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e vegades la festa es pot veure truncada per una mala passada. Així
ha estat aquest estiu a Ribes. Des de la redacció de L'Altaveu el nostre
reconeixement a la dedicació d'en Manel García, part de l'ànima del Drac de
Ribes.
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En el mes de juliol, alguns ja han fet o estan de vacances. Són les vacances
aquells dies que s'esperen durant tot l'any per descansar?
Invertir el temps en allò que ens agrada i que no es pot fer durant la resta de
l'any. Oblidar les dietes que ens han amargat durant tot l'hivern per poder
lluir figura. Iniciar cursets de temes insospitats i viatjar, sobretot viatjar. A
prop o lluny. Però això si, s'han de aprofitar al màxim els dies que estem fora.

Disseny i Maquetació
Xavier Colom

S'ha de veure moltes coses, visitar molts llocs. Després s'haurà d'explicar i
quedar-se a l'hamaca de l'hotel no dóna gaire tema de conversa com
experiència inoblidable.
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Tot plegat és possible que al finalitzar les vacances, esgotats de veure tantes
coses, estresats de complir els horaris d'excursions, activitats i una mica més
grassos ja tinguem el tema de conversa per als següents dies de l'arribada. I
després a treballar...
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Sabeu que! L'Altaveu es queda a Ribes. Hi ha de tot i bo. S'aprofitaran realment
les vacances per descansar.
Bones vacances a tots i fins el setembre.
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Sant Pere ‘05

Sant Pere 2005
Després de mesos d'espera, l'estiu ja ha arribat i ens
aporta una saludable dosi de descans i despreocupació. Pocs dies després d'haver-nos recuperat de Sant
Joan ja ens trobem a les portes de la Festa Major d'estiu, dedicada al nostre patró, Sant Pere. Però és ja des
de molts dies abans de la festivitat en qüestió que el
poble viu una sèrie d'actes de diversa índole: exposicions artístiques, sardanes, castellers, un seguit de
concerts de diverses bandes (entre les quals podem
trobar el famós grup "Lax'n'Busto") i un llarg etcètera.

Foto: Neus Miret
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I un cop arribada la data esperada, el 28 de Juny, tot

Garcia Belloch -també anomenat "Lico" pels seus

són nervis fins que sonin les campanades. A tres

amics-, un dels portadors del Drac de Ribes més antic

quarts d'una ja comencen a sentir-se les gralles que

i membre de la junta directiva del GER que malaurada-

fan saber a tothom que només falten uns instants fins

ment va perdre la vida durant aquesta festivitat que

que les activitats de la vigília de la Festa Major comen-

tan estimava, a causa d'un atac de cor. Des de

cin. Repiquen les campanes i, en el mateix moment,

L'Altaveu de Ribes acompanyem a la seva família en el

una imprevista pluja comença a amenaçar els actes

dolor.

previstos pels passats dies. Però tot i aquest impre-

A les onze de la nit del mateix dia el poble es reuneix

vist una ràfega eixordadora de trons sonen a la plaça

prop del Castell i del Bosc de Plaça, el nostre camp de

de la Vila... sembla que, al final la pluja no ha estat

futbol, per a contemplar el magnífic Castell de Focs

suficient com per a ofegar els ànims de la gent del

que, com cada any, ha resultat ser de primera qualitat.

poble. Així doncs, la cercavila infantil surt a alegrar-

Un cop havent apagat un petit foc d'uns pins originat

nos amb tota mena de balls preparats de ja feia dies

per un dels coets, la cercavila avança silenciosament

abans i per preparar-nos pels espectacles dels que

en senyal de dol fins a la plaça Marcer on es té lloc un

gaudirem a la tarda. Un cop ja havent dinat i ens rein-

recordatori de Manel Garcia. Però tot i la tristesa gene-

corporem a la festa quedem impressionats per la

ral causada per la pèrdua de Lico, a la nit es celebra el

quantitat de gent que està totalment entregada a

ball de la revetlla i la gent, fent el cor fort, s'ho passa

aquesta tradició, fent especial esment en tots els par-

tan bé com els és possible en una nit pensada única-

ticipants dels balls populars i, en especial, a Manel

ment per a la disbauxa i la gresca.

Foto: Neus Miret
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I finalment, per aquells que han sabut ser pacients i
encara els queden energies, arriba el dia de vermell en
els nostres calendaris dimecres, 29 de juny. A tres
quarts de vuit del matí la cercavila, un pèl minvada pel
cansament de la nit anterior, recorre tot el poble fins a
les nou, on les cansades cares dels joves participants
en els balls populars es recuperen amb un suculent
esmorzar a El Local. Tot i així no triguen a tornar a oferir-nos els seus espectacles. Més tard es fa missa en
honor a Sant Pere i Sant Pau i la cercavila fa una última aparició després de la traca. Però en el resta del
dia encara hi ha temps per a veure un toc de gralles al
GER i a preparar-se per al Ball de Festa Major que tindrà lloc ales onze de la nit i que acomiada a la festivitat de la millor forma: amb més festa. I altre cop ens
quedem esperant fins que la pròxima Festa Major arribi i preguntant-nos si encara la gaudirem més.
Miquel Cuadras

Foto: Neus Miret

Manel: Foc a la bèstia!

Una instantània de l’actuació de música tradicional del grup empordanès "Calaix", a la
plaça del Castell el passat divendres 1 de
juliol a la nit dins del "XVI Cicle de música al
Castell organitzat per Els Xulius - CSR
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Tots vivim i un dia tots deixem de viure, però ningú
recorda que això ens hagués passat mai en una cercavila de la Festa Major. Els seus companys del Drac, els
balls populars, ho varen sentir i el cercavila nocturn va
emmudir. Va ser el comiat popular a Manuel García
Belloch. El diumenge 31 es va celebrar a la Nau Pere
Vall i Soler un acte en la seva memòria, amb la sala
plena de gom a gom, que va emocionar en més d'una
ocasió en sentir els parlaments dels seus amics, la
música de la Moixiganga o les imatges, dalt del
Montgròs, un Onze de Setembre tot aixecant una
bandera.

malgrat el pèssim so i la presència
exhaustiva de la Policia Montada que
ocupaven els carrers adjacents escrivien una de les pàgines més recordades de l'anomenada música pop rock
al nostre país.

CONCER T
DELS ANYS 60
Dos de juliol de l'any 2005, aquesta va
ser la data triada per un grup de persones del nostre poble sota l'aixopluc

de la comissió de festes per dedicar
una nit a recordar la música que en
aquells anys seixanta va ser protagonista dels famosos “guateques” o de
nits d'estiu inoblidables als jardins del
Bell Lloc.
Sense pensar-ho, havíem proposat
una data que va ser mítica per la
música d'aquells anys, la nit en que
quaranta anys abans a la Plaça de
Toros Monumental de Barcelona ens
visitaven els inoblidables Beatles que
van tenir com a teloners uns joves
que comandats per Leslie, compartien
escenari per fer vibrar a un jovent que

Així en la nit que es complien els quaranta anys d'aquesta efemèride, per
primera vegada Els Sirex visitaven el
nostre poble. El lloc triat les Pistes
Poliesportives del Col·legi Els
Costerets, que canviaren la seva activitat esportiva per acollir a un nombrós públic, al voltant de mil persones
desitjoses per una nit de tornar a la
seva joventut, gaudint de la música
que ens ha acompanyat al llarg de la
nostra vida.
El primer en actuar va ser el conjunt
del Fernando Ruiz "Ferran", grup
Voramar que amb la seva veu i amb la
de la Nadia, ens recordaven cançons
dels Beatles, de la Tina Turner o composicions del Carlos Santana, que el
seu guitarra recreava, mentre el
públic començava a omplir la pista de
ball. Desprès vindrien Los Santos,
grup vilanoví que va debutar l'any
1964 i que a l'actualitat reuneix a la
majoria dels seus fundadors, mentre
el públic cada vegada
més endinsat en la música anava retrocedint en el
temps i recuperant la
seva joventut seguint a
cop de palmells la música
que els arribava de l'escenari, la tercera actuació
va ser la dels ídols locals
Los Spiders, que la seva
formació habitual de
finals
dels
seixanta
omplien de notes de les
cançons dels Creedence
Clerawater Revival el pati
de les escoles.

A la fi i ben entrada la matinada els
Sirex iniciaven la seva actuació tornant a repassar els seus èxits de sempre, mentre les espelmes que havien
il·luminat les més de cent taules esgotaven la seva última cera, apagant la
flama que durant més de quatre hores
havia estat encesa en una nit en que
la música va ser element aglutinador
de la nostra societat ribetava aplegant
a gent de més de vuitanta anys fins a
nou nats en el seu cotxet, des de l'alcalde al cap de l'oposició, vells coneguts i gent que no havíem vist mai.
Tots amb la sensació que difícilment
podrem esperar quaranta anys per
tornar a viure una altre nit màgica.
Antoni Milà i Muntaner
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Per pensar -hi
SABEM COMUNICAR-NOS?
LES HABILITATS SOCIALS (II)
La postura i la distància interpersonal
Formen part junt amb la mirada, els gestos i l'expressió
facial de la comunicació no verbal.
La postura és la posició que adopten els membres d'una
persona envers al cos i pot reflectir emocions específiques
i sentiments, tant sobre nosaltres mateixos com cap als
altres.
Podem expressar indiferència amb les espatlles encongides, els braços redreçats o les mans esteses; ira , amb els
punys tancats, la inclinació cap al davant o els braços
estesos; coqueteig, creuant o descreuant les cames.
També la manera com ens seiem parla per nosaltres,
poden transmetre escepticisme, agressivitat, indiferència
o interès. Les postures que redueixen la distància i augmenten l'obriment envers a l'altre són càlides, amigables e
intimes. Les posicions càlides inclouen inclinar-se cap al
davant, amb els braços i cames obertes, les mans esteses
a l'altra persona. També recolzar-se cap enrera o entrellaçar les mans aguantant la part posterior del cap poden ser
reflex de dominació o de sorpresa. Els braços creuats
sobre el pit, les cames creuades indiquen una posició a la
defensiva.
Tanmateix els canvis importants de la postura es fan servir per marcar amplies unitats de la parla, com canviar de
tema, donar èmfasi i assenyalar el prendre o cedir la
paraula.
La nostra forma de caminar o d'estar drets parlen de com
ens sentim. Si caminem continguts, estem expressant
decaïment i falta de confiança en nosaltres mateixos. La
timidesa es pot advertir a través dels braços penjant i el
cap enfonsat i cap a un costat. Per contrari, les cames
separades, els braços en jarras i la inclinació lateral
poden expressar determinació.
L'orientació dels cos, es a dir, l'angle en el que el nostre
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per Salva Contreras

cos es dirigeix envers als altres (de front, d'esquena, en
angle recte) denota el nivell d'implicació amb l'altra persona. Quan més ens situem de front, més gran serà el nostre interès de manera que, quan les persones esperen
competir, es seuen un davant l'altre; si pretenen cooperar,
es seuen junts i si només es tracta de conversar ho fan en
angle recte.
La distancia física també indica la proximitat emocional
entre persones que es comuniquen. Quan més a prop estiguin, més proximitat afectiva. Donar l'esquena o mirar cap
a una altre banda, pot ser manifestació de rebuig.
Segons un estudi d'Edward T. Hall, antropòleg dels Estats
Units, autor d'entre d'altres, El lenguaje silencioso, l’ús
que fem de l'espai indica la nostra pròpia capacitat per
relacionar-nos amb la gent. Així, les persones introvertides
necessiten més distància interpersonal per sentir-se
còmodes que els extravertits que s'apropen a l'altra persona
mentre parlen.
Per al doctor Hall, la distància mínima entre familiars,
nuvis o persones molt properes és de 0-50 cm. L'espai
personal, es a dir, la distància còmoda entre nosaltres i la
resta de persones, es de 50-125 cm. La distància social
que és utilitzada en el treball en equip i en relacions
socials ocasionals, es situa entre 1,25 i 3,5 m i la distància
pública, la que mantenim amb desconeguts, per exemple,
quan caminem pel carrer, és de més de 3,5 m.
Hi ha situacions en les que, si no es respecten aquestes
distàncies o la persona es situa en un espai que no li
correspon, ens sentim incòmodes. Això es produeix en
tots els sentits; tant si és un desconegut el que es situa en
la nostra distància personal com si una persona molt propera es manté allunyada i no intenta un apropament. Hi ha
llocs, però, en els que es tolera la invasió del nostre espai
pel temps mínim imprescindible: el transport públic en
hora punta, l'ascensor, etc.
Observar el llenguatge del nostre cos, com reaccionem
davant diferents persones o situacions, com utilitzem l'espai interpersonal, ajudarà a que ens coneguem millor i
coneguem als altres..

El passat 21 de maig es va celebrar la festa per una escola
i una societat inclusives. Festa amb tallers, animació musical en directe, espais amb jocs sobredimensionats, circuit
de cadires de rodes, vídeos ... Una festa per a petits, joves
i grans. Organitzada per la Plataforma Ciutadana per a una
Escola Inclusiva al Garraf, Esplai GER i Esplai Xulius (Sant
Pere de Ribes), Esplai de la Geltrú i Esplai Drac Màgic
(Vilanova i la Geltrú) i Associació SUPORT, amb la finalitat
de promoure a la comarca un ensenyament públic i concertat inclusiu i de qualitat per a tothom, que sigui també una
realitat pels alumnes amb discapacitat independentment de
la tipologia de la seva discapacitat i del seu grau d'afectació.
La inclusió social dels nens, nenes i joves amb discapacitat

és un benefici per a tothom. Enriqueix la personalitat i
aporta estímuls més forts i un desenvolupament integral.
Incloure és ajudar a conviure, comunicar-se, intercanviar i
compartir, gaudir del grup (a més d'estar físicament junts).
És descobrir que juntament a les limitacions (físiques, psíquiques i/o sensorials) hi ha també capacitats que permeten
fer i sentir coses que es poden gaudir i tenen un valor positiu pels altres.
Incloure, també és aprendre que tenir limitacions no
impedeix tenir alegria, estimar i ser estimar, fer coses útils i
boniques o senzillament sentir-se feliç o fer feliç un altre, a
acceptar millor les pròpies limitacions i a descobrir i valorar
les potencialitats de cada persona.

CASAL DE JUBILATS I PENSIONISTES DE
SANT PERE DE RIBES

El Casal és per passar-s'ho bé, en un ambient cordial, familiar i amb
nombroses activitats en les que hi podreu participar ara que disposeu
de temps. Com veureu n'hi han moltes per escollir i emprar en allò que us agradi més.
El Casal és un lloc ampli, polit i còmode. Calent a l'hivern i fresc a l'estiu. Disposa de
cafeteria a preus molt assequibles per als socis.
Celebracions:
El dia de Sant Jordi es regalen les tradicionals roses a les nostres estimades sòcies.
Per a la revetlla de Sant Joan i també per a la Castanyada, berenar i begudes, tot a
preus molt assequibles.
En el mes de juny, dinar de germanor en un magnífic hostal, en el que ens reunim
la majoria dels socis.
Gran xocolatada amb coca i pa de pessic gratis.
Gran festa de Nadal i Cap d'Any.
Tot l'any, els diumenges, ball amb música en directe amenitzada per un teclista-cantant. Berenar amb entrepans i cava.
Excursions:
Per diverses ciutats d'Espanya a molt bon preu.
Entreteniments
Entreteniments diaris:
Cursos: Pintura, informàtica, gimnàstica, coral, treballs manuals, puntes de coixí.
Jocs: Cartes, dòmino, billar, petanca, parxís, escacs i bingo familiar.
Altres: Consulta de premsa diària, revistes i televisió.
Si no ets soci, passa per secretaria.
És gratuït.

US ESPEREM A T OTS!!
Anima't i visita'ns.
Estem al carrer Nou, núm. 38-40 de
Sant Pere de Ribes.
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El bon menjar
per Ramon Prats

Conill
pintat
Ingredients:
1 conill
Pebre negre
Pebre vermell dolç
Sal
Branques de farigola
Oli d'oliva
Vinagre

Preparació:
Tallarem el conill a quarts per fer al forn. Farem uns talls als quarts de les cuixes perquè es
cogui més bé. Ho posarem en una safata amb una mica d'oli.
En un bol prepararem una salsa amb tres parts d'oli, una de vinagre, una cullaradeta de pebre
vermell dolç, un polsim de sal i pebre negre.
Amb les branques de farigola farem un pinzell i pintarem el conill amb la salsa que hem preparat anteriorment.
Posarem el conill en el forn a 200º i aproximadament cada 10 minuts el girarem i repetirem l'operació de "pintat".
Temps de cocció: De 35 a 40 minuts
Bon profit !
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Per Josep-Lluís Palacios

Àlvar Vidal,
l’inici del carrer Major
Avui volia escriure sobre el carrer Major,
però la visió d'una imatge de fa cinquanta anys m'ha fet aturar-me aviat. Era del
carrer Major i podíem distingir a Àlvar
Vidal “Alvarito”. Va ser calciner, ja que
treien la calç de les pedres als forns de
les muntanyes per a la contrucció, com
ens explicava l’explèndida entrevista de
Sixte Moral al “Setmanari“ de Vilanova,
però ara ja no vaig poder continuar.

La botiga de ca l’Enriqueta
Àlvar Vidal va néixer el 21 de desembre
del 1922. Com tots els nois de Ribes

El carrer Major el dia de Corpus. Àlvar Vidal
davant de casa seva.

de l'època el seu primer ensenyament era a les monges i ell el mes de
juliol hi continuava. La mare, Enrica
Mata Soler, tenia molta feina perquè
havia d'atendre a una botiga (ca
l'Enriqueta) de blat, moresc (“vull mitja
lliura!”), arengades, pastes de fer
sopa (“només tres onzes!”)... Era un
establiment de queviures al número 1
del carrer Major i l'empresa ribetana
Duran i Torrents (a l'actual Reina
Maria) els subministraven productes
com ara cansalada i embotits, sacs de
blat de moro i sabonet i tenien una
camioneta per repartir per totes les
botigues

aparells i ho feien des de can
"Cabestrillos". I recorda que l'emissora que escoltava més i millor la seva
mare era Ràdio Vilanova, pero també
sentia Ràdio Associació de Catalunya
i Ràdio Barcelona.

Jugant a boles

La postguerra

Un dia estaven jugant a boles quan
només tenia 8 anys i per la plaça del
Centre no passaven gairebé vehicles,
i aleshores circularen dues motos i al
manillar portaven dues banderes
republicanes. Era el 14 d'abril del
1931 i s'havia iniciat el període democràtic de la Segona República.

La família d'Àlvar Vidal era de sis germans. En Joan es va casar l'any
1935, però es va apuntar voluntari a la

El mateix any 1931 el seu germà va
tenir un accident amb bicicleta i va
morir. Venia de treballar a la construcció en una masia de Vilanova. La
mare, com totes les mares ho va sentir profundament, i els altres germans
li varen comprar una ràdio per distreure's
millor. Les venien uns viatjants dels

Àlvar Vidal a la porta de casa seva, al nùmero 1 del
carrer Major.

La signatura de Lola Vidal, germana d’Àlvar, al
llibre “La terra catalana” de Joaquim Pla Cargol
quan el nom oficial era Ribes del Penedès.
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La “mili”
Àlvar Vidal va fer tres anys de "mili":
des del 3 d’abril de 1943 fins al 14 de
febrer del 1946. El varen destinar a
transmissions a Berga i es va patir
força gana (un sol menjar al dia). Es
portaven uns pantalons de poca qualitat i en una ocasió es va presentar el
general Moscardó (és l’època dels
maquis, la batalla de les guerrilles
antifranquistes i de l’exèrcit a la Vall
d’Aran) i van equipar a tots els soldats, però quan va acabar la visita es
va haver de tornar la roba immediatament.
Els tres anys varen ser força especials. Va coincidir amb la invasió de la
Vall d'Aran i els soldats de Berga
foren enviats tots.
Els joves ribetans, a la platja, davant del camp de futbol que hi havia a Sitges entre l’avinguda de
Sofia i el passeig Marítim, cap a l’any 1943. Eren d’esquerra a dreta: Magí Milà, Manel Roca,
Pere Mata (entrenador), Josep Butí (“Pat”), Rossend Vivó, Ventura Roig i Josep Pascual (de can
Ramon). Ajupits: Josep Bertran, Anton Escofet, Àlvar Vidal, Miquel Carbonell i Sadurní Mestre.

Ribes del Penedès
guerra amb vuit o nou joves més de
Ribes. Van marxar en autobús i l'Àlvar
encara ho recorda ben emocionat. El
seu germà va marxar amb l’exèrcit
republicà cap a França. Després va
tornar a casa i un dia va ser detingut i
portat a Vilanova. Allà se’l va deixar
venir a Ribes amb motiu de la festa
major vilanovina i va ser denunciat.
Se l’emportaren a la Presó Model de
Barcelona i allà fou apallissat. Ja va
tornar mig coix i maltractat, cosa que
no va superar mai més. Per a l'Àlvar
aquestes són misèries i mai ho havia
explicat a la família.
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D’altra banda, els primers mesos de
la guerra l'Ajuntament va acordar per
unanimitat sol·licitar que el nom del
municipi fos Ribes del Penedès. Això
es va comunicar a la Generalitat de
Catalunya el 5 d’octubre del 1936 que
ho va aprovar. Immediatament els
infants del poble ho varen assumir. Ho
podem comprovar en la postal de
felicitació que varen enviar M.
Pascual i Dolors Pascual a Lola Vidal
o el llibre, "La terra catalana", datat el
16 de desembre del 1936 a Ribes del
Penedès, a nom d'un dels germans
de la casa.

A Pont de Suert es va trobar el soldat ribetà Joan Guillaumes que havien portat de
l'Àfrica tot el seu batalló a la Vall d’Aran.
També va estar al Túnel de la Vall. I varen
posar els telèfons de Lés, a Canejam
(a tocar la frontera), de Salardú a
Bagergue. De Bagergue fins el Pla de
Beret sempre anaven esquiant. El treball
de l'equip de transmissions també es va
realitzar a Salardú i Bossost i el mitjà de
transport que utilitzaven era també l'esquí.

Postal d’un nét de fora de Ribes als seus avis
un 8 de juliol del 1955. Eren els campaments
de la Falange.

algun dels quals conserva dels jocs
infantils que tenia durant els anys 30,
però també m'ensenya els diaris que
feia molt de temps que ja no s'obrien.
Tots es varen guardar per un motiu.
Sempre li havia agradat l'escriptor
Josep M. Folch i Torres i quan ens va
deixar, el 1950, va guardar "El Correo
Catalán" amb un article de J.M. Junoy
en portada (la columna duia el nom
de "Márgenes": ¡en quin país estàvem!).
"La Vanguardia Española", d'octubre
del 1942, celebrava la festivitat de
sant Crispí, patró dels sabaters, en el
racó més amagat, però la lletra gran
era per a la "Festividad de Cristo
Rey". Els anuncies eren de gasògen
("especial para coches pequeños"),

encara que també n'hi havia de
Malvasia Robert: "Insuperable vino de
postres" de Bodega J. Robert de
Sitges. A nivell internacional la situació de les tropes alemanyes a Rússia
era, segons el diari, molt positiva. Això
em passava també quan llegia el
"Diari de Barcelona" (6-12-42) i em
trobava el ministre nazi Goebbels fent
declaracions a l'Agencia Efe. Tot diari
de l'època sorprèn, però es guardaven sempre per alguna raó. Àlvar
sempre ha seguit el ciclisme per això
conserva "El Mundo Deportivo" de
quan Bahamontes va guanyar el Tour
de France (diumenge 19 de juliol del
1959). Aleshores ja es podien conservar només alguns diaris.

Àlvar Vidal a la Vall d’Aran durant el servei
militar

Àlvar Vidal no oblida la seva família i
des de la frontera a la Vall d'Aran, a
Lés, va enviar una postal, el març de
1945, a la seva estimada germana
que tot eren versos: "Millors anys vindran / que al teu costat podré estar"...

La seva dona Àngels
Quan passàvem pel carrer de
l'Ensenyament sempre saludava a
l’Àngels que estava a la seva balconada. Era l’Àngels Rossell Vendrell, la
dona de l’Àlvar, que també eren sis
germans. En Ramon va morir a la guerra i l'Eulàlia (“la Laieta”) es va exiliar a
França, com altres noies de Ribes.
Àlvar Vidal em mostrà els seus rellotges,

Àlvar Vidal, Josep Guillaumes, Ramon Rigual i Josep Barba a la plaça de l’Església a principis dels
anys 60, amb “l’hospital” al fons
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HORARIS OFICINA DE TURISME
De dimarts a diumenges i fetius de
9 a 14.00 hores
Dissabtes
de 9 a 14 i de 16,30 a 19,30 hores

Tel. 93 896 28 57

CA L E N D A R I D ' A C T I V I T A T S S A N T P E R E D E R I B E S 2 0 0 5
JULIOL

Dissabte
9: Ruta Nocturna
Diumenge 10: Ruta vinya i el seu paisatge.
Diumenge 10: Visita al Castell
Diumenge 17: Ruta vinya i el seu paisatge.
Dissabte 23: Ruta vinya i el seu paisatge.
Dissabte 23: Visita al Castell
Diumenge 31: Ruta vinya i el seu paisatge.

PUNT DE TROBADA : OFICINA DE TURISME DE SANT PERE DE
RIBES
Sota-ribes s/n tel 93 896 28 57 p.garraf.ciribes@diba.es ).
HORARI : Juliol:

10 h. Excepte la ruta nocturna (a les 21 h.)
Agost:
10 h. Excepte la ruta nocturna (a les 21 h.)
Setembre: 11 h.

AGOST

DURADA: La durada serà d'entre una hora i mitja i dues hores, excepte
la ruta nocturna (2,5 h. aprox.)

SETEMBRE ( ruta de caire infantil )

RECOMANACIONS: El nivell de dificultat dels recorreguts és baix.
Cal portar calçat adequat per caminar per la muntanya, aigua i roba d'abric segons l'estació de l'any que sigui.
Cas que el temps no permeti fer l'activitat en bones condicions, aquesta
serà suspesa.

Dissabte
6: Ruta dels Americanos
Dissabte
6: Ruta Nocturna
Diumenge 14: Ruta dels Americanos.

Diumenge 4: Ruta del Rastrejador
Dissabte 10: Ruta del Rastrejador
Diumenge 18: Ruta del Rastrejador
Dissabte 24: Ruta del Rastrejador

PREU: 3, 50 euros.

Descompte de 10 % per als infants fins 10 anys , persones majors de
65 anys, i als membres del Cercle d'Amics dels Parcs Naturals.

INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS

Es tracta itineraris guiats a peu per passar una estona agradable i descobrir els diferents
potencials que ofereix el territori de Sant Pere de Ribes !

L’altaveu
de Ribes

Si feu arribar les anècdotes,
experiències, fotografies, reflexions...
de les vostres vacances, les
publicarem en el proper número de
setembre.

lalt aveu@publipinup s.com
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L L IB RE S PER A
L’
E
S
T
I
LA VELOCITAT DE LA LLUM

JAVIER CERCAS
Pàgines: 306
TUSQUETS EDITORS
Enquadernació: Rústica amb solapes

Traducció de Xavier Lloveras
Mides: 14 x 21
Col·lecció: "L'Ull de vidre", 19
Any d'edició: 2005

Aquesta és la història d'una amistat, una amistat que comença el 1987, quan el narrador,
un jove aspirant a novel·lista, viatja a una universitat del Mig Oest nord-americà i coneix
a Rodney Falk, el seu company de despatx, un excombatent del Vietnam esquerp i inaccessible, iradament lúcid i corsecat pel secret del seu passat. Però aquesta és també la història d'una
experiència radical en l'abisme indesxifrable del mal i la culpa, que el propi narrador només aconseguirà
entendre i assumir anys més tard, com en una fulguració, quan conegui l'èxit i el que aquest té de corrupció insidiosa. A aquelles alçades la figura imprecisa de Rodney i la seva història devastadora acabaran
imposant-se-li amb la força d'allò que és necessari, com un emblema de la seva pròpia història i tal vegada de la condició humana.
Amb una escriptura d'enganyosa transparència i una trama que sense treva atrapa al lector, La velocitat
de la llum indaga en la nostra il·limitada capacitat de fer mal, en la infinita estupidesa de la guerra i en la
infinita estupidesa de l'èxit, però sobretot en el poder d ela literatura per enfrontar-se a la realitat i exorcitzar els dimonis.

LA NIT DE SANT JOAN
XAVIER CARRASCO

Il·lustracions: SEBASTIÀ SERRA
Pàgines: 24
Mides: 21,5 x 21,5
LA GALERA, S.A. EDITORIAL
Col·lecció "Popular", 59
Enquadernació: tapa dura
Any d'edició: 2002
"Ha arribat la vigília de Sant Joan, que és el dia del sant del Sol, la Festa Major del cel.
Ja fa unes quantes setmanes que el dia s'allarga més i més, i comença a fer calor de
debò. El Sol vol saber si la gent es prepara com cal per un dia tan important i envia un follet a la Terra per comprovar-ho."
Una història original que farà que els més petits coneguin la festa de Sant Joan de ben a prop.

U

CAMÍ DE SIRGA
JESÚS MONTCADA I ESTRUGA

QUATRE DIES A L'ÀFRICA
TONI SALA

Pàgines: 348
Mides: 13 X 19,5
EDICIONS LA MAGRANA
Any d'edició: 2005
Col·lecció:"Butxaca", 21

Pàgines: 192
Mides: 15 x 22,5
EDICIONS 62
Col·lecció: "El Balancí", 512
Any d'edició: 2005

Camí de Sirga -guanyadora dels premis Joan Crexells,
Ciutat de Barcelona, Fundació d'Amics de les Arts i les
Lletres de Sabadell, Crítica "Serra d'Or", Nacional de la
Crítica i finalista del Nacional de Literatura- evoca la
desaparició de Mequinensa, antiga vila de la vora de
l'Ebre i centre d'una important conca minera i d'un intens
tràfic fluvial.
Considerada una de les obres cabdals de la literatura
catalana actual, ha despertat un vivíssim interès internacional i ha estat traduïda a dotze llengües.

Dictadures, misèries, illes i palmeres, goril·les, cocodrils i
aventures. A través del viatge d'uns dies al cor del continent africà, Toni Sala ens proposa una reflexió sobre l'actualitat literària de l'aventura i sobre un dels temes que fan
córrer més tinta últimament: el diàleg intercultural. Més
enllà de la retòrica i dels tòpics, ¿podem fer compatible la
diversitat amb la pròpia cultura? Quatre dies a l'Àfrica és
el relat d'un viatge tan divertit com seriós, amb avioneta,
cayuco, quatre per quatre o a peu, per constatar, sobre el
terreny i sobre un mateix, que el tracte amb els altres no
és una qüestió banal, ni gens fàcil.
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ORIOL HOMS: EL FUTUR DELS
JOVES NO ÉS NEGRE
Xerrades amb pares, una iniciativa necessària.
A l'iniciativa de l'Associació de Pares de l'IES Can Puig ha
començat un cicle de Xerrades amb Pares. La primera
Xerrada va tenir lloc el passat 20 de gener i va anar a càrrec
d'Oriol Homs, antic coordinador tècnic de l'Àrea de Cultura
de l'Ajuntament i actualment director del Centre Europeu
Treball i Societat, entitat que realitza programes i ofereix serveis en el món del treball i la formació professional.
El sociòleg Oriol Homs va parlar, presentat pel President de
l'APA, Francesc Massip, davant una trentena de pares de
nois i noies, sobre Cap on va el futur professional dels nostres fills.
En primer lloc el conferenciant va voler aclarir el malentès
que el futur dels nostres fills és negre. No hi ha cap raó tècnica o estadística que confirmi que el futur laboral dels nostres fills és negre. A mesura que augmenta l'edat disminueix
sensiblement l'atur i, per tant, el futur dels nostres fills és el
treball.

Els joves han de lluitar pel seu món.

Actualment -va continuar- es fabrica el mateix, però amb
menys gent. Caldrà, doncs, repartir el treball avançant la
jubilació, retardant l'ingrés dels joves al món del treball i
reduint les hores de treball, mesures totes elles que s'estan
aplicant d'una manera o altra. El futur dels nostres fills -assegura- serà el mateix que hem tingut nosaltres. El que passa
és que no milloraran tan ràpid com ho hem fet nosaltres. El
futur és optimista. Aquesta és la realitat. Dir el contrari només
farà que desanimar els nois. Ara: els joves han de lluitar pel
seu món i cal animar-los a fer-ho, sinó es quedaran a casa
sense fer res.
Per acabar el nét d'Eladi Homs -el pedagog que va introduir les escoles d'estiu en el temps de la Mancomunitat presidida per Prat de la Riba- va establir les següents conclusions: Durant el període de transició al món del treball cal
que els joves busquin una feina que més tard ja milloraran. I
si estan en atur, cal que millorin la seva formació.
També va assenyalar que avui és més fàcil obtenir el primer treball que la segona feina. D'altra banda, cal orientar
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els joves cap a una professió i cal desmitificar les noves tecnologies: totes les empreses s'han modernitzat, però les
noves tecnologies ocuparan molt poca gent. Actualment els
treballs on hi ha més demanda són fusters, electricistes i paletes.
El que es valora més en el món laboral -va afegir- és que el
noi sigui responsable, net, pulcre, que treballi bé, amb capacitat d'organització i que tingui iniciativa. Oriol Homs opina
que els joves que posseeixin una formació àmplia, polivalent
i estiguin sempre disposats a canviar són els que s'adaptaran
millor als nous temps.
Després de la xerrada va seguir un animat col·loqui on els
pares es varen interessar per la influència de la davallada de
la natalitat, el paper de les noves professions i els estudis universitaris, la competència de la mà d'obra europea i la provinent dels països subdesenvolupats, i l'actitud dels ensenyants davant aquesta realitat canviant.
Josep-Lluís Palacios

MONTGRÒS núm. 56 març 1989

ABRIL DE GRANS ESPECTACLES A
RIBES
“I COLOMBAIONI” I LLUIS LLACH
A “EL LOCAL”
Amb l'actuació de "I Colombaioni", considerats com els
millors pallassos del món, el dia 8, i Lluís Llach, el dia de Sant
Jordi, "El Local" de Ribes concentra en aquest mes d'abril
els millors espectacles de l'any. Organitza l'entitat GER en
conveni amb l'Ajuntament.
"I Colombaioni", que actuaran a les 10 del vespre del dissabte dia 8, van merèixer del crític Joan de Sagarra els més
encesos elogis quan van actuar al teatre Victòria de
Barcelona l'any passat: "Espectacle de primeríssima qualitat, obert a un públic molt ampli, no necessàriament teatral. Un espectacle de cinc estrelles, dels que no ens
podem perdre", va comentar el crític. I, ja se sap, una crítica
favorable de Joan de Sagarra -que no perdona ni a l'excels
Flotats- val més que tot l'or del món.
Espectacle, doncs, recomanadíssim, el d'aquesta parella de

pallassos que actuen a cara descoberta, parodiant des de la Cavalleria
Rusticana, fins al teatre de
Shakespeare, o traient-li punta irònica
a la tragèdia de Txernobyl. Una parella que forma part de la més cèlebre
dinastia de còmics italians, amb una
història de família d'artistes que es va
iniciar fa tres segles i que va inspirar
l'art cinematogràfic del gran Fellini i la
seva "Strada".
En aquesta ocasió, l'espectacle de "I Colombaioni" té dues
parts: Primera: Bicicleta-Guillem Tell-Hamlet. Segona: El militar-Cavalleria Rusticana (Paganini)-Banana.
De Lluís Llach no cal ja parlar-ne. És prou conegut i, arreu on
va crida multituds La seva actuació a Ribes el dia de Sant
Jordi, diumenge 23, a les 7 de la tarda, és la primera d'una
sèrie que farà al Garraf, Alt i Baix Penedès.
Finalment, una altra activitat musical a Ribes: el dissabte 15
d'abril, a dos quarts d'onze de la nit, Jazz amb Laura Simó i
Lucky Guri, el "Sam" del programa "Tres pics i repicó" de
TV3.

serà una font d'educació o coneixements que afavoriran el
desenvolupament personal dels nens.
La TV, com tot, té els seus pros i contres. Com aspectes
negatius hem de destacar que pot produir trastorns oculars
(fatiga...), trastorns del son (malsons, no dormir prou temps...),
fatiga i tensió nerviosa, hàbits de consum negatius (dolços,
joguets,...), models de comportament poc social (violència,
agressivitat,...).
Però tampoc cal carregar massa les tintes en contra. La TV
també ensenya, educa i informa. Tot depèn de l'actitud dels
pares i fills davant d'ella. S'ha de veure en família, explicant
les situacions, comentant amb ells els que els resulta xocant.
Aquesta és l'única manera d'aprendre amb la TV. D'una
forma activa i crítica en família.
En resum, és necessari:
- Dedicar-hi només el temps just.
- Alternar TV amb altres activitats com jocs i esports.
- No veure en ella el recurs fàcil per desentendre's dels nostres fills.
- No utilitzar-la com a premi o càstig.
- Ensenyar els nens a mantenir una actitud crítica i selectiva.
- I, com a pares, no oferir el mal exemple d'estar tot el dia
enganxats al televisor.
Xavier Castro i Brescó
(Cap local de Sanitat)

Teatre per a nois i noies a les Roquetes.
També a les Roquetes hi haurà teatre. Seguint el cicle per a
nois i noies que organitza el Servei Municipal de Català, dintre del Projecte d'Immersió Lingüística en el temps lliure,
actuarà el grup L'Estaquirot amb l'obra Excèntric, el dia 23
d'abril.

MONTGRÒS núm. 54 gener 1989

El dia de Sant Jordi, 23 d'abril, hi haurà pallassos a la plaça
Llobregat de les Roquetes. Actuaran Enki i Luci amb la
Història d'Amor de dos petits pallassos.
Humbert Roma

MONTGRÒS núm. 57 abril 1989

SALUT
ELS NENS I LA TELEVISIÓ
(Quelcom més que un passatemps)
La televisió és ja quelcom molt nostre. Pren part de totes les
llars, de la nostra vida.
Els nens conviuen de forma natural amb el televisor. És el
seu món. L'estrany fóra el contrari. Fer un bon ús d'ella depèn
de nosaltres.
Els nens adoptaran els bons o els dolents hàbits dels seus
pares. Per això, hem d'ésser conseqüents i ensenyar els nostres fills a veure la TV. Amb sentit crític, selectiu. Només així

Il-lustració d’Alsina,
habitual dibuixant i
col-lumnista.

MONTGRÒS núm. 60 juliol-agost 1989
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Fi temporada. Balanç esportiu positiu
Per primera vegada a l'historia de l'entitat el Club Deportiu Ribes assoleix tres campionats de lliga.
El Club segueix amb l'increment del número de jugadors Aquest any el Club Deportiu Ribes tanca la temporada amb un total de 211 esportistes, entre escolars i federats i amb un total de 500 esportistes diaris
que utilitzen les pistes poliesportives que el CD.Ribes gestiona des de fa quatre temporades.

CLASSIFICACIÓ FINAL EQUIPS CLUB DEPORTIU RIBES. TEMPORADA 2004/2005

Nivell
Sènior
Sènior femení sala
Juvenil
Cadet
Infantil A
Infantil B
Aleví A
Aleví B
Benjamí A
Benjamí B
Prebenjamí A
Prebenjamí B
Prebenjamí C
Prebenjamí D
Iniciació

Categoria
1ª Regional
2ª B
2ª Divisió
1ª Divisió
2ª Divisió
2ª Divisió
2ª Divisió
2ª Divisió
2ª Divisió
escolar
escolar
escolar
escolar
escolar
escolar

Organtizació
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol
Federació Catalana de Futbol
Consell Esportiu del Garraf
Consell Esportiu del Garraf
Consell Esportiu del Garraf
Consell Esportiu del Garraf
Consell Esportiu del Garraf
Consell Esportiu del Garraf

Entrenador
Class.final
C.Martorell / Josep Peña
8è.
Xavi Ciré
1r.
Manel Barragán
7è.
Roberto Guillen / Q.Vila
12è
Ismael Alvarez
2n.
Lluis Vilalta
9è
Jesús Muela / Jordi Candel
1r.
P. Gonzalez / J. Fernandez
7è.
Carles Martínez
1r.
Xavi Barragán
3r.
Rafa Ojeda
-Eric Camarós
-Eduard
-Xavi
-Ismael Alvarez
--

Balanç 2004-2005 del Ribes C.P
El balanç del Ribes C.P. de la temporada
2004-05 ha estat molt positiu i molt valuós,
primer perquè ha augmentat el nombre de
practicants i l'altre perquè el nivell dels equips i dels jugadors
ha anat pujant, on a conseqüència d'això molt equips intenten
venir a buscar jugadors de Ribes.
Resaltar que la temporada vinent es tindrà els equips
d'Iniciació, Comarcals, Pre-benjamins, Benjamins, Alevins,
Infantils i Júniors, gràcies a la bona coordinació i col·laboració
amb el C.P. Sitges.
Com també ja s'està treballant per tenir un gran equip competitiu del 1ª Nacional del CP Sitges, on viatjarà per arreu de la
península.
Remarcar que durant el mes de juliol
el C.P.A. Ribes ensenyarà a tots els
nens i nenes a partir de 4 anys a patinar a les pistes del Passeig
Circumval·lació, i es faran cursets
d'hoquei patins les tres primeres setmanes de juliol cada dimarts a partir
de les 18h també a les pistes, consultes el proper dimarts 5 de juliol a la
tarda, dia d'inici del curs.
El passat cap de setmana tots els
equips del Ribes C.P. van participar el
torneig de Cambrils, on varen fer un
bon paper, destacar la primera plaça
de l'equip benjamí.
I com ja fa dos anys, es va fer el partit de Festa Major de sant pere d'exjugadors de Ribes, i van tindre un èxit
notable.
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La participació empresarial en aquesta 6ª Fira de Ribes d'enguany ha
anat en augment, amb la suma de 18 estands i 23 carpes, i una diversitat que inclou institucions, empreses de productes i empreses de
serveis.
Durant la Fira es van passar als expositors dels estands de la Plaça,
una enquesta valorativa, donat una mitjana alta.
S'ha detectat un augment progressiu de visitants, consideren que
aproximadament han passat per la mateixa uns 4.000 visitants,
segons dades de la pròpia organització.
També s'ha observat que la seva participació a la Fira ha estat variada i en
molts casos activa, visitant i informant-se en alguns estands,
gaudint de les activitats turístiques i de lleure que són el
complement dinamitzador de la Fira, i el que crea un espai
econòmic però també de vida social al poble i comprant ja
que moltes de les empreses han realitzat vendes des del
mateix divendres al matí, fet que han confirmat les mateixes
empreses.
En quan a les Activitats la majoria sembla ser que varen funcionar molt bé. De les que es
realitzaven mitjançant un tiquet, com el passeig amb carruatge de cavalls (tots els tiquets
venuts, fins i tot els ciutadans demandaven si es repetiria en altres dates), o la ruta dels
Cellers amb minibus (24 tiquets sobre 30 ofertats, i alguns ciutadans també demanaven si
la podrien realitzar en més dates), i la Iniciació a cata de vins (venuts 5 tiquets).
Per altra banda les Jornades van estar de molta qualitat i interessants . En un futur, el que
es pensa és que es podria millorar més la difusió prèvia, i també valorar de retornar a temàtiques més vinculades al desenvolupament local i al sector turístic que en altres edicions
de la Fira s'ha constatat que han tingut una molt bona afluència de públic.
Segons i desde la Regidoria la valoració general és molt positiva consideren que la tasca
en un futur és principalment anar consolidant la Fira, com un referent anual de promoció
econòmica del municipi, i anar millorant i innovant en aspectes puntuals.
També es creu que aquesta Fira de Promoció econòmica, Comerç i Turisme contribueix
a apropar el sector empresarial i de comerços als propis
residents del municipi, ja que molts d'ells descobreixen serveis, productes i recursos al seu abast, que no coneixien.,
pel que fa a la promoció de la ciutat, millora en general la
projecció econòmica i turística del municipi i a la vagada
transmet el potencial real de mercat econòmic que és el
municipi, de cara a persones i empreses de fora, que
poden plantejar-se ubicar una activitat econòmica en ell.

IV Concurs Rally Fotogràfic de la Fira
El passat diumenge 19 de juny es va fer el lliurament de premis del IV Concurs-Rally
Fotogràfic dut a terme durant la Fira de Ribes.
A part de la dotació econòmica dels premis, a tots ells se'ls hi va lliurar una bossa de record amb material i regals del municipi (samarretes, DVDs, bolígrafs, etc.).
El jurat, format pel regidor de Promoció de la Ciutat, Daniel Arqués, el
fotògraf local Miguel Ángel Carrasco (MACS) i un representant del
CPEF Can Puig, Mercè Andreu, va destacar el bon resultat de totes
les instantànies presentades i la fidelitat de molts dels participants,
que ja havien pres part del concurs en d'altres edicions.
Millor Conjunt Fotogràfic: 120 €
Francesc Gorjón López

Sant Pere de Ribes
creix en persones: 60 €
Roser Triquell Muntaner

Sant Pere de Ribes
creix en espais: 60€
Roser Triquell Muntaner

L'entorn natural a
Sant Pere de Ribes: 60€
Jordi Gorjon Vivó
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PETIT ANÀLISI DE LES
ALTERACIONS DEL PEU

L´anàlisi de les alteracions que afecten el peu requereix comparar-lo amb el que considerem « peu normal ». Aquesta valoració pot ésser a diferents nivells; dèrmica (pell), vascular (circulació), neuropàtica (sistema nerviós), estructural i funcional
(òssos i músculs). Totes elles interrelacionades entre sí doncs
en el cos humà no podem parlar d´entitats independents sinó
d´un global.
En aquest breu article donarem un pincellada al que serien les
alteracions al nivell estructural-funcional del peu, potser les
més conegudes. Ens centrarem en l´alteració de la bòveda-arc
de la planta del peu partint que ja sabem aproximadament
quina és l´alçada de l´arc normal del peu (ni una petjada plana
ni molt marcada).
El peu cavo consisteix en una bòveda més accentuada del que
considerem fisiològic. És una alteració estructural que també implica que lligaments, tendons, etc normalment estiguin més contracturats. És habitual en aquests tipus de peus els dits en garra.
El peu pla és, al contrari que el peu cavo, un descens de la
bóveda plantar. Pot ser un aplanament de dos tipus; funcional
ó estructural. El funcional és aquell peu pla que quan es troba
en una situació de repòs o descàrrega (sense recolçar el pes)
presenta un arc normal però amb la càrrega s´aplana (també
anomat peu pla valgo). L´estructural és aquell que ambdós circunstàncies es troba aplanat.
En totes aquestes alteracions impliquen que el peu treballa o
funciona de manera més o menys incorrecta, creant punts de
sobrecàrrega que poden ser compensats a vegades si s´utilitza
un calçat correcte. Si no és així el cos ens alertarà que alguna
cosa no funciona i la manera de fer-ho serà notant dolor. Tenir
mal de peus és un problema doncs són els que ens permeten dia
a dia estar de peu, caminar, córrer, saltar…
Els problemes més comúns conseqüència d´aquestes sobrecàrregues en els peus són les metatarsalgies (inflamació de la
zona anterior del peu, articulacions metatarso-falàngiques),
galindons (juanetes), dits en garra, espolons de calcani... Per
sol.lucionar aquests problemes moltes vegades implica confeccionar un soport plantar (plantilla) a mida segons la necessitat
de cada persona per compensar aquestes sobrecàrregues. Al
mateix temps també equilibrem tot el nostre cos, de manera
que també evitem problemes a nivell de genolls, caderes, lumbars… En definitiva, cal cuidar els nostres peus ja que són la
base de suport mecànic de tot el nostre organism i una peça
fonamental pel desenvolupament diari de la nostra activitat.

Anna Simó Torres, podòloga. N.col. 951
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La Llar Betània rep el suport de Caixa Manresa
per suprimir barreres arquitectòniques.
L'Associació Educativa per a Joves Betània està adaptant els accessos i
suprimint les barreres arquitectòniques al centre residencial per a disminuïts
físics, i per fer-ho possible comptarà amb el suport de Caixa Manresa. Amb
l'entitat d'estalvis s'ha signat un conveni de col·laboració, mitjançant el qual
Caixa Manresa sufragarà part de les despeses.
En l'acte de signatura del conveni de col·laboració, celebrat recentment, hi
van intervenir Francesc-Xavier Mur, director de l'oficina de Caixa Manresa a
Sant Pere de Ribes, i Jaume Cisteró, president de l'Associació Educativa per
a Joves Betània.
Caixa Manresa, constituida fa 140 anys, té com a president des de 1992 a
Valentí Roqueta i Guillamet, i el director general des de 1995 és Adolf Todó i
Rovira, i té 148 oficines obertes, en 112 poblacions catalanes. Caixa Manresa
és una de les entitats d'estalvis d'arreu de l'estat espanyol que destina més
percentatge de beneficis a l'Obra Social, amb un 28,3 per cent dels beneficis
nets individuals.
Les darreres convocatòries d'Ajuts Socials de Caixa Manresa han donat
suport a altres entitats de Sant Pere
de
Ribes:
la
Fundació Redós de
Sant Josep i Sant
Pere; La Casa de
Tots, de l'hospital
Sant Camil, i algun
acte del Centre
Parroquial.

Jordi Hill i Judit
Camprubí guanyen la
III edició del concurs
"Posa-hi lletra!"
Les dues cançons es van escoltar per
primer cop en directe en un concert
organitzat a Vilafranca del Penedès en
el marc de la Festa de la Música
Jordi Hill, de Vilafranca del Penedès, i
Judit Camprubí, de Sant Pere de Ribes
van ser els guanyadors de cada una
de les dues modalitats del concurs
"Posa-hi lletra!", que premia lletres de
cançons escrites en català. Les cançons que s'han compost a partir d'aquestes lletres premiades es van
escoltar per primera vegada en un
concert que va tenir lloc a Vilafranca,
dins de la Festa de la Música, el 21 de
juny passat. El concurs és organitzat
conjuntament pel CNL Alt PenedèsGarraf i per l'Escola de Música
Freqüències de Vilanova i la Geltrú.
Amb el pseudònim "Música, si us plau"

La Queta, mascota de la campanya "Dóna
corda al català", també va ser present al
concert.

i amb el títol de la cançó "Corre", la
ribetana Judit Camprubí va ser la
guanyadora de la modalitat A d'aquesta tercera edició del concurs.
Els premis van ser lliurats pels directors del Centre de Normalització
Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf,
Biel Senabre, i de l'Escola de Música
Freqüències de Vilanova i la Geltrú,
Xavier Balfegó. L'acte va comptar
també amb l'assistència de l'actual guitarrista del grup de rock Lax'n'Busto i
compositor d'una de les melodies del
concurs, Pemi Rovirosa.
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Notícies

Es presenta la nova escola de Ribes
El passat dilluns 13 de juny, a les 18 hores, la sala d'actes de la
Masia Can Puig de Ribes va acollir una sessió informativa dirigida
als pares i mares dels alumnes de la 4ª escola de Ribes, que es
dirà CEIP Les Parellades.
Durant l'acte, el regidor de Formació de Ribes, Alberto Veyn, va
presentar als assistents l'equip directiu del nou centre, encapçalat
per la seva directora Montse Roura. A més, també es va parlar del
projecte pedagògic de l'escola i de la situació actual del nou equipament educatiu d'infantil i primària, que iniciarà el pròxim curs en
una ubicació provisional a les dependències de Can Puig amb
dues classes de P3 i una de P5, tot esperant que pel curs 2007- El regidor de Formació de Ribes Alberto Veyn amb
2008 pugui disposar d'un edifici propi que s'ha de construir l’equip directiu de la nova escola
precisament a la zona que li dóna nom.
Per part de la Generalitat de Catalunya, el compromís és encarregar la redacció del projecte durant aquest any,
de tal manera que el 2006 s'adjudiquin les obres i l'edifici estigui llest per a l'inici del curs escolar de l'any 2007.

L'ajuntament a favor de les gestions per millorar la diversitat
L'ajuntament de Sant Pere de Ribes formarà part de la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania promoguda per la Diputació de Barcelona, segons es va aprovar en el Ple de la Corporació del mes de juny.
Entre d'altres objectius, aquesta plataforma té la missió d'identificar, generar i difondre tota una sèrie d'instruments i mecanisme que serveixin als governs locals per gestionar millor la diversitat ciutadana, i que afavoreixin
l'articulació d'un model compartit de desenvolupament d'una societat diversa i cohesionada.
L'alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco, va manifestar que aquesta proposta de l'alcaldia, recolzada per la resta de grups polítics, ve donada per la voluntat de les administracions a contribuir en la inserció
dels nous residents, donat que "uns dels problemes que hem de preveure és precisament la incorporació dels
nous ciutadans i la seva participació amb la realitat de cadascun dels territoris que formen part de la província
de Barcelona, i no només d'aquells que tenen nacionalitat diferent o religió sinó de tots els nous ciutadans procedents d'altres indrets".
L'adhesió del nostre ajuntament a la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania comportarà realitzar actuacions que ajudin a conscienciar i comprendre la diferència; l'elaboració de polítiques d'igualtat, coresponsabilitat i respecte i la difusió de valors educatius i actituds cíviques que afavoreixin la convivència basades en el concepte de democràcia intercultural.

Ràdio Ribes recupera les seves emissions
Música i butlletins informatius centren la nova programació provisional
Després del tancament temporal de gairebé un mes a causa d'unes obres de reforma de les seves instal·lacions,
Ràdio Ribes ha tornat a recuperar les seves emissions. No obstant, l'emissora municipal de Sant Pere de Ribes
es troba ara en una fase d'adaptació tècnica que s'emmarca dins del procés de digitalització que està duent a
terme i que, de manera provisional, ha afectat a la seva programació habitual.
Per aquest motiu, després de recuperar la seva emissió a través del 107.2 FM en connexió amb COM Ràdio el
passat 18 de maig, l'emissora municipal de Ribes i les Roquetes ha anat incorporant la programació musical
combinada amb butlletins informatius de producció pròpia. Així, d'aquesta manera i a partir del passat dilluns 20
de juny, l'horari de la programació pròpia de Ràdio Ribes va queda establert de 9 a 14 hores i de 15 a 19 hores
de dilluns a divendres, concentrant la seva oferta amb música, els butlletins horaris de la COM i els butlletins
d'informació municipal que s'emeten cada hora a dos quarts. Durant la resta del dia i els caps de setmana es
continuarà oferint la programació de COM Ràdio.
Un cop s'hagi incorporat el nou equipament tècnic i informàtic al dia a dia de l'emissora, està previst que passat
l'estiu Ràdio Ribes pugui presentar la seva programació de tardor adaptada a les noves possibilitats que oferiran aquestes millores i recuperant novament la participació dels seus col·laboradors.
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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.

Juliol - Agost 2005
EXPOSICIONS:

Fins al 15 de juliol: PINTURES, de Lluís
Farreny
Del 22 de juliol al 26 d'agost: Maria Mercè
Marçal, del Servei de Biblioteques de la
Diputacio de Barcelona

TALLERS DE MANUALITATS - BIBLIOESTIU 2005
Crea el teu llibre d’artista:

Tallers de manualitats a l'entorn de la Festa Major, a càrrec de
Francesca Calaf.
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Inscripcions prèvies. Places limitades
* Dilluns
4 de juliol, a les 18 hores
* Dimecres
6 de juliol, a les 18 hores
* Dilluns
11 de juliol, a les 18 hores
* Dimecres
13 de juliol, a les 18 hores
* Dimecres
20 de juliol, a les 18 hores

1 r Aniversari d’en BIBLIOL
LA BIBLIOTECA MANUEL DE PEDROLO CELEBRA L'ANIVERSARI DE
L'ARRIBADA D'EN BIBLIOL AMB LES ESCOLES

Durant tot aquest curs 2004-2005 la biblioteca pública ha
treballat conjuntament amb les tres escoles de Ribes
donant continuitat als projectes que al llarg dels darrers quatre cursos s'han
anat duent a terme. Un dels projectes, ha estat el de formació d'usuaris, que
porta per títol Projecte Biblioteca i Escola, i que ha format a tots els alumnes
de tercer de primària. Un altre projecte, és el de les visites escolars, que ha
mostrat la biblioteca a pràcticament tots els cursos de P3 fins a segon de primària. Finalment, de P3 fins a sisè, han rebut el carnet de classe, amb el que
han pogut treure lots de material de la biblioteca en préstec, per treballar a
l'aula durant bona part del curs.
Tot aquest treball coordinat amb les escoles ha tingut una bona acollida i uns
resultats molt positius, potser perquè aquest curs s'ha comptat amb un element nou que ha donat molt de joc, especialment de cara els més petits, i que a partir d'ara serà un nou lligam
biblioteca/escoles. Es tracte d'en Bibliol, un cargol que des de l'estiu passat és la mascota de la sala infantil de la biblioteca, i que a hores d'ara ja coneixen tots els nens i nenes de Ribes. En Bibliol, buscant un lloc fresquet un dia de molta
calor, va anar a parar a la biblioteca, on el Drac de Tres Caps, que n'és el vigilant, li ha anat ensenyant a llegir i com està
organitzada. Durant tot el curs, les visites escolars a la biblioteca han fet molt silenci per no despertar en Bibliol, que dorm
de dia perquè es passa totes les nits llegint contes al costat del Drac. Quan s'acostava el final de curs, totes les classes
de P3 fins a tercer de primària de les tres escoles de Ribes, van rebre una carta on el Drac els convidava a una festa
per celebrar el primer aniversari de l'arribada d'en Bibliol, i explicant que havia preparat una sorpresa perquè estava molt
content.
La data escollida per aquesta celebració va ser el passat dilluns 13 de juny a les deu del matí davant de la biblioteca,
però degut a la pluja, l'acte previst a la plaça es va acabar celebrant al Local, amb una assistència d'aproximadament
500 nens i nenes, però amb l'absència d'alguns cursos.
La festa va començar amb un conte explicat per la Jordina Biosca, i un cop acabat es va descobrir la figura d'un Bibliol
de paper maixé que va encarregar el Drac per commemorar aquest primer aniversari, i que va ser rebut amb un fort
aplaudiment. A continuació, totes les classes van fer entrega dels dibuixos que havien fet d'en Bibliol i es van dipositar
dins la closca que serà el mitjà de comunicació que es farà servir per enviar i rebre missatges del cargolet. De part seva,
cada classe va rebre un sobre ple de recomanacions de lectures d'estiu i un grapat de caramels. La festa es va acabar
amb l'entrega de diplomes a tots els alumnes de tercer que havien participat en el projecte
de formació d'usuaris durant aquest curs.

