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es tradicions estan per mantenir-les  i són les tradicions la majoria de 
vegades els símbols d’identitat d’un poble. Sant Jordi, la seva llegenda i 
les variants desenvolupades al llarg dels anys volten el món i s’instal•len 
en diferents indrets. Però és el 23 d’abril caigui com caigui, quan el nostre 
país s’omple de llibres i de roses per a tots els gustos i necessitats. Tant se 
val que no sigui festiu al calendari, tothom sap que ha de fer, dedicar una 

estona a la contemplació de flors i lletres i tenir i rebre el detall de qui ens estima i 
estimem.

Sant Pere de Ribes va celebrar la diada traient els llibres i roses a carrers i places, 
acompanyades de diferents entitats, agrupacions, associacions i algun partit polític 
amb ganes de compartir la tradició. Tot amanit amb activitats organitzades per què 
els més petits gaudissin amb màgia, manualitats i lectures de contes.

També la celebració de Fem+Chapeau va ser sonada a Ribes, tres dies d’arts 
escèniques per a tots els gustos , totes les edats i obert a tothom. A peu de carrer, a 
la vista i gratuït. Segona edició i projeccions de futur. Vinga doncs som-hi!

L’Altaveu posats a celebrar ho fa també al 2014, 10é aniversari. Deu anys dóna 
per a molt i és un bon moment per a fer recompte del viscut, recordar els orígens, 
reconèixer, agrair, reflexionar i obrir les portes aquest cop endins per reobrir-les 
encara més amples d’aquí en endavant . Iniciem en aquest número a través de la 
Juani Sampietro un recorregut pels deu anys de L’Altaveu.

La propera edició serà aquest any el mes de juny, amb un Especial de Festa Major Sant 
Pere 2014 farcit de contingut elaborat pels nostres col•laboradors, per complaure 
la importància i l’interès que té per tots nosaltres la Festa Major de Ribes.

L’Altaveu som tots.

Fins aviat!!!
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Les places Maria Mercè Marçal de Ribes i Llobregat a les 
Roquetes, han tornat a ser l’escenari de la celebració de la 
diada de Sant Jordi. 

Les entitats, comerços i biblioteques del poble han tornat a 
sortir al carrer per celebrar la festa de les roses i els llibres, 
per a fer-nos gaudir d’un paisatge primaveral  i d’activitats 
per a tots els públics, en una diada especial, per les lletres 
i per la convivència.

Actes per a infants i per a més grans, com tallers i contes, 
recitals i conferències, han protagonitzat les portades de 
l’agenda de Sant Jordi. 

Els autors locals han pogut compartir amb veïns i veïnes 
les presentacions de les darreres obres així com signar 
exemplars i promoure les seves publicacions. Historiadors, 
il•lustradores, autors i autores que són o han estat també 
importants i rellevants col•laboracions amb L’ALTAVEU, 
han  protagonitzat les taules rodones i els actes d’aquests 
dies. 

Un passeig per la plaça Llobregat ens ha portat ha 
reconèixer el paper de les entitats en la vida cultural local, 
així com descobrir que una tradició és molt més que una 
anècdota. 

La plaça Maria Mercè Marçal enguany rodejada de parades, 
ens va apropar a les lletres, la diversitat i el compromís, 
doncs una plaça plena de gom a gom  ha estat l’exemple 
d’una societat amb ganes i esperit de participació i de 
sensibilització. 

Tot plegat, un Sant Jordi on el protagonisme no ha estat 
ni de  la princesa ni del drac, sinó de les roses, grogues, 
vermelles i de tots  colors, així com uns llibres d’autor i d’una 
ciutadania amb un entusiasme primaveral i engrescador. 

SANT JORDI A LES PLACES
Gonflor
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LLIBRES I FLORS DE TOTS COLORS
No han faltat tampoc les originals 
flors que  floristes i entitats ens han 
presentat en formats i colors diferents. 
Tot per oferir-nos una oportunitat per 
a cada sensibilitat. 

MÀGIA I ESPECTACLE
Activitats per a tothom. Per infants 
i  per a tots els públics: la màgia, la 
literatura, els tallers i els espectacles 
a les places han satisfet tota la munió 
de persones arreu de les places i del 
centre. 
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Juani Sampietro, la nostra col•laboradora, estrena 
secció 10 anys amb l’Altaveu 2004-2014. Una nova 
secció de la mà de sempre, La Juani. 

Ara que es celebren 10 anys de l’Altaveu, la primera 
pregunta és obligada: Com neix l’Altaveu?

Seria molt  difícil  de resumir-te una resposta,  perquè 
en el naixement de l’Altaveu hi van participar 
moltes persones i sobretot va començar molt de 
mica en mica, amb l’ impuls de la Núria Pujol per 
exemple, amb qui havíem treballat junts a la ràdio 
anteriorment.

I vàreu decidir començar?

Nosaltres, vull dir la Cristina i jo, feia temps que 
teníem una empresa de comunicació a Ribes i ja 
havíem començat l’any 2000 a col•laborar amb el 

Programa de Festa Major quan se’ns va comentar la 
possibilitat de cobrir un espai de comunicació local, 
tot fruit de les col•laboracions és clar!

I perquè?

Doncs mira, el perquè segurament caldria que li 
preguntéssim a més persones. Però al 2004 no hi 
havia cap mitjà de comunicació que permetés una 
vinculació entre la gent del poble i els comerços i 
la vida del que es feia aleshores en les entitats, les 
biblioteques i les experiències locals. Per això podria 
dir-se que neix l’Altaveu. Una iniciativa lliure i amb 
un esforç econòmic important. Però amb gent que 
volia intentar-ho. Ha canviat molt, però manté la 
mateixa ànima.

Quina seria doncs l’ànima de l’Altaveu?

Immensa. Immensa perquè les col•laboracions 
han estat la seva ànima més engrescadora. Des de  
persones com en Josep Lluis Palacios des dels inicis, 
passant per la Núria Martí, en Ramon Prats, la Isabel i 
la Míriam Ojeda i la Patrícia Sazatornil i ara també en 
Joan Rosquellas entre d’altres, així com comerços de 
tota la vida i aquells que en començar amb comptat 
amb l’Altaveu com a mitjà de difusió i publicitat. I 
molt divers també, doncs l’Altaveu ha estat i és un 
espai obert a tothom: entitats, Ajuntament i persones 
i col•lectius que han volgut fer sentir la seva veu.

Com definiries l’Altaveu?

Una ànima lliure que és de qui la fa possible: els 
comerciants que l’han fet seu i els lectors que esperen 
la informació, les adreces d’interès, les receptes o 
les fotografies dels actes culturals i les fires. És seu 
perquè és nodreix en cos i ànima de tots ells. 

Entrevista amb Xavier Colom
Co-fundador de l’Altaveu.

“L’ALTAVEU SEMPRE HA ESTAT UN EQUIP”

è
aniversari
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 Què destacaries d’aquests 10 anys?

Impossible. Hi ha hagut persones imprescindibles, 
col•laboracions imprescindibles. Seria molt difícil 
destacar alguna. 

I si insisteixo?

Això no m’ho pots demanar. Diria que no hi ha 
manera de concretar, perquè com t’he dit, igual que 
hi ha hagut moltes i destacades col•laboracions, 
també hi ha hagut molts i diversos moments per 
l’Altaveu, tant moments grans com adversitats 
grans. L’Altaveu no és aliè al que passa en el nostre 
voltant. Però sempre hem estat amb ànims de tirar 
endavant, perquè més enllà de tot hi ha un esperit 
de participar en la vida local que no sabem evitar i 
que està per damunt de tot. 

Una anècdota?

Anècdotes n’hi ha moltes, des de les més tècniques, 
com quan algú t’ha d’enviar la informació i arriba 
l’hora de tancar i no la tens, i acabes anant a buscar-
la a casa seva, perquè no li funciona internet; com 
quan plou a bots i barral i distribueixes igual perquè 
tens un compromís. 

Así en la lluvia como en los cielos?

Ja... ja... però no és per riure no... Però això cal que 
ho preguntis? També  hi ha anècdotes de debò 
que han significat tirar endavant. Com quan algun 
comerç et demana més espai, més implicació o 
quan hem hagut d’ampliar espai per a publicar allò 
que les entitats ens han enviat.  O bé perdre diners 
perquè amb alguna errada cal tornar a imprimir tot 
un  número!  Són anècdotes però al mateix temps, 
són el sentit de l’Altaveu. 

Quin balanç fas després de 10 anys?

Han passat volant els 10 anys! Una mica d’història i 
una altra mica de futur. Una història que és la història 
de Ribes, dels darrers 10 anys i una mica de futur, 
arrel dels canvis que hi ha hagut, les incorporacions, 
les novetats. Un futur entusiasta. Amb esforç per part 
de tothom sabem que tot és possible.  No som una 
excepció i avui en dia sabem que l’origen de fer 
possible un projecte és començar, posar la primera 
pedra o continuar posant pedra sobre pedra. Potser 
això és l’Altaveu: una pedra, una altra i tothom anar 
sumant. Però sobretot l’altaveu som un equip.

Celebrem doncs els 10 anys?

Més que celebrar volem felicitar a tothom que ha 
col•laborat. Volem que tothom hi participi i estarem 
tot el 2014 recordant el camí recorregut i construint 
nous camins. Què et sembla?

La conversa ha durat prop de dues hores, però en 
Xavi és com el protagonista absent. Ha estat el 
cos de l’Altaveu i li ha costat reconèixer en primera 
persona que durant 10 anys ha estat qui ha fet 
possible la nostra publicació, perquè tant ell com 
la resta de l’equip sabem que som tots qui ho fem 
possible. 

Juani Sampietro.

El primer i darrer número de 
L’Altaveu de Sant Pere de Ribes.
Abril 2004, abril 2014.
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La tradició de les cantades de 
Caramelles en acabar la Vetlla 
Pasqual de Setmana Santa, va 
treure al carrer del municipi el 
passat diumenge de Pasqua 
els diferents grups d’entitats per 
concloure a la plaça Marcer amb la 
trobada de totes colles i la cantada 
de tots i cadascuns dels grups que 
hi van participar, dels més petits 
que van arrabassar el somriure de 
tots els assistents als més veterans 
fent gala de l’experiència. Aquesta 
concentració es va celebrar 
després d’un recorregut que va 
visitar prèviament  El Redós, Sant Camil, l’Església i els 
carres del poble.

Aquesta antiga tradició ha estat vigent amb el pas dels anys 
i té el seu tret de sortida després del repic de campanes que 
anuncia la Resurrecció al migdia del dissabte de Glòria.

A Ribes hi és arrelada des de fa molts anys, de fet hi ha indicis 
de començament del segle XX.

Les entitats GER, els Xulius, i Centre Parroquial són els qui 
donen continuïtat a la tradició.

La plaça Marcer va estar plena de gent gaudint de les 
cantades i les diferents parades que s’hi van muntar, i per 
goig de tothom el temps que amenaçava aigua, va estar a 
l’alçada de les circumstàncies respectant la celebració.

Caramelles, Ribes 2014
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L’A. Bona tarda Isaac, a hores d’ara 
(22d’abril) encara paint l’èxit del Fes + Chapeau 
suposo.

Si, ara toca descansar, recollir les vostres opinions al respecte del funcionament del 
propi festival, fer una valoració deixant uns dies de marge! Estem molt contents per 
l’afluència de gent ja que creiem que n’hi ha hagut més que l’any passat i  això ens ha 
motivat de cara l’any que ve.

L’A.  En xifres com fem resum dels intensos tres dies de festival.

Hem acollit 4 vegades més d’artistes, en total 166 artistes = a 46 companyies. Això vol 
dir una compenetració important a l’hora de fer  l’acollida a cadascun d’ells.
També  podem dir que hem donat un salt en la qualitat del mercat d’artesania, aquesta 
edició n’han vingut 34 paradetes. 

I creiem que hem augmentat el públic un 15% + que l’any passat.

L’A.  Fes+Chapeau creus que ha assolit la fita en aquesta edició i es projecta 
a consolidar-se com a certamen anual al municipi?

Creiem que canviar coses no és fàcil, però pels 
comentaris rebuts creiem que la gent li fa 
il•lusió aquest certament, si. 

L’ajuntament ens ha ajudat en gran part amb la 
infraestructura del festival,  això vol dir que també 
ens ho vol posar fàcil, i la gent ha sortit contenta que 
és el que desitjàvem.

Si és cert que ningú neix ensenyat hi han alguns detalls 
en la programació que s’han de corregir, i intentar crear 
més espais d’actuació i d’acolliment pels artistes. 

L’any que ve tornem a estar , i ja comencem a treballar de 
cara la propera edició a partir de diumenge vinent.



L’A.  Com gairebé tot a la vida, F+CH, es pot millorar, eixamplar, allargar, estrènyer…
recent encara concloure 2014 com t’imagines 2015?

Ens imaginem un poble a vesar d’artistes, de cara l’any que ve hem començat a xerrar 
amb diferents associacions per tal de treballar a través de la inclusivitat,  per tant, fer un 
festival on qualsevol persona pugui treballar i/o gaudir-lo de la millor manera possible i 
sense ser sensible a cap discriminació.

Volem potenciar les arts escèniques a peu de carrer, hem creat vincles 
amb diferents escoles perquè l’any que ve puguin venir a través dels seus 
estudiants, i ser així la cantera de noves iniciatives artístiques.
Ens imaginem un poble ple d’activitats on les entitats capdavanteres del 
municipi participin activament del propi festival proposant-nos activitats 
durant el mateix. També ens imaginem algunes actuacions a  les Roquetes 
ja que també es un nucli urbà 
replet de famílies i criatures.

Però davant tots aquests 
propòsits el que volem és 
no fer un pas enrere i anar 
poc a poc, per  tant seguim 
treballant a bon ritme i anar 
sumant esforços i ben segur 
que poc a poc aconseguirem 
el que ens proposem.

Doncs enhorabona per una 
tasca, si més no complicada 
d’organització, i per permetre 
a tothom compartir l’ampli 
ventall d’arts escèniques que 
F+Ch ens ha portat al municipi.
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Isaac Domínguez Falguera: Portaveu de la comissió del FES+CHAPEAU
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Hi ha països afavorits per la natura que s’hi 
ha bolcat per proporcionar-lis bellesa; no 
sabem amb quin criteri quin lloc del món 
serà més afortunat, muntanyes altíssimes 
que cauen en picat en els fiords i l’aigua 
que salta des dels cims amb cascades 
increïbles. Aquesta aigua que fa que tot, 
desprengui vida, els prats penjats, els 
boscos, bedolls  i avets. És un esclat de la 
natura i els noruecs saben treure’n profit, 
perquè es deleixen de tot l’entorn.

Molt còmode perquè sortíem de 
Sitges amb autocar fins l’aeroport i allà 
facturàvem l’equipatge fins Trondheim. 
Embarquem i anem a dinar endinsats en 
un caos de gent al bufet lliure. Tothom 
tenia pressa. Deixem l’equipatge per 
desfer per més tard per poder veure la 
ciutat de Trondheim que va ser la capital 

de Noruega. Actualment és la segona 
o tercera més important del país i el 
seu monument més representatiu és la 
catedral de Nidaros, tal com es deia abans 
la ciutat. Es va començar a construir al 
segle XII i és d’unes grans proporcions, 
102 x 50 metres. El seu estil primer va 
ser romànic, gòtic i normand després. La 
façana occidental és plena d’escultures 
de sants.

Va ser un lloc molt important de 
peregrinació a l’edat mitjana. Hi anaven 
reis, peregrins, mercaders... Es va 
construir sobre la tomba del rei Olaf que 
després es va convertir en el sant de 
Noruega.
I aquí ja comencen els problemes del 
creuer,  el vaixell no espera i no tenim 
temps de veure l’església.

A Trondheim hem tingut el primer 
contacte amb el país i ha estat d’una gran 
tranquil•litat . No hi han embussos de 
cotxes, ni tampoc massa gent circulant 
pels carrers. Pel centre de la ciutat hi ha 
moltes zones verdes i grans parcs per 
passejar-hi .
Avui ha tocat matinar perquè anem 
d’excursió. Hem arribat a Alesund, una 
ciutat molt important de Noruega, li 
diuen la ciutat de l’Art Deco, perquè es 
va reconstruir totalment desprès del 
incendi el 1971. Els de l’excursió hem 
desembarcat els primers perquè serem 
fora sis hores, i no tindríem temps .

El recorregut transcorre per unes 
carreteres de muntanya impressionants 
amb grans desnivells, concretament és la 
carretera dels Trolls. Passem per cascades 

Noruega

Danses de llum corprenedora
Omplen el cel de mil colors
Les walkiries juguen amb elles
I els víkings els fan l’amor

Fiords de somni  obren la terra
De les muntanyes salten jugant
Altes cascades d’aigües glaçades
Terra del sol de mitjanit.

Per: Manel Sanuy i Rosa Sabaté



increibles que cauen  vertiginosament, 
i arribem a un mirador que acaben 
d’inaugurar, el Trollstigen, un balcó penjat 
al precipici, amb passarel•les habilitades. 
Allà hi havien  petits monuments amb 
pedres que la gent feia per rendir culte 
a la natura, i amb l’intenció  de tornar-hi.  
Així que el Manel va aixecar el seu petit 
monument.

Després de la navegació nocturna el 
creuer ha arribat a un petit poblet que 
es diu Hellesylt. Allà desembarquem per 
fer una excursió fins Geiranger que és on 
trobarem el vaixell esperant-nos.

Ens dirigim a la glacera de Briksdal, bé, 
millor dit un braç de la glacera que es 
precipita muntanya avall. Del lloc on et 
deixa  l’autocar s’ha de caminar quasi 
una hora, tot pujada. Altra gent el que fa 
es agafar un “trolescar“ que els porten 
fins dalt, però hi ha tanta gent que són 
insuficients i nosaltres optem per anar 
a peu tot i que no anem gens preparats, 
amb sabates i sense els bastons perquè 
ningú no ens en  havia dit res. Allò era una 
processó de gent i no podíem parar gaire 
a fer fotos ni mirar el paisatge perquè no 
hi havia temps. L’aigua de la glacera la 
comercialitzen perquè conté propietats 
medicinals i continguts minerals molt 
importants.

El viatge segueix per unes carreteres  
molt enlairades, així que hem trobat 
neu, però el cel està cobert d’uns núvols  

que no deixa que s’esplaii  la vista gaire 
enllà.  Arribem al mirador de Geiranger, 
un poblet molt petit, de sols uns 300 
habitants que mira el seu fiord rodejat 
d’altes muntanyes. És la postal que hem 
vist infinitat de vegades, com una icona 
de Noruega; tanmateix la UNESCO l’ha 
declarat Patrimoni de la Humanitat. 
Veiem el nostre creuer fondejat i 
apartat de la costa; el fiord té molt poca 
profunditat i els super vaixells no poden 
acostar-s’hi .

Contemplem la postal, sortejant una mica 
la gent, i en uns minuts a l’autocar perquè 

el conductor estava una mica nerviós per 
por de no arribar a temps al vaixell. 

Allà al petit port agafem les llanxes que 
ens  porten al nostre “Empres”. A l’arribar 
plovia i feia fred, però tot i això hem pujat 
a coberta per veure com ens endinsem 
pel fiord de Geiranger, ja que a banda i 
banda es precipiten les cascades com 
la de “Les set germanes” “El vel de la 
núvia“ “El pretendent” i d’altres, totes 
espectaculars. Després ja entrem al 
fiord dels somnis també catalogat per la 
UNESCO.

Els dies aquí no segueixen un horari 
normal. Al vespre sopem amb sol ,anem 
a dormir i encara s’hi veu i a les tres del 
matí ens desperta la claror. Sigui com 
sigui aquest matí hem arribat a Flam 
després de navegar pel fiord dels somnis.

Flam és un poblet molt petit, potser té 
40 cases de les que 10 són botigues de 
souvenirs. El que li dóna merescuda 
fama és la seva popular estació de tren  
El flamsbanan. És un trajecte obligat de 
fer, uns 20 kms. molt pintorescs. Hi ha 
un desnivell de 864 mts.i molts túnels. 
S’arriba a Myrdal i es torna a fer el viatge 
de tornada. La gent va boja d’un cantó a 
l’altre del vagó fent fotos, i ha fet alguna 
parada per contemplar el paisatge. A una 
cascada hem baixat per apropar-nos. Una 
dóna ballava al costat de la cascada. Es 
tracta d’una Rusalka, una sirena que vivia 
al fons dels rius, sortia a ballar als prats 

Carretera dels Trolls Mirador de Geiranger i el seu fiord

Fiord dels somnis

Tren de Flam
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i si veia un home formós el seduïa amb 
cançons i balls i se’l enduia al fons del riu.

Nosaltres a l’arribar a Myrdal agafem 
un altre tren que ens porta fins a Voss, 
i després d’allà a Flam. El recorregut del 
tren per la vall de Voss és molt bonic, prats 
verds puntejats de granges tradicionals. 
La ciutat quedava pràcticament 
aïllada fins el 1883 que va arribar-hi el 
ferrocarril, però ara s’ha convertit en una 
estació d’esports molt important. Com a 
monument destaca l’església Voss kirke 
gòtica del 1270.

El dinar el fem a un restaurant de la 
ciutat i d’allà amb autocar fins Flam. Fem 
una parada a una cascada espectacular 
per l’amplada que té la caiguda d’aigua, 
però com sempre la gran gentada li treu 
encant.

El valent conductor enfila una carretera 
anomenada stalmeonskleire que té 
només 1,5 km. Però 13 corbes tan 
tancades que sort que és d’una sola 
direcció.
Arribem a Gudvanger, un poblet víking 
per l’oferta turística, amb rèpliques 
de vaixells de l’època. El seu fiord és 
tant estret que gairebé sembla un riu i 
s’anomena Naerofiord .Naero era el déu 
dels mariners.  Es troba a l’altra banda,de 
Flam al fiord dels somnis; està envoltat 
d’altes muntanyes nevades de les que 
l’aigua n’és la protagonista. 

Arribem al nostre creuer que ens espera 
a Flam i pugem a coberta, perquè tot i 
tenir un balcó la nostra cabina, és molt 
millor veure-ho des de dalt, i el fiord s’ho 
mereix.

Aquest matí ens hem despertat a Bergen. 
Aquesta població l’any 1070 era la 
capital de la regió de Norgesveldet, que 
incloïa Islàndia, Groenlàndia i alguna 
part d’Escòcia. El 1299 va prosperar en 
el comerç i sobretot amb l’exportació 
de peix en salament durant l’època 
de la companyia comercial de la Lliga 
Hanseàtica.

És una delícia de ciutat, i passejar entre 
els seus edificis de fusta (quasi tots 
restaurats perquè ha sofert incendis 
repetitius), és remuntar-te en aquella 
època, de la frenètica activitat del seu 
moll o Briggen. Explorem tots els seus 
racons, carrerons amb botigues o galeries 
d’art gaudint de tot el que veiem,al 
nostre aire. Teníem projectat pujar al 
funicular que hi ha per tenir una bona 
panoràmica de la ciutat, i així ho hem fet. 
Aquest mitjà l’utilitzen moltes famílies 
de Bergen i turistes perquè es divisa una 
vista immillorable de la ciutat i es pot 
passejar per uns camins molt agradables.

Avui hem menjat el que ens venia de gust i 
al mateix moll és molt típic de fer-ho en els 
”puestos“ que hi tenen els pescadors, el 
Torget, que et mostren el peix i demanes 
el que vols que t’ho fan al moment. El 
Manel ha demanat uns filets de balena, 
jo bacallà fresc i llamàntol, que vam fer-hi 
honors regant amb cervesa local.

Teníem la dèria de veure una església 
de fusta i l’única opció era anar-hi des 
de Bergen, aprofitant al màxim tot el 
temps que tenim. Agafem un tren que 
ens porta a Fantotf un poblet que està a 
uns cinc kms de Bergen i allà es troba una 
petita església que data del 1150 i va ser 
traslladada des de Fortum (això s’ha fet 
molt amb altres esglésies del país) L’any 
1992 es va cremar però es va reconstruir 
ràpidament. La veritat és que ens ha 
costat una mica  de trobar-la perquè 
en aquell poblet no hi havia ningú per 
preguntar. Ens ha agradat molt.

Bergen ha donat a l’història un 
personatge molt important de la música. 
Edvard Grieg, compositor, pianista i 
director d’orquestra nascut el 1843. 
Destaca sobretot la seva obra per Ibsen 
de Peer Gynt.

Hem arribat a Stavanger, una deliciosa Stavanger

La ciutat de Copenhagen.Cascada prop de Voss
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ciutat de 110.000 habitants que ha 
prosperat gràcies al descobriment de 
petroli. Les seves casetes de fusta, 
immaculadament blanques, dels antics 
pescadors molt ben conservades, ara per 
estades de segona residència.

Des de la ciutat es feia una excursió per 
pujar al famós Prekestolen que ja havíem 
reservat, però ens hem assabentat al 
mateix creuer, de les dificultats que ens 
podíem trobar i ens han aconsellat de 
no anar-hi. Ens hem acontentat veient el 
Prekestolen des de baix en un mini creuer 
que hem fet pel fiord Lysef (de la llum), 
un passeig d’uns 12 kms. amb roques 
altíssimes a banda i banda, entre elles El 
Púlpito de 597 metres.

Avui tenim tot el dia de navegació perquè 
anem directament a Copenhaguen i hi 
ha molta distància. Som a Dinamarca, a 
Copenhaguen. Aquesta ciutat és un oasis 
de pau. No hi ha sorolls, el trànsit rodat 
molt tranquil i la majoria de la gent va amb 
bicicleta. El nostre autocar va molt lent per 
poder veure els diversos canals que hi ha 
per tot arreu. La seu del palau reial i tants 
i tants monuments. Sols que haguéssim 
tingut un parell de dies podríem haver 
visitat alguns del molts museus que hi ha i 
caminar al nostre aire.

La Sirenita, l’icona de la ciutat, presideix 
els dispars dels objectius de tothom que 
posa peu a la capital. Amb el seu somriure 
de Mona Lisa ens acomiada des del seu tro 
de roques. L’hi vaig prometre que tornaria.

M’agradaria tornar a Noruega en una 
altra ocasió per poder  anar a Oslo, la 
capital, i d’altres llocs que han quedat 
pendents. Ho afegiré a la llista de tot el 
que ha quedat pendent, que no és poca 
cosa.

La sirenita Esglèsia de fusta de Fantotf
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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
E ST O FAT  M A R  I  MU N TAN Y A

Ingredients per a 4 persones:
 

1 kg de patates
½ kg costella de porc

8 gambes
4 carxofes

1 ceba
½ pebrot verd

½ pebrot vermell
All

4 tomàquets
½ got de vi blanc

Sal i pebre

PREPARACIÓ

Tallarem les verdures (ceba, pebrots i all) a daus petits i ho ofegarem. Tot seguit afegirem la costella tallada (que 
prèviament haurem salpebrat) i la daurarem. Seguidament incorporarem les carxofes tallades, els tomàquets 
ratllats i ho deixarem reduir. Afegirem el vi blanc i una vegada hagi reduït hi incorporarem les patates tallades. 
Barrejarem i ho cobrirem amb aigua. Deixarem coure uns 20-30 minuts.

Quan faltin uns 5 minuts hi afegirem les gambes i rectificarem de sal.

BON PROFIT!
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CIPSI
(Centre Integral de Psicologia, Psicopedagogia i 
Psicomotricitat), és un centre que té per objectiu 
donar un servei d’atenció a les persones amb un 
alt nivell de qualitat, que comprèn totes les franges 
d‘edat, des d’infants en els primers anys de vida, fins 
a la vellesa. I oferint diversitat de serveis per a què les 
persones se sentin acollides i acompanyades en el 
seu procés de creixement personal. 

Des de CIPSI, valorem el treball en xarxa, de 
manera què comptem amb el suport de diferents 
especialistes en Psicopedagogia, Psicomotricitat,   
Psicologia Clínica i altres professionals del món 
sanitari i educatiu.

PSICOPEDAGOGIA INDIVIDUAL I EN 
GRUP
A partir d’una metodologia activa, es tenen en 
compte les dimensions: emocional (autoestima, auto 
coneixement, motivació, autonomia), acadèmica 
(millorar en el rendiment, estratègies i tècniques 
d’estudi, orientació educativa) i social ( observació, 
respecte, col•laboració, treball en equip).

ESPAI PSICOMOTRIU EDUCATIU I 
TERAPÈUTIC
Partint d’una metodologia vivencial i considerant 
que l’Infant és un tot, on els diferents aspectes 
que l’integren estan absolutament interrelacionats 
(aspectes psico-afectius, cognitius i físics), oferim un 
espai de desenvolupament i relació per als infants.

ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA 
(ATENCIÓ PRECOÇ)
Servei d’intervenció global dirigit a infants de 0 a 6 
anys per donar resposta a necessitats derivades de 
trastorns del desenvolupament.

PSICOLOGIA
Metodologia ajustada a les necessitats personals 
(Coaching individual, Teràpia Racional Emotivo 
Conductual, Sistèmica, etc.)

ASSESSORAMENT I 
ACOMPANYAMENT FAMILIAR
Espai per a famílies que necessitin resoldre dubtes 
sobre la criança i educació dels seus fills/es.

ACTIVITATS MATINALS PER ALS MÉS 
PETITS
Activitats per a aquells infants que no assisteixen a 
l’Escola Bressol.

www.cipsi.es

c/ Ildefons Cerdà, 20  1r-5a    Sant Pere de Ribes     93.896.46.35  –  628.03.66.49     
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Dip.E.Física,
Especialista en entrenaments
personals i nutrició.

Esther Larrosa Montemayor

Cuida’t

En 1817, el baró Karl Drais va crear un artefacte que s’impulsava 
amb els peus en el sòl, sense pedals, així va néixer la bicicleta. 
Al món, hi ha més de 800 milions i és un mitjà de transport molt 
útil.

La bicicleta és, fonamentalment, un vehicle ràpid per a 
desplaçaments urbans. La seva agilitat i la seva flexibilitat a 
l’hora de circular ens permeten fer trajectes directes i viatges 
de porta a porta, que li dóna un avantatge respecte a altres 
mitjans de locomoció gens menyspreable. Amb la bicicleta 
evitem les esperes, els desplaçaments interminables i la cerca 
d’aparcament. Això fa que els temps totals invertits en els 
nostres viatges amb bicicleta per la ciutat siguin competitius 
fins i tot amb els de la moto.

La bicicleta practicada de manera suau o moderada, resulta un 
exercici poc agressiu per a les articulacions i de caràcter aeròbic 
(és a dir, que és un treball cardiovascular i respiratori sostingut 
que utilitza l’oxigen per cremar greixos). Per reunir aquestes 
propietats, muntar amb bici és un exercici molt recomanable 
per a persones de totes les edats i ajuda a mantenir l’organisme 
actiu, millorant els processos metabòlics, evitant-se d’aquesta 
manera les amenaces del sedentarisme i de l’obesitat.

Començant perquè muntar amb bici és divertit. És un joc de 
petits i . La bicicleta ens obliga a estar actius també mentalment, 
però sense l’estrès dels vehicles tancats. Caminar a la vista de 
tots, sentint l’aire, desplaçant-nos amb suavitat però d’una 
manera àgil, sense esperes, sense embussos, sense violència, 
ens ajuda a estar més equilibrats i arribar amb millor actitud a 
les nostres destinacions. Buidats, puntuals i contents.

I no només perquè és barata en comparació de qualsevol altre 
vehicle, sinó perquè el seu manteniment és mínim si es tenen 
els hàbits i precaucions corresponents. Però és que també la 
bicicleta aporta una economia indirecta ja que el seu ús no obliga 

a contractar un segur obligatori, no consumeix combustibles i 
les seves reparacions són molt menys costoses que les d’altres 
vehicles. Socialment, l’ús de la bicicleta provoca menys costos, 
en reduir-se el nombre d’accidents, disminuir les malalties 
generades per la pol•lució, l’estrès i l’estil de vida sedentari, 
alliberar espai físic (tant de circulació com d’aparcament) que 
es pot utilitzar per a altres finalitats, no desgastar pràcticament 
les calçades i no requerir tantes infraestructures per a la seva 
circulació.

Per descomptat, que la bici és més respectuosa amb el medi 
ambient que altres mitjans de locomoció perquè no contamina. 
No emet gasos d’efecte hivernacle, ni sorolls, no consumeix 
combustibles fòssils no renovables, en els seus processos de 
producció, manteniment i eliminació no s’utilitza massa energia 
ni es generen pràcticament residus. En definitiva, la bicicleta és 
neta. Però no només perquè no embruta, sinó perquè a més no 
requereix per al seu ús de grans infraestructures que suposin un 
impacte ambiental considerable.

Sense entrar en consideracions sobre estils de conducció o l’ús 
del casc, la bicicleta és proporcionalment el mitjà de locomoció 
més segur. I no només perquè l’índex de accidentabilitat 
és més baix, sinó perquè la gravetat dels accidents no és 
tan significativa. La perillositat i la gravetat vénen donades 
per vehicles motoritzats circulant a velocitat i amb actituds 
agressives. Vianants i ciclistes normalment són víctimes en els 
accidents. Però és que a més la utilització habitual de la bicicleta 
genera tot un seguit de hàbits i reflexos entre els seus usuaris 
que solen prevenir-los de nombrosos accidents.

Les bicicletes no són només per a l’estiu

entrenosdiez@gmail.com
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Sabies
què...
JUAN NEGRÍN VA VISITAR SOLERS?

Sabeu qui era en Juan Negrín?  Tots els 
que passeu dels vuitanta anys segur que 
coneixeu aquest personatge, però els 
lectors de l’Altaveu que som més joves 
potser no sabem ni qui era. Així doncs 
començarem per explicar que Juan Negrín 
López va ser primer ministre de la Segona 
República espanyola els anys 1937-1939, 
en plena guerra civil. 

De resultes de la guerra, Madrid va quedar 
envoltada per les tropes franquistes i 
el govern de la República va considerar 
prudent de traslladar-se a Barcelona. A 
partir de l’octubre de 1937 tot el govern 
de la República resideix a Barcelona. 

Els primers dies de la guerra (juliol de 1936) 
el propietari de Solers va fugir i el majordom, 
Manuel Puig Vendrell, tement que algun 
grup d’incontrolats saquegés el palauet, 
va pactar amb el Comitè de Defensa Local 
de Vilanova i la Geltrú. Aquest va confiscar 
l’edifici i hi va enviar un grup d’homes 
armats del POUM (Partit Obrer d’Unificació 
Marxista) per impedir tot saqueig. 
Malauradament, la defensa de Solers li va 
costar la vida. Com que les tensions entre 
anarquistes i comunistes anava creixent i la 
situació es feia insostenible, els primers dies 
de setembre de 1936 en Manuel Puig i la 
seva família van fugir a Barcelona i allà fou 
detingut i no se’n sap res més. Va ser una de 
les moltes víctimes de la guerra civil.

Mentrestant el palau de Solers es va 
convertir en hospital de carrabiners, on 
feien cap els carrabiners ferits en accions de 
guerra. Per condicionar-lo es van construir 
habitacions i passadissos llargs. Les oficines, 
la farmàcia i el menjador es van instal•lar a la 
planta baixa i l’habitació de la senyora de la 
casa es va convertir en la sala d’operacions. 
El director de l’hospital residia en una casa 
al jardí i els metges i infermeres vivien a les 
masies veïnes de can Martí i la Torre del 
Veguer. Els treballadors eren sobretot de 
Vilanova i de Ribes.

En aquestes que apareix Juan Negrín. Va 
ser l’historiador Josep-Lluís Palacios qui 
va aixecar la llebre en un article publicat a 
l’Hora del Garraf (12/03/2003), i a partir 
d’alguns testimonis explica la visita del 
primer ministre espanyol.

El palauet de Solers en una 
postal datada cap a 1922, 
amb les escultures del 
pagès i la pagesa a la porta 
(Foto: Lucien Roisin).

Juan Negrín López (1889-1956), cap del go-
vern de la II República en temps de guerra.

Josep Miret i Mestre

Amb les pistes que ens va donar en Palacios 
només calia estrènyer el setge i buscar 
noves dades. Com que es tractava d’un cap 
de govern, era molt possible que la vinguda 
del primer ministre hagués estat recollida 
pels diaris de l’època. Però la recerca a les 
hemeroteques no va donar fruits. Pensem 
que estem en temps de guerra, amb 
una censura militar fèrria, i malgrat que 
Negrín segurament anava acompanyat 
d’algun periodista, potser el Comissariat de 
Propaganda va considerar que es tractava 
d’una visita que no calia difondre i els diaris 
no en diuen res.

Fa uns anys el Grup d’Estudis Sitgetans va 
publicar el dietari de guerra de Bonaventura 
Julià, que va ser un dels principals 
col•laboradors de l’Eco de Sitges. L’Eco, com 
que era de dretes, es va deixar de publicar 
en temps de guerra, però Julià va escriure 
un dietari on explica totes les notícies que 
li anaven arribant. I comenta que el 4 de 
desembre de 1938 Juan Negrín va passar 
per Sitges camí de Ribes, sense més detalls. 
Crec que ha de ser aquest dia quan Negrín 
va visitar Solers. Segons testimonis recollits 
per l’amic Palacios va visitar l’hospital de 
Solers i va dinar tot sol en una cambra. 
Alguns malalts estaven furiosos perquè 
consideraven que havia de menjar el mateix 
que menjaven ells.

Tant se val, perquè estem a les acaballes de 
la guerra civil i un mes més tard les tropes 
franquistes es troben a les envistes del 
poble i l’hospital de carrabiners és traslladat 
a Camprodon.
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Hem deixat enrere una diada de Sant Jordi amb més preocupació 
pel 10% de roses que no s’han venut que no pas pel 80% de roses 
venudes i vingudes de fora. Una diada on les lletres catalanes, de 
traducció, han estat les més venudes. Una diada en que les paraules 
de l’endemà, per qui segueix les notícies, han estat en resum dues: 
Win, Win. 

Si no fos perquè tinc algun coneixement de llengua anglesa, creuria 
perfectament que em parlaven en xinès. Quin país! 
S’ho venen tot a qui més aposta (Barceloooona World a Tarragona, 
l’aigua a l’Acciona de Madrid...), ens prometien llibertat i l’esclavatge 
és cada dia més indignant: ara pagues, ara rebràs, ara tornes a 
pagar. 

Manquen medicaments, perquè els laboratoris prefereixen vendre 
més car a fora que dins, o bé per manca de rendabilitat. Manquen 
serveis perquè qui no paga... ni plorant mama...

Volíem, vaja volem, un país lliure, petit, però lliure. Una societat 
lliure, petita, però lliure. I en canvi ens condueixen, aparentment 
sense fre, cap a una venta massiva d’ideals, patrimonis, serveis i 
dignitats. 

Hauríem de poder aturar aquest desgavell, però en canvi ens 
aturem a escoltar les promeses. Tal vegada somniar sigui l’única 
esperança. 

Podrà el meu poble sorgir vencedor? Podrà vèncer la follia de la 
decadència? 

Tot plegat, em venia al cap quan ara recordàvem Humphrey Bogard 
a la finestra tot dient la frase més crédula que hem pogut sentir mai, 
aquella que deia “tu vesties de blau, ells de gris”, davant d’un públic 
que tot ho vèiem en blanc i negre. 

Casablanca, avui fa 70 anys. La guerra també es succeeix més enllà 

de les fronteres, entre transferències bancàries i de competències. 
Les històries d’amor i desamor continuen protagonitzant les nostres 
vides entre avions, bombes, espionatges i tot plegat ens ho creiem 
tot. 

Disculpeu la gosadia, però no he pogut evitar les cases blanques 
que ens envolten... setanta anys durant i després. No és aquest un 
homentatge, no és ni tal sols un record. És un crit, un crit fort i 
contundent. Una crida de pel•lícula si voleu, per dir prou. Una crida 
per a canviar-ho tot. 

La Juani, llegint

CASABLANCA    AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI
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Masia situada als peus del Montgròs, prop 
del camí que hi mena. És un edifici aïllat 
de planta en forma de “L”, entorn el qual 
hi ha diversos cossos que antigament es 
destinaven a la producció vitícola. El volum 
principal consta de planta baixa, pis i golfes 
i té la coberta a dues vessants desiguals 
amb el carener paral•lel a la façana. El 
portal és d’arc de mig punt adovellat i es 
troba descentrat en el frontis, al costat 
del qual hi ha una petita finestra d’arc 
pla arrebossat. Al primer pis hi ha dos 
finestrals d’arc pla arrebossat amb sortida 
a balcons de baranes forjades. 

A l’extrem de migdia de la façana hi ha 
pintat un rellotge de sol rectangular, 
alineat amb el de la façana de garbí, de 
les mateixes característiques. En aquesta 
hi ha un portal i quatre finestres d’arc pla 
arrebossat, distribuïts de forma aleatòria. 

La façana posterior presenta les restes 
d’un forn de pa i d’un cos agrícola annex 
d’un sol nivell d’alçat, que alberga un cup. 
A la resta del mur posterior s’observen 
les restes d’un cos de les mateixes 
característiques, avui inexistent. L’acabat 
exterior és arrebossat i pintat de color 

CAN RAMONET
Per Montserrat Rosell

Dóna una empenta al teu negoci amb L ’Altaveu

93 896 41 75L ’A
Sant Pere de Ribes

blanc. A l’interior, davant l’entrada 
principal, s’hi conserven dos arcs de 
diafragma apuntats, que segons la 
tipologia constructiva són d’origen baix 
medieval. 

En una estança propera hi ha l’accés a 
l’hipogeu, parcialment enderrocat. A la 
façana de tramuntana hi ha adossat un 
cos de mateixa alçada i coberta a una sola 
vessant que desaigua a la façana. El portal 
d’accés és d’arc escarser ceràmic amb 

lÍnies del temps

Masia Can Ramonet
Camí del Montgròs

brancals de pedra, amb dues finestres 
d’arc pla arrebossat per pis. En un extrem 
d’aquesta façana hi ha un petit contrafort. 
A llevant de la masia hi ha diversos cossos 
d’un sol nivell d’alçat que es corresponien 
amb annexes agrícoles, eminentment per 
a l’elaboració del vi. En l’actualitat s’han 
restaurat per habilitar-los com a estances 
d’un complex turístic. En una rajola del 
paviment s’observa la data “1696” inscrita.

Text: Patrimoni Històric



L’afegitó
Hi ha algunes persones que tenen el costum d’acabar 
moltes de les seves frases amb un afegitó, allò que els 
anglesos hi diuen “addition” i els castellans “coletilla”. 

Fa uns anys hi havia un personatge mediàtic feixista, 
constructor i president d’un club de futbol (cony! ara que 
hi penso, amb aquestes característiques n’hi ha hagut un 
munt) que va fer famós allò del “y tal y tal”...

Doncs resulta que a mi aquesta particularitat, no és que 
em tregui de polleguera, però em posa bastant nerviós i, 
a vegades, en un compromís. Així que detecto un parell 
de vegades l’afegitó, no puc evitar perdre el interès per 
la resta de la conversa i començo a estar pendent només 
de l’arribada del següent. Com el camaleó de Madagascar 
que concentra tots els seus sentits en el dissortat insecte 
que caçarà amb una precisa fuetada de llengua, jo 
esdevinc un oient expectant, cosa que agraeix el meu 
interlocutor... que no sap que en aquells moments estic 
de cacera a Madagascar.

Alguna vegada havia aconsellat a un amic, que per la seva 
feina parlava en públic tot sovint, que eliminés alguns 
petits vicis i no perquè jo sigui un erudit, si no perquè ell 
és molt benevolent.

I va arribar un dia que aquests exercicis de correcció i la 
meva ingenuïtat em va jugar una mala passada.

Com cada dilluns al matí estava assegut a la mateixa sala 
de reunions escoltant les explicacions d’un directiu i la 
meva cara denotava una màxima concentració. Qualsevol 
espectador hauria jurat que, de tota l’audiència, jo era el 
més interessat en el discurs del conferenciant, però la seva 
deducció l’hagués portat a la misèria en cas d’apostar la 
seva fortuna per mi.

Jo escoltava però no assimilava res del que deia el bon 

home. I segur que deia coses d’interès però tots els meus 
sentits estaven expectants esperant el moment en que 
tornés a repetir l’afegitó amb el que solia acabar moltes 
de les seves frases: “Todo esto y tal”. Per exemple, parlant 
d’un client deia: “Le ofrecí cambiar el plan de marqueting 
y el de comunicación... y todo esto y tal.”

Ja portava més de dotze “todo esto y tal” al sarró quan 
vaig perdre el compte i aquell dia vaig decidir parlar 
amb l’orador. Indicar-li, de la manera més diplomàtica 
possible, que la iteració d’aquella frase com a epíleg 
podria causar a l’audiència una certa pertorbació.

I així ho vaig fer. Amb tot el tacte digne d’un Richelieu 
vaig exposar-li la meva opinió. Ni el mateix Hercule 
Poirot, observant el rostre impassible d’aquell admirable 
home d’empresa, hauria estat capaç d’intuir la punyalada 
que va sentir per sota de l’elegant americana.

Uns dies després s’havia acabat el meu tracte comercial 
amb el conferenciant.

P.D. Mai més he intentat corregir a ningú. Excepte als 
meus actors i alumnes, és clar, que tenen molta paciència 
i m’aprecien i... “todo esto y tal.”   




