar el sen�t dels carrers. 
Només recordo el què m’acaben de dir:

- Senyora, està a l’Hospital. No hem localitzat 
encara la seva família. 

La Juani.

PD. Que explo�n les bombes, que explo�n les no�cies... però no 
allà on fan més mal... sinó allí on son més necessàries. 

EXPLOTA, EXPLOTA, EXPLÓ

P
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INGREDIENTS
per a 4 persones:

8 pits de pollastre

1 ceba

200gr. de mongeta tendra

200gr. de pastanagues

2 llaunes de llet de coco

1 llauna de curry madras 
(en pasta)

ELABORACIÓ:

En una cassola i posarem oli i pocharem la ceba ben trossejada, per altra banda tallarem en 
pollastre en daus i afegir-ho a la cassola per ofegar-ho tot junt. A continuació afegirem la 
pasta de curry i la llet de coco per barrejar-ho tot em conjunt. Si fes falta i afegirem un a mica 
d’aigua. Tot seguit incorporarem les verdures i salpebrarem al gust.

Tot això ho deixarem coure durant uns 20 min. aprox. a foc lent.

Aquest plat es pot acompanyar amb una mica d’arròs blanc.

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
pollastre
al curry



El Pernilet és la xarcuteria del 
carrer Nou. De recent obertura, 
es un negoci familiar iniciat 
amb il·lusió i ganes de donar 
un ampli ventall de productes i 
denominacions i un immillorable 
servei i atenció al client.

c/ Nou, 9 - Tel. 93 896 02 56 - Sant Pere de Ribes

A la nostra terrassa podeu fer 
tastets, maridant vins i caves 
amb els millors productes ibèrics 
i formatges. 

Productes ibèrics artesans amb la 
millor relació qualitat preu.

I per posar el punt al nostres àpats, 
selecció de vins i caves de Ribes.

Safates d’embotits per encàrrec.

Pernils d.o. Guijuelo  Embotits ibèrics 

Amplia selecció de formatgeria  Foie El 

Greco (elaborador de Ribes)    Productes 

de Can Pere    Botifarres, salsitxes i bulls de 

Berga   Pizzes artesanes, plats precuinats 

del Peixerot, croquetes de la Meva Cuina. 

.
....

Productes gourmet, i molt aviat 
també carns ibèriques de primera 
qualitat.
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Xocolata negra, font de salut.
Són nombrosos els adjec�us que tradicionalment 
acompanyen el cacau, des de cura�u fins a nociu i 
afrodisíac. I encara en aquests moments molts estudis 
tracten de desxifrar-ne les propietats. La manera més 
popular de consumir cacau és en forma de xocolata, el 
seu principal derivat. Per tant, és el consum de xocolata el 
que influeix en la salut de la majoria dels ciutadans. Se sap 
que com més con�ngut de pasta de cacau té, la qualitat 
de la xocolata és superior i més indiscu�bles són, per tant, 
els seus beneficis per a l’organisme. La xocolata negra 
99% (99% de pasta de cacau) té el doble de con�ngut 
en cacau que la xocolata amb llet (menys del 40% de 
cacau) i duplica el con�ngut de compostos an�oxidants 
protectors. D’altra banda, la xocolata blanca té mantega 
de cacau, però no la pasta de cacau rica en an�oxidants. 
No és correcte, per tant, lloar les propietats d’aquest 
dolç sense especificar res més, ja que la xocolata més 
consumida per la població és la xocolata amb llet, mentre 
que l’objecte dels atributs saludables és la xocolata negra, 
i millor encara com més cacau �ngui, és a dir, com més 
amarga sigui. Encara més, les inves�gacions subratllen 
que l’efecte an�oxidant del cacau s’inhibeix per acció de 
la llet, ingredient comú tant en la presentació soluble com 
en les rajoles de major consum. Segons els experts, això 
pot ser degut a la formació de complexos no absorbibles 
entre els an�oxidants i les proteïnes làc�es. En altres 
paraules, perquè la xocolata resul� veritablement sana, 
s’ha de prendre pura, amarga. 

Destaca perquè...

- Redueix la pressió arterial. La metanàlisi més 
recent que han efectuat uns inves�gadors australians 

conclou que el consum habitual de xocolata negra o de 
productes derivats del cacau pur s’associa a una reducció 
pe�ta, però significa�va, en les xifres de pressió arterial 
d’individus hipertensos. El mecanisme d’acció s’associa 
a la capacitat dels polifenols, an�oxidants que conté el 
cacau, d’augmentar la formació d’òxid nítric endotelial, 
compost implicat en la vasodilatació arterial, acció que 
redunda en una disminució de la pressió arterial. 

- Regula el colesterol. Se sap que el greix saturat 
de la mantega de cacau, per la seva riquesa en àcid 
esteàric, no augmenta el colesterol -a diferència dels 
greixos saturats d’altres aliments- sinó tot el contrari. S’ha 
comprovat que el consum de cacau o de xocolata negra es 
tradueix en una disminució dels nivells de colesterol total 
i de colesterol LDL (colesterol dolent), si bé no hi ha canvis 
en el colesterol HDL. Així conclou l’única metanàlisi que 
ha avaluat l’efecte dels productes derivats del cacau en el 
perfil lipídic realitzat per inves�gadors de la Universitat de 
Ciències Mèdiques de Pequín. Els autors suggereixen que 
cal estudiar la dosi de consum saludable, a més de l’efecte 
en els nivells de lípids a llarg termini. 

Malgrat les accions favorables del cacau, cal considerar 
que els derivats més consumits per la població general 
(cacau soluble, begudes de cacau, xocolata amb llet, 
barretes, bombons, trufes, etc.) són dolços en general 
amb una alta càrrega de sucres, greixos i calories. Aquests 
productes no són una opció acceptable per a la millora 
de la salut cardiovascular. El més raonable és animar la 
població a fer un consum moderat de cacau pur o de 
xocolata negra en subs�tució d’aquests dolços. 

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

Esther Larrosa Montemayor

Cuida’t

entrenosdiez@gmail .com

La xocolata
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Sabies
què...

El refranyer català és ple de 
referències a la meteorologia. 
Abans gairebé totes les famílies 
eren pageses i era molt important 
saber el temps que vindria. Per això 
els pagesos es fixaven en aquells 
senyals que els permetien predir 
quin temps faria els dies següents, 
com per exemple si a la posta de 
sol el cel enrogia (“cel rogenc, 
pluja o vent”) o si apareixien 
determinades formes de núvols 
com podien ser els núvols negres 
que fan preveure fortes pluges o, 
pitjor encara, una pedregada. 

Els núvols en creu són una curiositat 
meteorològica que es produeix 
només de forma esporàdica. No 
n’he trobat una definició precisa: 
uns diuen que es formen quan el 
vent i els núvols a baixa alçada van 
en una direcció distinta dels núvols 
alts a gran alçada. Altres obres de 
meteorologia els identifiquen amb 

uns tipus de núvols anomenats 
en llatí “cirrus uncinus” i “cirrus 
spissatus”, que són uns núvols 
allargats situats a gran alçada. 
Aquesta situació indica canvis de 
temps i, si fem cas del refranyer, 
al darrere venen les pluges. Així 
he trobat tot un grup de dites 
populars referides als núvols en 
creu. Per exemple: “núvols en 
creu, aigua a tot arreu”, “núvols en 
creu, aigua segura o neu”, “núvols 
en creu, aigua del cel” o encara 
“núvols en creu, vent a la porta”.

Quan jo era petit recordo haver 
sentit en alguna ocasió una dita 
ben ribetana: “núvols en creu al 
Puig de l’Agulla, pluja segura”. 
Sens dubte, és una variant dels 
refranys que us he escrit més 

amunt. Però, quin és aquest Puig 
de l’Agulla?

A l’arxiu de can Zidret de les 
Parellades es conserva un document 
de fa més de dos-cents anys que 
esmenta unes terres de conreu 
al “puig de la Guia”. En realitat 
crec que s’ha de llegir “puig de la 
Guya” o “puig de la Gulla” perquè el 
pagès que va escriure la nota, com 
gairebé tots els ribetans d’abans, 
ioditza (és a dir, pronuncia les elles 
com a “eies”). Però el document no 
dóna gaire pistes d’on era aquest 
Puig de l’Agulla.

Quan tenia uns disset anys vaig 
anar amb el meu cosí Xavier Miret 
a parlar amb en Salvador Gabaldà 
i Puig, pagès que llavors comptava 

Núvols en creu o cirrus uncinus.

NÚVOLS EN CREU AL 
PUIG DE L’AGULLA, 
ÉS PLUJA SEGURA?
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uns seixanta anys i que coneixíem 
molt bé perquè havíem anat a collir 
raïms amb ell diverses vegades. A 
més en Salvador era una persona 
molt agradable i ens havia ajudat 
en altres ocasions. Li vam preguntar 
si sabia on era el Puig de l’Agulla. La 
resposta va ser decebedora: “Oh, 
això ho heu de preguntar a la gent 

gran!”. ¡Quina gent gran, si la gent 
més gran descansaven al cementiri! 
Aquell dia vaig entendre que en 
alguns temes havíem fet tard.

Uns anys més cap aquí algú em va 
suggerir que possiblement el Puig 
de l’Agulla és la muntanya que hi 
ha a llevant dels Jugadors, entre 
el coll de Glaieta i Roca Rubí. Els 
mapes no li donen nom, només 
indiquen que té una cota de 198,9 
m. És una muntanya perfectament 
visible des del poble. Si us poseu 
en un lloc elevat, com per exemple 
al veïnat del Palou, i mireu cap a la 
banda nord (per entendre’ns, cap a 
Canyelles) el veureu perfectament. 
De les muntanyes que tanquen el 
poble pel nord veureu a l’esquerra 
el Montgròs (identificable per les 
antenes), al mig els Jugadors (una 
muntanya massissa i bastant plana 
per la part de dalt) i més a la dreta 
aquesta muntanya amb el cim 

bastant agut que em sospito que 
podria ser el Puig de l’Agulla. 

Ara ja només em falta mirar si un dia 
veig núvols en creu sobre el Puig de 
l’Agulla i comprovar si en les hores 
següents o l’endemà plou.

Josep Miret i Mestre

Muntanyes de la part nord de 
Ribes. D’esquerra a dreta els 
Sumidors, els Jugadors, el coll de 
Glaieta, el suposat Puig de l’Agulla 
i les penyes de Roca Rubí.

El suposat Puig de l’Agulla des de 
les Portes, sobre can Lloses. Al 
seu davant les penyes de Roca 
Rubí.

Tel. 679 734 889
Sant Pere de Ribes

www.llenyesribes.cat

PORTEM CALIU A LA VOSTRA LLAR 

QUALITAT I SERVEI
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La columna vertebral cervical està formada per 7 vèrtebres. 
Aquestes, són les més pe�tes de la columna vertebral 
i s’encarreguen d’aguantar  el cap i de proporcionar els 
moviments de flexió, extensió, 
inclinació i rotació. 

La musculatura té un paper 
fonamental en el moviment ar�cular. 
S’origina i s’insereix en els ossos 
generant mobilitat al contraure’s i 
estendre’s.

Una contractura muscular és una 
lesió en el múscul que es manifesta 
amb dolor, inflamació i impotència 
funcional, és a dir, el pacient té molta 
dificultat per moure el coll voluntàriament. És freqüent 
sen�r a la consulta “ m’he quedat enganxat”

  -Per què es produeixen les contractures 
musculars al coll?

Els músculs posteriors de la columna són els 
més forts del cos, són els encarregats d’aguantar 
l’esquena, donar moviment i imprescindibles per 
l’equilibri.

La musculatura del coll aguanta el cap i li facilita el 
moviment de tots els angles ar�culars.

Una contractura muscular d’aquests músculs 
provoca una gran limitació repercu�nt en les 
ac�vitats de la vida diària del pacient.

Les contractures musculars es produeixen quan a un múscul 
se li ha demanat un esforç superior  al que pot fer, aleshores 
és quan es contractura, s’encongeix, perd l’elas�citat, 
s’inflama i provoca dolor.

    -Les postures man�ngudes provoquen lesions musculars  

Quan estem de peu, constantment realitzem canvis 
posturals sense adonar-nos‘en. Tenim la necessitat d’anar-
nos bellugant mentre parlem amb algú. Al llit, fem canvis 
posturals mentre dormim,...

Però llegint un llibre o treballant davant de la pantalla 
d’ordinador NO fem canvis posturals, 
de manera que adoptem una postura 
man�nguda durant un temps i això 
ens provoca la contractura muscular.

Una tor�colis és una contractura 
muscular del coll que es manifesta 
per no haver fet canvis posturals al 
llit mentre dormim, per haver-nos 
quedat adormits al sofà,...

Tractament de fisioteràpia:

L’objec�u del tractament de fisioteràpia és el de recuperar la 
funcionalitat del coll i no pa�r dolor.

La fisioteràpia disposa de recursos com l’aplicació 
de calor superficial o profund, electroteràpia 
analgèsica per pal·liar el dolor, però sobretot, 
la teràpia manual, on els es�raments de la 
musculatura afectada, la massoteràpia i les 
tècniques de cinesiteràpia són imprescindibles 
per a una recuperació òp�ma dels músculs que 
s’han vist afectats.

Per úl�m, i no menys important, és saber quina 
ha estat la causa de la contractura i aprendre 
educació sanitària.

“Si la postura man�nguda davant t de l’ordinador, televisió o 
llegint un llibre em contractura la musculatura posterior del 
coll, hauria de realitzar canvis posturals”

És primordial saber el que ens causa la contractura muscular, 
si no serà di�cil solucionar el problema. 

Contractures musculars del coll.
Tractament de fisioteràpia conservador i educació sanitària.

Daniel Valle Rocha
Fisioterapeuta
Col. nº 3292



Calma i serenitat
Era una reunió molt important. A 
l’agencia de publicitat on jo treballava 
tot anava en renou. Aquella tarda, per 
primera vegada, venien a les nostres 
oficines els principals directius de 
màrqueting d’una gran multinacional 
alemanya per a la qual havíem dissenyat 
una impactant campanya publicitària. 
Era una presentació on l’agència es 
jugava prestigi i calés. El protocol per 
aquella mena d’actes s’havia de complir 
fins l’últim detall i cada una de les parts 
implicades s’afanyava perquè tot anés 
com un rellotge.

A la sala de reunions tot estava a punt. 
Els anuncis a les estanteries, girats 
d’esquena per no descobrir la seva 
creativitat fins el moment precís. El 
projector preparat. Els dossiers, traduïts 
a l’alemany damunt de la taula de fusta noble. I fins i tot 
el detall cursi d’unes banderetes alemanyes al centre de la 
taula.

Els creatius repassàvem els nostres arguments, els de 
màrqueting els seus i una de les secretàries, repassava a 
un director d’art al despatx d’aquest, tot i què ell sempre es 
vantava de dur la iniciativa amb les dones.

Com es preveia una reunió llarga, la cafetera estava a punt 
i les safates de canapès fora de l’abast dels gorrers, espècie 
que es reprodueix abastament en qualsevol empresa.

Molt a prop de l’hora fixada, el director de l’agència ens 
va convocar al seu despatx per enllestir els darrers detalls. 
Com un entrenador de futbol que dóna la xerrada tècnica 
als seus jugadors abans de saltar al camp, l’home va voler 
encomanar-nos la seva seguretat i aplom. “Els alemanys 
han triat la nostra agència, no solament per la brillantor 

de les nostres idees, sinó per la perfecta 
planificació, estratègia i serenor amb què 
sabem desenvolupar-nos en tot moment”.

Ja no hi havia temps per a res més. Els 
clients van arribar i un cop fetes les 
presentacions i uns quants comentaris 
banals, va començar la important reunió.

Era una tarda d’estiu i, malgrat l’aire 
condicionat, la calor era considerable. 
L’alemany de més rang, per a tots nosaltres 
“el client”, va comentar que ja que hi havia 
confiança podíem treure’ns les americanes. 
I així ho vam fer. Veure avançar la 
presentació amb el client somrient i en 
mànigues de camisa era pel nostre cap 
com sentir dringar la caixa registradora.

Però de sobte es va obrir la porta i la 
secretària de direcció va irrompre a la sala i anant cap al 
director de l’agència va dir-li alguna cosa a cau d’orella. 
L’home va empal·lidir i dirigint-se a tots nosaltres amb 
admirable sang freda va parlar. “Senyors, em comuniquen 
que s’ha produït un avís de bomba i ens preguen que 
desallotgem l’edifici. Si us plau, amb calma i serenitat, anem 
cap a la sortida”. I dit això, en una demostració de calma i 
serenitat sense precedents, es va posar l’americana del client, 
que li venia ostentosament petita i va rebaixar el rècord 
mundial de la distància, des de la sala de juntes a la porta de 
sortida, en uns quants segons.

P. D.  Malgrat tot, vam continuar treballant amb aquest client 
perquè, al cap i a la fi, era un home d’àmplia mentalitat i va 
superar sense dificultats el tràngol de sortir de l’edifici amb 
una americana baldera. Pel que fa a l’avís de bomba va ser 
una falsa alarma que és va repetir durant mesos fins que 
un dia, sense avís previ, va petar. Però aquesta és una altra 
història...
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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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