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ncara amb el regustet dels panellets i les castanyes regats amb un vi dolç a 
sobretaula, L’Altaveu surt al carrer en un mes, novembre, on hauria de fer 
fred, i a tancar d’aquesta edició encara no en fa. Això implica a l’estat d’ànim, 
a la roba que portem, i fins i tot a les decisions que prenem. No és el mateix 
pensar en fred que en calent.

Com una paradoxa properament hem de pensar per decidir independentment 
de la temperatura ambient, hem de pensar en fred, objectivament, amb criteri i 
fonament i és inevitable pensar en calent perquè la sang bull i la crua realitat ens la 
fa bullir. La temprança és una virtut poc cultivada, i molt útil per cert en moments 
d’incertesa i/o desesperació.

Tothom ha de tenir el dret a expressar la seva opinió de manera oberta. La diversitat 
d’opinió, ben entesa, és cultura en estat pur. Les comunitats de veïns, els carrers, les 
poblacions, les ciutats, els països, els continents, el món, és divers, el nucli de la nostra 
pròpia família és divers i en aquesta línia és, on potser, hauríem d’iniciar la nostra 
projecció com a persones.

I les persones, que són qui fan possible els esdeveniments haurien de ser conscients 
dels seus actes, responsables de les seves decisions i tolerants amb les decisions dels 
altres. Si fos així potser no caldria fer les coses amb gaires lluentors. Apel•lar al seny i 
no deixar-nos portar per les pors ni per les eufòries. Mirar més enllà dels nostres propis 
nassos.

A tot això i deixada portar per la inevitable influència de la informació diària que ens 
afusella els sentits i deteriora l’autoestima de qualsevol deixant en evidència la poca… o 
la molta… de qui ens governa o ens ha governat i del seu ampli i fastuós entorn. Voldria 
escollir un estat NO corrupte per davant de tot. I potser el que més em preocupa es 
veure amb la tranquil•litat que ens ho prenem, com si no anés amb nosaltres, o com 
si això formés part d’aquest circ que ens han muntat penso de vegades que potser per 
entretindre’ns.

S’ha de mantenir la temprança i utilitzar la intransigència a la vegada, en equilibri, com 
si d’un castell de gama alta es tractés. De qui depèn que l’anxaneta pugui alçar la mà 
per a completar el castell?

Fins aviat!
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Un fet innegable que tots sentim aquests dies és 
que estem vivint moments històrics. Normalment, 
aquests períodes especials de la història tenen 
dues característiques: que els temps semblen 
accelerats i que tot és incert. Dins dels moments 
històrics és difícil escriure textos. Com aquest. El 
text que llegeixes ha estat escrit el 25 d’octubre per 
ser publicat just abans del 9N. I en aquests instants, 
no sabem què haurà passat, si podrem votar, si no... 

Però viure moments històrics ja és en si una bona 
notícia. Des del 1714, persones i grups no han 
deixat de lluitar, sovint en condicions duríssimes, 
perquè Catalunya tornés a ser lliure. I ara, gràcies 
a ells –i per ells- estem a punt d’aconseguir-ho. Ara 
és l’hora.

La reforma de l’estatut i el pacte fiscal, als quals 
l’Estat espanyol va respondre negativament- van 
ser el darrer intent de l’autonomisme per buscar 
l’encaix de Catalunya dins d’Espanya. Va quedar 
clar que Espanya no ens hi vol, com a catalans. 
D’aleshores ençà, i parlem dels darrers tres anys, 
la majoria social i política del nostre país ha entès 
que si volem sobreviure com a poble, si volem una 
societat més justa i pròspera, només tenim el camí 
que han emprès totes les nacions madures: la 
independència. 

Democràticament, pacíficament, alegrament... 
Cap a la independència!
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Volem, perquè necessitem, un estat propi, com 
totes les nacions lliures del món, que vetlli pels 
nostres interessos.

En el procés cap a la independència, que ve de 
lluny, però que s’ha intensificat en els darrers anys, 
la societat civil, organitzada entorn a l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), ha jugat un paper clau, 
constituint-se com un espai heterogeni, amb 
persones de diferents ideologies, procedències, 
parles, edats... disposades a actuar juntes per 
la independència. Unitat d’acció. Des de l’ANC, 
i en totes les accions que hem dut a terme –que 
no han estat poques- hem emplaçat a participar 
conjuntament les diferents entitats i partits polítics 
del municipi, per tal de muscular l’espai unitari a 
favor del dret a decidir, en un primer moment, i a 
favor de la independència, després. 

L’ANC de Sant Pere de Ribes recull, doncs, més 
d’un centenar de persones de tots els colors polítics 
i ideològics, de totes les entitats i partits que donen 
suport al dret a decidir... que han estat capaces de 
buscar el que les unia per treballar juntes per ser el 

motor de les mobilitzacions més grans que s’ha fet 
a Europa.

El procés per la independència no el protagonitza, 
òbviament, només l’ANC o la societat civil. Els 
partits polítics i les institucions democràtiques 
són els altres dos peus, imprescindibles, d’aquest 
procés. Confiem que els partits sàpiguen posar per 
endavant els interessos del país, a les estratègies 
partidistes i electorals, i estar a l’alçada del moment 
històric. I seguirem creant pressió i donant suport, 
al govern de la Generalitat i al seu president i als 
ajuntaments –celebrem que el nostre formi part de 
l’Associació de Municipis per la Independència- 
en totes les passes clares per avançar cap a la 
constitució de l’Estat propi.

I què passarà el 9N? Òbviament en el moment 
d’escriure aquestes ratlles no ho sabem. Però sí 
sabem què esperem. Esperem que es pugui celebrar 
la consulta. Si el govern espanyol, finalment, la 
prohibís ens donaria encara més raons per al pas 
següent, perquè seria inacceptable que al 2014 es 
prohibeixi votar. Esperem que la gent participi i voti 
lliurement. I que hi hagi molts vots de No; i de Sí-
No... però esperem una majoria aclaparadora de 
Sí-Sí.
I esperem que tothom en prengui nota. També 
la comunitat internacional. I aleshores poder 
votar en les eleccions al Parlament a partits que 
es comprometin a declarar la independència. I 
esperem, ben aviat, ser independents.

Ribes i les Roquetes per la independència (ANC)
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El passat dissabte 4 d’octubre, es va celebrar a les Roquetes de Sant 
Pere de Ribes, el “Correspurnes 2014”.

Amb l’esforç conjunt de les colles infantils de Sant Pere de Ribes, 
“Diables Petits de Ribes”, “ Petits del Foc” i “Petits Diabòlics”, varem 
celebrar el 5è Correspurnes.

Amb un total de 12 colles i més de 400 nens i nenes, el correfoc 
infantil va omplir durant unes hores de foc i timbals els carrers de les 
Roquetes, fins arribar a la Pl. de la Vinya d’en Petaca, on cada colla va 
fer una exhibició, dins del 2n concurs d’enceses. Un concurs que va 
agafant molta empenta i on es van veure enceses molt preparades i 
vistoses, senyal de l’interès i ganes que cada cop més, tenen les colles 
participants. Després dels grans lluïments de cada colla, varem acabar 
amb una encesa conjunta espectacular.

Aquesta vegada la colla guanyadora del concurs va ser la colla ”7 pecats 
capitals de la Pobla de Mafumet”, seguit dels “Diables Petits de Ribes”, i 
els” Diables Petits Carranquers de Cervera”, decidit per un jurat de luxe, 
Sr. Isidre Pañella, ”Miguelito” de Vilanova, l’Albert de Canyelles, L’Albert 
Montserrat de Sant Quinti, i el nostre Xavi Coll en ”Peco” de Ribes.

Ja esperem el proper any per poder gaudir i millorar aquest concurs que 
va tenint una gran acceptació i ganes de tornar per part de tothom, i fer 
del nostre ”Correspurnes” un acte reconegut a tot el país per les colles 
infantils de foc.

Moltes gràcies a les colles, canalla i els pares i públic que varen fer 
possible aquest acte, així com tots els patrocinadors, ja que no seria 
possible portar-ho a terme sense ells.

Tot i la quantitat de nens varen poder berenar, a la Pl. Llobregat, on per 
una estona es va omplir dels molts colors dels lluents vestits de cada 
colla, per després, desfilar fins l’inici del Correfoc.
Colles participants de tot el país, Diables Petits de Ribes, Petits del 
Foc, Petits Diabòlics, Infernal de Ribes, Diables Petits de Tarragona, 
Canyafocs de Canyelles, Diables Petits de Banyeres, 7 pecats capitals 
de La Pobla de Mafumet, Diables Infantils de Molis de Rei, Banyetes de 
Llorenç del Penedès, Diables de Cervera Carranques.
Tots varen poder “cremar” i van fer gaudir als espectadors, d’una gran 
tarda de foc, i on la canalla va ser la gran protagonista a la festa del foc, 
que cada any pren mes rellevància.

Diables Petits de Ribes, Petits del Foc, Petits Diabòlics de Roquetes.

CORRESPURNES 2014
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“La medicina és una atenció personalitzada, individual, i viure 
a Sant Pere de Ribes em permet un major contacte amb els 
pacients, m’agrada”.

Metge cirurgià, especialista en cirurgia general i digestiva. 
Membre de l’Ass. De Cirurgia, secció de lamparoscòpia. Ara fa 
més de 20 anys que treballa en la salut a la comarca i des de 
1994 a l’Hospital San Camil. 

De Mar de Plata (Argentina) a Sant Pere de Ribes?
Passant per Itàlia, França i Madrid i escollint Catalunya. Però és 
més senzill, aquí sempre i ara més que mai, m’he trobat com a 
casa. I ja són uns quants anys!

La formació la portaves a l’esquena?
Si, és clar, en portava... però la veritat és que encara ara 
continuo en formació, és part del compromís amb la medicina. 

Tot evoluciona i cal estar sempre aprenent. Ara bé, la formació 
la vaig acabar aquí, a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona. Allí vaig fer l’especialització de la mà del Dr. Manel 
Trias i el Dr. Eduardo Targarona, que em va fer un dels regals, 
en formació, que sempre he recordat més. Em va dir durant 
l’especialització “no siguis un bon metge, sigues el millor”. I 
potser per això encara continuo aprenent. A ells els hi he estat 
sempre molt agraït. 

Es diu que la teva especialitat, la cirurgia lamparoscòpica, 
és una eina revolucionària. Què fa que sigui avui en dia tan 
important?
Es tracta d’una cirurgia poc invasiva. És a dir, que permet al 
pacient una millor i més ràpida recuperació que no pas una 
operació oberta, que és el tradicional. És una avantatge.

En què consisteix?
Es passa una càmera a través d’un orifici d’uns 5 mil•límetres 
i evidentment el resultat és menys traumàtic, menys dolorós. 
Això facilita tornar a una vida normal molt abans. 

Com s’arriba a aquesta especialització?
Com et deia és la formació contínua. Cursos i molta pràctica. 
T’adones de que la medicina va canviant i avança cap a millor 
i et puges al carro... amb les noves tecnologies i la mecànica 
mèdica s’ha avançat molt. De fet, ni jo mateix ho hauria dit 
fins que vaig contactar amb Xavier Feliu Pala, Cap del Servei de 
l’Hospital d’Igualada i coordinador de la secció abdominal de 
l’Associació Espanyola de Cirurgia. 
Una eminència en l’especialitat?
Si, i tant! Una eminència què ens va deixar fa ara un mes i amb 
qui vaig aprendre molt i practicar molt conjuntament. Tant que 
de companys vam passar a ser també amics. 

Aquesta tècnica quirúrgica, es pot aplicar a tot tipus 
d’operació?
Cada vegada més. Jo mateix vaig començar en aplicacions 
al colon, desprès vesícula i ara a la paret abdominal. Però 

”el metge de la cueta”

UNA XERRADA AMB
CLAUDIO CHIERICHETTI, 
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hi ha en alguns altres centres on es practica en altres tipus 
d’intervencions. Sens dubte és una oportunitat. Casos d’ 
estómac, recte... per exemple es deriven a altres centres 
especialitzats.

I es pot aplicar a tot tipus de pacient?
La veritat és que quan ens trobem davant d’un pacient, cal 
fer un estudi, analitzar tant els antecedents personals (hàbits, 
costums) com els antecedents patològics (malalties) i l’equip 
fa una valoració. No sempre es pot. Per exemple, davant 
d’una deficiència respiratòria no es pot realitzar, per això són 
importants els estudis previs i la programació. 

Així, quan diem que cada metge és un món... som els pacients 
en realitat?
(jejeje) Sí, és clar. Es podria dir així... El seu món són els 
antecedents que et deia, les malalties congènites que pugui 
tenir o desenvolupar, els costums, les malalties que ha tingut 
abans o no. Per això no tothom pot rebre ni els mateixos 
tractaments, ni les recuperacions són idèntiques, malgrat hi 
ha aspectes generals, com sempre, la medicina és una atenció 
personalitzada, individual. 

Podem preveure aquesta deficiència de la paret abdominal, 
l’hèrnia?
La veritat és que no. Es tracta, segons els estudis i investigacions 
que s’han anat fent, d’una debilitat congènita que pot aparèixer 
amb un esforç però que es té o no. Tant pot aparèixer fent 
esport com aixecant una galleda. O degut a mals hàbits 
posturals. Així que no podem dir que es pugui preveure, perquè 
tampoc existeix manera de saber si es desenvoluparà o no. 
Però és evident que requereix un tipus de vida saludable, però 
sobretot atent a les capacitats i limitacions pròpies de cadascú. 
Però vaja, difícil de preveure. Per això és tan important que es 
pugui intervenir i que les persones recuperin la seva vida amb 
normalitat el més aviat possible. 

Amb la teva experiència diries que estem bé? Que tenim bona 
salut a la comarca?
Bé... jo no crec que pugui dir-ho això! Però és cert que s’aporta 
el necessari i sempre cal millorar. Les persones estan atentes al 
seu estat i es vigila la salut. I per exemple amb la lamparoscòpia 
s’ha aconseguit fer cirurgia sense que s’hagi de fer ingrés 
hospitalari i d’aquesta manera es pot reduir el temps d’espera i 
també el nombre de torns. Es fa el que es pot. 

Sempre cal millorar. De fet un dels temes actualment més 
discutits ha estat al voltant del tractament de l’ebola i tot el 

què ha passat. Què en penses?
Et refereixes al cas de Madrid? Doncs suposo que el protocol 
d’actuació no estava ben preparat. Però també hi ha hagut 
una informació discontínua i potser en aquest aspecte s’ha 
traspassat la frontera de la medicina i la política. 

Jo en dic, la diferència entre salut i sanitat. La salut i la seva 
gestió. 
Sí, correcte. En aquest cas, segurament el més normal hagués 
estat traslladar un equip mèdic o que el personal implicat 
hagués complert amb el protocol de 21 dies de quarantena, que 
són els dies de la incubació. Però és una opinió.

Un ocellet ens ha dit que vas estar un temps a can Barça?
(jeje) Al Futbol Club Barcelona, sí. Gràcies a un Màster en 
medicina traumatològica i esportiva de la Universitat de 
Barcelona, vaig estar uns anys a l’equip mèdic del futbol base. 
Una experiència junt amb altres companys. I sempre hi tinc una 
porta oberta, tot i que la cirurgia, ara per ara, és el que ocupa 
el meu temps.

I ara, menys ciutat comptal i més comarca, oi?
Sí, estic a l’hospital Sant Camil i Sant Antoni, al policlínic de 
Sitges i ara fa un any he pogut engegar la creació de la unitat de 
cirurgia lamparoscòpica de la Policlínica Comarcal del Vendrell. 
Entre Garraf i Penedès es podria dir. 

Una jornada complerta. Com és el dia d’un cirurgià?
Doncs hi ha dies que són de quiròfan de 8 a 13:30 
aproximadament i després les visites. I altres que visitem primer 

En Claudio Chierichetti amb els fills, la Martina i el Luca



08                                   L’Altaveu nº 96  any 2014

la planta, després consulta i sempre acabem en les sessions de 
servei, que és com en diem de les reunions per a tractar casos, 
analitzar i prendre decisions sobre l’atenció als pacients. 

Així doncs, viure, viure... 
Sí! Tinc temps per la família, amb la meva dona, la Romina i 
per recollir la meva filla i el meu fill a l’escola, treure el gos a 
passejar i això sí, per sortir a córrer han de ser les sis del matí!

Hàbits saludables... de recomanar i practicar...
Sí... es fa el que es pot. Caminar amb la canalla i la Romina també 

m’agrada molt i anem pels Colls fins a Sitges per exemple i en 
gaudim. La veritat és que la qualitat del nostre paisatge, de mar 
i muntanya, és un al•licient a l’esport a l’aire lliure. Es fantàstic 
viure en un paisatge així, i no només pel clima i el relleu i el mar, 
m’he trobat sempre com a casa, per les persones. La gent de 
Sant Pere de Ribes que són com part de casa meva. I m’agrada i 
ho agraeixo. Sempre n’estic agraït.

Així s’acomiadà el passat 10 d’octubre, el metge de la cua... com 
el coneixem pels carrers... i Claudio Chierichetti com l’anomen 
pels passadissos de l’hospital. Després d’una xerrada casolana 
de la importància de la cirurgia i les seves avantatges en la 
tècnica lamparoscòpica. Ara ja ho sabem... som tot un món! 

En una de les consultes, on s’estudien i atenen pacients

Metges i investigadors en una intervenció  lamparoscòpica

L’A
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Presentació del llibre:
Súbete al árbol más alto de

Marta Domènech
Dissabte 8 de novembre, a les 19h.

Centre Cultural l’Escorxador
c/ Escorxador, 7 -Sant Pere de Ribes

Presenta:  
José Maria Alvarez (publicista)

Organitza: El Cor Literari del Garraf

Súbete al árbol más alto és una invitació a realitzar un 
viatge cap a les profunditats del nostre interior, un recorregut 
que té com a finalitat la realització personal i, al mateix 
temps, contribuir al canvi social que la nostra societat i 
també el planeta necessiten. 

La Escuela Arcturiana y Grupo Unicornio son dos Asociaciones sin fines 
lucrativos para el desarrollo evolutivo de Sant Pere de Ribes y de sus habitantes
Grupo Unicornio abre sus puertas como un centro de arte y ofrece clases de pintura, de música, ilustración de 
cuentos, cuencos de cuarzo, mosaico, Cine-Fórum y mucho más: https://www.grupounicornios.com/
La Escuela Arcturiana organiza meditaciones mensuales y cursos presenciales y online de Tecnología Espiritual 
para el despertar y el desarrollo de la conciencia personal y planetaria: http://escuelaarcturiana.com/ 

Grupo Unicornio Escuela Arcturiana

Ildefons Cerdà, 58-60, baixos  - Tel. 628509455  - Estamos en el nuevo local a partir de enero

PARETS ENDINS és el nom de l’exposició de poesia i 
dibuixos que podeu veure a la taverna La Premsa, encara 
durant tot el mes de novembre, presentada per Josep 
Maria Sanz i Joan Hidalgo.

L’exposició és un recull de vint-i-un poemes de gran 
format, d’en Josep Maria en els quals relata records 
d’infantesa (boles, talons, el primer amor, la Buiraca), 
indrets de Ribes, (Can Jove, Ribes, la Plaça, carrer de 
Mitja Galta)  i records a amics (el camp, Qui?, el meu 
amic, el fanal, tardor, Salo, ca la Magina, Mandolina), amb 
una rima fàcil i propera i amb l’afany de recuperar mots i 
costums de la vida quotidiana del poble, sempre des de la 
seves vivències i records.

En Joan Hidalgo presenta alhora el seu s dibuixos en tinta 
i col•lage on construeix pedra a pedra les seves parets 
imaginàries amb sorprenent detall i destresa.
PARETS ENDINS és, en definitiva, una mostra de 
sensibilitat, on les pors, l’amor i els dols, els mots i la tinta, 
s’envolcallen de sinceritat i calidesa dins un marc idoni (La 
Premsa) també despullat.

Aquest recull poètic també s’ha editat en petit format, 
reproduint els vint-i-un poemes en format de punt de llibre; 

PARETS ENDINS

un treball realitzat per Eva Antolin Das Neves de l’impremta 
digital La Libèl•lula amb molt bon gust i professionalitat.

Súbete al árbol más alto tracta de la força de la paraula, 
dels pensaments, de les creences que tenim sobre la vida 
i sobre nosaltres mateixos. Parla de l’ego, de la por, del 
patiment, de les dependències, de la responsabilitat, de 
l’amor, de l’autoestima, del perdó, de l’agraïment, de la 
llibertat...I també parla d’individualisme, de justícia social, 
del medi ambient...i dels valors que imperen a la nostra 
societat. 

Mitjançant un llenguatge clar i directe, el lector trobarà 
en aquest text les bases de la filosofia del creixement 
personal, algunes recomanacions senzilles i efectives per 
a convertir-nos en persones més positives; una valuosa 
informació que l’ajudarà a afrontar els conflictes quotidians, 
a aprofundir en les seves relacions interpersonals i, 
en especial, en la relació amb sí mateix. A més d’això, 
el text proposa aprofitar la situació de crisi actual com 
a una oportunitat per aprendre a viure de manera més 
conscient i responsable. 
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El passat 19 d’octubre  va ser el dia mundial contra el 
càncer de mama i la Junta Local de Sant Pere de Ribes 
va organitzar un seguit d’activitats encaminades a fer un 
treball de conscienciació, de prevenció i de recaptació per 
a poder continuar investigant sobre el càncer de mama.

El dijous, 16 d’octubre es va fer a la Biblioteca Manuel de 
Pedrolo una xerrada sobre “El present i futur del càncer 
de mama” a càrrec de la Dra. Montse Muñoz, oncòloga 
ribetana i coordinadora de la unitat de mama de l’Hospital 
Clínic de Barcelona amb una gran participació i interès del 
públic assistent.

El dissabte, 18 d’octubre a les 20h a la plaça Marcer es van 
il•luminar de  rosa els campanars de l’església de Ribes i 
les colles castelleres de Les Roquetes, la Jove de Sitges i 
la Jove de Vilafranca, van afegir-se a l’acte,  fent  tres pilars 
a la plaça Marcer i desplegant el color rosa i la senyera. 

El diumenge, 19 d’octubre al matí a la plaça Marcer hi va 
haver una taula informativa sobre la prevenció del càncer 
de mama i  la possibilitat de fer donatius adquirint ulleres 
solidàries, bolígrafs, punts de llibres... 
A la tarda, al Centre Parroquial es va fer l’espectacle 
“Suma’t al Musical Rosa” amb  la participació de tres grups 
musicals: ”Per pebrots”, ”La Brinca” i ”Esteve Molero i Joan 

Casellas” amb tres estils 
musicals ben diferents.

A  la meitat de l’espectacle 
es va sortejar un quadre 
pintat i cedit per l’artista 
ribetà Cristòfol Almirall.

La Junta local fa una valoració molt positiva de tots els 
actes i vol agrair la col•laboració de totes les persones 
que d’una manera o altra han fet possible portar a terme 
aquesta campanya, amb una recaptació de 1.708,27€.

Agraïments també a:
Ajuntament de Ribes, Parròquia de Sant Pere de Ribes, 
Centre Parroquial, Biblioteca Manuel de Pedrolo, Dra. 
Montse Muñoz, Xavier Pascual, Libèl•lula disseny gràfic 
publicitari, Impremta Falcó, Farmàcies de Ribes, Mercè 
Forns i Xavier Callao, Cristòfol Almirall, Joan Marcer, 
Patro Ruíz i Isidre Ruíz. 

AECC-Junta Local Sant Pere de Ribes

L’AECC
Catalunya contra el càncer
Junta Local de Sant Pere de Ribes
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1 5 è  A N I V E R S A R I  D E L  B A L L  D E  D I A B L E S
E L S  D I A B Ò L I C S

El cap de setmana del 24 i 25 d’octubre es va celebrar el 15è 
Aniversari del Ball de Diables Els Diabòlics a les Roquetes, tot va 
començar amb una exposició al centre cívic de les Roquetes el 
divendres dia 24 seguit d’una timbalada d’obertura.

L’endemà es va assistir al Mercat del Cava i la Tapa a la plaça 
Llobregat amb una paradeta que hi va ser fins al migdia.

A les 20.15 va començar la gran nit de la 1a Ceptronada del 
Garraf i la commemoració del 15è Aniversari dels Diabòlics de 
les Roquetes. Es va arrencar amb la Timbalada de la Ceptronada 
pels carrers més importants del municipi. En arribar a la plaça 
de l’Ajuntament allà els esperaven el Llucifer , les Diablesses i 
els seus timbals i en processó van dirigir-se fins a les Pistes de 
Sant Agustí.

En arribar es va fer el Ball parlat dels Diabòlics amb el sermó 
de Llucifer, i seguidament començà la 1a Ceptronada del Garraf 
amb la participació de 14 Ceptrots de les següents colles: Ball 
d’Enveja de Vilanova, Les Diablesses de la Geltrú, Ball de Diables 
Colla Jove de Sitges, Ball de Diables de Ribes, Colla de Diables 
Jove de Ribes, Ball de Diables de les Roquetes, Ball de Diables 

Els Diabòlics i Petits Diabòlics, amb més de 800 carretilles 
repartides en els Ceptrots. 

Per acabar es van fer dues enceses més commemoratives 
per part dels Petits Diabòlics i El Ball de Diables Els Diabòlics. 
Innovant amb en aquesta ultima encesa amb el 1r Terra encès, 
i per acabar la gran traca final. 

De part dels Diabòlics donar les gràcies a les colles assistents 
a la celebració, a l’organització i a  l’Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes per donar-nos suport en aquesta desitjada celebració. 

Restem a l’espera de repetir-ho l’any que bé.

Diabòlics de Les Roquetes.



Portem el Caliu a la vostra llar
A llenyes i Carbons Ribes disposem de llenya 
d’olivera,ametller. Utilitzades per professionals 

com: brasseries,pizzeries fleques, etc…
SERVEI A DOMICILI

Llenya a granel Estelles i complements per encendre

Servei de col.locacióParticulars I professionals

Sense espurnes, sense carbonilla
Qualitat-preu-pes-just
Directe del fabricant

El carbó que disposem es vegetal (nacional o d’importació)
Ideal per brasseries, restaurants, llars (particulars i profesionals)

Un producte de casa i per 
casa.
-    Net, de gran poder calòric, fàcil 
de transportar, emmagatzemar 
i manejar. Fa poca cendra i no 
embruta. 
- Fabricat d’acord amb la 
normativa ENplus A1, el posem a 
la teva disposició, tot garantint-
ne el seu subministrament quan 
i com el necessitis.

-  Combustible fabricat amb 
biomassa, sense cap additiu, 
respectuós amb el medi, renovable, 
verd i de petjada de carboni zero.
-    Un producte que ve a reduir 
la nostra dependència dels 
combustibles fòssils que hem 
d’importar, com ara petrolis i gas, 
i que... Per la seva procedència, 
esdevé un bon estimulant de 
l’activitat econòmica a les zones 
rurals.

Subministrament garantit tot l’any!
PUNT DE VENDA

Calor natural

PÈL.LET

ESTALVIAAMB LABIOMASA
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L a  c u i n a  d e  t a r d o rL a  c u i n a  d e  t a r d o r

Elaboració:
En una cassola posarem oli a escalfar, a continuació hi posarem els alls pelats, els trossets de pa i el fetge 
del conill. Anirem sofregint a foc lent per anar daurant el pa amb cura de no cremar-lo. Quan ho tinguem 
tot ben sofregit ho passarem al morter i li afegirem unes quantes flors de farigola (no les branquetes), 
el pebre vermell dolç si pot ser de la Vera millor li dóna un gustet fumat, una mica de sal i seguidament 
ho picarem tot ben bé.

Per altra banda en el mateix oli on hem daurat els ingredients de la picada, daurarem els trossos de conill 
tallats a una mida com per rostir i salpebrats prèviament. Quan tinguem el conill ben dauradet, mantenint 
sempre un foc mig, hi afegirem la picada, ho barrejarem tot per que amalgami bé la salsa amb el conill i 
a continuació ho cobrirem d’aigua.

Tot això ho deixarem coure durant uns 35/40 minuts a foc mig. 

Ara que és temps de moniatos, aquest plat es pot acompanyar d’unes rodanxes fines de moniato fregit 
amb pell i tot. No oblideu rentar-los abans.

Ingredients per a 4 persones :

 1 ½ conill (amb un fetge)

8 daus de pa

3 dents d’all

Flors de farigola seca

Pebre vermell dolç (de la Vera)

Sal i pebre negre

Moniato (opcional)

C o n i l l  d e  l ’ a v i a

BON PROFIT!
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Diuen que la societat està canviant. Ho diuen i ho 
sentim dir d’ençà la primera infància... i la veritat en 
portem unes quantes! 

Suposem que els canvis són bons. Que deixar enrere 
el sentit de les coses i el comú també, fora bò. Tot i així 
preferiria que no canviessin tant les coses, oi? Digueu-
me conservadora, però hi ha uns límits considerem, 
essencials per la vida i la dignitat, que no haurien de 
canviar mai. O bé canviar de veritat i esdevenir allò 
que sempre hem somiat.

És clar que cal saber en quina muntanya t’amagues 
per entendre quina és la distància del cim a la vall. 
Per saber si el camí engegat 
és el millor o no. 

En Pepu havia fet el cim no 
sé quantes vegades. Cada 
una d’elles se’n duia un llibre, 
una lot, una carmanyola, 
una cantimplora i un parell 
de cigarretes. Si hi feia nit, era 
sempre al ras. Si feia un dia, el 
feia sencer i per això mesurava 
molt les distàncies i el temps, la resistència 
i les seves capacitats. El cim era sempre el mateix i es 
coneixia ja tots els racons, les ombres, els arbres i les 
males herbes. 

Potser fa poc temps de tot plegat. Un matí va sentir pel 
poble que un grup de veïns es manifestava. Tampoc 
en va fer cas, doncs la política no l’interessava gens. 
Solia dir que no eren temps per la política sinó per la 
vida. Però en fi. Alguna cosa debia estar succeïnt. 

Un dimarts, ben d’hora, just com per veure sortir el 
sol des del cim, va avançar pels carrers de sempre 
fins al peu de la muntanya, també la muntanya de 
sempre. Unes grues, un grup de treballadors inquiets 

i una mena de cinta protectora que li va semblar el 
mur de Berlin, impedien que el seu pas, el caminar 
de sempre, continués endavant. Ferm. Neguitós i un 
xic sorprès per la troballa i l’estorb, primer va fer un 
pas enrere. 

• Disculpeu- adreçant-se al 
grup d’inquiets... - Però he de passar 
per aquí.
• Ai! bon home... ara ja no! 

En Pepu, va observar al seu 
voltant. Un dimarts i per aquell 
indretí tampoc hi havia gaire 
on mirar, però de sobte va 
descobrir que una escletxa 

entre les grúes li podia permetre 
continuar el seu camí. 

Va arribar al cim. Va obrir el llibre i es va trobar amb 
una pàgina quasi en blanc. Només hi figurava la 
data: 9 de novembre. 

La data dels murs caiguts, de les escletxes i ara ja, 
pel Pepu... és la data de ni un pas enrere. 
En tornar camí avall, va decidir anar a la recerca 
dels veïns que tan de lluny havia sentit, perquè ara 
els hi podia dir: era necessari recuperar el camí. 

La Juani, 

Pd. Entre la Història i la paret.

CAMINS    AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI
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Sóc una persona Trans i visc a prop 
de la zona del Garraf. L’Altaveu em 

va demanar escriure a la revista 
per explicar planerament la 
meva opinió sobre què és això 

de ser Trans.

Una persona Trans no identifica el seu 
gènere amb el que se li és assignat de naixement 

(associat als genitals) i que la societat li imposa pel fet de 
només acceptar dues úniques possibilitats de posicionar-se: per 
la societat tan sols podem ser homes o dones. 

Bé, doncs aquesta no és, ni de bon tros, la realitat. A la natura 
sabem que hi ha moltes espècies de tipus diferents, infinites 
variacions i que, a més a més, en descobrim d’altres a mesura 
que passa el temps: molts sabem que el cavallet de mar pot ser 
mascle i femella en una mateixa vida. Què té a veure això amb ser 
Trans? Doncs vols mostrar que ser-ho és el més natural del món, 
el problema és que ens agrada creure’ns  per sobre la naturalesa 
i que podem controlar-la: avui dia sabem que la família és una 
construcció social, no és un fet natural. 
Per molt que ens encaparrem en tapar alguna cosa, tots sabem 
de la força de la naturalesa quan veiem les pluges que han caigut 
a les nostres terres aquest estiu… la naturalesa sempre està per 
sobre d’una construcció humana i per tant, ser Trans és natural i 
existeix per sobre del que socialment ens  hagin fet creure. 
De persones Trans n’hi ha de molts tipus, no tots ens identifiquem 
amb els personatges de les pel•lícules de l’Almodóvar, ni tampoc 
tots necessitem passar per l’hormonació ni operar-nos per tal de 

sentir-nos bé amb el fet de ser Trans. Dins la categoria Trans hi 
trobem incloses les persones Transsexuals: aquestes decidim per 
voluntat pròpia hormonar-nos, ja sigui amb estrògens en el cas 
de les noies o testosterona en el cas dels nois, i també decidim 
passar per les operacions quirúrgiques necessàries per poder 
veure el cos amb el que ens identifiquem davant del mirall.

Ja per acabar, m’agradaria diferenciar un concepte que ens té 
força confosos: és que una cosa és el gènere, una altra el sexe 
i una altra ben diferent l’ orientació sexual que pugui tenir cada 
persona. L’orientació sexual fa només referència a qui ens atrau 
sexualment, per això podem trobar persones Trans que se sentin 
atretes cap a dones, homes o cap a persones Trans, entre d’altres 
possibilitats. 

Veiem doncs que no és tan fàcil posar-nos en calaixos. 

La vida ofereix un ventall infinit i cal tenir la ment oberta per 
poder gaudir i enriquir-nos quan coneixem diferents maneres de 
viure-la; així ens tornem més tolerants i realistes amb el que és 
natural.

Us deixo unes webs d’interès per si voleu més  informació:
www.felgtb.org; www.ampgil.org;
http://lambda.cat/jove/; www.amicsgais.org
Suport a joves LGTB: 902 280 669

Ian Bermúdez i Raventós
Escriptor i traductor

Ian Bermúdez i  Raventós
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La sala d’actes de la Masia de Can 
Puig es va quedar petita per acollir la 
gran quantitat de gent que va assistir 
a l’esdeveniment

El passat 19 d’octubre, dia Mundial 
contra el Càncer de Mama, 
l’agricultor Josep Pàmies va fer una 
xerrada sota el títol “Alternatives 
naturals per una vida sana i un 
món millor”. L’acte, organitzat per 
l’associació Live!, va tenir lloc a la 
Masia de Can Puig a les 6 de tarda 
i va aplegar gairebé 200 persones 
provinents del Garraf i dels voltants. 

Pàmies va parlar de la importància de 
la medicina natural, de l’alimentació 
i també de l’estat emocional de les 
persones per evitar malalties. En 
aquest sentit, va fer èmfasis en 
intentar prevenir en comptes de 
curar i va apel•lar a la responsabilitat 
de cada persona envers el seu cos 
i el seu benestar. Amb una filosofia 
de vida molt clara, va recordar que 
sovint deixem la nostra salut en mans 
dels metges i preferim prendre’ns un 
medicament abans que cuidar-nos.

Així mateix, també va tocar temes 

d’actualitat i molt polèmics com els 
últims casos d’ebola. 

Acabada la seva intervenció, 
Pàmies va respondre a totes les 
preguntes dels assistents. 

Finalment, l’acte, que havia de 
finalitzar a les 8 de la tarda, es va 
allargar fins les 9 del vespre degut 
a la gran participació de la gent. 

Per Live!, la primera comunitat 
dedicada exclusivament a dones 
que han passat un càncer de mama 
i que ja han acabat els tractaments, 
Josep Pàmies és un referent, ja 
que des de l’associació aposten 
per emprendre una nova etapa i 
començar una nova vida de forma 
sana i més ecològica.

El proper esdeveniment organitzat 
per l’associació Live! està previst 
pel proper 29 de novembre a 
l’Hotel Terramar de Sitges on tindrà 
lloc el “Primer Sopar Benèfic Live!” 
per recaptar fons pels programes 
socials de l’associació. 

Lídia Raventós

Èxit d’assistència a la xerrada de Josep Pàmies 
organitzada per l’associació Live!

Per més informació podeu consultar el seu web:
www.livehoyempiezounanuevavida.com o enviar un correu a c.porta@mujereslive.com
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Sabies
què...
EL 9 DE NOVEMBRE DE 1837 VA 
SER UN DIA TRÀGIC? 

Si passegeu pels carrers antics del 
poble us pot sorprendre el nom 
del carrer del 9 de novembre. És 
un carrer que surt de la carretera 
de Sitges i del carrer de la Torreta, 
té diverses cases banda i banda i 
no té sortida pel darrere. Encara 
que el 9 de novembre és un tema 
d’actualitat, aquest carrer no té res 
a veure amb la consulta que no ens 
volen deixar fer, sinó que va ser 
l’escenari d’uns fets tràgics que es 
van esdevenir l’any 1837.

Corrien els temps de la Primera 
Guerra Carlina, que va durar de 
1833 a 1840. Es barallaven carlins 
contra isabelins (partidaris de Carles 
Maria Isidre de Borbó contra Isabel 
II, que va acabant essent reina). Els 
fronts de batalla eren difusos, ja 
que la guerra consistia en exèrcits i 
guerrilles que es movien i canviaven 
de posició. Un dels militars carlins 
que tenia el seu feu al Penedès fou 
Manuel Ibáñez Ubach, conegut pel 
Llarg de Copons. L’hivern de 1837-
1838 el Llarg de Copons tenia la 

seva base al poble de Sant Quintí 
de Mediona, des d’on va llançar 
atacs contra diverses poblacions del 
Penedès, entre les quals hi havia 
Torrelles de Foix (15 d’agost de 
1837), el Vendrell (20 de desembre 
de 1837), l’Arboç (12 de març de 
1838) i Sitges (1 de maig de 1838).

Per aquells dies diuen que a Ribes 
van capturar un soldat carlí i el van 
penjar davant de l’Ajuntament, fet 
que va provocar la venjança del 
Llarg de Copons. La nit del 9 de 
novembre de 1837 tropes carlines 
envoltaven Ribes amb diverses 
guarnicions disposades als camins i 
carreteres que entraven al poble. Hi 
ha una font que diu que aquest atac 
es va produir amb la complicitat 
d’alguns carlins ribetans.

Segons sembla, un grup d’uns trenta 
homes de Ribes van aconseguir 
defensar-se. Van provar de pujar 
pel carrer del Pi però es van trobar 
un grup de soldats carlins que els 
va tallar el pas. Van provar de sortir 

Josep Miret i Mestre

per la carretera de Sitges però es 
van trobar un altre grup de milicians 
enemics. Van recular cap al carrer 
del 9 de novembre i allà les cases i 
les tàpies els van aturar. Els carlins 
els van matar tots.

No he pogut aclarir del cert quants 
homes van morir. Un article 
publicat per Manuel Bofarull dóna 
notícia d’algunes viudes ribetanes 
que cobraven una mòdica pensió 
per haver perdut el marit durant la 
guerra. 

Amb aquestes dades he pogut fer 
una llista d’una dotzena d’homes 
morts amb els noms de les seves 
viudes al costat. Els lectors nascuts 
a Ribes podeu mirar els cognoms a 
veure si hi trobeu algun avantpassat:

El carrer del 9 de Novembre de 1837 
en l’actualitat. Aquí va morir un 
nombrós grup de ribetans durant la 
Primera Guerra Carlina.
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Pere Raventós – Maria Soler
Cristòfol Coll – Josepa Esteve
Josep Artigues – Caterina Milà
Josep Planes – Maria Rosa Jaques
Joan Lloses – Peregrina Soler
Pere Roig – Francisca Mestre

Joan Giralt – Francisca Pasqual
Josep Sidós – Maria Crespo
Pere Soler – Teresa Lloses
Antoni Massó – Maria Artigues
Francisco Milà – Francisca Artigues
Joan Gener – Tomasa Colomer

Ribes va trigar molts anys a refer-
se de la sotragada. El carrer va 
ser batejat amb el nom del 9 de 
novembre de 1837 i poc a poc els 
fets es van anar esborrant de la 
memòria, malgrat que encara he 
conegut persones que recordaven 
haver sentit de petits que en aquest 
carrer hi van morir molts homes en 
temps de les guerres carlines. Tot i 
amb això, no n’aprendrem mai. 

Després de la Primera Guerra Carlina 
van venir la Segona i la Tercera, 
i després la guerra civil de 1936-
1939, amb quaranta llargs anys de 
dictadura... Maleïdes guerres!

+ INFO: 
Manuel Bofarull: “Garrotada i 
pastanaga al Penedès (1822-1856)”, 

Del Penedès, 17, hivern 2007-2008, 
p. 25-36.

Rierada del 2 d’octubre de 1951 al pont de les Parellades. L’aigua va tapar els arcs del 
pont i en alguns moments va passar per sobre (foto: Jaume Gómez).

Caricatura d’un capellà carlí fent sermons als soldats publicada a la revista “La 
Flaca”, editada a Barcelona l’any 1870.

Com cada any a la 
tardor…

http://canalsalut.gencat.cat

SI TE 60 ANYS O MÉS

SI ACUT A CENTRES PER A 
GENT GRAN  O RESIDEIX EN 
UNA INSTITUCIÓ  

Inici :  15 OCTUBRE
Ves al CAP i demana cita

SI PATEIX MALALTIES 
CRÒNIQUES QUE LA 
GRIP POT AGREUJAR

SI CUIDA O ESTÀ EN CONTACTE 
AMB PERSONES DELS 
COL·LECTIUS ESMENTATS

SI ESTÀ EMBARASSADA
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La rectoria vella està situada a redós 
de l’església parroquial de Sant Pere 
que va bastir-se al nucli de Sota-Ribes 
durant la segona meitat del segle XVII.

Està construïda a la part alta del nucli, 
sobre un mur de contenció de l’antic 
camí empedrat que també ascendeix 
fins a l’església i el castell. És un edifici 
aïllat de planta rectangular que es 
composa de tres cossos superposats. 
Consta de planta baixa, pis i golfes 
i té la coberta a dues vessants amb 
el carener paral•lel a la façana. La 
part frontal queda tancada per un 
baluard que s’uneix al de l’església; 
el primer s’obre amb una portalada 
d’arc escarser adovellat, amb un relleu 
de Sant Pere a la clau. Des d’aquest 
s’accedeix a un pati tancat pel cos 
principal i el secundari. El primer 
s’obre amb un portal d’arc de mig punt 
adovellat amb la clau inscrita. “AVE 
MARIA” i una corona gravada. Sobre 
el portal hi ha una orla metàl•lica 
amb un relleu del Sagrat Cor de Jesús. 
Al costat hi ha adossada una escala 
exterior paral•lela al mur, que permet 

RECTORIA VELLA
Per Montserrat Rossell

accedir directament al pis superior. A 
continuació d’aquest cos n’hi ha un 
altre que es prolonga per la façana de 
tramuntana. Totes les seves obertures 
són d’arc pla arrebossat. A la façana de 
migdia les obertures també són d’arc 
pla arrebossat i es troben distribuïdes 
de forma aleatòria. El darrer cos, 
adossat a la façana de ponent, té la 
coberta més alta que les altres. A la 

façana de migdia presenta un gran 
pòrtic d’arc pla arrebossat al primer 
i al segon pis. L’acabat exterior és 
arrebossat i pintat de color blanc. 
Davant la façana de tramuntana hi ha 
diverses dependències agrícoles, que 
es troben en estat ruïnós.

Text: Patrimoni Cultural
Dibuixos:montserossell.wordpress.com
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La mudança
El protagonista caminava cap a l’horitzó. Cap a una meravellosa 
posta de sol que retallava la seva silueta en un fantàstic 
contrallum. Un home sol, segur de sí mateix. Encarant la seva 
nova vida sense res que el lligués. Sense més equipatge que els 
seus sentiments i els seus somnis...

Quan va deixar de sonar la música i la imatge va fondre a negre, 
vaig apagar la tele i sortint de cop de la meva abstracció vaig 
enfrontar-me a la realitat que, obstinada, m’envoltava en forma 
d’una muntanya de caixes i mobles desmuntats. L’endemà havia 
de fer la mudança. Potser sí que la meva silueta es retallaria a 
l’horitzó... però segur que quedaria amagada per tots aquells 
embalums i endimaris*. 

M’horroritzen les mudances. Segurament, Diògenes no em 
consideraria un dels seus millors deixebles però tinc tendència a 
emmagatzemar moltes coses i, entre això i la mandra, si fos per 
mi, la humanitat encara viuria en una confortable caverna. Com 
es poden acumular tantes andròmines? Segur que no necessitem 
gran part de les coses que tenim a casa però, estareu amb mi 
que, quan més gran és l’espai del qual disposes, més objectes 
acumules. 

I ja m’agrada, ja, la filosofia oriental del Feng Shui i aquell ordre 
minimalista que comporta prescindir de tot allò superflu... però 
els llibres, les revistes, els discs, els quadres, les guitarres i tota 
mena de coses em “miren” d’una mena de manera que em fa 
impossible separar-me d’elles. 

Una vegada, vaig comentar a uns amics la teoria oriental que 
diu que has de desempallegar-te de qualsevol cosa que no hagis 
fet servir en els darrers dos anys i, per la manera com una de 
les meves amigues va mirar al seu marit, vaig decidir canviar de 
tema i passar a coses menys compromeses. Jo mateix fa anys, en 
un rampell, vaig llençar una col•lecció esgrogueïda de revistes 
U&lc, unes fantàstiques publicacions de tipografies editades 
a NY entre el 70 i els 90... I ara em dedico a buscar-les per 
Internet... 

Però tornem a la crua realitat d’aquells dies en què vaig fer una 
mudança. I com he començat amb una imatge cinematogràfica, 
acabaré amb una altra d’aquesta mena.
Aquesta vegada no estava davant del televisor. De fet, l’aparell 
no estava ni connectat. 

Eren quarts d’una de la matinada i l’endemà m’havia de llevar 
molt d’hora per anar a treballar. Estava palplantat al bell mig 
d’un nou menjador, voltat de caixes, d’electrodomèstics, de 
mobles desmuntats i d’estris de cuina que m’havien seguit en 
l’èxode i que m’impedien arribar al dormitori. Aleshores vaig 
aixecar el braç brandant a la mà un objecte que ni sabia que 
el tenia i vaig cridar: “A Déu poso per testimoni que mai més 
tornaré a posseir tants trastos!” 

No recordo que sonés de fons la famosa banda sonora d’ “Alló 
que el vent s’endugué” però la promesa ferma de renunciar a 
posseir per posseir em va asserenar l’ànima.

P.D. I ara, perdoneu que haig d’anar a comprar-me unes quantes 
coses que he vist i que estan molt bé de preu!

*La paraula endimari me la va ensenyar en Peret Boter (Josep 
Mestre) fa molts anys. Originària del Garraf, com a sinònim 
de trasto em sembla molt bonica.  




