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De mica en mica anem afegint al nostre llistat de col·laboradors més persones interessades en aportar alguna cosa a l'Altaveu. Donem la benvinguda a Miquel Cuadras.
Ens calen col·laboracions!! Tantes com vosaltres ens vulgueu oferir. Pretenem un mitjà
popular on tothom es vegi reflectit d'una manera o d'una altra. Això si, com sempre,
intentant deixar apart la política. Hi ha tantes coses interessants a Ribes: personatges,
anècdotes, retalls d'història que encara tenen noms i cognoms que ens sembla apassionant conèixer i a vegades difícil d'escollir entre unes i altres.
Per una altra banda Ribes és viu: la Festa Major, actes i celebracions treuen la gent
al carrer i a nosaltres ens agrada ser-hi per recollir imatges, a vegades ben curioses.
Quan un poble és capaç de mantenir les tradicions, sovint una imatge antiga es diferencia ben poc d'una d'actual. La diferència és que l'antiga forma part de la nostra història i l'actual encara no.
Un cop més agraïm sincerament als nostres col.laboradors publicitaris la confiança
que ens demostren número rere número.
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de Ribes

va estar amb tots vosaltres a la Festa Major de Sant Pau.
Actualment la comissió de festes i les entitats culturals, els clubs esportius,
els balls populars i els músics treballen per una festa d'avui i de sempre,
però sobretot que representi a tota la nostra comunitat. Els tímbals i les
gralles, les sardanes de les cobles, el foc dels diables i el drac ens han
quedat a la memoria però el nostre col.laborador Miquel Cuadras ha retratat
en un article els instants que no oblidarà de Sant Pau 2005.

Com cada any, la Festa
Major d'hivern ha arribat
per brindar-nos un curt
però entranyable descans.
Sí, potser és cert que en
algunes comarques de la
rodalia la festa hivernal
és coneguda com la Festa
Major "petita", però no
crec que aquest adjectiu
sigui apropiat per a la
nostra primera festivitat,
ans el contrari: la Festa
Major d'hivern és un
autèntic bullici de gent,
colors, música i sentiment dignes de la millor
lloança. Tot i que aquest
any les baixes temperatures també han estat
notícia, no hi ha fred que
pugui fer desistir a un
poble de celebrar tan
antiga festa i tradició.

Tot comença el 22 de gener, quan Josep-Lluís
Palacios anuncia solemnement l'inici de l'esperada
festa per donar pas al popular correfoc amb tot el seu
esplendor i desenfrenat ritme. El diumenge una
sardana i, per fi, el dia 24. Dia que sobtadament és
tallat per una ràfega de trons eixordadors. És la traca
que anuncia el començament d'una de les festes més
grans del poble, la Festa Major de Sant Pau. Durant
tot el dia els balls populars desfilen pel poble enamorant a la
multitud que ha sortit al carrer per a presenciar tot un
esclat de balls, espectacle i foc. La nit arriba però la
gresca no vol dormir, i és que tot el jovent del poble
ha estat esperant el fi del dia per acudir en massa al
famós ball de vigília.
L'esdeveniment ha succeït altre any al Pavelló
Polisportiu, que va ser expressament habilitat per
atendre les necessitats del públic i per a rebre les
orquestres "Aquàrium" i "Mitjanit", que varen fer ballar
fins a l'extenuació a tot aquell que creués l'entrada
del recinte.
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I finalment el dia assenyalat, el 25 de gener. Ja des de tres quarts de vuit del matí
recomença la cercavila que, acompanyada pels grallers, meravella als espectadors
altra volta. Quan falten uns minuts per a les nou, tots aquells que encara s'aguanten
després d'una nit sens descans, emprenen el pas cap a l'ermita de Sant Pau. Sigui
pel sentit del deure o per la falta de necessitat de dormir, sembla ser que ni cercavila ni
públic ha sofert massa baixes, ja que hi ha una immensa quantitat de gent que es
dirigeix cap a Sant Pau. Un cop fet el cim, el mossèn Jesús Mañé presideix una missa
a l'ermita per aquells que hi vulguin assistir i una banda toca per aquells que prefereixin
un esmorzar que, de ben segur, consistirà en un sabre de Sant Pau i una mica de vi
del país (entenent com a país les terres catalanes, és clar). Per acabar s'inicia la baixada de Sant Pau sense cap més incident del que una ruixada d'aigua pugui
solucionar i la cercavila, tremolant pel fred, s'acomiada de la festa amb una última
exhibició i amb una traca final.

Així doncs conclou la Festa Major d'hivern i el
poble torna a la normalitat. Haurem d'esperar fins a
l'estiu per a poder tornar a gaudir de tot un
desplegament d'aquest caire i magnitud (no, el
Carnaval no és rival). L'espera es farà llarga, però
sempre val la pena ser pacient quan la recompensa
és una combinació tan perfecte de diversió, tradició
i foc. Qui deia que aquesta era la festa petita?
Miquel Cuadras
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El bon menjar
per Pepita Rosell
( la “petita” de Ca l’Eriço)

Cassola de pescador
del Serrallo
Ingredients per a 6 persones:
6 talls gruixuts de lluç
6 talls gruixuts de rap
18 llagostins
½ kg. de musclos
3 patates grans
Romesco:
4 llesques finetes de pa
2 tomàquets madurs
4 grans d'all
2 nyores
10 ametlles torrades
10 avellanes torrades
1 gotet de conyac o vi blanc
¾ litre de brou de peix
Sal i oli

Preparació:
Prepararem el romesco fregint les llesques de pa, els tomàquets, els alls i
les nyores.
Un cop fregit i treta la polpa de les nyores ho posarem tot dins del morter afegint les ametlles, les avellanes i la sal.
Es pica tot ben picadet (ho podem passar-ho per la batedora, si és que ens
agrada molt fi).
Salarem el peix per les dues cares.
Posarem oli en una cassola de fang per sofregir la salsa només
un minut.
Afegirem el conyac i un cop reduït, el brou de peix ben calent.
Quan arrenqui el bull tirarem les patates trossejades. Les deixarem bullir
5 minuts.
Desprès posarem els talls de rap i els deixarem bullir 10 minuts més.
A continuació afegirem el lluç i els llagostins. Passats 5 minuts posarem els
musclos i ho deixarem tot plegat 5 minuts més.
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La Font, el centre de Psicologia i Logopèdia de Ribes
A partir d'ara la gent de Ribes ja no ens haurem de desplaçar a l’hora de buscar un
assessorament i un treball integral de psicologia i logopèdia, ja que ha nascut un centre
que per mitjà d'un equip de professionals multidisciplinar compta amb experiència en
aquests camps. És "La Font, Psicologia i Logopèdia", el primer centre d'aquestes
característiques a Ribes, i està situat al carrer Les Planes, a prop de la Plaça de la Font.
L'objectiu d'aquest nou projecte, és ser una font de benestar i salut psicològica i logopèdica
a Sant Pere de Ribes. Per tant doncs, és un espai destinat a totes les persones que necessiten
psicoteràpia individual (per aprendre nous aspectes de sí mateix/a), o teràpia de parella (per resoldre dificultats de convivència o disfuncions sexuals que precisen tractament psicològic), o bé els manca un mediador en la resolució de
conflictes (que faciliti la negociació entre persones en disputa, com ara veïns, o parelles en situació de divorci conflictiu).
També es beneficiaran dels seus serveis les persones que requereixen tècniques de comunicació i rehabilitació de les
dificultats de la parla i del llenguatge oral o escrit (dirigit tant a infants, com a adolescents i adults, des d'una perspectiva
global), i s'oferirà un espai per a la reeducació de les dificultats en l'aprenentatge escolar (proporcionant un recolzament
especialitzat per tal d'optimitzar les potencialitats individuals, oferint tècniques d'estudi, estimulació i suport escolar).
També hi poden trobar el seu lloc les empreses que necessiten un servei tècnic de selecció de personal, o bé aquelles
persones que cerquen serveis d'orientació professional i vocacional (dirigit sobretot als joves amb dubtes davant el seu
futur, o als adults que es troben en un moment de canvi en la seva situació laboral).
D'altra banda, "La Font, Psicologia i Logopèdia" anirà organitzant tallers amb l'objectiu de treballar aspectes de caire
emocional i socio-afectiu, dirigits a infants i joves (treballant temes com per exemple: la violència, la pau, la negociació,
la mort, etc.) i altres dirigits als adults (centrats en temes com: l'autoestima, els sentiments de culpa, la ira, el dol, etc.).

C/ Les Planes, 2 , baixos - Tel. 93 896 45 97 - 649 620 659 - 08810 Sant Pere de Ribes
CHOCOLAT MASSAGE: únic, màgic, irrepetible.

És el massatge que et mima. Deliciós moment hedonista i una autèntica immersió total multisensorial
de benestar físic i mental: una temptació a la que es impossible resistir-se.
Les sensacions i els efectes del massatge de xocolata són especialment gratificants: a més de donar
serenitat i relaxament, hidrata i nodreix la pell del cos.

CACAU FONT DE FELICITAT: ric en efectes positius.

El cacau actua tant a nivell físic com psicològic. Ajuda a produir endorfines, les "substàncies naturals de la felicitat"
que poden augmentar l'activitat de la serotonina, la neurotransmissió que afavoreix el bon humor.
Té un gran poder antioxidant i aporta principis actius de gran importància per al nostre metabolisme:
Sals minerals: principalment, ferro, magnesi, fòsfor, potassi, calci i sodi, però en menor quantia. L'elevada concentració
de magnesi, fòsfor i calci composa una combinació perfecta per als tractaments contra l'atonia i el relaxament dels
teixits, ajudant a més a més a la millora de la circulació.
Vitamines: indicades per als tractaments nutritius, hidratants i suavitzants per a tot tipus de pell.
Polifenols: antioxidants i antiradicals. Intervenen en els tractaments estimulants i antienvelliment.
Flavonoides: vasoprotector, útil en els tractaments drenants ajudant a millorar la cel.lulitis edematosa i les retencions hídriques.
Teobromina i cafeina: estimulant i reductora. Actua contra les adipositats localitzades, energitzant i revitalitzant.
Actua com a calmant i antiestrés.

Anuncia-t’hi
93 896 41 72

1

5

6

4

2

3

5

El carnaval a Ribes és una festa antiga, amb tradició i original.
Les societats varen desenvolupar el seu programa d'actes i es
van trobar el dissabte a la nit a les comparses de mascarots i
disfresses pels carrers del poble.
Un fet que ha condicionat fins a certa mesura l'afluència de públic
aquest últim Carnaval ha estat, sens dubte, el clima. No només
un fred glacial ha torturat als ocupants de les carrosses, sinó que
una inoportuna però, per sort, lleugera pluja ha penetrat als
ossos de tothom que s'atrevís a sortir al carrer. Tot i així les
carrosses han desfilat segons els plans previstos, mostrant-nos
un gran ventall de disfresses i sorprenent-nos amb un humor i
originalitat pocs cops vistos. Follets, ninots de prova, boles de
billar, "samberos" o "Michaels Jacksons" són només un exemple del
que es va poder veure durant part de la tarda i de la nit del passat
dissabte 5 de febrer. La tarda era el carnaval per a la mainada dels
Xulius i les Comparses de Mascarots i Disfresses ho organitzava el
GER a la nit i veiérem les disfresses de gat (reivindicant el català),
mims, hawaians, víkings, proves científiques en la construcció de
cotxes, bombolles de xampany i tot el que es volia, que no fos un
muntatge turístic; i després Ball de Disfresses a la Nau Pere Vall i
Soler.
A la nit ja havent acabat la desfilada, s'obren les portes de El Local.
Allà dins una remarcable varietat de temes musicals i un ambient festiu
són els protagonistes. La nit discorre segons cada any
amb només alguna trifulga espontània provocada per
joves "massa contents", però no suposa cap mena de
problema ni se'n fa ressò. Un bon ambient es manté fins a
les cinc o les sis de la matinada, hora que la gent comença
a abandonar la sala per a deixar enrera a una nit tan màgica com és la del Carnaval.
Però el Carnaval va ser més que tot això l'arribada del
divendres amb un bon discurs a la plaça de la Vila, les
comparses de dimarts a la nit, amb fanfàrries, caramels,
tradició, nois, escoles i tota la plaça plena de comparsers:
com fa setanta anys!!!

Imatges del Carnaval 2005 que va iniciar-se el 4 de febrer amb l’arribada de S. M. Carnestoltes. Podem veure les Comparses, acompanyats de les
“fanfàrries”, del dimarts de Carnaval: un acte amb tradició a Ribes. I altres actes per a la mainada de les escoles. A més a més totes les entitats
tenien el seu programa de Carnaval.
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FUTBOL
L'entrada en el món de l'esport femení no ha pogut ser millor pel
Club Deportiu Ribes.
En el passat estiu, l'entitat que està a punt de començar els treballs de celebració del cinqüentenari de
la seva fundació va començar a posar els ciments per crear un equip de futbol femení a Ribes.
Inicialment i com és habitual en el CD.Ribes el que es volia era crear un equip de futbol onze femení federat. La manca
d'instal·lacions esportives a Ribes va ser un dels motius principals que van fer que el club es decantés finalment per la
creació d'un equip femení de futbol sala. El camp de futbol del Bosc de Plaça està ja prou saturat d'hores amb els equips
de futbol base escolar, futbol base federat i futbol sènior, amb un total de 14 equips de futbol, que disposa el CD.Ribes
i on també comparteixen camp amb un altre entitat ribetana, la Penya Ribes.
El Club Deportiu Ribes gestiona les pistes poliesportives del Bosc de
Plaça i el Camp de Futbol des de fa ja algunes temporades. Els impediments però van seguir ja que la pista de futbol sala existent no compleix
la normativa federativa, l'entitat va aconseguir finalment que l'Ajuntament
pintés la pista de patinatge, ja que aquesta compleix les mides exigides
per la Federació, com a pista de joc de futbol sala, éssent aquesta la que
les jugadores del femení del Ribes juguen els partits de competició els diumenges al mati, tot i que tenen d'entrenar a la pista de futbol sala ja que
la de patinatge està normalment utilitzada per les entitats Ribes Club Patí
i Club Patinatge Artístic Ribes.
Marta, Rosi, Roser, Judith, Laura
Sentades : Sheila, Sònia, Irene i Ana (delegada)

L'equip de futbol sala femení del CD.Ribes encapçala des dels inicis de la
competició la classificació de segona divisió catalana de la Federació
Catalana de Futbol.

L'equip està entrenat per en Xavi Ciré que ja coneixia part de les components de la plantilla ribetana
ja que fa alguns anys va coincidir amb algunes d'elles en un equip, ja desaparegut, de futbol onze que
havia existit a Sitges.
L'equip de futbol sala femení federat del Club Deportiu Ribes està composat per : Tània, Rosi, Vane,
Marta, Roser, Judith, Laura Guillem, Sheila, Sònia, Irene, Carme i Eli. La delegada de l'equip es l'Ana.
Xavi Ciré (entrenador)

La característica principal de totes les components de l'equip i també de l'entrenador, en Xavi Ciré es
la constància en el treball, la presència sempre en tots els entrenaments (2 dies per setmana) i la
voluntat d'adaptació de les jugadoras que provenien del futbol onze en el futbol sala. Tot junt ha donat
els resultats que es produeixen setmana a setmana, éssent actualment l'equip ribetà el màxim canditat a l'ascens de categoria.
Una de les peces claus i impulsora del projecte és la ribetana Judith Garcia que a més es la capitana
de l'equip. A més les jugadores del Club Deportiu Ribes compten amb l'sponsorització de supermercats condis, gràcies també al treball d'una de les components de la plantilla, la Marta Ferret.

Judith Garcia,
la capitana de l'equip.

El projecte del futbol sala femení del Club Deportiu Ribes no es vol aturar amb aquest equip i la intenció
es aconseguir aquest any pujar de categoria aquest equip sènior femení per poder la propera
temporada crear un equip de futbol sala femení base i un sènior b.
De moment la crida ja està començant a donar els seus fruits amb la
incorporació d'alguna jove ribetana que ja està inclosa amb aquest equip
com la Laura Guillen o també amb la presència també d'altres ribetanes
que es podran inscriure en l'equip de futbol sala femení de base.
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´
UN CABALLO A TU MEDIDA

Per als més petits i també per als no coneixedors d'aquest món, Sira
Matas i Pilar Mena expliquen en aquest llibre una visió sobre el cavall
que, amb tota seguretat, animarà i instruirà als qui estiguin interessats,
despertant i potenciant aficions, a la vegada que donen a conèixer el
que, en principi, s'ha de saber sobre la cultura del cavall.
Editorial Lettera
L'ESCRIPTORA
L'ESCRIPTORA
SIRA MATAS (Sitges, Barcelona, 1977), ha estat vinculada als
cavalls des de molt petita, primer en el món de l'enganxada i desprès també en la disciplina de doma clàssica.
Des de 1999 dirigeix l'escola d'equitació "La Granja" a Sitges,
especialitzada en l'educació eqüestre dels més petits, des de la
base fins la competició.

Pilar Mena i Sira Matas

LA IL.LUSTRADORA
PILAR MENA (Barcelona, 1977), la seva inclinació pel
món de la il·lustració infantil la porta a crear el seu
particular llenguatge en aquest camp. "Un caballo a su
medida" és la seva primera publicació en el sector i la
culminació d'un llarg procés d'elaboració d'un imaginari
especialment dedicat als infants.
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Per Josep-Lluís Palacios

L' "Alejandro" i l'últim esquilador
“Alejandro" Margelí és un home que sempre ha treballat de pagès i també ha viscut al Palou. Recorda
els bons mestres, ha escoltat la gent gran i ha conegut el seu territori. El seu pare fou "l'Esquilet", un
dels socis de
El Local (Societat d'Agricultors i
Obrers), i aleshores el millor davanter centre de
Ribes, però a la vida familiar podem trobar-nos
amb Lerroux i Jaume Balmes, el xarel·lo i el sumoi,
l'Hospital de Solers i la batalla de l'Ebre, els matxos
i el pou de Jonquets...
El pare d' "Alejandro" Margelí Ràfols va
ser un dels esquiladors més coneguts de
Ribes. Coneixia l'ofici d'esquilar cavalls
des de petit. Després de la guerra va treballar de xofer d'autobús, però va deixar
ràpidament la feina perquè tenia un
esperit independent i volia una llibertat
absoluta en el treball. Això ho trobava
fent d' "Esquilet". No volia ser manat i a
més a més si un dia volia anar a caçar ho
podia fer. Són imatges de la transformació profunda del Ribes mil·lenari.

L'avi Tomàs, "l'Esquilet"
El seu avi era Tomàs Margelí i va venir a
Ribes, junt amb el jove Monterde, des de
les terres de Terol. Eren esquiladors i ho
feien amb cavalls, ovelles, matxos, muls,
rucs, mules i eugues. Tota classe de
bestiar. Ho realitzaven a totes les masies
i cases del poble i sempre anava a peu.

També treballaven a Canyelles, Sitges,
Vilanova i Vilafranca. I de tant en tant es
feia una escapada a la Granada. Era un
ofici antic ja aleshores i actualment no se
sap ben bé tot el que feia un esquilador.
Al sarró del seu treball portaven diferents
eines com ara estisores per fer ratlles per
a la cua del cavall (es feia per fer bonic)
o tisores que arriben fins a la pell de l'animal. També utilitzaven el torçador per
posar al morro a la bèstia que tirava guitzes. Sempre tenien les cames lligades
perquè donaven coces.
"Els de les estisores eren com artistes”
-ens explica. ”Ho feien tot a mà i el pare
que en sabia molt, ho feia tan bé que
tots els que tenien un animal el cridaven.
Això s'ha perdut". També portaven
màquina per esquilar, a vegades tot, a
vegades la meitat. I d'altra banda màquines d'esquilar les potes. I tot ho feien per
arreu; a la Masieta, can Ramon -no t'oblidarem mai, Josep!-, Montgròs, can
Martí...

El jove del mig és l’ ”Esquilet”, el pare
d’ “Alejandro” Margelí a Ribes sobre l’any 1918.

Els matxos tenien molt de pèl i suaven. Si en portaven podien agafar
alguna pulmonia, per aquesta raó
quan descansaven els tapaven amb
una manta. Aleshores qui es preocupava dels seus animals els volia ben
esquilats i quan arribava setembre
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tothom ho feia. Quan no s'esquilava
tant era a l'estiu perquè era una
temporada que el pèl creixia molt.
Les ovelles també les esquilava, però
no tant. Sempre al corral de les ovelles
com ara el corral de can Giralt (que ja
no hi és). I és que abans a tota casa hi
havia el seu corral.
De fet "l'Esquilet" ha estat l'últim esquilador d'animals de Ribes. Els seus
pares van arribar a Ribes a principis
del segle XX, junt amb la família
Monterde (aquesta és una altra història: només cal recordar que Pau
Monterde va ser l'arquitecte del
Pavelló Poliesportiu de Ribes, però a
més a més va dirigir l'Institut del
Teatre).

L'oncle i Alejandro Lerroux
Ara ha arribat el moment d'explicar
una cosa que em va intrigar des del
primer moment. Vaig parlar moltes
hores amb "Alejandro" Margelí i tot
reflexionant tranquil·lament no vaig
perdre ni un segon per anar-lo a veure
i preguntar-li el per què del seu nom.
Margelí és diu "Alejandro" perquè el
seu nom fou escollit pel seu oncle i

padrí que també es deia així, però,
com a homenatge al polític republicà
Alejandro Lerroux. Lerroux va arribar a
Catalunya a principis del segle XX i
molt aviat va desenvolupar un moviment polític republicà, organitzat
modernament, amb participació obrera i diferent aleshores de tot el que
existia i va tenir èxit immediat i, en
ocasions, important, però els estudis
actuals ja no dubten gaire de que moltes decisions de Lerroux estaven totalment relacionades amb els ministeris
de Madrid de l'època. No cal dir, però ,
que diferent era la personalitat d’aquell lider
polític i la vida dels obrers i pagesos
catalans. Encara que abans els noms
els decidia el padrí i si ho feia així era
perquè admirava algú.

El seu germà, els llibres i
l'escacs
Els avis paterns del nostre Margelí
foren Tomàs Margelí i Rosalia Olivella
Pellicer. El seu pare Josep va néixer al
carrer Nou l'any 1904 i es va casar
amb Maria Ràfols Planes (de can Pau
Comas) nascuda el 1905. Varen tenir
dos fills: el nostre "Alejandro" i Tomàs.
El seu germà Tomàs va néixer
l'any 1931, poques hores després
de proclamar-se la Segona
República, així els hi van comunicar a la
casa de la Vila.
Tomàs Margelí va tenir a l'escola
el mestre Sardà i un dia li va dir
que no calia que vingués més per-

què sabia tot el que es feia a l'escola. Vivia només per llegir. El
seu germà recorda les biografies
de Francisco Pizarro i Carles V,
però sobretot "El criterio" de
Jaume Balmes, obra que admirava profundament des dels 15 anys. També
anava a can Pasqualí on la mare
d'en Manel els llegia tota classe
de llibres. També tenia un altre
amic de can Giralt amb el qual
compartien la lectura. I és que si
tenia un diner comprava un llibre,
a la nit llegia: vivia només per llegir. També li agradava molt el joc
d'escacs i sempre jugava amb el
seu
amic
Joan
Baqués.
Malauradament Tomás, ens va
deixar el 1950 quan només tenia
19 anys.

Els padrins i el pare, a la
guerra
Un altre fet dur, però anterior, va ser el
que li va passar al seu oncle i padrí a
la guerra. "Alejandro" Margelí Olivella
era l'home que s'encarregava del pou
d'aigua de can Quadres de la Timba i
can Mestre que omplia el dipòsit del
Palou i després es distribuïa per tot el
nucli urbà. Va anar a la guerra, al front
de l'Ebre i mai més s'ha sabut què li
va passar (com a mils i mils de catalans).

Una fotografia dels anys 30 a la platja. D’esquerra a dreta: Magí Giralt (de cal Senyor “Ernesto”), el metge
Cristòfol Cuadras, Josep Cuadras (el llarg de ca l’Espetec: professor sempre), el metge Nemesi Pascual i
l’esquilador Josep Margelí. Assegut: Eduard Serarols de cal Cabastrillos.
Una observació: els guants que porten tant Cristòfol com Nemesi.
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Durant la guerra, la seva padrina
Irene Ràfols Planas va treballar a
l'Hospital de Solers, on col·laborava
amb el futur empresari Rovira, important centre sanitari que atenia a tots
els carrabiners.

Placídia. Sempre ha estat pagès tot i
que a vegades també ha anat a buscar
farina cap a Carinyena. Treballant la
terra ho ha fet en terres de parceria
que en principi els contractes suposaven
meitat i meitat i en els últims 15 anys
de treballs es va arribar a l'acord de ¾
parts per al pagès i ¼ part per al propietari de la terra. Abans va ser a escola
fins els 12 anys i encara guarda un bon
record del mestre Mesía. Hi tenia "molt
bona relació i ens ensenyava molt.
També a vegades ens explicava coses
de la guerra sobretot en un grup de
repàs".

L’ “Esquilet” va fer la “mili” a Melilla i sempre
fou conductor de vehicles perquè hi havia poques
persones que ho podien fer. Està dret, al mig,
en una imatge del 7 d’abril del 1926.

El conflicte bèl·lic també va afectar
directament al pare d' "Alejandro".
Josep Margelí va participar en els
últims temps de la guerra i va ser testimoni d'un fet bèl·lic que va afectar al
soldat ribetà Joan Bonada. Estaven
en un canyissar i al seu company li
va caure un "bus" (que finalment va
acabar amb la seva vida).

"Alejandro" Margelí, pagès
del Palou

El nostre "Alejandro" Margelí Ràfols
va néixer l'any 1935 i és un home del
Palou que viu al carrer de Gal·la

Gori (davant dels Masets), travessa
tota la muntanya i els noms de terres
que explica. I els ocells que agafaven
amb en Salvador Buldó i en Josep
Margelí jugant a futbol davant de can
Peret Macià fins a la carretera de
Sitges.
Tot pensant amb "Alejandro" des del
Palou medieval, he gaudit de la vinya
i de la mar Mediterrània. Però les
nostres terres no només s'han de contemplar. Perquè els pagesos ribetans
ja varen trepitjar la terra fa més de
1000 anys.

Però quan era molt jove escoltava a les
persones velles. Li explicaven tot a la
vinya o a ca la Paula jugant al truc:
"Les respecto molt i les escolto perquè
saben més que els joves. I veia que
tenia molta raó. He estat tossut, però".
En el treball de la vinya Margelí ho ha
fet tot .Al principi era molt pesat.
Sempre tot manual ja que era el món
d'aleshores d'un pagès: llaurar, tot
caminar, cavar... Només va treballar a
Ribes amb raïm xarel.lo (blanc); i
carinyena i sumoi (negres).
Poc a poc es va coneixent a
"Alejandro" Margelí, un pagès, una
persona amb qui podríem estar parlant dels bolets que li agraden (rovellons o cames de perdiu), de noms de
llocs com el Pou de Jonquets (ple de
joncs i que servia per donar aigua als
matxos) o la pixarada de la llepa
(o gepa), que ens explica que era una
bruixa o les dues fures que van des
de la cova Negra fins al forat de sant
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Josep Margelí, l’ “Esquilet”, en un retrat realitzat
al carrer Canalejas número 5 de Melilla.
(foto: Ricardo Gómez)

Salut

per Olga Ruiz Lodriguez

L A INCONTINÈNCIA URINÀRIA - UN PROBLEMA AMAGAT
La incontinència és la pèrdua d'orina que es produeix involuntàriament, generalment
al realitzar un esforç o en altres ocasions es produeix la fuga sense donar temps a arribar al lloc apropiat. Afecta a un gran nombre de la nostra població, essent més freqüent en la dona per la seva anatomia, la influència hormonal i les situacions d'embaràs, part i post-part.
Es produeix per debilitat dels músculs que formen el sòl que tanca la pelvis en la seva
part inferior: la pelvis és un conjunt d'ossos que formen com una cistella i que en el seu
interior es troben els òrgans interns com la bufeta, el final dels budells i l'úter en la
dona. Aquests músculs són els que faciliten la força de l'esfínter, serveixen per esmorteir les pressions en l'interior de l'abdomen, als esforços i mantenen els òrgans en el
interior de la pelvis. Si aquests músculs estan en perfecte estat permeten que al
omplir-se la bufeta l'esfínter tingui més potència que la pressió que produeix la bufeta
plena i no surti l'orina a l'exterior.
La pèrdua d'una gota o tenir que fer servir protecció, és signe de que la funció de continència no funciona
al cent per cent.
Quan s'augmenta la pressió dins de la cavitat abdominal pressiona la bufeta i aquesta fa que tingui més força que la que
l'esfínter és capaç de superar. A més, cada augment de pressió incideix sobre els músculs que cobreixen el sòl de la pelvis, perjudicant la seva capacitat de contracció. Tot això sol passar al fer esport, tennis, footing, aerobig, exercicis de gimnàstica, sobretot abdominals, encara que uns més que altres.
S'aconsella realitzar una revisió i posterior reeducació dels músculs del sòl pèlvic i de les pressions abdominals abans d'iniciar
qualsevol pràctica esportiva i tonificar-los, sobretot aquelles dones que estan en situació de risc com són les dones després del
part, ja que es produeix una distensió d'aquests músculs i s'han de tonificar i reeducar per evitar problemes posteriors, les esportistes, ja que quan fan exercici augmenta considerablement la pressió dins de la cavitat abdominal i les que estan al voltant de
la menopausa per l'acció que la disminució hormonal realitza sobre els teixits i aquests perden força.
La reeducació o tonificació d'aquests músculs ha de passar necessàriament per una percepció interna. Els exercicis que
poden realitzar-se sense aquesta acció són fàcils de confondre amb la contracció de glutis, adductors o altres i la pràctica dels mateixos pot resultar ineficaç.
Existeixen diverses tècniques de tractament aplicades per a cada situació tot depenent del mal funcionament de les
determinades estructures: tonificació de sòl pèlvic, reeducació de les
pressions intraabdominals a l'esforç
o la gimnàstica hipopressiva.
El mètode de gimnàstica hipopressiva actua sobre l'abdomen creant
una faixa abdominal en la part inferior que subjecta i a més disminueix
el volum de l'abdomen; no treballa
els músculs abdominals i evita l'augment de pressió en l'abdomen que
incideix en el sòl pèlvic, tonificant-lo
i flexibilitza el diafragma respiratori
millorant la respiració.
Aquest tipus de gimnàstica es practica individualment en les primeres
sessions fins integrar el mecanisme
d'acció. Després es pot realitzar en
grup.
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II XATONADA
POPULAR INFANTIL
Sant Pere de Ribes
22 de gener de 2005
Què és el xató? El xató és una amanida fresca que es menja com a primer plat quan és el temps de collir les escaroles (és clar, n’és un dels ingredients principals). La gràcia d’aquest plat és la salsa, què li dona el nom, i el bacallà.
La recepta
El xató de Sant Pere de
Ribes
(ingredients per a 4 persones)
Per a la salsa:
35 ametlles torrades
12 avellanes torrades
2 grans d’all escalivats
3 tomàquets escalivats
2 llesquetes de pa fregit
6 nyores escaldades
1 bitxo petit
2 grans d’all crus
Oli d’oliva, vinagre i sal
Per al plat:
2 escaroles
150 grams de tonyina esqueixada
200 grans de bacallà esqueixat
6 filets de seitons
50 grams d’olives negres
50 grams d’olives arbequines

Com es fa el xató? El xató només té un secret: la seva salsa. Perquè us quedi un bon xató per llepar-se els dits us expliquem a continuació com es fa el xató de Sant Pere de Ribes. Un consell: poseu-hi moltes ganes i molt d’amor.
Preparem la salsa
En un morter fem una bona picada,
millor espesseta, amb els grans d’all,
un pessic de sal, les ametlles i les
avellanes. Tot seguit hi afegim les
nyores, el bitxo, els tomàquets i el pa
fregit, fent que lligui amb un raig de
vinagre i un fil continuat d’oli. Sempre
la podem fer més clareta amb una
mica de vinagre.

Preparem el plat
En una safata hi posarem tots els
ingredients i els barrejarem amb la
salsa (en guardarem una mica per
decorar el plat amb alguns talls de
bacallà, seitons i olives que els posarem pel damunt). En acabat, només
ens resta gaudir del nostre xató...
BON PROFIT!!!
Organitzat per :
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En canviar d'any i per tal de seguir l'ordre amb el que vàrem començar la secció "Ara fa ... anys"
tornem a dir que fa 18 anys per poder fer ressò del que va passar l'any 1987.

JAUME GABALDÀ, PAS A PAS
Parlar amb Jaume Gabaldà és com viure la pel·lícula
imaginària de l'atletisme ribetà. Així ho sabíem i per
això l'hem anat a trobar. Ens seiem a l'hora convinguda
i encetem una conversa al llarg de la qual van sorgint
espontàniament anècdotes i records, alguns coneguts,
d'altres no per ignorats, menys interessants.
M'ensenya unes fotografies i em comença a parlar
dels inicis.

qualsevol esport. Quan nosaltres vàrem començar només hi
havia futbol. Vàrem buscar una alternativa a aquella situació que
va ser l'atletisme. L'atletisme és, però un esport individual i la
gent a cops es cansa. Un problema que hem d'afrontar
és que sovint, quan aquest jovent acaba l'escola, deixa
l'esport. Per molts aquí s'acaba l'atletisme".

"Tot va començar a l'hivern del 1967-68 en què un grup de
jovent que teníem 17 o 18 anys vàrem organitzar la primera
cursa popular. Aquesta no va ser una activitat aïllada sinó
que va anar emmarcada dins un conjunt d'altres activitats de
caire cultural que van ser els antecedents immediats del
G.E.R. Aquesta cursa, de caràcter local, la va guanyar en
Ricard Fontanals. D'aquí va fitxar per un equip de Vilanova
i en poc temps va batre tres rècords comarcals. A partir d'aquí i
ja com a secció d'atletisme del G.E.R. hem organitzat curses
populars cada any, de manera ininterrompuda i en les quals
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Xavier Miret i Coll

LA PICOTA; UN EXEMPLE DE LA
PARTICIPACIÓ DE RIBETANS EN
EL COMERÇ CUBÀ
Sabíem que aquesta empresa tabaquera de Santiago de
Cuba era, probablement, la més important de les posseïdes
per ribetans a l'illa caribenya de Cuba. Ja en el programa
de Festa Major de juny de 1986 aparegué publicada la
fotografia de la fàbrica de La Picota i una reproducció del seu
paper timbrat. La sorpresa va ser descobrir que a Santiago de
Cuba encara es recorda l'existència de la fàbrica. A la
vivenda de sobre l'antiga fàbrica hi viu Efrain Díaz
Guillaumes amb la seva família. Ell és net de Miquel
Ramon Guillaumes i Planes, darrer propietari de la fàbrica i home meticulós que deixà per a la prosperitat un petit
historial de la Picota. Mercès a aquest document, que la
família Díaz amablement ens mostrà, hem sabut que la
marca de la Picota va tenir més de 70 anys d'existència i
que foren diversos els ribetans que la posseïren
traspassant-se-la d'uns als altres. La fàbrica acusà els daltabaixos del comerç de la colònia i canvià diverses vegades
d'edifici, un cop per un incendi i d'altres per conveniència.
En 1850 el ribetà emigrant a Cuba Manel Pasqual fundà
a la Plaza de la Picota el primer establiment. La marca de
la fàbrica pren el nom de l'instrument per fer les execucions
públiques que hi havia al seu davant mateix i que avui es
pot veure a una sala del Museu Bacardí de Santiago. En
1870 continuà dirigint l'empresa Pere Pascual, germà del
fundador. En 1874 eren Agustí Punyet i Ramon Duran els
seus propietaris. En 1879 els socis capitalistes de l'empresa
eren Agustí Punyet, Rossend Carbonell i Bas, i Vicenç
Artigues i Comes. Entre 1893 y 1900 va ser propietat de
Joan Mestres i Vicenç Artigues. En 1900 passà a mans de
Ramon Mestre i Mestre, que entre 1906 i 1908 la compartí amb
Joan Guillaumes i Giralt, el qual quedà com a propietari únic a
partir de 1908. Els darrers empresaris de la picota foren el seu
cosí Isidre Jacas i Guillaumes i el seu fill Miguel Ramon

Festa major de Sant Pere 1969. Grup d'atletes ribetans esperant la sortida.

participa gent de tota la comarca".
El Cross de la participació.
Em comenta que anem pel XXI Cross de Sant Pau i per
la XIII Cursa Popular de Sant Pere. "Per Sant Pau es fa
una cursa per categories i per Sant Pere es fa una mena
d'homenatge a la milla. És una cursa més curta que solem
cloure amb un berenar popular."
Formar una base d'esportistes.
La secció d'atletisme del G.E.R. treballa aquest esport
en dos camps. Els més grans competeixen en curses
de fons i marató i fins i tot s'ha participat en diverses
ocasions en la marató de Barcelona. L'altra vessant és
l'esport escolar. En Josep M. Castany, en Joan Acuña
i el mateix Jaume Gabaldà s'ocupen d'aquest afer. "Els
escolars participen en competicions comarcals i intercomarcals.
Entrenem tot el temps escolar i dediquem la tardor i l'hivern pel
cross i la primavera per les proves de pista. La finalitat de
tot això és formar una base d'esportistes capaços de fer
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millorat amb l'adveniment de la democràcia i que "cal
treure'ns la sensació de victimisme ja que no estem
en el mateix país que fa 12 anys".

Guillaumes i Planes, els quals no solament continuaren
amb la fabricació de tabacs sinó que ampliaren el negoci
amb la producció de rom.
Cap a la dècada dels anys vint va plegar aquesta indústria,
mostra de l'activitat comercial que mols ribetans desplegaren
a Cuba, si bé no sempre amb la mateixa fortuna.

TERESA ABELLÓ i "Els moviments llibertaris".
Al seu entorn, la historiadora Teresa Abelló ens oferí una
visió general del moviment anarquista català de finals del
segle XIX, les seves connexions amb l'exterior i les seves
relacions amb els altres moviments obrers de l'Europa
vuitcentista, assenyalant les diferències i els enfrontaments
entre socialistes i anarquistes.
Teresa destacà el caràcter pacifista i reformista dels anarquistes catalans, contrari a la violència que propugnaren
els moviments àcrates francesos. A més a més, assenyalà l'important paper dels primers a la 2a. Internacional (18891896) i la seva voluntat associacionista i organitzativa.
Per últim, parlà d'un fill de sitgetans, en Tarrida de
Màrmol, un burgès i convençut anarquista que tingué una
rellevant projecció a l'exterior.

Xavier Miret i Mestre

Araceli Albà
La família Guillaumes, descendents dels últims propietaris de la
fàbrica La Picota a la seva casa de Santiago de Cuba (foto M. Giralt)
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UN MAGISTRAT, UN PERIODISTA I UNA HISTORIADORA, A
LES "XERRADES DE TARDOR"
LLUÍS SAURA i "La Situació actual de l'Administració
de justícia".
El magistrat exposà el seu tema a través d'un exhaustiu
informe que tractava les mancances de l'administració de
justícia a l'Estat Espanyol: la lentitud en el desenvolupament
dels processos, una burocràcia excessiva i la falta de
mecanització, entre d'altres.
La llei antiterrorista que qualificà d'anticonstitucional, i
l'esperança que tot el procés de modernització de l'administració
de justícia acabés consolidant-se d'una manera democràtica,
foren els altres punts tractats.
Lluís Carandell (Foto J.C. Mestre)

LLUÍS CARANDELL i els "Catalans a Madrid".
El tema que presentava resultà força atractiu per la gent
-així ho demostrà l'assistència d'un nombrós públic-, que
gaudí a més, de l'estil planer espurnejat d'anècdotes tan
característiques del conegut escriptor i periodista.
Carandell ens presentà Madrid com una ciutat sense
dogmatismes, oberta a les noves idees i que no veu els
catalans com a forasters: "som nosaltres qui mantenim
una mena de reserva o falta d'entrega en la convivència",
digué i afegí que es té una mena de complex ja que sempre
"necessitem justificar el perquè som a Madrid"
Pel periodista, aquesta ciutat ha abandonat, en gran mesura, el caràcter oficialista com a capital i s'ha convertit en
una ciutat de gran empenta cultural gràcies, sobretot, a l'anterior Alcalde, el professor Tierno Galván, ànima del canvi.
D'altra banda, Lluís Carandell afirmà que el fet lingüístic i
cultural està, en general, acceptat i en aquest mateix sentit
digué que el clima de convivència i de comprensió ha
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Per gaudir plenament dels mil anys caldrà que primer
superem el nostre propi entorn, coneixent-lo, respectant-lo
i criticant-lo, per estimar-lo més. Ser rurals però no ruralistes
o urbans però no urbanistes, locals però no localistes.
I si, a sobre, quan comenci el gran banquet hem sabut
respectar el cicle de les estacions i la mare natura, curant-la
dels trastorns interns, tots hi guanyarem, sobretot aquells
que treuran el nas per celebrar el segon mil·lenari.
Nosaltres tan sols podem dir, amb una certa nostàlgia,
segones Felices Vigílies.
Miquel-Muç Vall
Octubre 1987

MIL I ENCARA ENS TORNEN
EL CANVI
Un estiu xafogós ha deixat pas a una tardor groguenca,
que ha obert les seves portes fent una demostració de
força per inquerir als incrèduls, ateus i falsos creients, que
en aquest país -mani qui mani- encara vivim sota el signe
de les quatre estacions.
Les forces de la natura no perdonen, però sempre avisen,
i, si no, pregunteu-li al campanar de l'esquerra de l'església
què li passà l'any passat. Alerta que n'hi ha per a tothom!
L'Ajuntament pot ser el segon avís i la Casa Quarter el tercer,
abans que comenci la revolta de les forces de la natura,
cansades de aguantar tants trastorns interns, produïts per
les bèsties més intel·ligents, també anomenades espècie
humana.
Però tranquils; no cal trucar a les portes del mal temps, tot
just ara que es prepara l'orgasme col·lectiu més gran del
segle, Olimpíada 92. Ella ben segur que ens conduirà per
camins majestuosos cap als déus de l'Olimp, on les
maratons no siguin tan feixugues i el somnis més reals.
Ara bé, no hem d'oblidar que abans tindrem mil anys
(990-1990), i en aquestes edats no podem anar fent
massa el burro ni fer-nos els despistats. Ai com ens
presentarem el dia que les espelmes estiguin preparades,
per encendre-les i apagar-les mitjançant un tornado de
vent humà? No podem donar una mala imatge, en un món
on la imatge és tot. No estaria bé seguir discutint qui hi ha
a l'esquerra dels socialistes o si els socialistes són
d'esquerra, o si la dreta és dreta, o on està el centre, o si el
nacionalisme és autodeterminisme o independentisme, ni
molt menys si Catalunya-Ribes és el centre del món. Ni
parlar-ne de problemes d'integració sòcio-laboral, d'atur o
assistència social. Les festes són les festes i l'Avi
s'emprenyaria amb raó. Cal que en germanor, fem una
cosa lluïda, que superi les esllavissades temporals i ens
presenti tal com som. Mil anys són mil anys i fan història.
Per això els nostres brillants historiadors, que fan de tot
menys història, poden recollir, estudiar, criticar i esbrinar
què va ser dels nostres avantpassats, en un temps
determinat i amb un espai que ara és el nostre.
Nois/es, quan anem cap als mil anys! I a Ribes-Roquetes,
Roquetes-Ribes, St. Pere de Ribes o St. Pere de les
Roquetes, tothom té mil anys, vinga d'on vinga i vagi on
vagi. És doncs l'encreuament de gents i cultures qui fa
avançar els pobles.

Foto J.C. Mestre
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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.
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Per pensar -hi
per Salva Contreras

T E N I R S O RT
ens ajudaran a resoldre els problemes i
salvar els obstacles
que trobem en el nostre camí.
Òbviament, els paràgrafs anteriors no van dirigits a aquelles
persones que esperen la sort en forma de loteria, sense cap
mena d'esforç personal. Elles, sens dubte, hauran de seguir
buscant el trèvol. O envoltar-se de símbols que, segons les
supersticions populars, atreguin la bona sort: tenir una pota de
conill, una figureta d'elefant amb la trompa cap amunt, no tenir
peixeres a casa, tocar fusta per allunyar la mala sort... Però
tenint en compte que el que s'aconsegueix sense esforç no es
valora, serà molt fàcil que, tal com s'aconsegueixi, es perdi.

Algú em va dir una vegada que si trobava algun dia un trèvol
de quatre fulles, la meva vida canviaria totalment perquè hauria trobat la clau de la felicitat. Aquest trèvol em donaria SORT.
Moltes persones es passen mitja vida buscant aquest trèvol i
l'altre meitat sentint-se desgraciades per no haver-lo trobat.
Obliden que, allò que ens empenyem en dir sort, està dins de
nosaltres. Són les nostres actituds envers els altres i les fites
que ens marquem, els camins que seguim per aconseguir-les
i sobre tot, ser conscients de les nostres possibilitats essent
realistes amb nosaltres mateixos, el que ens portarà aquesta
sort tan buscada.
La meva avia, sàvia com totes les avies, sempre deia que un
recull allò que sembra. Si sembrem somriures, rebrem optimisme. Sembrant optimisme, recollirem actituds positives que

AUTOMÒBIL

TRIAR UN COTXE NOU
Els tres factors que ens han de guiar per comprar un cotxe són:
El gust personal de cadascú.
L'ús al que es destina el vehicle.
El pressupost del que es disposa per a la seva compra i la seva
utilització.
No oblidem, que generalment, i en vehicles de característiques
similars, el cotxe més modern resulta a la llarga més econòmic. I
que no sempre el que és més barat, és el més econòmic.

Els psicòlegs americans diuen que al triar un cotxe, el client esta
influït per l'obsessió d'afirmar-se en un mateix i demostrar qui és o
si més no qui voldria ser. Això pot ser que passi als EE.UU., però
en altres països la majoria dels compradors es preocupen
més per la qualitat tècnica i econòmica del vehicle.
Degut a la diversitat de marques i models, sempre hi ha el problema de l'elecció. Un automòbil que respongui a totes les exigències, a l'ideal de cada client, no existeix ni creiem que existeixi mai,
ja que cada vehicle representa un conjunt diferent de qualitats,
solucions e inconvenients.
L'elecció de l'automòbil depèn dels factors següents:
L'edat de l'usuari, el seu pes i la seva estatura, professió. número
de familiars, situació econòmica, la moda.
A més s'ha de pensar amb l'ús que tindrà el cotxe:
Per a viatges llargs per carretera. per a la ciutat. per a zones de
muntanya, amb clima extrem. per a esport...
Algú ha dit que la compra es més un "amor a primera vista" que un
acte de raó. I passa així, ja que alguns cotxes els desitgem sense
cap motiu tot i que a vegades no responen a les nostres necessitats i en canvi n'hi ha d'altres, molt més apropiats, que no volem
sentir-ne parlar i es inútil tractar de recomanar la seva compra.
Mai hem de comprar un cotxe pensant en invertir capital, ja que es
devalua ràpidament. La inversió només es pot fer pensant en el
servei que ens ha de donar.
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Agenda
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Pl. Poeta M. 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.
El 2005, a partir de la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona amb la participació de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de
Cultura i la Diputació de Barcelona, es celebra l'Any del Llibre i la Lectura, una commemoració que ens dóna l'oportunitat de fer
més visible el paper del llibre en la cultura contemporània i fomentar el gust per la lectura.
Les biblioteques de Sant Pere de Ribes, amb el suport de l'Ajuntament i del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona,
volen aprofitar aquest esdeveniment per a animar als ciutadans de Sant Pere de Ribes a llegir però també a rellegir i a redescobrir
llibres fonamentals de la història de la literatura universal.

Març , 2005
EXPOSICIONS
Del 4 al 30 de març "Sota la pell", poemes d'Esther
Pardo i fotografies de Teresa Sorribes (Inauguració 4 de
març a les 19:30 h.)

XERRADES
Dimarts 8 de març a les 19 h.
Conferència "Antropologia de les dones: del matriarcat al
maltractament" a càrrec de Joan Manuel Cabezas López.

Dissabte, 12 de març a les 12 h.
Hora del Conte "Lo pardal verd", rondalla algueresa

Divendres, 18 de març a les 17 h.
Tardes literàries: "Una dama en apuros" de Tom Sharpe

Abril , 2005
Dissabte 2 d'abril, a les 12 hores:
Conte-taller Les tres bessones i el Quixot,
a càrrec d'Ada Cusid
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
ACTIVITAT DEL PROGRAMA TOT L'ANY LECTURA
DIA INTERNACIONAL DEL LLIBRE INFANTIL
(200 anys del naixement de H. C. Andersen)

EXPOSICIÓ
"Olis" de Joan Sentí Montagut de l'1 al 15 d'abril
Inauguració divendres 1 d'abril, a les 19:30 hores.
Dissabte 16 d'abril, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil a càrrec de la Yolanda Santiago
Per a nens i nenes a partir de 3 anys

VIII CONCURS PINTURA RÀPIDA
SANT JORDI 2005
Dissabte, 16 d'abril de 2005 a partir de les 9h.
Demaneu les bases

EXPOSICIÓ
VIII Concurs de Pintura Ràpida Sant Jordi 2005
del 16 d'abril al 14 de maig
Divendres 29 d'abril, a les 17 hores:
Tardes literàries El final del joc, amb la participació de
l'autora Gemma Lienas
ACTIVITAT DEL PROGRAMA TOT L'ANY LECTURA

Dissabte 30 d'abril, a les 12 hores:
Contes a la sala infanti càrrec del Carles Alcoy
Per a nens i nenes a partir de 3 anys

18

´
El músic ribetà David Puertas publica un llibre sobre els enigmes en la música
David Puertas, professor de música de l'institut d'ensenyament secundari Can Puig, ha escrit Música encreuada: els
enigmes musicals, un llibre per a tots els públics en el que fa un repàs als enigmes més curiosos i interessants de la
història de la música.
Quin és el secret dels violins Stradivarius? Quina és la vertadera història del Requiem que Mozart componia quan va
morir? Perquè Verdi va ser un símbol polític? És veritat que els compositors s'inspiren en les lletres de l'alfabet per a
escriure música? Aquests són alguns dels enigmes que desvetlla Música encreuada: els enigmes musicals, el darrer
llibre de David Puertas que es va presentar al desembre a la biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes.
Malgrat que només porta tres mesos a les llibreries, Música encreuada ja és tot un èxit ja que, segons les botigues de
música més importants de Catalunya, ha estat el llibre de temàtica musical més venut durant les festes de Nadal. A
més de les històries i anècdotes sobre músics que s'hi expliquen, el llibre conté tres atractius afegits: el pròleg de Màrius
Serra, vint-i-cinc mots encreuats de temàtica musical i un concurs per resoldre l'enigma musical de la contraportada.
Màrius Serra, el més prestigiós dels enigmistes catalans -autor dels mots encreuats del diari La
Vanguardia i del famós manual d'enigmística Verbàlia-, signa el pròleg de Música encreuada i en ell en
destaca la capacitat que ha tingut David Puertas per lligar de forma amena i divertida dos mons
suposadament tan allunyats com són la música i els enigmes.
La darrera part del llibre inclou vint-i-cinc mots encreuats de temàtica musical creats pel mateix David
Puertas i, a més, proposa un concurs ben original: la contraportada del llibre inclou una partitura que
conté un enigma. Entre els participants que el resolguin se sortejarà un abonament per al proper
Festival Internacional Pau Casals del Vendrell i un lot de llibres de música. Se'n poden consultar les
bases a la web de l'editorial Clivis (http:clivis.grn.es).
David Puertas ha publicat diferents obres de divulgació musical, com els llibres de la col·lecció
Supermúsics del Club-Super 3, ha treballat a Ràdio 4 i a l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya, i actualment és professor de música a l'institut d'ensenyament secundari Can Puig de
Sant Pere de Ribes.

ELS XULIUS, CSR

GER, entitat cultura i esportiva.

Dissabte, 5 de març, sortint de la pl. de l'Església
Via Ferrada a Oliana.

Diumenge, 27 de març (diumenge de pasqua)
Cantada de caramelles a la pl. Marcer
desprès de la missa d'ofici.

Diumenge, 6 de març, sortint a les 7:00 h.
Dilluns, 28 de març:
pl. de l'Església
Masia Carretera.
Excursionisme 24a. etapa GR.-92 Casteller-Les Peces.
Dissabte, 12 de març
A les 20:30 a l'entitat "Tertúlies Els Xulius"

Menjar la mona a la muntanya

Dissabte, 23 d'abril DIADA DE SANT JORDI
Venda de roses i llibres a la pl. Marcer.

Diumenge, 24 d'abril
Dissabte, 26 de març, sortint de la pl. de l'Església
Campament d'hivern a Núria, construcció d'iglus, raquetes A les 11h. a la pl. Marcer: Matalaranya i venda de llibres
infantils.
de neu i esquí.
A les 18 h. Teatre Infantil a la Nau del Ger.
Diumenge, 10 d'abril, a les 8:30 des de pl. de l'Església
Caminada Popular "Coneguem el nostre terme i masies"
GRUP SARDANISTA TAMBORÍ
A les 13 h. a la Masia "La Serra" Trobada de convivència.
Diumenge, 13 de març 12h.
Dissabte, 16 d'abril, des de pl. de l'Església
Pl. Llobregat, Cobla Reus Jove
Barranquisme: descens al Gorg Negre (barranc del
Dissabte, 30 d'abril a 2/4 de 7 de la tarda.
Montseny)
Pl. Llobregat, Cobla Reus Jove.
Diumenge, 17 d'abril a les 9h. als l'entitat
Sortida dels gegants "Nisos" a Rubí.
Dissabte, 23 d'abril durant el matí a la pl. Marcer
Diada de Sant Jordi: Parades de llibres.
A les 22 h a l'entitat: Muntatge poètico-teatral.
Dissabte, 30 d'abril, sortint des de pl. de l'Església
Fi Hivernal, raquetes de neu al Parc Nacional
d'Aigüestortes.

CASAL D'AVIS RIBES

Activitats i cursets diversos.

1a. setmana de març:

Excursió del mes.
Durant el mes d'abril:
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Calçotada
Assamblea general
Viatge a Lloret.
Viatge a Benidorm (1 setmana)
Viatge a Venècia (1 setmana)

C a s a d e l a Vi l a

Notícies

500 persones assisteixen als Balls de Saló Solidaris
Prop de 500 persones van assistir el passat diumenge 13 de febrer a l'exhibició de balls de saló solidaris que
es va fer al pavelló de Ribes a benefici dels afectats pel tsunami del sud-est asiàtic. En total es van recaptar,
entre les entrades i d'altres aportacions de particulars i associacions, uns 3500 euros que es destinaran íntegrament a la Fundación Vicente Ferrer, una organització humanitària no governamental que treballa a l'Índia
i que ha activat un pla d'emergència per enviar equips sanitaris, tècnics i productes de primera necessitat a
les zones més afectades pel sinistre natural, com Andhra Pradesh y Tamil Nadu.
D'entre els participants a l'acte -gairebé una quarantena de parelles de balls de saló- hi van ser presents els
campions d'Espanya júniors i els sots-campions
d'Espanya adults de la modalitat de deu balls de balls de
saló. A més, durant l'acte es van fer dos minuts de silenci
per les víctimes del tsunami i una posada en escena amb
espelmes (a la foto) per recordar tots i cada un dels països
afectats i es va interpretar el cant dels ocells amb violoncel. L'exhibició també va donar cabuda a una actuació de
Hip-hop a càrrec d'un grup de Manresa.
L'acte, que ha estat una iniciativa ciutadana, va comptar
amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, el Centre Parroquial, Els Xulius, la Asociación
Española de Baile, Supermercats Can Torreta, Pastisseria
Serarols Nin i l'Associació d'Amics de Balls de Saló de
Vilanova i la Geltrú.

E l S E F E D R i b e s pa r t i c i pa r à a l a
6a Fira Internaciona ld'Empreses Simulades de Lleida
El programa de Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED) de Sant Pere de Ribes estarà present a la fira del sector que es farà a Lleida del 9 a l'11 de març.
La participació del SEFED - Ribes també es concretarà amb una sessió tècnica sobre "La metodologia de la
simulació i la seva aplicació a la formació ocupacional i contínua" a càrrec del director de la Fundació INFORM,
Miquel-Muç Vall i del sostsdirector de la mateixa, Raimon Palau, que són els responsables d'aquesta fundació
de la qual depèn el SEFED.
La VI Fira Internacional d'Empreses Simulades de Lleida és un punt de trobada per compartir amb l'alumnat,
els professionals, les institucions i les empreses de treball, totes aquelles experiències de les empreses simulades i d'aquesta mena de programes formatius per dotar de coneixements a futurs professionals del camp
administratiu i de gestió d'empreses.

El delegat del govern es
r e u n e i x a m b l ' A j u n ta m e n t
El delegat del govern a Catalunya, Joan Rangel, va visitar el passat
dilluns dia 21 de març Sant Pere de Ribes.
Rangel, que estava de visita oficial a la comarca, va ser rebut a l'ajuntament
per l'alcalde del municipi, Josep Antoni Blanco i els portaveus dels grups
polítics que formen part del Consistori. Posteriorment, es van reunir juntament
amb alts comandaments de la Guàrdia Civil i el cap de la Policia Local
per tractar diversos temes relacionats amb la seguretat del municipi i
d'altres que són competència de
la delegació del govern.
Un dels compromisos que va
sortir d'aquesta trobada és la
voluntat de continuar treballant en
la coordinació d'efectius, sobretot entre la Guàrdia Civil i la policia local, i la necessitat d'incrementar els reforços.
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COSTUMARI CATALÀ
COSTUMARI FEBRER I MARÇ
Pel febrer encara fredeja i es té la seva
fredor per dolenta, majorment per efecte
de les variacions del temps.
Aquesta circumstància es troba expressada en els següents refranys:
Febrer, febreret, set capes i un barret.
El febrer és traïdor, borrascós i gelador.
Fred de febrer, pitjor que el de gener.
Guarda llenya al llenyer per quan arribi
el febrer.
La neu d'aquest mes no és persistent:
La neu de febrer, com l'aigua dintre un
paner.
La neu del febrer se l'emporta amb les
potes el llebrer.
Neu de febrer, la gallina la porta al galliner.
També s'observa la llargada del dia i el
sol comença a escalfar una mica més:
A mig febrer, jornal sencer.
El sol de febrer entra a l'herbei.
També és un bon mes per a la posta de
l'aviram i per a posar lloques:

DE JOAN AMADES

Pel febrer, crits de lloca i bons cants al
galliner.
Pel febrer, tota oca pon al femer.
La lloca vera pon per la Candelera i si no
pon té l'ou a l'ouera.
El mes de març es considerat com el més
variable dels mesos de l'any. És el més de
trànsit de l'hivern a la primavera:

Els pastors fan referència a aquest mes
així:
El xai que veu les flors de març també
veu les de Nadal.
Si el març gira la cua, d'ovella, no en
deixa ni una.
Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i el
pastor si pot.

El març té trenta-un dies i tres-centes
fesomies.
El març comença com una cordera i
acaba com una fera.
Març, marçó, el matí cara de gos i el vespre galant minyó.

Referent al menjar, ens diu el refranyer
del març:

També és el mes dels vents i el sol es té
per molt calent i dolent en general.

En referència al dia de Sant Josep trobem
aquestes dites:

Març ventós, fa abril plujós.
Març ventós pel pagès és profitós, i pel
mariner, desastrós.
Març ventós i juny calent, bon vi i bon
forment.
El sol de març es coneix set anys a la cara.
El sol de març ja crema l'hermosura.
El sol de març porta refredats.

Per a l'Espòs de Maria tan llarga és la nit
com el dia.
Per Sant Josep pàmpols al cep.
Si per Sant Josep no canta el cucut, o és
mort o s'ha perdut.
Per Sant Josep es casa el pardalet.
Per Sant Josep cada oreneta en son indret.

Qui sala pel març i per l'abril, perd la sal i el
barril.
La bona botifarra pel març ha d'ésser encetada.

L'escola de Dibuix i Pintura

Espai d'Art, a càrrec de
Xavier Renau, va celebrar el
passat mes de gener a la Biblioteca Manuel de Pedrolo una exposició
col·lectiva dels antics i actuals alumnes de l'escola . L'exposició es va
celebrar en commemoració dels 10 anys de funcionament d' Espai
d'Art a la nostra població.

R A C Ó D ’ A RT
Exposició de fotografia digital

“ SENSE MIDA “
FINS AL 31 DE
MARÇ DE 2005

Macs col·laborador fotogràfic de la revista l'Altaveu exposa un recull de fotografies de racons de Ribes tractades digitalment amb efectes de pintura.
Aquesta mostra es podrà veure fins el
15 de març a l'Express Cafè , carretera
dels Cards, s/n

