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editorial

L’altaveu

celebra el seu primer aniversari. Ja fa un any que "rondem" per Ribes. Hem anat de festes majors, ens hem disfressat per carnaval,
hem menjat torrons, veremat a la nostra població, tornat a l’escola, passejat
per les fires, viatjat al passat per conèixer fets reals que formen part de la
nostra història, refrescat la memòria dels últims vint anys, conegut artistes i
personatges de la nostra vila, en Ramon Sanroma ens va acostar a Saturn, i
moltes altres aportacions de col·laboradors de L'Altaveu ens han fet possible com un mitjà de comunicació reconegut per molts. Gràcies a tots.
Ribes dóna per molt, investiguem el seu passat, vivim el seu present i intentem formar part del seu futur.
Ha estat un any d'experiències molt positives. Poc a poc ens han anat reconeixent i acceptant com un mitjà de comunicació local i no com una aventura, tot i que cal dir que per nosaltres hi han hagut moments en els que ens
hem sentit veritables aventurers.
La quantitat de col·laboradors publicitaris augmenta cada número, això indica que L'Altaveu també és un bon transport per donar a conèixer comerços i
empreses de la nostra població. No oblidem que la major part del públic
objectiu dels comerços de Ribes són precisament d'aquest municipi.
A Ribes es viu, es treballa, s'estudia, es compra, es ven, es menja, s'organitzen activitats molt diverses, es passeja, no només es dorm.
Cal no adormir-se per mantindre el que tenim.
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Sant Jordi 2005

les seves obres a la sala
d'exposicions de la biblioteca
Manuel de Pedrolo ubicada a
la poètica plaça Maria Mercè
Marçal.

El matí d'aquest passat dia 23 d'abril la biblioteca
del poble, Manuel de Pedrolo, va fer oficial l'inici
del 8è Concurs de Pintura Ràpida de Ribes amb
motiu de Sant Jordi. El concurs, en que es repartiria un imponent premi de 2.500 euros entre els
cinc guanyadors per gentilesa de diverses
empreses del poble i de l'Ajuntament ribetà, fou
obert a tot aquell qui desitgés participar i es comprometés a realitzar la seva obra artística entre
les nou del matí i dos quarts de dues del migdia.
La participació en el concurs va suposar un gran
èxit ja que una trentena de pintors varen exhibir

El jurat, composat pels Srs.
Joan Bau, Jordi Romero de
Ávila, Xavier Renau i la Sra.
Vinyet Carreras (a qui li va
resultar impossible assistir a
l'entrega de premis a causa
d'un compromís), ho va tenir
difícil a l'hora de decidir els
guanyadors, ja que es van trobar

Ramón Pujola recollínt el premi d'honor del concurs valorat amb
1.000 euros, ofert per l'Ajuntament de Sant Pere Ribes.

Daniel Arqués donant a conèixer els guanyadors del VIII Concurs de pintura ràpida de Sant Jordi 2005, amb Joan Bau i el pintor Xavier Renau.
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amb una alta quantitat d'obres d'una gran qualitat. Tot i així, el Sr. Daniel Arqués, representant
del jurat, va donar a conèixer els guanyadors dels
diferents premis: el primer premi va ser pel quadre "Carretera de Sitges en doble fila", de Ramón
Pujola (un dels pocs pintors residents a Ribes); el
segon per "Carrer de Sant Pere", de José
Ramón; el tercer per "Afores", d'Amadeu Satorra;
i els dos darrers per "Avinguda Catalunya" i
"Racó Antic", de Josep Bussalleu i Lluís Farreny
respectivament.

El representant de Can Lloses, Rafael Planella, amb el treball del pintor
Amadeu Satorre Carulla “Afores” guanyador del premi de 450 euros.

Fent un ràpid cop d'ull a aquesta magnífica exposició es va poder veure que van predominar els
quadres inspirats en carrers del nostre poble
sobre pintures dels nostres paisatges o edificis
més emblemàtics. Un altre fet que cal assenyalar
és que un dels pintors participants va fer esment,
de forma personal, en què cap aquarel·la va ser
premiada tot i la qualitat que transpiraven alguna
d'alguna d'elles. El concurs, però, assegura que

Llorenç Prat davant el quadre "Avinguda Catalunya" de Josep Bussalleu
guanyador del premi d’ Assegurances Llorenç Prat valorat amb 300 euros.

Una representant de Lluís Farreny Alujas amb la pintura “Racó antic”
recollint el premi de mans de Jaume Trenzano de 300 euros ofert
per Valenti Varó S.A.

es mantindrà durant els pròxims anys i que fins i
tot apareixeran noves categories com podria ser
la d'un nou premi exclusiu per residents a Ribes
(s'ha de tenir en compte que una gran part dels
pintors protagonistes de l'exposició foren de les
rodalies i no pas del poble). Sembla que tenim art
per molt de temps.
Miquel Cuadras

La pintura “Carrer de Sant Pere” de José Ramón Blaco guanyador dell
premi de 600 euros gentilesa de Ribes Pisos.
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Un passeig per Nova York
N

ova York és una ciutat plena de referències,
que el cine i la televisió han universalitzat, i
que la converteixen en una ciutat coneguda i
amable. Ella sola escenifica l'ideal del somni americà, allò que tot és possible, el triomf de l'individu
sobre la mateixa societat. Els gratacels de
Manhattan són una mica la demostració d'aquest
poder, que fou un punt clau durant tot el segle XX.
Foto: Xavi Cogollos
Però també com a ciutat, és lloc de contradiccions
i contrastos, poder i diner, es barregen amb immigració, temes socials, integració de cultures, on realment la mescla ètnica és impressionant. Així Manhattan vers Bronx, Queens vers Haarlem, Chinatown amb la 5a avinguda, tot plegat dóna
una sensació d'ambient cosmopolita. De fet per posar un exemple clar Nova York seria com aquelles ciutats-estats de l'antiga Grècia. És un món dins del món.
El viatger esporàdic, sempre té la temptació, després d'haver passat alguns dies en una ciutat de fer una anàlisi, social,
polític i econòmic del lloc i del propi país, treient conclusions i comparant amb el país de procedència. A NY és difícil la
comparació i encara més difícil passar d'una forma indiferent. Probablement és d'aquells llocs que t'acaben apassionant
o que acabes odiant, però que difícilment restes passiu. Avui la ciutat està sotmesa encara a una cicatriu que tardarà
temps a tancar. L'atemptat contra les dues torres bessones i l'enfonsament total d'aquestes, està molt present amb el
record dels ciutadans de NY. De fet els americans, que són especialistes en treure profit comercial de tot no s'han atrevit
a comercialitzar les imatges de la tragèdia, així, no hi cap referència a aquest tema. A la zona zero es treballa per aixecar la torre de la llibertat i una plaça per retre homenatge a la gent que va morir. És diumenge, hi ha poca gent que observi l'enorme forat, ara parcialment cobert, que va quedar transformat aquell onze de setembre.
Passejar per Nova York, és caminar per una petita història del cine, així pujant l'Empire State, podem recordar les tendres
imatges del King Kong, agafat al pal més alt de la torre. Entrant a l'Estació Central, recordem moltes persecucions i vingudes i sortides de trens, cap a la imaginació, el crim o l'amor. Passejant per Central Park veiem escenes de moltes
pel.lícules mítiques de la vida del cine i sempre veiem espurnes de Woody Allen, que són mig realitat i mig ficció. També
podem veure sota la torre Trump i prop de l' edifici de l'ONU, els tranquils jardins de Katherine Hepburn que ben segur
havien vist caminar la història d'amor amb Spencer Trancy o sentir la música del Padrí, tot passejant pel barri italià de la
ciutat, on en Robert de Niro començava la seva llarga carrera…
També hi ha un NY dels suburbis, de la marginació, de la lluita per poder sobreviure, un NY ple d'incerteses de futur, d'una
societat que probablement hagi arribar al límit amb moltes coses i que li manquen referents i valors per poder continuar
creixent.
Finalment la nostra passejada s'acaba al MOMA, un museu renovat i inaugurat fa sis mesos on hi ha algunes de les peces
clau de l'art contemporani mundial. Em sorprèn d'una forma grata l'entrada al museu i poder veure al vestíbul, una obra
de Joan Miró, un dels pintors catalans més universals, amb els seus colors característics que defineixen la mediterrània.
M.Muç Vall Soler

Exposició de treballs dels cursos

Què fem?

Del 15 al 22 de juny, de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h.
Escola Municipal d'Adults "Masia Can Puig"
C/ Major, 110 Sant Pere de Ribes
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Desperta un fred i ennuvolat 23 d'abril. A primera instància fins i tot sembla que serà un dia trist, només amb
alguna senyera penjada d'un balcó i
alguna paradeta amb uns pocs clients
com a record d'una ja antiga tradició i
memòria de la identitat d'un poble.
Però les hores passen i el cel sembla
desvetllar-se, els raigs de sol s'obren
amb força a través dels apagats
núvols, el bon temps insisteix als ciutadans que l'acció de penjar la bandera en un dia tan assenyalat és quasi
un deure, apareixen desenes de
venedors i venedores de roses a cada
racó del nostre acollidor poble, els
carrers comencen a convidar a la gent
a donar un cop d'ull als llibres que disposen aquelles taules enfaldillades
amb la bandera del país que podem
trobar a la plaça Marcer i davant de
les llibreries del poble...
Un cop arribat el migdia, tant el temps
com la diada no podrien ésser millor.
El fet de que avui sigui dissabte i que
el sol resulti tan agradable empeny a
que una gentada de lectors més o
menys experimentats es precipiti a
saciar la seva set de lectura comprant

totes aquelles obres literàries que
despertin el seu interès o que hagin
estat més guardonats amb els premis
literaris de més prestigi d'arreu. El
Quixot (que aquest any compleix el
quart centenari), La ciutat invisible
(escrit per Emili Rosales i que disposa
d'un flamant premi Sant Jordi), El gran
engany o En el blanc són només un
exemple dels llibres més venuts d'aquesta festivitat. Pel que sembla els
llibres d'un caire més mediàtic que
literari aquest any han estat retirats en
un segon pla que, malauradament,
no varen viure el darrer any. I també
se signaren llibres: David Puertas
(Música encreuada. Els enigmes
musicals) i Xavier Corbella (El somni
d'en Floquet de Neu). Martxelo
Otamendi va presentar el llibre Plouen
mentides de Lore Aguirre.
Així doncs ara es poden veure llibreters que no donen l'abast, piles de llibres que es buiden per moments,
carrers sencers on els colors catalans
presideixen les altures, pintors que
ens meravellen amb la seva traça, tot
pintant a l'aire lliure els nostres
carrers, parelles que passegen amb

Gonflor

una vermella rosa a la mà.... en definitiva: tot un sentiment que només
Sant Jordi, un cop per any, té la
capacitat de transmetre a tanta gent i
d'una forma tan directe.
Miquel Cuadras

Parada de llibres de Els Xulius-Centre Social
Ribetà. Durant Sant Jordi organitzaren exposicions i xerrades sobre els Gegants, les fotografies i sortides del 1995, i nits de poesia.

El 23 d’abril, la diada de Sant Jordi, com cada any les entitats culturals del poble tenien parades de
llibres a la plaça Marcer. En aquesta instantània es pot veure com s’explica el conte El somni d'en
Floquet de Neu, il-lustrat pel ribetà Xavier Corbella. Era un acte que organitzava l’Entitat Ger i després els nens varen editar la revista Matalaranya.

Anuncia-t’hi
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E l nom d'aquest còcktel està ins-

pirat en Trinidad, poble cubà que
per la seva gent, paisatge i olor fa
que sigui això:

TRINIDAD
Trinidad és doncs pel seu
sabor i color com traslladar-se
per uns moments a l’ànima d'aquest lloc tan tendre caribeny.
Es un còctel per a tothom, agrada als joves i als que no ho
son tant. Es va crear amb aquesta finalitat, el podem
elaborar amb o sense alcohol.
Adequat a tot tipus de gustos, es afruitat, no massa dolç,
refrescant i té el punt exòtic i caribeny just.
Aquesta creació del RONISON la vam presentar a la
7a. exposició coctelera de Sitges 2004, acompanyats per
alguns dels millors coctelers d'Espanya, En fi! Que estem
orgullosos i us volem explicar com fer-ho.
Recipient: 1 vas gran i
ample amb gel.
1/3 de suc de taronja
1/3 de suc de pinya
1/2 de rom “añejo”
1/2 de licor de mora
Adorneu-lo amb un tall de
taronja, 1 de llimona, 1 cirera i unes fulletes de menta.
Recomanem: A tothora, però
ara que ve la calor, us ho prepareu a mitja tarda, tanqueu
els ulls i segur que us trobareu com al Carib.

Massatge Egipci
El nom ve donat per la procedència de les essències amb
que es realitza.
Els olis essencials són unes substàncies liquides molt
concentrades provinents de plantes, arrels, llavors, o fustes nobles.
Els antics alquimistes deien que les essències son l'ànima
de les plantes, la seva part més energètica. Es per això
que s’els hi reconeixen propietats molt possitives.
Milloren estats emocionals, la salut en general, retarden
l'envelliment .
El Massatge Egipci utilitza les següents essències:
Gessamí.- Gran estimulador de la energia femenina. de la
dona. Relaxant . Dóna forces i dinamisme.
Mirra.- Regeneradora dels teixits
Rosa.- Estimula la feminitat de la dona. Equilibra les
emocions.
Sàndal.- Rejovenidor.
Papirus.- Estimulant energètic.

Olga Montolio
Santiago Fortuny

Olga Montolio en la VII Exhibició de Cockteleria de Sitges
28 de novembre de 2004
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Neus Miret ens ha fet arribar unes fotos plenes de vida a la nostra revista.
Aquesta del diables de la passada Festa Major n’és una mostra. Us felicitem per la vostra creació!

El Complex Esportiu Municipal Espai Blau afronta el seu segon estiu.
El Complex Esportiu Municipal Espai Blau, després de convertir-se durant aquest primer any d'obertura en un referent a nivell comarcal com a instal·lació esportiva, afronta la temporada d'estiu'05 amb
novetats i una gran voluntat d'omplir el temps de lleure de tots els seus usuaris.
La principal novetat per a aquesta temporada, fruït, segons ens comenten els
responsables del centre, de les peticions dels seus usuaris, és l'ampliació de
l'horari d'obertura dels caps de setmana i festius. Per tant, a partir del proper dia
24 de juny i fins l'11 de setembre, ambdós inclosos, l'horari dels caps de setmana i festius s'ampliarà de les 9 a les 19h.
Recordin però, que entre els dies 22 d'agost i el 4 de setembre, tot el centre
romandrà tancat degut a l'aturada tècnica obligatòria.
Tots els serveis del centre i durant la resta de la temporada d'estiu es duran a
terme amb total normalitat, així tenim que els serveis a les sales de condicionament físic amb l'assessorament esportiu
corresponent, i el servei d'activitats dirigides (aeròbic, GAPS, gimnàstica a l'aigua, latino,...) es continuaran, com no,
oferint a tots els abonats.
Per que fa als cursos de natació durant la temporada d'estiu es continuen oferint una gran diversitat de cursos per a totes
les edats, infants, adults, tercera edat,... i de tots els nivells, descobriment, iniciació, perfeccionament,... (dels 5 mesos
en endavant). Els cursos presenten una variació respecte als cursets d’hivern,
potenciant un format més intensiu. El format de curs que es proposa té una
duració quinzenal, de dilluns a divendres i amb la possibilitat de fer-ho en horari de matí o de tarda. Les inscripcions començaran el proper dia 20 de juny a
les 8h, i es proposen les següents quinzenes perquè tothom pugui escollir la
que més s'adapti a les seves necessitats:
*
*
*
*

1a quinzena: del 27 de juny al 8 de juliol
2a quinzena: de l'11 al 22 de juliol
3a quinzena: del 25 de juliol al 5 d'agost
4a quinzena: del 8 al 19 d'agost

El ioga és una de les activitats que també s'acull a aquest nou format quinzenal més intensiu, poden acollir-se igualment a les mateixes quinzenes abans
indicades i el curs té una freqüència setmanal de dues sessions de 1h i 30
minuts cadascuna.
Una de les altres novetats per la temporada estival, és que ja des del dia 4 d'abril va quedar inaugurada la zona de solàrium exterior amb gandules del centre, on qualsevol usuari pot gaudir d'una estona de sol en una zona idíl·lica, en
quant a comoditat i ubicació.
La resta de serveis esportius i de salut que ofereix el centre, com poden ser el servei de fisioteràpia, la
zona d'aigües amb sauna, banys de vapor, banyera d'hidromassatge,...servei de bronzejat amb raig
uva, funcionaran com no, durant tot l'horari d'obertura.
El Complex Esportiu Municipal Espai Blau, vol i pot fer-nos passar un estiu d'allò més divertit i saludable.

C O N S U LT E U H O R A R I S D ’ A C T I V I TAT S
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Turisme a Sant Pere de Ribes
Ruta dels Americanos

A Ribes com a tots els pobles de la comarca varen ser molts els que des de finals del s.
XVIII i fins al primer terç del s. XX marxaren a les colònies espanyoles a fer fortuna.
Un cop aconseguits els seus objectius tornaren a Sant Pere de Ribes i invertiren els seus
diners en torres i borsa, d'altres en dinamitzar el poble i tots ells van contribuir al
creixement urbanístic de Ribes construint grans cases d'estil colonial.
El recorregut s'inicia a l'Oficina de Turisme, passant per la plaça de l'Església, plaça
Marcer, plaça de l'Ajuntament, plaça de la Font i finalitzant al Redós de Sant Josep i Sant
Pere.

Visites del mes de maig: Dies 1, 7, 15, 21 i 29

La vinya i el seu paisatge

Des de sempre l'activitat més important de Sant Pere de Ribes ha estat el conreu, però
sobretot el conreu de vinya, donant lloc, des d'època medieval i fins els nostres dies a masies
i bodegues dedicades a elaborar el seu propi vi.
Una passejada per la falda del Montgròs ens permet observar la transformació de zones de Garraf en camps de conreu de vinya i conèixer de prop el món vitivinícola.

Visites del mes de juny: Dies 4 i 12

NOUS SERVEIS:
Servei de taulell informatiu del sector turístic.

Disposem d'un taulell informatiu on podreu consultar informació d'oferta i demanda d'ocupació en el sector turístic així
com informació relacionada amb formació en turisme per a tothom que estigui interessat en treballar en aquest àmbit.

Servei de consulta gratuïta a internet

Teniu al vostre abast un ordinador on podreu consultar algunes webs turístiques
molt interessants per preparar les vostres properes sortides...

L’antiga casa del Dr . Quadr es s’ha con v er tit
en un ho t el amb encant
En una casa senyorial de finals del segle XIX, situada en
el casc antic de Sant Pere de Ribes, catalogada d'interès
pels seus valors històrics, arquitectònics i que es troba,
fins i tot, en la ruta del Romanticisme del municipi, hi
trobem un hotel amb encant.
En la seva rehabilitació s'han mantingut els elements tradicionals més característics de la casa, així com els treballs
en forja de les reixes i les baranes, els teginats de guix als
sostres o els paviments de rajola hidràulica originals. Tot
això conjugat amb les tendències decoratives més actuals
i les tecnologies més avançades.
La singularitat arquitectònica de l'edifici ha estat la font de
inspiració per decorar l'hotel al voltant dels principals
arquitectes del modernisme català.
Cadascuna de les habitacions porta el nom d'un arquitecte i ofereix una petita mostra de la seva obra arquitectònica.
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L'equip benjamí del Ribes Club Patí es classifica finalista,
al sortir campió del seu grup a la copa Catalunya 'B'.
Els benjamins del Ribes C.P., han sortit campions de lliga del grup 4 del campionat
Catalunya 'B'. Amb un joc d'equip que ha anat de menys a més durant la present temporada, i després de consolidar la seva classificació en un gran partit contra el
C.H. Corbera, guanyant a casa per 2 parts a 1; es prepara
per a la fase final del campionat contra rivals com Mataró,
Mollet, Malgrat, Sant Josep de Badalona i Voltregá.
Per altra banda la resta d'equips del Ribes C.P. han culminat les seves lligues amb sort dispar, des d'un segon posat
per part dels alevins de primer any que han realitzat una
excel·lent segona fase, la incursió en preferent dels equips
Prebenjamí i Aleví de segon any, que encara que els resultats no els han acompanyat, han competit amb equips de
màxim nivell,ila bona evolució de l'Infantil.
Per a la següent temporada el Ribes Club Patí i el Club Patí
Sitges, en una aposta conjunta per consolidar i fomentar
l'hoquei en la nostra comarca s'esforcen per aconseguir treballar amb 15 grups de nens d'hoquei base, formant els
següents: Iniciació, Comarcal (3), Prebenjamí (3), Benjamí
(3), Aleví (2), Infantil (2) i Juvenil, obrint les seves portes a
tots aquells jugadors d'hoquei compromesos i interessats
per l'esport, i amb aspiracions de creixement.

Delegat: Antonio Rubio, Entrenador: David Torruella,
Porters: Jordi Guardià
i Alex García, Jugadors: Aleu Pons, Jesús Serrano, Pau
Vidal, Adrià Rubio,Carlo Duffett, Adrià Muñoz i Nico Sala.
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AMB BON PEU
El peu és una peça vital del nostre organisme. Format per
26 ossos, 19 músculs, 33 articulacions i més de 100 tendons, els peus són la base mecànica que ens permet principalment mantindre'ns drets, caminar, córrer, saltar... Per
aquest motiu és fonamental que siguem conscients de la
necessitat de cuidar els nostres peus tant de forma preventiva (per evitar així possibles complicacions) com aplicar un tractament en cas que els problemes apareguin.
Ara que ens acostem al bon temps, possiblement és quan
els hi dediquem més atenció doncs el calçat és majoritàriament
descobert. Bon moment per crear hàbits saludables.
Aquí teniu doncs alguns consells bàsics per a la salut dels
peus:
* A més de la higiene diària, especial atenció en el
correcte assecat, especialment en zones interdigitals.
* Hidratació adequada (existeixen cremes específiques)
* Si existeix excés de sudoració, utilitzar desodorants per
a peus.
* Tallat correcte de les ungles. Per norma general, forma
quadrada.
* Calçat flexible, ample, que subjecti i estabilizi. Estret,
massa rígids o amb
excés de taló poden arribar a ser perjudicials.
S'aconsella altenar el calçat.
* Observació regular dels
peus. En cas de problema o anomalia, consultar
a l'especialista.
Anna Simó i Torres
Podòloga
Núm. Col·legiada 951
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Corren mals temps
per les mascotes
. . . bé, afortunadament, no per totes.
A partir d'aquestes dates els abandonaments d'animals es
converteixen en un plat diari.
Comencem a planificar les tan esperades vacances d'estiu i això comporta tenir els menys conflictes possibles. Ja
és prou difícil
quadrar
les
vacances de
tota la família
com per tenir
problemes afegits que destorbin els nostres
propòsits.
A més la mascota ha crescut des que el vàrem portar a casa fa uns mesos. No fa
gaire cas quan li dones ordres i esgarrapa el sofà de cuir,
també va trencar la figura que vàrem portar de França (era
carísssssima), i l'últim coixí de punt de creu que vaig fer a
les vacances de l'any passat .Tot plegat la decisió ha de
ser ràpida, efectiva, sense donar explicacions, sense pensar-s'ho. Hem de deixar-lo en un lloc lluny de casa d'on no
pugui tornar. Podem fer-ho a la vora d'alguna urbanització
(algú el recollirà).
A primera hora del matí (així tindrà tot el dia perquè el trobi algú, i
se'l quedi).
Ens és tant fàcil justificar la nostra acció donant la responsabilitat
d'aquesta a la persona que trobi un animal abandonat, abatut de
caminar sense saber on va, afamat, mort de por, fins i tot a vegades maltractat per algú que per desgràcia ha trobat pel camí.
És una actitud irresponsable, cruel, covarda, però sobre tot trista.
Per tot hi ha solucions a la vida, i per desfer-se d'una mascota també. Només es qüestió de consciència.
Per qui en tingui és clar!
Cristina Perelló

Què Fem ? és una oferta variada i atractiva pels adults, que vol compaginar la

formació i l'entreteniment. Cursos i Tallers amb professors especialistes, diferents
horaris i combinacions.

Cursos Estiu - Hivern 2005

Gastronomia i complements:
* Cuina sense foc (menjar fred, vegetarià, postres...)
* Cocteleria (com ser un professional dels bons còctels)
* Protocol a Taula (tècniques i formació del bon protocol a taula)

Tècniques personals:
* Biodansa (Tècniques de relaxació)
* Curs de Llenguatge dels Signes (Eina per la comunicació amb sord/muts)
* Com fer un Horòscop (Introducció a l'Astrologia Tradicional)

Tecnologies pràctiques:
*
*
*
*
*

Informàtica Bàsica (Introducció a l'ús de l'ordinador personal)
Creació de Pàgines Web (Com crear la teva pròpia pàgina)
Fotografia Digital (Com preparar i presentar les teves imatges)
Internet i Correu electrònic (Què és i com navegar pel món INTERNET)
Com observar el cel (Introducció pràctica de l'Astronomia)

Tècniques variades:
*
*
*
*
*

Restauració de Mobles i Objectes (com restaurar els seus objectes vells)
Pintura sobre Seda (Tècniques per pintar sobre seda)
Mosaic Gaudí (Com construir el teu propi mosaic)
Ceràmica (Introducció a les tècniques ceramistes)
Fusing el Vidre (Introducció al treball artístic amb vidre)

PER INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Masia Can Puig
C/ Major, 110
08810 Sant Pere de Ribes
Tel: 93. 896.15.38 (Escola d'Adults)
Tel: 93. 896.32.44 (CPEF Can Puig)
Fax: 93. 896.32.77
cfo@pereribes.diba.es
www.santperederibes.org

ORGANITZA: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
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El bon menjar

Una especialitat del municipi són les carxofes, un plat elaborat als anys 60 per l'hostal Rossell, l'únic
que hi havia al poble, i que va tenir molt d'èxit.
La recepta, per a quatre persones, és la següent:
Ingredients:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

16 carxofes mitjanes
1,5 kg de ceba
all
julivert
pebre negre
oli d'oliva
brou de carn
200 gr de mantega
2 llimones

Preparació:
Es netegen bé les carxofes, treient les parts dures, i es posen en suc de llimona perquè no es tornin
negres.
Es pica l'all i el julivert tot ben menut i es posa a l'ull de les carxofes.
En una cassola que pugui anar al forn es posa un dit d'oli, la ceba trinxada i les carxofes, i es cou a
foc viu.
Desprès, s'hi afegeix el brou i es cou a poc a poc, fins que les carxofes estan toves.
S'hi tira una mica de pebre negre i es posa una mica de mantega a l'ull de les carxofes.
Es posen al forn durant 5 minuts i ja estan a punt de servir.
(Recepta extreta del llibre "Recull d'informació sobre el municipi” editat per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
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Per Josep-Lluís Palacios

Quaranta cartes, la vida d’un jove
que no va tornar
A Ribes, com a tots els Països Catalans, es van
produir uns fets ja fa més de seixanta anys que
sempre podrem conèixer, fets que han estat desconeguts fins ara i que ens han deixat un testimoni que només coneixia la família.
Feia temps que volia llegir les quaranta cartes d'un
jove ribetà que un dia va sortir a la Guerra civil
Montserrat Mata i Pere Albareda
espanyola i no va tornar mai més. La seva pèrdua
d'esperança, les denúncies, el pensament en la família, la rebuda d’amics del seu poble i també
pensar en el seu calendari festiu, l'entrada en un hospital sense condicions sanitàries i ja no sortir mai més, però la història ens ensenya, en part, com es va construir l’estat franquista (i els
errors de la Segona República).
El jove Josep: la calç, els bastons
i les històries davant del foc.

Josep "Pepet" Mata Pascual era un noi
que molt aviat va anar amb el seu pare
a fer les feines de muntanya. Estimava
la Festa Major i feia ball de bastons amb
Joan Petit "Tori", Josep Fontanals,
Pepito de Can Nas, Toneta, Josep de ca
la Lola (que va morir al front també).
Com tot el jovent feien el cafè a ca la
Brígida i després a El Local, la Societat
d'Agricultors i Obrers. El seu pare i ell
eren socis i varen treballar en la construcció tot escatant rajoles (treure ciment

que diríem ara). El pare era Fèlix Mata
Colom, en Fèlix de la Calç (els seus avis
i besavis ja hi anaven a fer calç a les
muntanyes). Però amb motiu dels fets
del Sis d'Octubre de 1934 i a la greu crisi
política que es va viure a tot Catalunya.
El Local va ser tancat i segellat un
temps. Els joves tombaven amb un
manubri per tots els carrers de Ribes i
pujaven fins al Palou. Al costat del local
dels pagesos van fer una sala de ball i
allà van instal·lar el piano de maneta.
Però les conseqüències polítiques dels
fets d'octubre a nivell d'estat i també al
nostre poble ja varen crear una situació
que dos anys després produiria uns canvis radicals. Mentre, com cada hivern, la
mare explicava a tots els fills històries
davant del foc a terra. Tota la família
amb les palmes feien senellons (cabassos petits), senalles i ventafocs de trena
llarga que anaven cosint. Després es
venia als pescadors de Sitges i de
Vilanova. I també es vivia intensament el
Carnaval al Local. Els nens i les nenes
es canviaven al Local i a la sala ballaven. Les noies i les dones es disfressaven i els homes sortien de comparser,
ho recorda com si fos ahir Montserrat
Mata, la filla d’en Fèlix (i recordaré sempre la seva germana Maria “en Fèlix”).

Un dia de juliol tot canviarà i les
campanes volaran

Josep Mata Pascual quan va iniciar el servei
militar a marina, l’any 1932 a la ciutat del
Ferrol.
(foto: Bernardino González).

El juliol del 1936 tot canviarà. S'inicia un
aixecament militar de l'exèrcit d'Àfrica el
dia 17. En altres llocs com Catalunya la
part de l'exèrcit que recolza un cop d'es-

tat contra la República és derrotat pels
sindicats, partits polítics, exèrcit lleial a la
legalitat democràtica i a la Generalitat.
A Ribes immediatament s'organitza un
autobús que sortirà de la plaça de la Vila
ple de voluntaris cap al front (un dels
nois no va tornar mai més i va morir en
un camp de concentració nazi). Les
campanes de l'església deixaren de
sentir-se perquè foren estirades fins el
terra de la plaça de l'Església. La canalla jugava sempre a "amagar-se rere les
campanes", com encara no s'oblida. No
foren les úniques campanes que "volaren" i a la Casa Gran les autoritats també
se'n feren càrrec.
Quant la guerra anava avançant hi
havia soldats republicans que vivien en
moltes cases de Ribes. Montserrat
recorda com venien de tot l'estat i la
seva alegria en cantar: "Somos los de
Líster, revolucionarios / que luchamos
todos por la libertat / queremos que
cesen tantas injusticias / y desaparezca
la desigualdad / (...) / que somos los de
Líster de la 11 División". Tot ho acompanyaven amb una bona banda de
música.

Una època intensa: Líster,
Durruti, l’amor i la derrota

La gent de Líster vivia a can “Pepus” i
altres indrets. Un soldat cantava un personatge mariner creat pel dibuixant
E. C. Segar l'any 1929: "Popei es el rey
del mar / por eso me llaman Popei / alamei".
A la façana del Social, l'actual Centre

13

Parroquial, hi havia un gran cartell amb la
imatge de Durruti, era un homenatge a l'anarquista que havia perdut la vida a
Madrid.
L'última tongada de soldats que varen
anar a la guerra es varen formar a
l'Autòdrom. Allà cantaven allò de "Las chicas de aquí Ribes, Ribes / van mucho al
Autòdrom / porque lo que les gustaba / la
Quinta del Biberón". O una altra versió:
"Les xiques d'aquí en Sitges, Sitges /
vénen molt aquí a Can Burguera / perquè
diuen que els hi agradava / la quinta del
trenta-nou".
Josep Mata havia fet la "mili" a la marina
l'any 1932, però molt aviat va ser mobilitzat
per lluitar a la guerra. Després de la batalla de l'Ebre i la desfeta republicana el seu
pare i la seva germana Carme el varen
anar a veure a Reus. Tot va anar tant ràpid
que en uns dies ja es produïa l'ocupació a
Catalunya i es va exiliar a França. No tenia
ni per menjar i per això va travessar la
frontera i fet presoner immediatament.

Dones, cases i masies

Dues postals de Josep Mata als seus pares. La primera estava escrita al Camp de Concentració de
Betanzos (2 de març de 1939) i la guerra no havia acabat. La de sota es va redactar des del Ferrol el 15
de juliol del 1939. Les dues van passar censura militar.
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Quan l'exèrcit de Franco va entrar a Ribes
es recorda encara com es cridava "¡ventanas abiertas!" i també com s'entrava sense
contemplacions en granges, masies i
cases. No va ser a totes les llars, però a
més de les que podem imaginar-nos i a
vegades no només era un exèrcit. En pocs
dies la Falange va dir a moltes dones que
anessin a netejar el Casino, local que fou
seu de la CNT-FAI durant la guerra.
Una germana de la Montserrat fou cridada per realitzar obligatòriament treballs de
neteja al centre recreatiu. Es va negar
amb contundència i a casa seva va deixar
ben clar que no es movia si no la venia a
buscar ningú. Dones de Ribes, però, es
varen sentir humiliades i ho recordaren

durant molts anys i encara era un fet ple
d'emoció.
Les dones i les seves famílies estaven
relacionades
amb
la
Societat
d'Agricultors i Obrers. De tant en tant,
sense cap motiu, les seves cases eren
registrades sense cap necessitat.
També va passar a can Fèlix. Els empresonaments al poble van ser nombrosos.
Josep Albareda Miravent, germà d’en
Pere, el futur home de la Montserrat va
estar a la Model junt a
l’ ”Escorçaire”.

Camps de concentració,
presons i avals
Josep Mata va ingressar al Camp de
Concentració de Betanzos (A Corunya)
el 2 de març de 1939, el dia 31 ja és trobava a La Escollera de Ferrol i el 22 de
gener de 1940 ja va ingressar a
l'Hospital de Marina. Ho explico així perquè el jove ribetà va escriure quaranta
cartes que només havia llegit la família.
Necessitava un "aval" per sortir en llibertat que s'ha d'adreçar al "Presidente de
la Comisión Clarificadora de Presos y
Presentados". Al seu camp de concentració també hi ha dos nois més de
Ribes: Vives (que estava a l'Autòdrom) i
el Noi d'Olivella (xofer a Ribes).
Des de la presó sempre pensava en
Ribes i en els seus amics. Recorda la
paciència que ha de tenir perquè per la
Festa Major de Sant Pere encara està
"detingut dins de La Escollera". Desitja
als pares i germanes "que puguin passar la festa amb molta salut i alegria".
Envia records a l'amic Pau de can Buina
(del carrer del Pi), agraeix la carta de
Josep Milà ("Ros d'en Patala" de can
Milanet, del carrer del Calvari); del noi
Josep Puig “Satrot”, de Puigmoltó, que
fa la "mili" molt a prop d'ell, al creuer
Méndez Núñez, i l'anirà a veure i Josep
Mata se sentirà emocionat. Perquè cada
vegada s'està adonant que del poble
van arribant informes anònims dient que
va ser president del POUM. I aleshores

el jutge li comunica "que per poder sortir
l'hauran d'avalar el Sr. Capellà del poble,
el Sr. Alcalde i dos testimonis". Els pares
fan
també
gestions
amb
el
Contramestre de la Comandància de
Vilanova i el fill els escriu que no és el
"que m'ha de posar en llibertat". També
veu que "si jo tingués uns quants mils de
pessetes per gastar-me ja veuríem que
aviat sortiríem en llibertat". Tot i que amb
la paraula "llibertat" se li "posa la sang de
tal manera que millor que no parli". I és
que "fa més de dinou mesos que estic
detingut". L'octubre de 1940 l'Alcalde va
fer una sol·licitud al Capità General, però
Josep Mata s'ha adonat (24 de desembre de 1940) dels que han estat "enganyant a mi i a vostès pares". També s'assabenta de la "misèria que esteu pas-

sant en el poble" on fa més d'un mes
que no els donen pa. L'última carta és
del 16 de gener del 1941 i està content
pel paquet de torrons que ha portat el noi
de can Satrot, però també altres han vingut a buscar informes sobre la seva persona: "Ja recordava que l'altra vegada
en van enfonsar uns quants del poble" i
"ningú em diu perquè estic aquí".
Josep Mata i Pascual era un jove ribetà
com tots els que avui saludem pels nostres carrers i places, però les seves preguntes no van tenir resposta. Va ser
denunciat i no va tornar mai més. No se
sap on el van deixar i la família sempre
l'estimarà. Fou una pàgina més d’una
guerra “incivil”.

Després de la guerra ca la Paula va ser local més gran on els pagesos anaven.
D’esquerra a dreta: Josep Rovira “Escorçaire”, Salvador Mestres (del Racó),
Pere Soler Vidal de can Quadres de la Riera (fou Jutge de Pau durant la
República i la guerra), Josepet del Recó (pare de Salvador), Cristòfol Pascual
Morgades (de can Tineta) i Fèlix Mata.
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Marathon des Sables, tot un repte
personal...
Dos atletes de Ribes, la Lluïsa
Laguna amb el dorsal 768 i en Marc
Peralta amb el dorsal 774 ens porten fins al desert marroquí per cursar a la Marathon des Sables.
La 20a. edició , 798 participants,
255 km, 6 etapes, 7 dies, autosuficiència alimentària (mínim 2000
calories per dia), 9 litres d'aigua diàries, motxiles d'entre 6 i 15 quilos, uns 40º de temperatura mitja, i un grau d'incalculable humanitat i solidaritat per part de tots els participants..

Tot un repte personal

Només 24 hores després de la seva arribada a Ribes, la
LluÏsa i el Marc amb el somriure que dóna la satisfacció
d'haver assolit la seva fita, ens descobreixen la part més
humana d'una carrera extrema on existeix la competitivitat
però és més important la solidaritat.
Què porta a un atleta a correr el desert ? Què s'hi sent?
Marc.- Qualsevol esportista preparat vol fer aquesta carrera, és un repte personal. Al desert es viuen moments
impressionants, soletat...és molt dificil d'explicar si no hi
has estat.
Lluisa.- Bé, sóc una mica massoca, és el segon any que hi
participo. Mentre corro jo no sento res especialment,
només el dolor de les llages i els ossos, no em deixo
influenciar per sentiments. Només estic concentrada en
acabar el que he començat. L'altra cara de la carrera és el
tema personal, els motius que t'hi porten. Jo hi sento, com
diu el Marc, soletat envoltada de 800 personas, d'unes valls
meravelloses de sorra que et bull a sota els peus amb unes
temperatures altíssimes però amb una pau interior que dificilment pots trobar a la societat d'on venim. A mes tens la
sort de conèixer molta gent que pateix aquesta mateixa
transformació, i quan arribes a la haima et trobes i dónes
als altres la cara més dolça de la humanitat.
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Què és més important la preparació fisica o psíquica?
Com es prepara un atleta, i com manté la preparació
durant la cursa?
Marc.- És més important la preparació psíquica, tot i que
físicament has de tenir un bon entrenament. També l’alimentació durant la cursa és molt important, en el meu cas
això em va fallar, anava amb quantitats massa justes de
calories i això és molt arriscat. A més vaig condicionar els

La Lluïsa Laguna amb el guanyador de la 20a Marathon des Sables, el
marroquí Lahcen Ahansal.

aliments a barretes i algun liofilitzat. Tot i que la Lluïsa em
va avisar no vaig estar gaire encertat en aquest sentit. Si no
hi ha fuel el cos no respon com ho hauria de fer.
Lluïsa.- El nivell físic dels atletes en aquesta carrera és molt
alt, a més molts vénen amb el que anomenem llebres o galgos que són acompanyants que serveixen per ajudar a
l'atleta tant per portar el pes de la motxila o per recolzar-lo
moralment i marcar el ritme de carrera... En el nostre cas
no es així i jo personalment el que faig es buscar-me llebres entre els participants, busco algú a qui jo crec que puc
guanyar per motivar-me i així vaig avançant dia a dia creant-me els meus petits reptes. En l’alimentació a mi em va
ajudar molt un fogonet que un company ens va deixar després d'abandonar la cursa.

La meta final a l’Oned Ahssia on la Lluïsa celebra l’arribada amb un equip
francès.

Què pot més al desert, l'atleta o la persona? Hi ha
moments de debilitat? Com es superen?

totes maneres són moments on l'atleta i la persona es repten, tot i que la fita és la mateixa, els motius són diferents.

Marc.- Al desert hi ha moments per tot, hi ha coses que
afecten a l'atleta i d'altres que afecten a la persona però
sempre trobes la manera de solucionar-ho.
Lluisa.- Aquesta cursa la vaig dedicar a la Carme Blay,
excel.lent atleta, excel.lent persona, que ha guanyat 11
cops el campionat espanyol de 60 m.
Com atleta corria per arribar però com a persona volia arribar a la meta amb el meu amic Fidel (company de l'anterior
edició) per poder dedicar aquesta cursa a la Carmen. De

Quan s'acaba la cursa, què pasa? Què es sent? Què es
pensa?
Marc.- Crec que la ment et queda completament en blanc.
Lluïsa.- Per a mi va estar una arribada molt emocionant,
perquè en l’última etapa vaig passar por de no poder acabar la cursa per culpa d'una forta ventisca (això fa que
hagis d’utilitzar la brúixola i jo no en sé gaire). Vaig tenir un
moment també per a la gent del desert, habitants d'un lloc
extrem que tenen la capacitat de viure feliços sense tenir
pràcticament res. I quan arribes a la meta després d'haverte “picat” amb el teu amic (en Fidel), a qui has utilitzat de
llebre i a més has guanyat. L'esperit competitiu deixa pas
als sentiments i t'ensorres en un mar de llàgrimes per haver
guanyat al teu amic.
A les 24h d’haver arribat penseu en la pròxima edició?
Marc.- Jo ho tinc molt clar que haig de tornar. Començo a
preparar-me dintre d'uns dies. He après molt d'aquesta primera cursa. És una prova molt especial .
Lluïsa.-Quan era al desert vaig pensar que ja no hi tornaria,
no és la intenció ja quevull fer altres coses però és cert que
les llagues del desert es curen, un any és molt llarg i no
pots assegurar que no hi tornaras.
Redacció L’Altaveu

Valls maravelloses de sorra que et bull a
sota els peus . . .

La Carme Blay, guanyadora onze vegades
del campionat d’Espanya de 60 metres és
la persona a qui la Lluïsa ha dedicat la
seva Marathon.
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ELS BOMBERS VOLUNTARIS
Els cossos de bombers voluntaris a la nostra comarca,
s´han anat formant en decidir trobar-se i organitzar-se de
manera regular i estable un seguit de persones que ja
havien coincidit com a col·laboradors espontanis en l'apagament d'incendis, sobretot arran dels ocorreguts els anys
1978 i 1982.
L'any passat la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat atorgà unes subvencions per a les
tasques d'apagament, que havien de ser administrades
per les Associacions de Defensa Forestal, compostes per
almenys un 70% dels propietaris de terreny d'un municipi
determinat o per l'Ajuntament, cas que tingués la propietat
d'un mínim del 30%.
Per això, a Ribes-Olivella, on sempre hi ha hagut una tradició molt important d'aportació voluntària a l'hora de combatre els incendis, un grup de ciutadans decidiren constituir-se en cos de bombers voluntaris per als dos termes
municipals i treballar amb el material subvencionat per la
Generalitat a través de l'esmentada A.D.F.

amb dos Land-Rover 2000, que s'han acondicionat ells
mateixos amb les subvencions rebudes a través de
l'Associació de Defensa Forestal. L'Ajuntament els ha cedit
un local on guarden els vehicles i el material.
Les activitats habituals se centren a conèixer a fons el
terme municipal per tal d'estudiar els recorreguts que caldrà fer en cas d'incendi i a fer pràctiques de funcionament
amb el material i els vehicles i anar agafant experiència de
treball en equip, així com a rebre instrucció teòrica.
En cas de sinistre s'avisa primer el cos de bombers professionals de Vilanova, i segons la necessitat, a continuació,
els bombers voluntaris.
A d'altres països de la nostra àrea geogràfica i fins i tot
d'Amèrica del Sud, existeix la figura dels bombers juvenils,
que s'encarreguen de les moltes funcions auxiliars a fer,
que en un moment donat són tan importants com tirar
aigua damunt les flames; comunicacions, informació, neteja i transport de material, menjar per als que apaguen, etc.
El Cos de Bombers Voluntaris de Ribes-Olivella es planteja per a més endavant una sèrie de xerrades, exposicions
i projecció de vídeos i diapositives per anar desvetllant la
inquietud i les ganes de participar de tothom, però especialment la gent jove a fi que, quan sigui necessari, el nostre municipi estigui preparat per a fer front amb el màxim
d'eficàcia qualsevol incidència que es pugui donar a la
muntanya o a la vida.
Tots aquells que ja des d'ara s'hi vulguin apuntar poden
adreçar-se a l'Ajuntament o a l'Oficina Municipal de les
Roquetes, on els diran com connectar amb el Cos de
Bombers Voluntaris.
Jordi Joan i Bellon
MONTGRÒS núm. 50 - Agost-Setembre 1988

Ells mateixos han preparat els vehicles. (Foto: J.C. Mestre).

Són gent a qui agrada la muntanya i que senten inquietud
per la defensa de la natura en general. A Ribes-Olivella en
són 8, dels quals 4 pertanyen també al cos de Voluntaris
Forestals.
S'hi pot afegir tothom que tingui ganes de ser-ne i que
comparteixi aquest mateix neguit per la conservació de la
natura, sense distinció d'edat, sexe ni extracció social.
Els bombers professionals cobren i estan obligats a dedicar-hi unes hores fixes, a més d'haver passat per l'Escola
de Bombers de Bellaterra. La dedicació del bomber voluntari és totalment lliure i gratuïta i la seva formació l'agafa
sobre la marxa, en el contacte amb el foc i l'experiència
dels bombers professionals. Tot i que la finalitat inicial d'aquest cos és la d'ajudar a l'extinció de focs a la muntanya
i al bosc, també estan disposats a participar, si cal, en l'apagament de focs a les zones urbanes. A tal fi, disposen
de dos equips complets de respiració artificial.
El cos de bombers voluntaris de Ribes-Olivella compta
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LA METEOROLOGIA A RIBES
La meteorologia, entesa com l'estudi del medi atmosfèric,
és una ciència antiga que troba els seus orígens en el
segle VI a C.
La meteorologia durant la història, segons les èpoques i
les seves necessitats, s'ha considerat més o menys. En
els nostres dies aquesta ciència és prou important perquè
la meteorologia no té només en compte els canvis físics i
químics de l'atmosfera, sinó també els diversos efectes
directes d'aquesta sobre la superfície de la terra.
Ràdio i servei agrícola
Així, doncs, podem veure com en el nostre municipi es fa
ús d'aquestes dues vessants dins del camp de la meteorologia; per una banda, a través dels mitjans de comuni-

cació (Ràdio Ribes) rebem diàriament l'informatiu del
temps de mà d'en Joan-Lluís Bartra. D'altra banda, a
Ribes també es porta a terme l'estudi de la meteorologia
agrícola. Així hem d'anomenar el nostre veí Josep Jaques
com a persona afeccionada en aquest camp. A partir dels
aparells de medició recull dades i les passa als serveis
meteorològics de la Generalitat.

L'estació meteorològica de la masia "La Serra"
(Foto: J.C. Mestre)

Estació a "la Serra"
També cal esmentar l'estació meteorològica que es troba
a la Serra, a cura d'Enric Bartra, enòleg. Aquesta estació
fa dos anys que està en funcionament i cobreix les necessitats del nostre municipi perquè amb anterioritat es depenia de la informació de Vilafranca. En l'estació es recullen
les dades sobre la diferència de temperatura i humitat i
també sobre la quantitat d'aigua que cau per metre quadrat; tot això mitjançant els aparells d'enregistrador de
temperatura i humitat i el pluviòmetre. Aquesta informació
es porta a l'estació meteorològica de Vilafranca (Servei de
Protecció dels Vegetals), una de les més importants amb
què compta el Departament d'Agricultura de la
Generalitat. La informació que es recull de les estacions
serveix per poder estudiar les dades i alhora poder prevenir els conreus de la nostra comarca, especialment la
vinya, de les plagues que l'afecten, sobretot el míldiu i la
malura.
Núria Giralt
MONTGRÒS - Núm. 51 - Octubre 1988

EL PREMI JOSEP M. DE SEGARRA
PER A CRISTIAN CARANDELL
El premi Josep Maria de Segarra, per a traduccions inèdites de textos teatrals ha estat, recentment, atorgat al
filòleg i catedràtic de grec Cristian Carandell i Robusté,
veí del nostre poble, per la seva traducció de l'obra del
clàssic Aristòfanes titulada Lisístrata.
Aquest premi, convocat per l'Institut del Teatre i que està
dotat amb 500.000
pessetes, li fou
lliurat en el decurs
d'un acte celebrat
el dia 16 de desembre.
Cristian Carandell
és un home de lletres que compagina la seva màxima
afecció, l'estudi de
la cultura grecollatina en general,
amb les tasques
docents que du a
terme a l'Institut de
Batxillerat Joan
Ramon Benaprés
de Sitges.
Cristian Carandell (foto: J. C. Mestre)
Del seu currículum
podem destacar que és autor del llibre Sócrates según
Platón (Ed. Casals, 1984) del qual l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament n'ha adquirit uns exemplars que s'han distribuït
als centres d'ensenyament del municipi. En l'apartat de traduccions té publicada l'obra Dignum est d'Odisseas Elytis
(Ed. Plaza & Janés, 1980); cal dir també que està preparant
l'edició dels següents textos: Suplantación de autoridad, una
novel·la d'Alexandros Kotziáz; les Odas i els Poemas Líricos,
d'Andreas Kalvos; i una antologia de l'obra poètica de Takis
Barbitsiotis.
Araceli Albà
MONTGRÒS - Núm. 45 - Març 1988
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JOSEP CUADRAS I PLANAS
NOMENAT FILL ADOPTIU DE
LA CIUTAT DE FIGUERES
El dia 29 de gener, el regidor de Cultura i Esports de Ribes
assistí, a la capital de l'Alt Empordà, al nomenament de fill
adoptiu de Figueres atorgat al ribetà Josep Cuadras i
Planas. L'Ajuntament en ple de Figueres, en un acte
emotiu, va fer públic el reconeixement al Sr. Cuadras, pels
més de 50 anys dedicats a la docència en aquella ciutat.
En el Saló de Sessions, ple de gom a gom, el Sr. Alcalde
donà la paraula a un ex-alumne el qual plasmà les virtuts
del vell professor; després fou un amic i company de feina
el qui relatà fets i anècdotes viscudes a escoles i instituts.
Finalment el Sr. Alcalde va fer lliurament de la carta de
l'acord del Ple, i va acabar el seu discurs amb aquestes
paraules: Sant Pere de Ribes us va veure néixer, avui
Figueres us ret aquest merescut homenatge, anomenantvos fill adoptiu d'aquesta ciutat. El Sr. Cuadras s'adreçà als
assistents emocionat, però amb el to humorístic que en ell
és característic, agraint a l'Ajuntament i a la ciutat el nomenament.
Després, com a cloenda, se celebrà un sopar en un conegut restaurant empordanès, en el transcurs del qual el regi-

dor de Ribes, Jordi
Mestre i Escofet, va
fer palesa, en un discurs, l'admiració i
reconeixement
de
l'Ajuntament i el poble
de Ribes, vers la persona d'en Josep
Cuadras. En lluirar-li
el drac de tres caps,
tot adreçant-se al
Sr. Cuadras, digué:
En aquests sis ulls
del drac, volem que,
quan es llevi, quan
dini o quan vagi a dormir, hi vegi les mirades dels ribetans i
sàpiga així que el
poble de Ribes mai l'oblida.

Josep Cuadras el dia de l’ homenatge al
mestre Ricardo Mesias, a dalt del Casino el
1959.
(foto no publicada al Montgròs)

MONTGRÒS - Núm. 45 - Març 1988
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.

C O NS TI TUCI Ó DE LA PENYA D' ESCACS RI BES
El diumenge dia 16 d'octubre es constituí, oficialment, la
Penya d'Escacs Ribes durant un acte que va celebrar-se a
El Local, Centre Cultural de Ribes.
Els socis de la nova penya, acompanyats de l'alcalde
Xavier Garriga i del regidor de Cultura de Ribes, Jordi
Mestre, varen inaugurar una placa commemorativa on
figura l'escut de la penya d'escacs. Després de servir-se
un vi d'honor, 15 dels jugadors s'enfrontaren en unes
simultànies d'exhibició, contra Josep Lluís Maroto, un dels
millors jugadors de la classe preferent que té el Casino El
Prado de Sitges.
La Penya d'Escacs Ribes està oberta a la inscripció de
nous socis -ara en són 25, tretze dels quals s'han federat
en la categoria de promoció de tercera.
A. Albà

Un moment de les simultànies (Foto: J.C. Mestre)

MONTGRÒS - Núm. 52 - Novembre 1988
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Per pensar -hi
SABEM COMUNICAR-NOS?
LES HABILITATS
SOCIALS
L'ésser humà és social.
La nostra vida es compon de moltes interrelacions: la família, els companys de feina, la caixera del supermercat, el veí de dalt... Contínuament ens estem relacionant
amb els altes. Les nostres conductes i gestos expressen sentiments, actituds, desitjos... És el que anomenem habilitats
socials i de les que depèn, en gran part, el nostre benestar
emocional.

per Salva Contreras

verbalment.
La mirada és defineix com "el mirar a una altra persona als
ulls, o de forma més general, a la meitat superior de la cara".
El significat de la mirada o de les seves pautes és molt variat.
La freqüència amb la que mirem a l'altre és un indicador d'interès, plaer o sinceritat. En el cas dels enamorats és quan hi
ha més freqüència de contacte ocular.
Evitar la mirada o mirar als altres només fugaç i ocasionalment
redueix la credibilitat i dóna peu a atribucions de característiques negatives.

Les habilitats socials ens ajuden a actuar correctament en
una entrevista de treball, a establir relacions satisfactòries
amb els nostres fills o amb altres membres de la família o
amics, a dir "no" sense que ens sàpiga greu i sense que es
ressenti la relació amb el nostre interlocutor... I tenir unes adequades relacions socials està a l'abast de tothom. Encara que
és durant la infància quan aprenem a interrelacionar-nos en
gran part, podem adquirir habilitats socials durant tota la vida.

Un prolongat contacte ocular és considera, generalment, com
a manifestació de superioritat (o si més no, dóna aquesta sensació), falta de respecte, amenaça.

Hi ha persones en les que aquestes habilitats semblen innates, mentre que en altres semblen no tenir-les de cap manera. Aquestes últimes poden no haver-les après per no tenir un
model apropiat (per exemple, tenir un pare autoritari) o per no
haver tingut un aprenentatge directe (un noi que ha crescut
envoltat d'homes no sap interactuar amb les dones).

Hem de tenir en compte que ens basem en la nostra cultura
occidental. En altes cultures, per exemple l'oriental, mirar als
ulls es considera un signe de poc respecte.
Ara és el moment d'analitzar com mirem als altres i en quines
circumstàncies. Potser ens sorprenem.

Un contacte ocular poc prolongat pot ser interpretat com a falta
d'atenció, descortesia, falta de sinceritat, honradesa, inseguretat o timidesa.
Deixar de mirar als ulls, baixant la vista pot ser interpretar com
a signe de submissió.

En altres casos, pot ser que tinguem aquestes habilitats però
que existeixin factors que les interfereixin o que les inhibeixin.
Un cas típic és la fòbia a parlar en públic; tenim les habilitats
adequades per fer-ho però interfereixen pensaments negatius
dels tipus "notaran que estic nerviós".
Els hi proposo un petit viatge pels elements que formen part
de les habilitats socials adequades. Intentem saber com tenir
més habilitats socialment i a ser més efectius, es a dir, a
expressar clarament el que sentim. Explorarem entre altres
coses, la mirada, la postura, la distància interpersonal, el to de
veu. Veurem algunes tècniques de comunicació i farem un
petit entrenament en efectivitat.
Comencem per la mirada.
La manera en que mirem és molt important. Els nostres ulls
són una font d'informació. Podem afirmar o negar el que diem
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Floquet de Neu a Ribes
Floquet de Neu, el cèlebre goril·la
blanc, va ser el protagonista del
conte que es va presentar a la
Plaça Marcer durant la passada
diada de Sant Jordi.
El conte porta per títol "El somni d'en Floquet de Neu" i és una creació del dibuixant Xavier
Corbella. Encara que Xavier Corbella és conegut com a metge (professió en la que compta
amb un notable prestigi) , en aquest llibre es pot descobrir la seva faceta de dibuixant, una activitat que fins ara només practicava com a amateur. El llibre, publicat per l'editorial Utopia
Global, compta amb text de Jordi Roigé i explica les peripècies que viu en Floquet de Neu
quan surt del Zoo en companyia del seu amic Albert per visitar els indrets més característics
de la ciutat: la Pedrera, la Sagrada Família, les platges de la Barceloneta, el camp del Barça,
etcètera. La posada en escena de "El somni d'en Floquet de Neu" es va dur a terme quan passaven pocs minuts de migdia i va córrer a càrrec de Geni Rigual que, envoltada de nens i nenes per tots costats, va explicar les aventures d'en Floquet amb l'ajut d¹alguns dibuixos ampliats per a l'ocasió. L'autor del llibre, Xavier Corbella, va
signar llibres tal com s'adiu a la diada més literària de l'any.

Història agrària dels Països Catalans
Títol: Història agrària dels Països Catalanas
Autor: Giralt Raventós, Emili (Director)
Matèria: Història
Format: 21 X 29,7
Pàgines: 602
Centre: Publicacions Universitat de Barcelona
Data d'edició: 2004
Emili Giralt i Raventós és un professor que va ser Catedràtic d’Història Contemporànea de la UB que no oblidarem els
estudiants que ens presentàvem a les 8 del matí a les seves classes d’Història Agrària. És nét del poeta ribetà Emili Giralt
i Giralt.
Aquesta obra és pionera per a la síntesi que ofereix la història agrària dels Països Catalans. Aquest sentit globalitzador
en l'espai i en el temps confereix a l'obra un caràcter singular i exemplar.
De consulta obligada per a qui treballi sobre la nostra història en general i la història agrària en particular, és a l'hora obra
de divulgació destinada per igual a l'investigador com al lector en general, interessats “pel passat rural perdut sense remei
i sovint idealitzat”-ens diuen des de la capital.
Aquest segon volum consta de tres parts: la primera dedicada a l'estudi de la dinàmica de l’època medieval, la tensió entre
els elements continuïstes i els factors de canvi. La segona analitza les estructures materials: terra, utillatges, tècniques
agropecuàries i funció del mercat. La tercera examina la societat rural, les causes i conseqüències de la diversificació
social entre la pagesia.
En són autors: Mercè Aventín Puig, Josep Fernández Trabal, Antoni Furió, Ferran Garcia-Oliver, Thomas F. Glick, Antoni
Riera Melis i Josep M. Salrach -recordat professor d’Història de la Corona Catalanoaragonesa.
Hi trobem bons estudis sobre l’època prefeudal i procés de feudalització, sistemes agrícoles de Xarq al-Andalus, l'expansió, la crisi econòmica i social al camp, la represa, l'organització del territori (l'espai i el poblament), els cultius, l'utillatge i
les tècniques, la ramaderia, les indústries rurals, mercat de la vila, família i unitat d'explotació i la cultura pagesa.

To t a l a v i d a
Ada Castells ha publicat la novel-la “Tota la vida” a l’editorial Empúries, després d’haver escrit
“El dit de l’àngel” (1998) i “Mirada” (2001), però la novel-lista i periodista a “l’Avui” i a “Sapiens” té
una estreta relació familiar amb Ribes i és que tota una vida -un dia va escoltar el poeta al carrer
del Pi- sempre té afecte amb els éssers estimats que li varen portar un llibre clau sobre el pintor
romàntic alemany Friedich. A l’obra, la Sílvia, una jove de Barcelona, s’obsessiona pel pintor i la
seva vida d’artista. Mentre s’enamora d’un pintor contemporani comença una relació intensa i amb
passió. I una nit, “quan tothom reposi, es mirarà el seu mig home, tan indefens, i li naixeran unes
ànsias folles de protegir-lo. Sempre ha estat enamorada de la fragilitat de l’artista”.
“Tota la vida”, una novel-la per llegir.
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L'EQUIP DE CURSES DE MUNTANYA.
Els Xulius reben el reconeixement per part de la FEEC.
Arran de la incorporació dels Xulius a la FEEC, un grup d'esportistes de curses de muntanya, alguns amb prou prestigi a la comarca, es van incorporar a la nostra entitat i van
començar a obtenir bons resultats. L'any 2003, Xevi Guinovart, Julio Merino, Ferran Pérez , Ferran Broceño i
Óscar Guerrero van començar a obtenir importants premis: així, els Xulius van quedar tercers a la Copa
Catalana de l'especialitat i segons al Circuit Català de Curses de Muntanya. A títol personal, Merino va quedar
2n en categoria de veterans de la Copa Catalana i Guinovart va obtenir el 3r lloc en categoria sènior del Circuit
Català.
Els èxits més importants de l'equip van arribar el 2004: els Xulius van quedar primers en la Copa Catalana de
Curses de Muntanya 2004, mentre Xevi Guinovart obtenia el 2n lloc en la categoria sènior en la Copa Catalana
de Curses de Muntanya i Julio Merino, el primer en categoria veterà i, també, campió d'Espanya de Curses de
Muntanya en la mateixa categoria.
Tots aquests èxits s'han aconseguit amb molt d'esforç i treball, ja que les curses són molt dures. L'esforç d'aquests esportistes és grandiós: en la copa catalana han treballat en recorreguts superiors als 20 quilòmetres
amb desnivells de 2000 metres. En el Circuit Català, les curses tenen característiques semblants amb menors
desnivells.
El reconeixement a aquests esforços va arribar el passat dia 5 de març a la festa de la FEEC d'Olesa de
Montserrat, on Ignasi Doñate, director general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, va lliurar els premis
corresponents. A banda de Merino i Guinovart, van pujar a l'estrada Jordi Coll i José Zambrano en nom de l'entitat.
L'any 2005 és prometedor. L'entitat compta ja amb 10 corredors que participaran en les Curses de Muntanya.
Són: Xevi Guinovart, Julio Merino, Ferran Pérez, José Zambrano, Oscar Guerrero, i les noves incorporacions
de Ignacio Montoya, Ferran Broceño, Ildefonso Soriano, José Manuel Granadero i en Ramon Mitjans. I els resultats no s'han fet esperar ja que gràcies als èxits aconseguits en les etapes disputades fins al moment. De fet, la
5a edició de la Cursa Mossos d'Escuadra disputada al Catllar de 20,5 Km va estar dominada pels corredors dels
Xulius a on José Manuel Granadero va aconseguir la victòria i en tercer lloc va quedar Xevi Guinovart. L'entitat
va guanyar la cursa per equips. Però els èxits no s'han acabat aquí. La cursa servia per escollir els seleccionats
per participar en la Copa del Món de Curses de Muntanya, amb la selecció Catalana. Els 4 millors classificats
serien els escollits, per tant s'ha confirmat que José Manuel Granadero i Xevi Guinovart dels Xulius, participaran en la Copa del Mon d'aquesta especialitat, sent els Xulius, l'única entitat de tot l'estat espanyol que dona dos
corredors a la Copa del Món. Aquesta començarà a Zegama (País Basc) el 29 de maig i continuarà per Itàlia,
França, Suïssa, EUA i Malasia. Els hi desitgem tota la sort del món.
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L'orquestra de corda del GER
participa en una trobada a Ponts
El grup d'instruments d'arc
"Alla corda fluixa", integrat
per estudiants de música de l'entitat GER de
Ribes, va participar diumenge passat en la
Mostra de Conjunts Instrumentals de la Vila de
Ponts (Lleida). El conjunt, format per nens i
nenes d'entre 10 i 14 anys, va oferir dues obres
sota la direcció de Mario Bugliari, professor de
violí i director titular del grup. Seguidament, tots
els nens i nenes participants es van agrupar per
formar una gran orquestra simfònica de més de
150 membres que, sota la direcció d'Albert Gumí, va interpretar dues obres compostes per a
l'ocasió. Durant la jornada es van fer diferents assajos per a preparar aquestes obres, la interpretació de les quals va resultar tot un èxit. El grup ribetà "Alla corda fluixa" va tenir l'honor d'inaugurar la Mostra ja que va actuar en primer lloc. La resta de conjunts participants provenien
d'escoles de música municipals de llocs tan diversos com Manresa, Artesa de Segre, Vic,
Balaguer, Mollerussa, Cardona, Tremp o Solsona.
93 893 45 70
679 416 632
joanramirez@tambori.org
www.tambori.org
El Tamborí ens ofereix la programació d'activitats del mesos
de maig i juny l'any 2005
22 de Maig
Hora : 12 migdia
Cobla : Contemporània
Lloc : Plaça Llobregat

25 de Juny
Hora : 2/4 de set tarda
Cobla : Jovenívola de Sabadell
Lloc : Plaça Llobregat
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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.

Maig - 2005
Exposició "Expressió Plàstica 2005:
treballs dels alumnes de l'IES Can Puig"
del 18 de maig a l'11 de juny
Inauguració dimecres 18 de maig, a les 19:30 hores
Exposició "INCLUSIÓ ESCOLAR I DISCAPACITAT:
aportacions d'escoles i instituts de la comarca del Garraf"
Del 24 de maig al 4 de juny, al vestíbul de la biblioteca
Organitza: Plataforma Ciutadana per a una Escola
Inclusiva al Garraf
Divendres 13 de maig, a les 19 hores:
Temps de poetes: El espejo de Carvalho, de Manuel
Vázquez Montalbán
Direcció: Maribel Martínez
Intèrprets: Maribel Martínez, Beatriz Santiago, Eva Saumell
Organitza: Fundació "La Caixa"

Dissabte 14 de maig, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb Sole Palao
Sopa de pedra
Per a nens i nenes a partir de 4 anys
Organitza: Fundació "La Caixa"
Divendres 27 de maig, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de l'Antònia Santana
Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes
I a continuació Cine-fòrum de la pel.lícula Don Quijote
d'Orson Welles (1992), dirigida per Jesús Franco, a
càrrec de Pepe Gutiérrez.
Dissabte 28 de maig, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb en Ferran Martín
Contes de dracs
Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Juny - 2005
Exposició "Expressió Plàstica 2005:
treballs dels alumnes de l'IES Can Puig"
del 18 de maig a l'11 de juny
Inauguració dimecres 18 de maig, a les 19:30 hores
Exposició "Pintures" de Lluís Farreny
del 17 de juny al 15 de juliol
Inauguració divendres 17 de juny, a les 19:30 hores
Dilluns 6, dimecres 8 i divendres 10 de juny,
de les 18 a les 20 hores:
Curs d'iniciació a internet per a adults
a càrrec d'Esteve Albiol
Inscripcions prèvies. Places limitades

Dijous 9 de juny, a les 19 hores:
Conferència Medecines alternatives,
a càrrec de Josan Ruiz, director de la revista
CuerpoMente
ACTIVITAT DEL PROGRAMA TOT L'ANY LECTURA
Dissabte 11 de juny, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb la Silvia Guillamón
Una altra caputxeta
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Divendres 17 de juny, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de l'Isabel Laso
Diari, d'Anne Frank

BATXILLERATS
MATRÍCULA OBERTA
MODALITATS:

CIÈNCIES DE LA NATURALESA I DE LA SALUT
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

INFORMACIÓ I RESERVA DE PLACES: Tel. 93 894 95 34, e-mail: sitges@escolapia.net

ESCOLA PIA DE SITGES - c. de sant Isidre, 19 - 08870 SITGES (El Garraf)
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Ajuntament i Decathlon col·laboren per promoure
la contractació de personal del municipi

Notícies

L'alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco, i el director de Recursos Humans de
Decathlon, Joan Oliete, van signar el passat dimarts 3 de maig un conveni de col·laboració
per tal que Decathlon afavoreixi la contractació laboral de persones residents al municipi.
De fet, a principis del mes de febrer l'empresa d'articles esportius ja va avançar en un acte
de presentació del seu projecte d'obertura al nostre municipi que la implantació d'aquest nou
centre donaria feina a unes 60 persones.
Per aquest motiu, l'Ajuntament i els responsables de Decathlon han arribat a un acord de
col·laboració perquè els ciutadans del municipi interessats en la convocatòria de llocs de treball d'aquesta empresa puguin presentar les seves sol·licituds a través de les
Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC).
Amb aquests dos objectius, afavorir la
contractació dels ciutadans de Sant
Pere de Ribes i facilitar-los l'accés en
aquest procés de selecció de personal,
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha
destinat les Oficines d'Atenció
Ciutadana de Ribes i les Roquetes perquè els aspirants o candidats que desitgin optar a alguna de les ofertes de
treball de Decathlon puguin presentar
J o a n Olie te (director de RRHH de Decathlon), Bor j a Sá n c h e z
( d i r e c t o r r e g i o n a l d e D e c a t h l o n ) i J o s e p A n t o n i B l a n c o els seus currículums fins el pròxim 20
( A l c a l d e de Sant Pere de Ribes)
de maig. L'horari de les Oficines
d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes és, a l'OAC de Ribes (plaça de
la Vila, núm. 1), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dilluns i dimecres de 16 a 19 hores,
i a l'OAC de les Roquetes (plaça de la Vinya d'en Petaca, s/n) de dilluns a divendres de 9 a
14 hores i dimarts i dijous de 16 a 19 hores. La documentació s'haurà d'adreçar al director de
Recursos Humans de Decathlon, Sr. Joan Oliete i paral·lelament també es podrà fer mitjançant els canals habituals que Decathlon posa a disposició dels aspirants en els seus processos de selecció de personal, com el web de l'empresa (www.decathlon.es).
El Decathlon de Sant Pere de Ribes que s'està construint a la nova zona d'oci de la Rambla
del Garraf preveu obrir les seves portes el dia 15 de juny. Aquest serà l'establiment número
45 de la cadena a tot l'Estat i també el primer que s'obre fora d'una gran ciutat. Tindrà una
superfície de 2.000 m2 i posarà a la venda una gran diversitat de material esportiu per a la
pràctica de diferents esports, fins i tot aquells que solen ser més minoritaris com l'hípica.

Un pi d’interès local

Una empresa especialitzada actuarà amb caire urgent per
impedir que el pi blanc del mateix carrer del Pi de Ribes es
trenqui. Aquest és un dels carrers més populars de Ribes.
Antigament s'anomenava carrer de les Roques fins que el
Pi en qüestió va acaparar el protagonisme. Els problemes
del arbre venen donats per la inclinació tortuosa del seu
tronc (característica d'aquesta varietat de pi), comentà en
el ple la regidora de Serveis Territorials, Medi Ambient i Via
Pública, Abigail Garrido.
En sessió plenària, els representants del nostre municipi van aprovar per unanimitat la declaració d'arbre d'interès local al Pi situat al numero 28 del esmentat carrer.
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Notícies

Ràdio Ribes tanca un mes per reformes
Ràdio Ribes va tancar temporalment les seves emissions per tal de dur a terme una sèrie de reformes i condicionaments dels seus estudis ubicats a la segona planta de la Casa de la Vila.
Així, a partir del passat dilluns 18 d'abril, l'emissora municipal de Sant Pere de Ribes
va deixar d'emetre la seva programació habitual a través del 107.2 FM per poder fer
unes obres d'ampliació i millora de les instal·lacions i una actualització dels seus equipaments. Aquesta s'allargarà fins el 17 de maig, que serà el dia en que les emissions
de producció pròpia tornaran a posar-se en marxa.
Amb aquesta reforma Ràdio Ribes guanyarà un nou habitacle que abans formava
part de les dependències del departament d'urbanisme de l'ajuntament i que es troba
annex als estudis de l'emissora. Un cop s'habiliti l'accés a aquesta habitació amb la construcció d'una porta, els
actuals estudis quedaran units a aquest nou espai que es destinarà a la redacció. Tanmateix, el que abans era
la redacció passarà a ser una sala d'espera o de visites per a atendre als convidats. D'altra banda, el projecte
també contempla el condicionament dels dos estudis i del locutori de l'emissora. Després de pintar totes les
dependències i col·locar parquet, es reforçaran les instal·lacions i equipaments tècnics amb l'objectiu de reconvertir l'emissora cap a la digitalització. Per aquest motiu, Ràdio Ribes disposarà de dos nous ordinadors, i un programari informàtic que els ha de permetre adaptar-se a les tendències actuals de radiodifusió.

La Fira de la promoció econòmica, comerç i turisme.

Activitats al carrer

6 a Fira de Ribes

Divendres 27 de maig

Xocolatada a la plaça M. Mercè Marçal. 17.30 h
I tot seguit Activitats infantils per Actilude. Tallers de papiroflèxia, fang... fins les 20 h
Concurs-Rally fotogràfic, inici inscripció, recollida de bases i acreditació a l'estand d'informació de la fira situat
al bell mig de la pl. M. Mercè Marçal. 18 h
Dissabte 28 de maig

Diumenge 29 de maig

Activitats infantils per Actilude.
Tallers de mòvils, imants… de 10.30 a les 13 h

Activitats infantils per Actilude:
Tallers de mòvils, imants… de 10.30 a les 13 h

Acte d'inauguració de la fira a les 12 del migdia.

Taller infantil de Mandales pel Centre Mandala.
A les 11h

Passeig amb carruatge de cavalls de
l'Associació Tres Tombs.
Demostració Tai-xí per Pere Aguiló. 13.30 h
Exhibició esportiva. Espai Blau. 17.30 h
Activitats infantils per Actilude:
Tallers de construcció, malabars… de 18 a les 20 h
Concurs-Rally Fotogràfic . Darrer dia per a la inscripció.
Música de Jazz en viu per "RETRIO" de 19 a 21 h
Iniciació a la cata de vins. 19.30 h

Ruta dels Cellers

11 h a 14 h

Música de jazz i cançons del món en viu per Garraf
Músics RETRIO. de 12.30 a 14.30 h
Demostració participativa de Ioga i Kundaluni pel
Centre Mandala. 17 h
Xocolatada, a la plaça M. Mercè Marçal.

18 h

I tot seguit Activitats infantils fins les 20 h

Plaça M. Mercè Marçal de St. Pere de Ribes

Jornades

La creació d’empreses de serveis a la salut i les tendències actuals
Divendres 27 de maig

Dissabte 28 de maig

9.30 h a 11 h Integració de les teràpies alternatives
en el marc legal.

10 a 11 h Present i futur de l'agricultura ecològica.

D’11 a 11.30 h pausa - cafè

11.30 a 12.30 h Beneficis de les teràpies alternatives
per a la salut.

11.30 a 12.30 h Creació d'empreses de serveis domiciliaris integrats per a la salut.
12.30 a 13.30 h Els nous espais per a tractaments
saludables del cos. Oportunitat de negoci.
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De 11 a 11.30 h, pausa - cafè.

Sala d’actes de la Biblioteca Manuel de
Pedrolo
Plaça M. Mercè Marçal de St. Pere de Ribes

La directora de la biblioteca de
Ribes va represent ar Cat alunya en
una trobada a Finlàndia
Al Seminari "Small Libraries- networking makes us stronger", celebrat a
Helsinki els dies 21, 22 i 23 d'abril, hi van participar 49 professionals del món
bibliotecari, provinents dels següents països: Dinamarca, Estònia, Finlàndia,
Lituània, Noruega, Romania, Sèrbia-Montenegro, Eslovènia, Espanya i
Suècia. Com es pot veure, la major part dels assistents eren de països nòrdics, concretament de l'àrea bàltica. De Catalunya hi van assistir 6 bibliotecaris, un per a cada província: Neus Bertomeu, directora de la Biblioteca Delta de l'Ebre per Tarragona, Carme Asensio,
directora de la Biblioteca Central Comarcal de Tàrrega per Lleida, Isabel Martín, directora de la Biblioteca de Palamós
per Girona, Núria del Campo, directora de la Biblioteca Manuel de Pedrolo de Sant Pere de Ribes per Barcelona, i dos
bibliotecaris de Barcelona-ciutat: Neus Montserrat, directora de la Biblioteca de Montbau i Juli Cervera, director de la
Biblioteca de Sant Martí de Provençals. També va assistir Concepción García, de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, del Ministerio de Cultura de Madrid.
El concepte més nomenat en aquestes intervencions va ser el de la "biblioteca híbrida", com a model de biblioteca del
futur més immediat, és a dir, la biblioteca de la societat de la informació. Com a híbrid, en aquesta biblioteca cal barrejar els serveis bibliotecaris tradicionals amb els d'una biblioteca digital que només conté material virtual. L'essència d'aquesta nova biblioteca és que ofereix orientació a l'usuari, el guia en aquesta immensitat informativa a la qual es pot
accedir actualment gràcies a les noves tecnologies.
Ha estat una experiència molt interessant en el sentit que s'han pogut intercanviar experiències, projectes, conceptes i
metodologies entre professionals de molt diversa procedència i amb realitats molt diferents. El que més m'ha agradat,
però, ha estat veure que, malgrat estar encara per sota d'aquestes biblioteques pel que fa a l'ús dels serveis o als recursos (humans i de fons) de què disposen, la nostra biblioteca de Sant Pere de Ribes, i les biblioteques catalanes en general, no estan tan allunyades d'aquest "ideal nòrdic". Hem d'entendre que nosaltres sóm països mediterranis, que vivim
més al carrer, i que encara cal conscienciar a la població que les biblioteques públiques són espais on hi tenen cabuda
tots, des dels més petits fins als jubilats, passant per les mestresses de casa, els professionals, els pares, les mares i
tot ciutadà que tingui alguna necessitat informativa o d'oci cultural.
Núria del Campo Balada

COSTUMARI CATALÀ
COSTUMARI MAIG I JUNY
Fent referència al mes de maig, trobem
dites que admeten que és el mes més bo per
a coure terra:
L'obra cuita pel maig dura mil anys.
Teules o maons de maig, més forts que fusta
de faig.
El terrisser que no treballa pel maig no treballa en tot l'any.
La pagesia n'opina així dels fruits de
maig:
Civada i espelta fins al maig no es desperta.
Pel maig floreix l'olivera i grana el blat.
A muntanya les orenetes no arriben fins
per aquest temps. També es veuen les primeres mosques que són la tortura del bestiar:
La mosca de maig ataca al bestiar, els bous
pel nas i els rucs pel detràs.
Les mosques pel maig, els ases fan saltar.
També trobem dites referents a les pluges
de maig:

Maig calent i plujós fan l'any ric i abundós.
Trons pel maig, vents a raig.
Diu la vinya: Tant me fa una pluja, com
dues, com tres, però sense la de maig no
faré res.
Fins ahir el complex de la vida girava
entorn de la ruralia, font de riquesa, se'ns
farà entenedor que la feina de segar ompli
gran part del costumari del mes de juny:
El sol de juny encén els sembrats.
Quan el juny entra, agafa la falç i neteja
l'era.
Pel juny segaràs i pel juliol batràs.
El blat primerenc o tardà, pel juny s'ha de
segar.
Referent a les pluges de juny, troben
aquests refranys:
Si plou entrant el juny, el bon temps és
lluny.
Si pel juny plou, poca fruita pel juliol.
De la pluja de juny, la terra en gruny.
Aigua de Sant Joan, cap guany i molta fam.

DE JOAN AMADES
També troben refranys mariners que fan
referència a aquest mes:
Qui vulgui anar per mar sense perillar, pel
juny o pel juliol s'ha de embarcar.
Si vols anar per mar, el juny o el juliol has
d'esperar.
Entre Sant Joan i Sant Pere, la millor pesquera.
Mes de juny, mes de revetlles:
Els focs de Sant Pere se salten pel darrera,
i els de Sant Joan se salten pel davant.
Foc de Sant Pere, foc de Sant Joan,
guardeu-nos de ronya per tot aquest any.
Les flames del foc de Sant Pere cremen el
mal de quimera.
Dia 29, Sant Pere:
La missa de Sant Pere, missa verdadera.
No és nat ni naixerà qui per Sant Pere
sentirà el cucut cantar.
Sant Pere, envelats al darrera.
Per Sant Pere, la claror surt de sota terra.
Sant Pere, treu juny enrera.
Per Sant Pere, enrevolta la figuera.

