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fenicis, els romans ... fins avui.
Ens acompanyen clics, entitats i clubs esportius que ens informen de les seves
activitats.
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V

aig sortir al balcó de casa una nit
d'estiu, ja que la calor no em deixava
dormir. Però per sortir al balcó t'has
de vestir una mica més del que vas
per dins de casa. Vaig agafar un mig
drap i m'el vaig posar a sobre. Al
sortir em va tocar a la cara la mica
d'aire que corria en un quart pis a
Barcelona a les dues de la matinada.
Aire gens fresc, humit i amb un cert
olor a tub d'escapament de qualsevol
motor. No era gaire gratificant com
experiència ni m'omplia de sensacions aquella gesta d'intentar ser una
mica més feliç al balcó de casa meva.
Desprès d'estar-hi uns vint minuts, i
veure que no hi havia res que em fes
sentir millor, vaig intentar ocupar el
meu pensament en alguna altra cosa
que no fos lamentar-me de la temperatura i la ubicació que patia la meva
persona. Vaig mirar al cel. Era gris,
sense estels. Ni tan sols hi havia lluna
(suposo, que lluna si n'hi havia en
algun lloc, però jo no la veia).
De sobte, vaig veure un estel.
Increïble, em vaig dir. Aquest si que
és valent. Té tanta força que traspassa
la contaminació i això no ho fa
qualsevol.
El vaig mirar amb la mateixa intensitat

que ell em mirava i sense voler, crec
que m'en vaig anar del balcó, però no
sé a on. Ja no tenia calor, ni la pell
humida i sentia una olor a net, o si
més no, a res que altres vegades,
poques per cert, havia sentit passejant
per la ciutat.
Estava ubicada en una mena d'espai
molt lluminós, sense sostre ni terra i jo
em desplaçava sense utilitzar la força.
Només feia cas de les meves intencions d'avançar, però no sabia a on.
Tal com avançava veia colors i tocava
textures que mai havia vist ni tocat.
Intentava esbrinar on era, però aquesta
inquietud va anar desapareixent poc a
poc, sense adonar-me'n i vaig començar
a gaudir de coses tan bàsiques com
les olors, els colors i les textures d'una
manera quasi mental.
Recorria estances plenes de sensacions que em relaxaven cada cop
més i em feien continuar recorrent
aquell gran espai sense barreres ni
fronteres, sense semàfors ni cotxes,
sense perills ni violència. No hi havia
res que es pogués comprar amb
diners i tampoc era necessari tenir
una gran cultura i formació per percebre
tot el que jo sentia. M'estranyava però
que estava sola. Potser era l'hora, ja
que la última vegada que vaig donar
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un cop d'ull al rellotge eren les dues
de la matinada. Era normal que no hi
hagués ningú.
De cop vaig sentir un soroll molt fort,
estrident diria jo. Eren crits. Llavors,
vaig obrir els ulls. No m'en havia que
els tenia tancats.
Ostres!, però si estava al terra envoltada de persones que no feien més
que cridar, parlar pel mòbil.
Demanaven auxili, una ambulància,
policia ... Una noia ha caigut des del
balcó d'un quart pis!. Segur que és
morta!. Sang? ... Jo no n'hi veig, però
segur que en té... deien
Aleshores vaig pensar que hi feia jo
per terra si només feia una estona
estava al balcó. Però, després del que
m'havia passat amb l'estel valent
tampoc m'importava gaire.
Després de comprovar que no em feia
mal res, em vaig aixecar, vaig pujar
cap a casa i desprès
de saltar a dins des
de casa del veí, ja
que no portava les
claus, m'en vaig
anar al llit a dormir.
Ja dies que passen
unes coses més
rares...

es vinyes criden l'atenció a tothom, tant si agrada el vi com si no, a grans i petits. Atrauen
sobre tot per la varietat de colors que pateix durant l'any. Del marró dels ceps sense una fulla a
l'hivern, passa a un verd claret de fulles petites a la primavera per donar pas a la intensitat d'un verd
amb fulles grosses que ja guarden el fruit de les calors de l'estiu. Desprès de veure els pagesos
veremar i els tractors passejar el raïm del camp al celler, la vinya torna a canviar de color. A la tardor
es vermella amb tocs grocs això ens indica que el cep desprès de donar el seu fruit ja esta preparat
per començar una nova temporada.
Des de l'Altaveu (que no som entesos en el tema del vi) volem fer arribar als nostres lectors d'una
manera gens tècnica LA VEREMA . Activitat que a la nostre població ocupa un ample espai, amb una
tradició molt antiga, que forma part del patrimoni cultural d'aquesta vila .
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EL FONDO DE CA L'ARTIGUES
L'Enric Artigues, de Ca l'Artigues del Palou, segueix la tradició familiar des de fa 500
anys. El Fondo de Ca l'Artigues, amb 7 hectàrees de cultiu (ell encara ho mesura per
jornals, que és una mida antiga que compta les terres per l'extensió que és pot
treballar en un dia) cultiva diferents varietats de raïm.

L E S VA R I E TAT S
Negre:
L'ull de llebre
(en castellà tempranillo, és coneix
pel seu gra rodó)
Merlot
(és la varietat més freqüent al món)
Sumoi
(és característic pel seu gra ovalat)
Blanc:
Chardonnay
(la seva característica és el seu color
groc palla brillant)
Xarel·lo
(és molt aromàtic i conjuntament
amb el macabeo i el parellada formen
la trilogia del cava)
Macabeo
(palomino en castellà, té gust afruitat
i lleuger amb un fi aroma)
Amb totes aquestes varietats de raïm
elabora, en un petit celler (ens
comenta que és el més antic de
Ribes), diversos vins d'unes característiques molt especials i interessants,
tant per la seva qualitat com pel seu
preu. Aquest any, com a novetat, vol
introduir el cava rosat.

L'Enric ens ha portat a les vinyes per
explicar-nos "in situ" el procés del cep
des de que el planten. Passen tres anys
abans no comencen a collir raïm. La
producció anual va augmentant fins els
deu anys i durant uns vint-i-cinc anys es
manté estable. A partir d'aquesta època,
el cep baixa progressivament la seva
producció, però no la qualitat.

LA VEREMA
Quan arriba setembre, quinze dies
abans, quinze dies desprès i fins a
final de mes, tot depenent de la varietat
de raïm, comença la verema. Per
exemple el chardonnay és cull primer
en dies d'agost. Més tard, els negres,
l'ull de llebre, el sumoi, el cabernet i el
carinenya que és dels últims.
L'Enric encara cull el raïm a mà. Cada
dia i segons la maduresa del raïm
s'escull el tros a treballar. El posa en
cabassos que va col·locant al marge
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de les vinyes. Desprès, amb els
mateixos cabassos, el carrega als
tractors. Així aconsegueix no aixafar
el raïm, i que quedi sencer perquè no
s'oxidi. Amb el tractor porta el raïm
directament al celler i és passa per la
trepitjadora que és qui s'encarrega de
separar la branca i passar el suc
directament al cup. Només utilitza el
"most flor" que és el que dóna una
garantia de qualitat als seus vins. Ens
comenta, que per sort la qualitat ha
anat evolucionat a traves dels temps
mitjançant la consciència dels
pagesos amb la higiene i un procés
d'elaboració molt acurat.
Una vegada el suc del raïm és al cup,
es comença el procés del vi.

DEL CUP A LA TAULA
En el cas del vi negre, la fermentació
al cup (transformar el sucre en
alcohol) es fa amb la pellofa que li
dóna color, astringència i potencia el
sabor. A les tres setmanes, aproximadament, es clarifica (deixa les
impureses solidificades al fons del
cup i fa el suc més clar). Al cap de
dos mesos es fa la decantació (es
traspassa el suc clarificat a un altre
cup i es neteja l'anterior cup del residu
acumulat. Aquest procés es repeteix
fins que es considera que el vi ja
esta prou fermentat i es passa a les
botes, cap als mesos de gener o
febrer.

L'Enric Artigues ven el seu vi a
particulars i a granel de la bota, encara
que si li demanen també ofereix vi
embotellat. També fa cava i moscatell.
Tot i que la seva producció és petita,
la seva bona qualitat fa que tingui
clients, no només de Ribes, sinó
també de Vilanova, Sitges i
Barcelona.
L'Enric viu cada any i des de molts
anys, l'aventura de la verema, patint
les previsions de pluja, calamarsa i
altres inconvenients. És enòleg de
professió, però és qui està a les
vinyes, condueix el tractor, carrega la
trepitjadora, neteja els cups i moltes
coses més. Gaudeix de la seva feina i
està convençut de que ho fa per

vocació. Una vocació que a la seva
família, té 500 anys d'història.

En el cas dels vins blancs o rosats,
el procés es el mateix, però més
ràpid, perquè no convé que el suc
agafi color. Per això el contacte del
suc amb la pellofa és de poques
hores.

Notes
Com més dolç és el vi més grau té i més bo. Però a vegades és vol amb una mica
d'acidesa i menys grau. Per aconseguir-ho s'ha de collir el raïm més verd.
A Ribes el cultiu del vi és anterior al Penedès. El motiu és la proximitat de la vila a
l'antic port de Sitges, d'on en aquella època sortien molts vaixells cap a Amèrica i a on
s'exportava el vi.
Al 1880, la família Artigues també va patir la fil·loxera i van haver de replantar les
vinyes amb peus americans i fer empelts amb les varietats d'aquí.

Un quilo de raïm dóna 750 cl de vi.
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COM ASSABORIR EL VI
Us donem uns senzills consells per poder assaborir
un bon vi:
OLFACTE
L'olfacte és l'encarregat de descobrir les aromes pròpies de cada vi. Aromes florals i afruitades dels vins
joves i perfums de fusta dels vins envellits en roure.
- Sense agitar la copa, olorar. Així obtindrem la primera
impressió de les aromes del vi.
- Imprimir un suau moviment giratori a la copa. Ens permetrà un examen detallat dels perfums.
- Només quan el vi té uns olors anormals cal agitar la
superfície del vi amb agitacions fortes, per determinarne l'origen.
- Percepció de l'aroma mitjançant la comunicació interior boca-nas.

Què som?
El Ludo Park Ribes és un parc infantil de jocs actius i psicomotrius per a nens i nenes des dels 9 mesos fins als 10
anys.
Quins objectius tenim?
- Potenciar l'educació integral i psicomotora.
- Fomentar hàbits i pautes de comportament: Respecte,
convivència, tolerància, higiene, autonomia, estímul.
- Desenvolupament dels aspectes físic, intel·lectual i
emocional.
Què oferim?
- Servei d'escola bressol per als més petits..
- Parc infantil per hores.
- Zona independent de jocs per als més petits.
- Jocs didàctics.
- Psicomotricitat.
- Recollida de nens al cole.
- Festes de aniversari.
- Places fixes per a tot l'any.

GUST
Quan el vi arriba a la boca, el gust cobreix diverses etapes que són: l'atac, l'evolució, el darrer gust i la persistència, que és molt important.
- Introduïu el vi dins la boca i analitzeu-ne els gustos
bàsics: dolç, àcid, salat i amarg.
- Estudieu les sensacions gustatives d'origen, com el
cos i aromes de boca i estudieu la potència en alcohol,
el cos del vi, la intensitat, la qualitat i la natura de les
aromes.

HORARI: De dilluns a divendres de 8 a 20,30 h.
c/ Pep Ventura, 55 - 08810 Sant Pere de Ribes Telf. 938961410

TIPUS D'AROMES
Es classifiquen en nou grups:
ANIMALS: Butiric, de carn, pútrid, foxé ...
BALSÀMIQUES: Resinosa, de pi ...
FUSTOSES: Roure, castanyer ...
EMPIREUMÀTIQUES: De cuit, caramelitzades, fumat ...
QUÍMIQUES: Alcohol, acètic, sulfurós, làctiques ...
ESPÈCIES: Pebre, canyella, romaní, llorer ...
FLORALS: Rosa, anís, gerani, violeta, taronger ...
FRUITOSES: Cirera, maduixa, grosella, préssec, pera ...
VEGETALS: Vegetals en general.
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NEIX L´ASSOCIACIÓ D´AMICS DE LA UNESCO DEL GARRAF
El passat juliol a Can Puig (Ribes), es va crear oficialment l´associació d´amics de la Unesco del Garraf.
Aquest organisme forma part de la Federació de Clubs i Associacions Unesco de Catalunya, i a la vegada de la
Federació Europea de Clubs Unesco.
La tasca que es proposa la Unesco Garraf es posar en contacte les diferents cultures que conviuen juntes per a una
millor relació entre elles, treballar per la difusió i defensa de la cultura organitzant diferents activitats amb l´ajuda de totes
aquelles persones que se sentin interessades i amb ganes de col·laborar en un projecte com aquest i difondre els valors
de la Unesco, una organització mundial que ara arriba fins al Garraf.
La Unesco Garraf ja ha organitzat diverses activitats que poden ésser consultades a la seva pàgina web (www.unescogarraf.com), e-mail (unescogarraf@unescogarraf.org) i ha creat una revista electrònica que s´envia mensualment a tots
els socis de l´associació. També s´ha donat a conèixer a la Federació d´Associacions i Clubs Unesco d´Europa en un
congrés el passat mes de juliol a Estrasburg, posant-se així amb contacte amb altres entitats de la resta de la unió.
El president de l´Associació d´Amics de la Unesco del Garraf, Joaquim Micó (professor d´història de la Universitat a
Distància), la junta constituent i els socis que actualment formen l´organització, tenen molts projectes per tirar endavant,
però també els hi cal l´ajuda de gent d´arreu de la comarca. Es per això que us conviden a formar part d´aquest projecte
que tot just comença amb força.
Associació d'Amics de la Unesco del Garraf
Apartat dr Correus, 118
08810 Sant Pere de Ribes

T urisme
a Sant Pere

Oficina de Turisme de
Sant Pere de Ribes
Telèfon: 93 896 28 57
Email: p.garraf.ciribes@diba.es

de Ribes

Durant aquests mesos d'estiu, les visites al castell de Ribes han tingut un èxit a nivell
participatiu, degut tant per l'interès històric i cultural com per la simpatia i el caliu del seu
habitant, el ballarí i coreògraf José de Udaeta.
Reconstruït respectant al màxim possible el seu caire medieval, aquest castell va ser el
primer que es va fer a la comarca del Garraf.
Per apuntar-vos a la llista d'espera per properes visites guiades al castell, adreceu-vos a
l'Oficina de Turisme on podeu trobar tot un seguit de propostes, entre d'altres: informació
sobre rutes i itineraris a peu i en BTT a nivell local i comarcal, exposició de fotografies
d'indrets curiosos de l'entorn ribetà (que us animem a ampliar) i les nostres interessants
visites guiades:
-

Ruta
Ruta
Ruta
Ruta

de la vinya i el seu paisatge
del rastrejador (especial per fer amb nens)
dels americanos
dels cellers

A més, disposeu d'un ordinador de consulta gratuïta a internet de pàgina
d'interès turístic per poder planificar properes sortides.
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Futbol
L'Assemblea de Socis del CD.Ribes aprova tots els punts.
Dissabte 4 de setembre a la nit va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària de Socis del Club
Deportiu Ribes, amb l'assistència de 36 associats i amb l'aprovació de tots els punts que es
presentava a l'ordre del dia, destacant que tots els punts es van aprovar pels 36 vots a favor dels
associats presents, amb cap vot en contra, ni en cap abstenció.
El President de l'entitat Pere Baqués va presentar el
primer punt donant compte de l'entrada de tres nous
membres a la Junta Directiva. Els vicepresidents
Ramón Giménez I Guillem Garcia I el vocal Alfonso
Araque. Posteriorment es van donar compte de
l'estat econòmic de l'entitat, aprovant-se amb el vot a
favor de tots els associats presents el balanç econòmic de la temporada passada. El tercer punt va ser el
pressupost per la vigent temporada on es va aprovar
també sense cap vot en contra el pressupost que
serà de 95.200 euros.
El darrer punt va ser l'explicació del nou projecte
esportiu. Pere Baqués va explicar als presents el nou
quadre tècnic començant pels nous tècnics que s'han
fet càrrec del primer equip. També va explicar que
l'entitat vol tenir encara més presencia a la vida social
de la població i d'aquesta manera es donarà resposta
a diferents demandes que han arribar a l'entitat degut

a la seva gestió de la zona esportiva del Bosc de
Plaça.
Va destacar la celebració del primer torneig de futbol
sala "Vila de Ribes", així com la recuperació d'un
torneig de futbol base en finalitzar la temporada esportiva regular. També la creació per fi d'un equip de
futbol sala femení. També va comentar que s'està
valorant la possibilitat de crear una lliga local de futbol
sala organitzada també pel Club Deportiu Ribes.
Pel que fa al primer equip el President va afirmar que
amb els jugadors que disposa el nou tècnic l'equip té
d'estar a la zona alta de la classificació lluitant una
temporada més pels llocs capdavanters. Tot i això
també va explicar que demana paciència als socis ja
que en tractar-se d'un nou sistema de treball i amb la
presencia de la meitat de nous jugadors cal donar una
mica de temps per tal que tothom s'adapti, i també que
l'entrenador pugui conjuntar l'equip.

Quadre tècnic Club Deportiu Ribes 2004/2005
Secretari tècnic: Joan Aranda, Sènior: Carles Martorell, Preparador físic: Joan Carles Requero,
Coord.Futbol Base: Antonio Gracia, Coord.Futbol Escolar: Felix Faura, Fisiorecuperador: Jordi Gil,
Juvenil: Manel Barragán, Cadet: Roberto Guillem, Infantil A: Ismael Alvarez, Infantil B: Jordi Candel / Lluis
Vilalta, Aleví A: Jesús Muela, Aleví B: Paco González, Benjamí A: Carles Martínez, Benjamí B: Ivan Muela
Prebenjamí A: Rafa Ojeda, Prebenjamí B: Gerard Ventura, Prebenjamí C: Xavier Barragán,
Iniciació: cord. Felix Faura

Hoquei
El passat dijous 26 d'agost de 2004 el Ribes Club
Patí, club d'hoquei patins de Sant Pere de Ribes, al
pavelló de Ribes va iniciar la temporada 2004/05.
Aquesta temporada tindrà els següents equips:
Iniciació, Comarcal, Pre-benjamí, Benjamí, Aleví B,
Aleví A i Infantil.
El Ribes C.P. aposta per una bona consolidació en
l'hoquei patins de formació, de categories base,
perquè tots els participants disfrutin jugant i millorin
en el perfeccionament del món de l'espost sobre
rodes.
Les categories a partir de Pre-benjamí participaran
com a federats al campionat de la Federació
Catalana de Patinatge.
Pel que fa al comarcal disputarà el Torneig PenedèsGarraf.
Recordar que la Categoria d'Iniciació, que són nens i
nenes a partir dels quatre anys, la inscripció serà a
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partir del dimarts 21 de setembre 2004 a la tarda al
costat de les piscines, o cada dijous a la tarda al
pavelló.

Bàsquet

03 JORNADA 3.10.04

BASQUET RIBES "A"

A.E.JOVENTUT RIERA-CORNELLA

04 JORNADA 10.10.04

BOSCO HORTA AQUILEA "A"

BASQUET RIBES "A"

05 JORNADA 17.10.04

BASQUET RIBES "A"

C.B. SANT ANDREU

06 JORNADA 24.10.04

S.E. CASAL VILAFRANCA

BASQUET RIBES "A"

07 JORNADA 31.10.04

C.B. GRUP BARNA "B"

BASQUET RIBES "A"

03 JORNADA 3.10.04

BASQUET RIBES "A"

A.E.JOVENTUT RIERA-CORNELLA

04 JORNADA 10.10.04
05 JORNADA 17.10.04

BOSCO HORTA AQUILEA "A"

BASQUET RIBES "A"

BASQUET RIBES "A"

C.B. SANT ANDREU

06 JORNADA 24.10.04

S.E. CASAL VILAFRANCA

BASQUET RIBES "A"

07 JORNADA 31.10.04

C.B. GRUP BARNA "B"

BASQUET RIBES "A"

03 JORNADA 3.10.04

C.B. CARDEDEU "B"

BASQUET RIBES "B"

04 JORNADA 10.10.04
05 JORNADA 17.10.04

BASQUET RIBES "B"

ELECTRIC. BORRAS LLIÇA D'AMUNT

C.B. SANTFELIUENC "B"

BASQUET RIBES "B"

06 JORNADA 24.10.04

BASQUET RIBES "B"

CENTRE CATOLIC L'HOSPITALET

07 JORNADA 31.10.04

BASQUET RIBES "B"

SANT IGNASI

02 JORNADA 3.10.04

C.B. IGUALADA "A"

BASQUET RIBES AIR-VENT 2000 A

03 JORNADA 10.10.04
04 JORNADA 17.10.04

BASQUET RIBES AIR-VENT 2000 A

C.N. TERRASSA "A"

C.E. VILANOVA I LA GELTRU "1"

BASQUET RIBES AIR-VENT 2000 A

05 JORNADA 24.10.04

BASQUET RIBES AIR-VENT 2000 A

SATTEX 81 - C.B. OLESA "B"

06 JORNADA 31.10.04

SERVEIS MEDICS XAMBA SUBIRATS BASQUET RIBES AIR-VENT 2000 A

02 JORNADA 3.10.04

A.E. L'HOSPITALET "B"

BASQUET RIBES "B"

03 JORNADA 10.10.04
04 JORNADA 17.10.04

BASQUET RIBES "B"

A.E. BELLSPORT

C.B. REGINA CARMELI

BASQUET RIBES "B"

05 JORNADA 24.10.04

BASQUET RIBES "B"

BASQUET PUIGCERDA

06 JORNADA 31.10.04

Descansa

03 JORNADA 3.10.04

PORT DE BARCELONA

04 JORNADA 10.10.04
05 JORNADA 17.10.04

BASQUET RIBES - CAN TORRETAA

MCDONALD'S SANT VICENÇ

U.E. BARBERA "B"

BASQUET RIBES - CAN TORRETAA

06 JORNADA 24.10.04

BASQUET RIBES - CAN TORRETAA

CENTRE CATOLIC L'HOSPITALET B

07 JORNADA 31.10.04

BASQUET RIBES - CAN TORRETAA

AESC RAMON LLULL "B"

BASQUET RIBES - CAN TORRETAA

BASQUET RIBES - EL BUS "B"

C.B. SITGES - PACHA

C.B. MONTPEDROS "C"

BASQUET RIBES - EL BUS "B"

BASQUET RIBES - EL BUS "B"

BASQUET ROQUETES "B

05 JORNADA 24.10.04

LA SALLE MANRESA "B"

BASQUET RIBES - EL BUS "B"

06 JORNADA 31.10.04

BASQUET RIBES - EL BUS "B"

C.B. CASTELLBISBAL "B"

SENIOR FEMENÍ A

SENIOR MASCULÍ A

02 JORNADA 3.10.04
03 JORNADA 10.10.04
04 JORNADA 17.10.04

SENIOR MASCULÍ B SENIOR MASCULÍ A SENIOR FEMENÍ B SENIOR FEMENÍ A JUNIOR MASCULÍ B JUNIOR MASCULÍ A JUNIOR FEMENI A

La temporada de bàsquet ja ha començat. Aquest any els equips seniors han rebut noves incorporacions de fora
i dels equips juniors. Per altra banda els equips juniors són equips que tot just comencen a jugar junts, i per el
que es va veure en el masculí, tot i perdre, es veu futur ja que a l'últim quart van fer un parcial de 20 a 10 i van
jugar tot el partit amb només 6 jugadors, ja que la resta estaven a Hollywood en un viatge de l'institut.
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Llibres

ÀNGELS I DIMONIS “Brown, Dan”
EDITORIAL EMPÚRIES
Pàgines: 572, Mides: 15 x 22,5 cm
Any edició: 2004
Segona part de la novel·la de més èxit a la darrera dècada. Els més de 100.000 exemplars venuts
d''El codi Da Vinci', en català, en són una garantia d'èxit.
ETOCATS DEL BOLET “ Parellada, Ada”
EDITORIAL PÒRTIC
Pàgines: 72, Mides: 13,5 x 17,5 cm
Any edició: 2004
Una vintena de receptes de plats cuinats amb bolets escrits per una cuiner jove i imaginativa.
IÀKOV I ELS SET LLADRES “Madonna”
EDICIONS DESTINO
Pàgines: 32, Mides: 21 x 26 cm
Any edició: 2004
Aquest tercer llibre de la cantant, actriu i, ara, autora de llibres infantils, Madonna, és el trampolí
perfecte per explorar l'univers màgic i aventurer de Iàkov, el sabater. A partir de 6 anys.
POPOCATÉPETL. LLEGENDES SUD-AMERICANES “Delgado, Josep Francesc - Duran, Teresa -Jordà, Lourdes”
LA GALERA / EDITORS ASSOCIATS
Pàgines: 48, Mides: 13 x 21 cm
Any edició: 2004
Aquest llibre apropa als més joves les llegendes dels indis de l'Amèrica del Sud i la del Nord, les
quals inspiren un respecte profund per la naturalesa. A partir de 12 anys.

EL CID. LA LLEGENDA (DVD) DIVERSOS AUTORS
VERNAL MEDIA / ENCICLOPÈDIA CATALANA
Any d'edició: 2004
Després de la mort del rei de Castella, Rodrigo es veu immers en un món de trames i conspiracions que
provoquen el seu desterrament sense honor. "El Cid" conta l'història del jove Rodrigo, que es converteix en home
lluitant amb passió per recuperar tot el que era seu, en la gran aventura de la seva vida.
EL GRAN ÈXIT DEL CINEMA D'ANIMACIÓ ESPANYOL, ARA EN DVD.
Idiomes: català, castellà, gallec, euskera i anglès.
EXCUSES! (DVD) DIVERSOS AUTORS
VERNAL MEDIA/ ENCICLOPÈDIA CATALANA
Any d'edició: 2004
Aquesta és la història de quatre personatges i de les seves pors. Por al compromís, al canvi o a seguir els
seus instints. De com s'amaguen darrere de qualsevol excusa per no afrontar les seves debilitats. De com
els problemes creixen inexorablement i quan volen tirar enrere i rectificar ja és massa tard...
Idiomes: Català i castellà / Subtítols: Anglès, francès, castellà i català.
HAVANERA (DVD) DIVERSOS AUTORS
VERNAL MEDIA/ ENCICLOPÈDIA CATALANA
Any d'edició: 2004
Canet de Mar, (Barcelona) 1820 "El Catalán" -un bergantí comercial- comença un viatge cap a Cuba amb una
passatgera molt especial, Amèlia Roig, que hi viatja per reunir-se amb Ton Massana, un marit que no coneix i
amb qui l'ha casat per poders el seu oncle Francesc Valeri.
Després de carregar esclaus a l'Àfrica, el bergantí arriba a Cuba, on Amèlia descobreix un món diferent ple de
secrets, de relacions del seu marit amb esclaves i altres dones, de pactes comercials i familiars, mentre s'està gestant una gran conspiració relacionada amb el tràfic d'esclaus.
"El Catalán" retorna a Espanya amb l'encàrrec de dur més esclaus i amb les promeses de l'Alfons Rovira -fill del propietari del
vaixell- d'ajudar l'Amèlia a escapar de tots els seus maldecaps. Però no serà així, i l'Amèlia només trobarà ajut en una jove
esclava, amant del seu marit, que es convertirà en la seva millor aliada.
Aquest DVD inclou: -Making of -Tràiler cinema promocional -Fitxa tècnica -Fotografies de rodatge -Historials director i actors

Idiomes: català, castellà i subtítols en anglès.
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COLLLITA PRÒPIA (2CD + DVD)
MARIA DEL MAR BONET
BMG ARIOLA
Estil: Cançó d'autor
Any d'edició: 2003

Cd’s

Amb el subtítol de '35 cançons escollides i un concert al Palau de la Música de Barcelona en DVD', Collita pròpia és un
regal per a les orelles i els sentits, un treball amb una presentació de luxe que aplega una selecció de la cantant
mallorquina amb un perfum musical d'essència personal. Es tracta d'un CD doble amb temes especials, però no
habituals del seu repertori, que il·lustren una trajectòria de més de tres dècades. "Viure sense tu", "Petita festa", "Dolça
remor de cada tarda", "Petita estança" o "Aqueixa ja és sa darrera" són cançons definitòries de la qualitat excepcional
de Maria del Mar Bonet, que a més ens obsequia amb un DVD de l'actuació que va fer al Palau de la Música Catalana
el 18 de gener del 2002 per presentar-hi l'espectacle Raixa. De treballs de referència en fan molts autors, però aquest
és realment un recull excel·lent i fonamental de la cantant mallorquina.

POETES (CD + DVD)
LLUÍS LLACH BMG ARIOLA
Estil: Cançó d'autor
Any d'edició: 2004

Lluís Llach presenta en format de llibre-CD i DVD el que es va enregistrar en directe en els concerts a la sala barcelonina
Apolo del 27 al 31 de gener d'enguany, i, sense mesclar ni masteritzar, el directe el va enregistrar BTV el dia 29. Poetes
inclou lletres i les biografies d'autors com Josep Maria Andreu ("Temps i temps"), Fuster ("Criatura dolcíssima"), Kavafis
("Viatge a Itaca"), Pere Quart ("Corrandes d'exili"), Salvat-Papasseit ("La casa que vull"), Sagarra ("Vinyes verdes vora
el mar"), Màrius Torres ("Cançó a Mahalta") i Martí i Pol (de qui recupera cinc cançons, com "Roses blanques"), a més
de lletres dedicades a Josep Maria Espinàs, Maria Aurèlia Capmany i Eudald Solà. Els temes del disc són obra
majoritàriament de poetes morts; també la mort hi plana sovint, i l'horitzó d'absències i l'enyor és més infinit per Llach
després de la mort de Miquel Martí i Pol el novembre passat. Un treball de musicació emocionant, fet de poesia
melangiosa i intimista.

ARA (CD)
FES-TE FOTRE DISCMEDI
Estil: Pop-Rock
Any d'edició: 2004

El títol del nou disc dels Fes-te Fotre ho diu tot. Els de Calonge consideren que aquest és el seu moment i ho reivindiquen en el seu treball més adult i ric en matisos sonors. Lletres que parlen de fer-se gran, de no perdre la il·lusió i de
tirar endavant retraten el perfil d'una banda de llarg recorregut en el moment més dolç. El pop dels Fes-te Fotre s'ha enriquit i avui s'emmarca en una vessant més evolucionada i innovadora. S'aprecia a primera vista que, al llarg dels anys,
les composicions del grup han fet un salt qualitatiu indiscutible. Els impulsos festius i adolescents s'han diluït i, en canvi,
hi han guanyat pes les melodies més reflexives, la instrumentació intel·ligent i efectiva i els canvis d'intensitat, que atorguen un extra d'emotivitat a les cançons. Ara té, a més, un valor doble: funciona des de la immediatesa, que enganxa a
la primera, cosa que no impedeix que, amb el temps, es faci gran i més gran. Com els mateixos Fes-te Fotre. La maduresa d'un grup en onze cançons que enalteixen la collita pop del 2004.

11

Plaça Marcer, 7
08810 Sant Pere de Ribes
parroquial@hotmail.com
www.ribes.org/centrparroquial

REFORMES A LES INSTAL·LACIONS DE L'ENTITAT
OBRES I ACTUACIONS DE MILLORA DES DEL FEBRER DEL 2003
L'edifici del Centre Parroquial està sent protagonista
d'un seguit d'actuacions de reforma i millora que van
començar el més del febrer del 2003. Durant el
transcurs de més d'un any, l'entitat s'implica en un
seguit de millores, des de l'aspecte tècnic fins al
d'infraestructura.
Les actuacions més importants en una fase prèvia
són, en primer lloc, la instal·lació d'un parquet al
primer pis de l'entitat i a secretaria. Un pont de llums
exterior mobible a la sala del teatre i quatre barres
noves electrificades amb ternals. La construcció
d'una passarel·la mòbil a la caixa escència, zona de
tramoïes. Aplanament dels laterals de La Pista,
instal·lació d'una nova il·luminació, construcció d'un
escenari per activitats d'estiu i d'un nou accés per al
públic.
En segon lloc, el maig del 2004 s'han iniciat les obres
de reforma de la primera fase que inclou l'enxamplament
del vestíbol, adeqüació dels labavos inclós un de
minusvàlits, instal·lació d'un ascensor, adequació de
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les sortides d'emergència de l'escenari i la sala de
butaques, construcció d'una cabina de control d'
il·lumicació i só, habitacions d'emmagatzematge de
material, servei de bar per a espectacles, climatització
de la sala, nova instal·lació de llum i aigua a tot
l'edifici i les seves escomeses corresponents,
conexió al clavagueram,.. adequant-se tot dins la
normativa de locals d'espectacle.
En projecte tenim, dins d'una segona fase, la reforma
de la sala de butaques del teatre i ampliació del
prosceni, remodelació del fals sostre de la sala,
ampliació del magatzem i vestíbol d'accés als
vestuaris i reforma de la fatxada.
Tercera i última fase, ampliació de la Sala Gran del
primer pis fins a la caixa escència.
La segona fase, que està amb negociació amb les
administracions públiques podria tenir llum verda a
curt termini al finalitzar la primera fase per poder
dur-la a terme a continuació.

A partir del proper 2 d'octubre i fins Al 18 de juny de
2005, s'iniciaran els cursets de sardanes per
aprendre a ballar, així com a comptar i repartir la
sardana. Les classes es donaran els dissabtes a la
tarda i seran impartides pel Joan Ramírez i l'Elisabet
Montero:
A Sant Pere de Ribes, al Casal d'Avis de 4 a 5 de la
tarda i a Les Roquetes, al Centre Cívic l'Espai, de 6
a 7 de la tarda.

Les inscripcions es faran
el primer dia de curset i
son totalment gratuïtes.
Per a més informació:
Telèfons: 93 893 45 70 - 679 416 632
Web: www.tambori.org
Adreça electrònica: joanramirez@tambori.org

C. Major, 13
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 44 49
Xulius@ribes.com
www.xulius.org
Els Xulius-Centre Social Ribetà enceta una nova
temporada plena d'activitats engrescadores i ho fa
amb la tornada del Butlletí, la revista informativa de
l'entitat que durant un període es va deixar de publicar.
Tanmateix, el nou curs s'inicia amb la festa de Sant
Miquel que es farà a la bella, i a la vegada oblidada i
abandonada, plaça del Castell de Ribes el proper
diumenge 26 de setembre. La ballada de sardanes
amb la cobla Catània, el concurs de confitures i la
representació teatral amb l'obra "Barbablava i la
Fumadora" de Nicasi Camps i Pinós i que anirà a
càrrec de la companyia Retobterepkov, amb la participació

dels actors Josep Mestre, Rosa Calvo i Joan Gil,
posaran el punt i final de la diada.
Amb tot això es dona el tret de sortida als diferents
cursos d'ikebana, patchwork, pintura, dibuix, puntes
de coixí i gimnàstica per a adults. Així com també l'inici
dels cursos d'esplai (inscripcions 25 i 26 de setembre
i 2 i 3 d'octubre) i les activitats d'aventura i excursionisme. La música i les tertúlies també estaran presents
en les activitats proposades per aquesta tardor. Per a
més informació la secretaria de l'entitat mantindrà
oberta els dijous de 19:00 a 20:00 del vespre.
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El bon menjar

per Toñi Fernandez

Ingredients per a
6 persones:
2 sípies
¼ kg de gambes
350 gr. fideus perla
1 pebrot verd
2 dents d'all
2 tomàquets
Mitja ceba
Una fulla de menta
Fumet:
½ kg de peix per a brou
(caps de rap, lluç, cintes,
crancs ,,,)
Cap i pell de les gambes
Safrà
Pebre
1 nyora
Preparació:
Fer un fumet amb els ingredients indicats.
Ofegar la sípia i quan estigui sense aigua, sofregir-la amb l'all, el pebrot verd, la ceba i el tomàquet.
Quan estigui sofregit afegir part del fumet fins que quedi tendre la sípia.
Afegir els fideus i la resta del fumet, les gambes i una fulleta de menta.
Coure els fideus i servir. Ha de quedar una mica caldós.
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Josep - Lluís Palacios
Miquel - Muç Vall

15

Els ibers són presents a l'època antiga i ens trobem en cases petites per tot el terme. Era una cultura amb relacions
comercials sobretot amb els pobles grecs i fenicis. Posteriorment es va produir la conquesta romana de la península. A
Ribes es construïren vint cases romanes per tot el terme municipal actual. Vivien de l'agricultura i conreaven també la
vinya i les oliveres. Durant el segle III hi ha una crisi important a l'Imperi romà i moltes cases són abandonades tot i que
la vida continuava existint.

Posteriorment governen aquestes terres els gots i després els musulmans que varen ser derrotats pels francs a Poitiers.
Això va provocar que els francs anessin poc a poc cap a Barcelona. Fou el primer pas per al creixement als comtats catalans.
Ribes aleshores fou una terra de frontera entre el territori dels comtes de Barcelona i el món sarraí. Això ens explica molt
bé perquè quan varen venir pagesos construïren una torre cilíndrica (el castell) com a element de defensa militar. L' any
990 el bisbat de Barcelona els va concedir la carta de població de Ribes. És l'origen del nostre poble i del seu nom.

Després del món medieval amb Arnau Mir, Galceran de Ribes, Bernat Guillem de Ribes i els pagesos de l'època ens
trobem que fins els segle XVI i XVII no es produeix un creixement demogràfic de Ribes. Vénen occitans per fer de
mossos de pagès. El país necessitava joves i els occitans els calia treball i seguretat. Els homes que vingueren a Ribes
tenien cognoms com ara Butí, Camps, Giralt, Llosa, Mestre o Vinyals.
La Guerra dels Segadors va produir descontentament a la població i la Guerra de Successió també va afectar Ribes el
1713. Al final de l'època moderna es permet el comerç directe amb Amèrica i s'inicia una nova etapa per al municipi.

Comença l'emigració de ribetans, sobretot a l'illa de Cuba. Va ser un grup nombrós i
continuat. Molts d'ells marxaren de ben joves i molts no tornaren. Treballaren al món del
comerç i també amb tot el relacionat amb el vi. Els que varen tornar se'ls va anomenar
els "americanos" i portaren noves idees, construïren vivendes diferents i alguns feren
donacions importants.
La Guerra del Francès i les guerres carlines varen ser els conflictes que també
afectaren el nostre poble. Encara avui hi ha famílies que guarden records
de les simpaties carlines del segle XIX.

El segle XX ha estat a Ribes llarg i complex com al conjunt de Catalunya. Es va iniciar amb 2000 habitants i el 1960 hi
havia gairebé la mateixa població. A principi de segle existien tres entitats culturals (el Casino, l'Ateneu i la Societat
d'Agricultors i Obrers -El Local- ) amb una important empenta associativa. En acabar la guerra el món cultural i plural va
deixar d'existir. A partir del 1910 va néixer la primera publicació setmanal, el "Montgròs" que fou continuada per "La
Penya", "La Timba", "La Fulla Social", "Castell de Ribas" i "La Veu de Ribas".
Amb la dictadura de Primo de Rivera es va acabar tota aquesta generació de periodistes ribetans. La República, com a
tants i tants pobles catalans, va portar un alè d'il·lusió, de canvis, de millores socials i polítiques. A Ribes van guanyar les
eleccions municipals els pagesos, els socis del "Local". En acabar la guerra es va tancar la societat dels pagesos i van
patir una forta repressió. Però durant el franquisme a part d'altres aspectes es va transformar el territori per dues raons.
Per la creació d'urbanitzacions i per la creació de les Roquetes. Serà interessant un estudi profund d'aquest últim tema i
el paper de la ciutat de Vilanova, la propietat de la terra, l'existència o inexistència d'urbanistes. Són temes molt
interessants perquè els demòcrates es varen trobar el 1979 que tot estava per fer.
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E L D E S P E RTA R D E L A D E M O C R A C I A .
Si a finals dels seixanta i principis dels anys setanta, a Ribes ja es començava a visualitzar uns canvis prou evidents,
producte d'un creixement urbanístic i de l'arribada al nostre poble de gent d'altres indrets de l'estat espanyol,
especialment de Múrcia, Andalusia i Extremadura, que poc a poc, malgrat les dificultats que comporta qualsevol
immigració s'anaven integrant a la vida del nostre municipi, no es menys cert, que sota l'ombra del Montgròs, la
decadència del franquisme es feia més evident i demostrava que el sistema polític i social que s'havia construït desprès
de la guerra civil entrava en la seva recta final. Així l'impuls democràtic, encapçalat per una nova generació, volia fer
sentir la seva veu i demanava un protagonisme social i polític. La societat civil s'anava organitzant i el naixement de
noves entitats com el GER (1972), que va encapçalar el dinamisme sòciocultural i les ànsies de trencament amb l'antic
règim des de la seva creació, obria noves línies en la participació cultural i en la manera d'entendre la vida comunitària de
Ribes, al marge dels estaments oficials .La creació d' altres entitats culturals com el Centre Social Ribetà. Els Xulius i
altres d'esportives, va contribuir a diversificar el panorana associatiu ribetà. Cal esmentar que aquest període és ric en
activitat i debat i que caldria començar a analitzar en profunditat, per poder entendre la posterior evolució social i
política de Ribes.
L'esclat de la participació política es va donar a la primavera del
1979 en les primeres eleccions municipals democràtiques, que
portaren al l'Alcaldia a Xavier Garriga i Cuadras i al govern a
Unitat Municipal 9, una força d'independents d'esquerra i
nacionalistes, amb el suport d'altres partits com el BCT, PSUC
i ERC. Aquí comença un nou període local, amb visibles
transformacions urbanístiques i millores socials en tot el
municipi. Cal constatar que en aquest vint-i-cinc anys de democràcia local hi ha hagut dues forces majoritàries, Unitat
Municipal 9, que ha governat 16 anys, sempre amb l'alcaldia de
Xavier Garriga i PSC , amb 9 anys dirigits per l'actual alcalde
Josep Antoni Blanco.
Però el despertar de la democràcia no tan sols es traduir en
canvis polítics, sinó en observar, com Ribes volia sortir de l'
aïllament i al mateix temps era capaç de construir una nova
personalitat com a poble. La recuperació de les Festes Majors
populars, amb una àmplia participació dins els balls populars,
les lluites per un ensenyament públic, en català i de qualitat i els plans de lluita contra l'atur, van marcar línies que començaven a definir cap on caminava el futur i el tarannà del nostre poble. Sense oblidar l'espectacular transformació física
de les Roquetes, fet que caldria analitzar-se amb més profunditat. Mentre tots aquest aconteixements s'anaven encadenant,
la vida econòmica del nostre poble s'adaptava a la nova realitat. Així passaren de l'arada a la parcel·la, és a dir de ser
un poble que vivia exclusivament de l'agricultura, a ser un poble on l'activitat principal fou tot el que fa referència a la
construcció de nous habitatges. Ribes malauradament per a la seva població en general, havia viscut entre rendistes
americanos i cacics, des dels inicis del segle XX. Ni uns ni els altres varen ser prou arriscats com per generar activitat
econòmica a Ribes i això va comportar, que deixant honroses excepcions, la indústria no arribés a ser un motor de
desenvolupament econòmic i social. Les conseqüències d'aquest fets encara avui les estem patint. Així les noves
generacions de ribetans, a partir dels anys seixanta van deixar de malviure de l'agricultura i anaren als altres pobles a
buscar una feina que els permetés viure dignament.
Ribes canviava molt ràpidament i iniciava un període amb una forta onada "migratòria", que no tenia res a veure amb la
que abans comentaven. Aquesta vegada el creixement venia donat, per persones de l'àrea de Barcelona que buscaven
més qualitat de vida per ells i els seus fills, i que un Ribes transformat i actiu els hi obria les portes. Érem a finals dels
vuitanta i principis dels noranta, on l'especulació urbanística, encara no havia ensenyat les dents.
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L E S I N C E RT E S E S D E L F U T U R
No cal dir que sota el nostre parer l'evolució de Ribes ha estat en general positiva i avui gaudim d'un poble, amb unes
condicions de vida que no tenen res a veure amb les de fa trenta anys. Seriem il·lusos pensar que aquest canvis han
estat produïts solament en clau local, així els canvis produïts al nostre país i el període de bonança econòmica ha
incidit decisivament en aquesta millora. Ara bé, un cop fet aquest reconeixement, cal com a col·lectivitat plantejar tot un
seguit d'interrogants de cara al futur. Cal esmentar que aquest dubtes tenen la sana intenció d'introduir modestament el
debat dins la nostra comunitat, per així poder construir un futur millor com a poble.
És evident que el creixement urbanístic i de població
ens ha portat al trencament de l'aïllament que abans
esmentaven i la necessitat de compartir noves visions
sobre el desenvolupament col·lectiu. Ara bé, també és
cert que un dels perills d'aquest punt és el que Ribes
s'acabi convertint en un poble dormitori, és a dir un
poble, on la gent busqui serveis i tingui una nul·la implicació en els assumptes comunitaris. Aquest és un risc
evident i que comportaria una pèrdua de la personalitat
com a poble, guanyada al llarg de molts anys. Ribes és
un poble integrador que ha de vetllar per mantenir el seu
tarannà històric i la seva capacitat d'innovació i visió de
futur. En aquest punt cal lloar el paper de les diferents
entitats culturals i esportives. Però no podem deixar tota
aquesta càrrega únicament en mans de les entitats, cal
una visió clara per part dels nostres governants locals en
aquest punt i potser és el moment de parlar d'un cert
alentiment del creixement si volem evitar els esmentats
perills.
Un altre punt que va lligat al que fins ara hem descrit, és el perill que comporta la poca activitat econòmica de la nostra
població. El comerç, malgrat el creixement sofert ,encara és feble, pel número d'habitants, i tots els estudis ens indiquen
que tant en el sector de l'alimentació, com el del
vestir, un percentatge molt elevat de les compres
es realitzen fora del municipi. Hem de veure que
el comerç, més enllà de la seva activitat econòmica
té elements d'integració i cohesió social, és a dir en
poques paraules, el petit i mitjà comerç ajuda a fer
poble. L'activitat industrial o tecnològica, continua
essent la gran assignatura pendent, fruit d'elements històrics i altres raons. Hi ha poca activitat
que generi llocs de treball i inversions que es
mantinguin de cara al futur. Sense treure protagonisme ni mèrit en l'activitat lligada a la construcció
d'habitatges, també cal valorar els riscos, que com
a poble comporta l'especulació i el model econòmic
que representa.
En conclusió, un poble mil·lenari com Ribes, té
l'obligació de plantejar-se com ha de ser el seu
futur, incidint en totes les incerteses que el poden
condemnar a ser un més dins la metròpoli. La síntesi entre modernitat i tradició, és avui més necessària que mai i cal
un debat dins la pròpia societat civil, sobre quin model de poble desitgem, si no volem que aquesta globalització que no
respecta les identitats, ens acabi despersonalitzant. No ha de ser únicament el poder polític i econòmic qui marqui el
tarannà del nostre futur, sinó la pròpia població qui defineixi cap a on vol caminar. Com a poble hem de ser capaços
d'aixecar la vista més enllà del que és immediat i quotidià, aleshores veurem el Ribes de futur.

18

19

C.E.I.P: La Riera

C.E.I.P: Els Costarets
C.E.I.P: El Pi
C.E.I.P: La Riera
I.E.S: Can Puig

442
248
400
574

alumnes
alumnes
alumnes
alumnes

Alumnes escolaritzats a Ribes 1.674

Els preus dels llibres de text varien segons el nivell formatiu de l'alumne, des de 100 euros
aprox. els de primària fins els 200 euros de secundaria, sent la mitjana per llibre d'uns 17/20
euros per llibre.
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C.E.I.P: La Riera

Les matemàtiques, ciències i llengües
són les matèries que més necessiten
recolzament extraescolar.

C.E.I.P. El Pi

C.E.I.P. Els Costarets

Es molt interessant aconseguir que aquest
recolzament no és converteixi en un càstig
sino en una formula per aconseguir un bon
nivell en la matèria.
C.E.I.P. El Pi
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Hi ha una extensa oferta d'activitats extraescolars que ens
donen l'oportunitat d'ocupar unes
hores setmanals amb les possibles
aficions dels nostres fills.

I.E.S. Can Puig

C.E.I.P. El Pi

Perquè la selecció
d'aquestes activitats
siguin un èxit no
hem d'oblidar les
gustos dels nens i
les nenes.

I.E.S. Can Puig
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El material escolar, uniformes,
bates i roba esportiva varia
segons el Centre.

C.E.I.P. Els Costarets

C.E.I.P. Els Costarets

Els esports són també una bona opció a l'hora d'escollir una activitat. La disciplina
de higiene, puntualitat i el treball en equip garanteixen el sentit de responsabilitat
en els nens i les nenes.

C.E.I.P: La Riera
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PICS I AVENCS

XERRADES D'EDUCACIO
SEXUAL A L'ESCOLA

ONZE MIL HABITANTS

A finals del mes d'agost, una expedició ribetana pujà el cim de la Pica
d'Estats (3.143 metres d'altitud),
que constitueix un dels punts més
alts del Països Catalans. Entre els
components del grup es trobava
l'Alcalde de Ribes, Xavier Garriga.
S'escau la coincidència que l'ascensió
es va realitzar al cap de cent u
anys de la famosa pujada del
poeta Jacint Verdaguer.
D'altra banda, també el mes passat,
un
membre
de
la
secció
d'Espeleologia del G.E.R., Eduard
Palàcios, conjuntament amb dos
vilanovins, va aconseguir baixar
l'avenc d'Iñeritze de 455 metres de
profunditat en un indret a 8 Km. De
la ciutat basca de Guernica.
L'expedició va estar tres dies dins
l'avenc que observava tres meandres
llargs i dificultosos.

Els dies 10 i 17 de maig la psicòloga
Matilde Pelegrí oferí unes xerrades
d'educació sexual a l'Escola
Costerets, adreçades preferentment als pares dels alumnes del
centre esmentat.
Aquestes xerrades havien estat
organitzades per l'Associació de
Pares, per l'Ajuntament i pel claustre
de professors.

Segons les darreres dades estadístiques del Padró d'Habitants (31
de març), resulta que el nostre
poble té un total d'11.035 habitants
censats. Desglossats per nuclis de
població resulta que Les Roquetes
té 6.471 habitants i Ribes 4.564
habitants.

Fotografia: Jaume Gómez

ONZE DE SETEMBRE
L'acte més significatiu de l'Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, fou -sense cap mena de dubte- la
col·locació de la bandera catalana al cim del Montgròs. Consistí en un acte simbòlic en commemoració del 61è,
aniversari d'un acte idèntic: l'11 de setembre de 1923 -dos dies abans del cop d'estat de Miguel Primo de Rivera- un
grup de joves plantà una bandera de grans dimensions, amb una petita estrella de cinc puntes al bell mig.
Així doncs, un grup d'unes cents persones marxà a peu, des de la plaça Marcer cap al Montgròs. Pel camí s'anaren
afegint unes cent persones més, grans i petites, que arribaven allí amb tot tipus de medis de locomoció.
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RIBES,
ZONA DESNUCLEARITZADA

SEGONA RESIDENCIA, UNA
REALITAT AL NOSTRE POBLE

El ple de la corporació municipal
assabenta al Consell Executiu de
la Generalitat de l'acord pres, per
unanimitat dels seus components,
de declarar el terme de Sant Pere
de Ribes com a zona desnuclearitzada, amb la finalitat de què el
Garraf resti protegit de l'amenaça
nuclear en qualsevol de les seves
manifestacions: instal·lació de míssils, centrals nuclears, abocament
de residus radioactius, etc.
L'adopció d'aquesta mesura (que
tingué lloc durant el transcurs
d'una sessió celebrada el mes de
seteeflectís el sentiment general
existent contra la nuclearització del
territori.

Fenomen nou i massiu protagonitzat per milers de persones d l'àrea
metropolitana de Barcelona.
Les cues del pa, la gentada a les
botigues, la gernació de gent a la
plaça, els cotxes, i altres petites
anècdotes de tots ven conegudes
son coses que ara, en temps de
vacances d'estiu, notem i que
juntament amb altres com són les
urbanitzacions i llurs problemes, la
construcció, l'aprofitament d'aigua,
etc. , fan que ara i aquí parlem d'un
tema tan important com desconegut,
la segona residència.
Fins fa ben poc Ribes només era
"alterat" a les temporades d'estiu i
dies de festa per persones amb
vincles familiars i alguns pocs per
haver escollit el nostre poble com
a lloc de les seves vacances. Això
ha canviat de manera radical en
els darrers anys. Avui son moltes
les persones que han fet del nostre
poble, tant pel que fa als caps de
setmana com a l'estiu, la seva
segona residència.

Fotografia: J.C. Mestre

Les informacions i les fotografies
d'aquesta secció de l'Altaveu han
estat possibles gràcies a la revista
Montgròs de Sant Pere de Ribes,
editada durant els anys 80.

Fotografia: E. Perez
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NEU I GLAÇ
Era la vigília de Reis que va
començar a glaçar. Potser sense
que ningú se n'adones, algunes
coses havien canviat, aquest dies.
La neu i el glaç s'han convertit en
coses habituals. A la nit el gossos
udolaven de fred, i hem pogut
veure la imatge insòlita del brollador
de la placa Marcer amb degotalls
de glaç L'aigua s'ha glaçat als llocs
mes impensats, a les canonades,
a les garrafes, a les banyeres.
Molta gent s'ha quedat sense
aigua.
Els paletes han hagut de treballar
dins les cases perquè a fora l'aigua
era glaçada, els pagesos han
d'esperar el bon temps, en canvi
els repartidors de gas butà han
tingut molta feina.
També les mestresses tindran
feina a replantar les torretes i els
jardins perquè els geranis, els
ficus, i moltes altres plantes
domèstiques han quedat pansides.
Esperem que no hagin rebut els
garrofers, ara que diuen que les
garrofes van cares.
Les converses han canviat. El fred,
la neu, l'aigua que no arriba a les
cases, el record de les glaçades
de la Candelera de 1956, de la
nevada del 62, han estat converses
sovint sentides.
I és que el fred s'ha ficat a les
nostres vides i ha
trencat una mica la
quotidianeïtat, esdevenint protagonista
d'aquests dies. Es
evident que no
estem preparats per
a suportar-lo.
Malgrat que hem
sentit comentaris de
molts i molts qraus
sota zero, un termòmetre ben informat
ens
indica
que
vàrem assolir els 8
graus sota zero de
mínima. Esperem
que aquesta sigui la
temperatura
més
baixa que es registri
en aquest any just
estrenat.
Sort que els reis ens
han dut carbó!
Servirà per l'estufa.

Agenda

Octubre

Biblioteca Manuel de Pedrolo

Pl. Poeta Mercè Marçal,1 - 08810 St. Pere de Ribes - Tel. 93 896 40 20, e-mail b.st.pereribes.mp@diba.es
Horari de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h. - Dijous de 10:30 a 13:30 h. i de 15:30 a 20:30 h. - Dissabte de 10:00 a 14:00 h.

Del 29 de setembre al 29 d'octubre.
(Vestíbul de la Biblioteca)

Exposició "Salvat Papasseit"
Col·labora: Fundació La Caixa.

Del 8 al 30 d'octubre.
Mes dedicat al Centenari Dalí
Exposició "El petit Dalí... i el camí cap als somnis"
d'Anna Obiols i Subi.

Dissabte, 9 d'octubre a les 12:00h:
Contes a la sala infantil amb la Jordina Biosca.
Per a nens i nenes a partir de 3 anys.

Divendres, 15 d'octubre a les 19:00 h.
Conferència "Dalí: el surrealisme sóc jo"
a càrrec de José Corrador Matheos, crític d'art.
Activitat inclosa en el programa TOT L'ANY LECTURA
de la Diputació de Barcelona.

Dimecres, 20 d'octubre a les 18:00h.
Taller El Club de Dalí, a càrrec de Montse Mateu.
Per a nens i nenes de 7 a 12 anys

Dissabte 23 d'octubre a les 12:00 h.

Teatre de titelles "Dalí, una història fantàstica"
a càrrec de David Laín, de la Cia. L'Estenedor.

Divendres, 29 d'octubre a les 17h.
Tardes literàries a càrrec de l'Antonia Santana
Amb la participació d'Emili Teixidor, autor de la novel·la
"Pa negre"
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C a s a d e l a Vi l a
Notícies

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Creu Roja
L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l'Assemblea Local de la Creu Roja de Vilanova i la Geltrú van
signar dimecres passat, 28 de juliol, un conveni de col·laboració per dur a terme diverses accions de
foment i promoció de l'activitat de la Creu Roja al nostre municipi.
Mitjançant aquest acord, l'ajuntament subvencionarà a aquesta ONG amb 8.000 euros per a contribuir al
finançament de les seves estructures i personal necessari per a dur a terme diferents tasques, com són
la promoció i formació del Voluntariat, els serveis preventius que durant l'any ofereixen al municipi, el
suport a la gent gran i el servei de transport adaptat.
Pel que fa a la promoció del voluntariat, donat el fet que no hi ha una assemblea de la Creu Roja al
municipi de Sant Pere de Ribes, la Creu Roja informarà dels cursos i activitats que realitzi i els projectes
que es facin tindran com a seu d'origen la seu de Vilanova i la Geltrú.
En quant als serveis preventius, dins d'aquest conveni queden incloses la cobertura bàsicament de les
activitats de caràcter lúdic de les Festes Majors d'Estiu i d'Hivern del municipi.
D'altra banda, la Creu Roja i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes també tenen previst organitzar
conjuntament una Jornada de Formació del voluntaritat en l'àmbit de la Gent Gran. La baixa natalitat i
l'augment de l'esperança de vida són dos dels principals factors que han afavorit l'envelliment de la
població. Aquest envelliment està creant unes noves necessitats i per aquest motiu la Creu Roja
realitzarà aquest curs de formació per aportar coneixements i recursos per apropar-se a la gent gran.

El president de la Diputació, Celestino Corbacho, visita el municipi
El president de la Diputació de Barcelona, Celestino Corbacho, va visitar el nostre municipi el passat 7 de
setembre. Corbacho va ser rebut per l'alcalde i els regidors a la Casa de la Vila, on va signar el llibre
d'honor de l'Ajuntament. Posteriorment, el President de la Diputació i la resta de representants polítics es van
desplaçar a les Roquetes per visitar el nou edifici institucional.
Durant la seva estada, Celestino Corbacho va tenir temps per reunir-se amb l'equip de govern municipal i
tractar diversos temes que estan duent a terme conjuntament la Diputació i l'Ajuntament, com ara la promoció
d'habitatges socials i d'altres actuacions vinculades a la Xarxa de Municipis de Qualitat.
Per la seva part, l'alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco, va aprofitar la visita del màxim
responsable de l'ens provincial per demanar-li suport tècnic amb temes de desenvolupament urbanístic, com
els plans especials del casc antic de les Roquetes i les antigues carreteres de la Diputació que passen pel
nostre municipi.
Corbacho, que va agafar el compromís de continuar col·laborant amb el consistori, va coincidir amb l'alcalde
en el fet que l'administració local ha de tenir un pes polític més elevat i va reiterar la voluntat de la Diputació
de seguir defensant els interessos municipals.
El President de la Diputació també es va reunir a la Vinya d'en Petaca amb els portaveus dels grups municipals
per intercanviar opinions respecte diversos temes que afecten al desenvolupament territorial del municipi.

27

C a s a d e l a Vi l a
Durant el matí del passat dissabte 11 de setembre, es van dur a terme al nostre municipi dues ofrenes
florals en motiu de la celebració de la Diada de Catalunya.
La primera d'elles, a les 11, va tenir lloc a la pl. de la Vinya d'en Petaca de les Roquetes amb la
presència de l'alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco, i de la resta de regidors i regidores
de l'ajuntament. Durant l'acte, en el qual també hi van prendre part diverses entitats, també hi va haver
un actuació musical a càrrec de la Rondalla de les Roquetes.
Dures hores mes tard, també es va fer la tradicional ofrena floral a la plaça Catalunya de Ribes. En
aquest cas, l'acte va comptar amb la participació de la Coral del Casal d'Avis.
Tan a Ribes com a les Roquetes, l'ofrena floral es va cloure amb una cantada conjunta de tots els
presents de l'Himne dels Segadors.

Un camió contenidor surt de Ribes amb ajuda humanitària per Nicaragua
El passat divendres, 30 de juliol, el grup de joves voluntaris de la parròquia de Ribes van carregar un camió
contenidor amb tot el material recollit en la darrera campanya del projecte pro-nicaragua i fer-lo arribar al seu
destí.
En aquesta ocasió, el contenidor es va omplir amb prop de 500 caixes de material, entre les quals hi havia
material didàctic i escolar, llibres, màquines d'escriure, un motocultor, ordinadors, roba d'estiu, etc.
Aquest és el quart any que es fa un enviament d'aquestes característiques, d'ençà l'any 1996 un grup de
joves de la parròquia de Sant Pere, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, van iniciar una
sèrie de projectes d'ajuda a d'altres comunitats pastorals més necessitades. El primer projecte va ser
enfocat a la comunitat parroquial de Sta. Clara de Cuba. Després, les altres aportacions han estat destinats
a la població de El Rama de Nicaragua i especialment a la comunitat missional de les Germanes Caputxines.
No obstant, també s'han fet d'altres actuacions puntuals per a Guatemala, Kosovo i Colòmbia, o fins i tot, a
localitzacions més properes com el Cottolengo o a menjadors d'acollida a través d'altres ONGs.
El grup de joves voluntaris de la parròquia de Ribes té previst seguir treballant a favor de la solidaritat del país
de Nicaragua tot enfortint la feina no només dels seus voluntaris sinó d'altres poblacions com Sabadell i
Barcelona. Per això, un dels seus objectius més immediats serà la difusió del grup en diferents exposicions
i fires arreu de Catalunya.
Més informació: http://projectenicaragua.ya.st
Magí Casas Puig: ma4gico@hotmail.com
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Notícies

Les ofrenes florals protagonitzen els actes institucionals de la Diada

COSTUMARI CATALÀ

DE JOAN AMADES

Referent a la pluja d'aquest mes, la dita popular
ens diu:

També us fem esment de refranys relacionats
amb l'agricultura:

Bon temps pel setembre, millor pel desembre.
Pel setembre, els trons, ni dolents ni bons.
El setembre s'enduu els ponts o eixuga les
fonts.

Si el setembre no té fruita, l'agost s'emporta
la culpa.
Sol setembrer, madura el codonyer.
Pel setembre, a collir ametlles.
Pel setembre, qui tingui llavor, que sembri.

Setembre també compta amb un refranyer
relacionat amb el vi:
Des del setembre a l'agost, beu vi vell i no
beguis most.
Pel setembre, vi per vendre.
Setembre assolellat, bon vi assegurat.
Setembre molt humit, molt vi, però aigualit.
El setembre és veremador, i es fa vi, el bo i
millor.

La temperatura d'aquest mes comença a
fer-se desfavorable per a la navegació. Les
boires també són presagi de ventades desfavorables:
Boires de setembre, vent per sempre.
Boira setembral, garbí i gregal, i, si massa en
fa, llebeig i mestral.
Pel setembre, acaba la nansa i llença l'artet.
El setembre passat, deixa la mar per navegar,
però no per pescar.

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Oficina Atenció Ciutadana
Policia Local
Policia Local (urgències)
Policia Guardia Civil
Aigües Sant Pere de Ribes
Ambulàncies emergència
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Bombers (Vilanova)
CAP Ribes
CEIP El Pi
CEIP Els Costerets
CEIP Riera de Ribes
Centre de Mediació Social
CPEF Can Puig
Escola Municipal d’adults

93 896 73 00
902 076 760
93 896 73 37
900 700 091
93 814 70 50
93 896 47 16
061
93 896 40 20
93 815 00 80
93 896 27 94
93 896 02 95
93 896 10 01
93 896 15 85
902 076 760
93 896 32 44
93 896 15 38

Deixalleria
FECSA (averies)
FECSA (informació)
Gas Natural (averies)
Gas Natural (informació)
Hospital Residència Sant Camil
IES Can Puig
Jutjat de Pau
OALGT Ribes
Oficina de Turisme
Parròquia Sant Pere
Ràdio Ribes
Servei Gratuït Recollida Mobles
Servei Local de Català
TV Ribes (GER)

SERVEIS DE TRANSPORTS
“PLANA”

Per mès informació

93 814 58 48

“MONBUS”

Per mès informació

93 893 70 60

93 893 51 11
900 74 74 74
900 73 73 73
900 750 750
900 760 760
93 896 00 25
93 896 23 18
93 896 32 55
93 896 33 14
93 896 28 57
93 896 01 97
93 896 08 26
902 076 760
93 896 48 84
93 896 12 00

