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editorial

F

ins el 20 de setembre teòricament és estiu. Però la realitat és que la
majoria de vegades i per a la majoria de gent l'estiu acaba quan finalitzen
les seves vacances, tant si es juliol com agost.
Per als que encara no han fet vacances però les tenen pendents passegen
l'orgull d'haver aguantat estoicament les calors de l'època i tenir pendent
encara el que la majoria ja ha gastat.
Sigui com sigui, setembre és un mes de reflexió tant professional (tenir temps
per pensar, a vegades fa replantejar-se certes coses) com familiarment.
S'inicien els cursos escolars. En els aparadors i en els armaris de casa la roba
canvia de colors i de textures. Es fa de nit més aviat. Comencen a sortir els
primers boletaires, tan lluny com calgui anar, en busca del seu tresor.
Les vinyes passen del verd al vermell. A taula es comença a canviar el
gaspatxo per l'escudella. Però el que més caracteritza i impressiona d'aquest
mes és l'inici de totes les col·leccions que un pugui imaginar-se. Qualsevol cosa
que pugui crear curiositat, il·lusió, desitjar, voler aprendre, sigui el que sigui ens
ho ofereixen en fascicles. Sempre el primer número amb un preu molt especial
per si tenim algun dubte a l'hora de comprar-lo. Seria tan interessant fer una
enquesta que es titulés "Alguna vegada ha acabat una col·lecció".
L'Altaveu ofereix l'alternativa de col·leccionar-lo. Surt al carrer
bimensualment, de contingut variat, es pot aconseguir a qualsevol comerç del
poble i a més a més es gratuït.
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L'esp ai, la verit able frontera

"Els vaixells protegits i a estalvi són a
port; però no van ser construïts per això"
La història dels viatges espacials
comença fa molt temps, quan algú va
mirar a munt i va superar amb la imaginació les barreres gravitatòries del
nostre planeta. Un dells, Luciano de
Samosata al segle II, va escriure la
seva obra Icaromenipo o Menipo als
cels on el personatge Menipo, coneixedor de la tragèdia d'Icarus i posantse un ala d'àliga i una de voltor, puja a
la lluna i des d'allí observa la petita
terra i fa una crítica al comportament
dels humans. Molts han seguit amb la
imaginació els mateixos camins. I
d'altres han transformat les imatges en
fets reals. L'agost passat molts
estàvem penjats de les notícies per
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seguir l'anada i retorn de la nau
Discovery, 2 anys després de l'accident de la bessona Columbia.

Coets amb ales:
El 10 d'abril de 1981 la nau Columbia
va inaugurar un nou sistema de transport
espacial (Space Transportation
System - STS). El sistema consta de 3
elements: els 2 coets de combustible
sòlid, la nau i el seu tanc extern
d'hidrogen i oxigen líquids. El tanc es
protegeix amb una capa de gomaespuma de 2,5 centímetres de gruix per
protegir els líquids tant del calor
aerodinàmic durant l'enlairament com
per minimitzar la formació de gel. La

Per ramon Sanromà
nau té capacitat per portar càrregues
de la grandària d'un autobús. En
l'enlairament, els 2 coets laterals i els
motors de la nau eleven el conjunt a
45 quilòmetres d'alçada. Els coets, ja
buits, es separen i cauen al mar en
paracaigudes. La nau continua
elevant-se amb els seus motors
alimentats pel tanc extern fins arribar a
uns 113 quilòmetres d'alçada.
Aleshores el tanc es desprèn i cau,
desintegrant-se, al mar.
Prou lluny de l'atracció gravitatòria i a
més de 27.000 km/h, la nau pot
maniobrar per l'espai. Quan torna a la
Terra, el fregament amb l'atmosfera
frena la caiguda convertint l'energia en

dels coets laterals es van esquarterar
sense que ningú s'adonés. En
enlairar-se, la forta vibració els va
trencar i el coet va cremar el tanc
exterior fent-lo explotar. 7 tripulants
van morir. Entre ells, la mestra
d'escola Sharon Christa McAuliffe. La
NASA va aturar el projecte 2 anys i va
redissenyar les naus.
L' 1 de febrer de 2003 la nau Columbia
va enlairar-se. Els tècnics van observar com un tros de gomaespuma del
tanc exterior es va desprendre i va
topar a l'ala esquerra. Els responsables de la missió van pensar que no
era greu. La Columbia va completar la
seva missió a l’estació espacial internacional i va fer les manobres per
tornar a la Terra. Uns 16 minuts abans
de l'aterratge previst es va destruir al
cel. Les investigacions van descobrir
que hi havia un forat a l'ala. La calor va
destruir l'ala i la nau es va partir en
fragments que van caure en un àrea
el·líptica de 400 quilòmetres de llarg
per 8 d'ample. 7 persones més van
morir.

Imatges, cortesia de JPL/NASA-Caltech
calor (uns 1.600 ºC). En aquesta
maniobra de descens, la nau està
protegida per les llosetes tèrmiques
que porta a la part inferior de les ales i
el cos. Un cop s'ha frenat prou, i es
troba a capes més denses de la atmosfera, pot planejar i ser pilotada quasi
com un avió i aterrar en una pista prou
llarga.

Dos accidents han marcat tràgicament
aquest projecte. El 28 de gener de
1986, cinc anys després del primer
vol, la nau Challenger havia de posar
en òrbita un satèl·lit de comunicacions
i estudiar el cometa Halley, visible des
de la Terra en aquells mesos. Va ser
una nit molt freda a la rampa de llançament de la nau. Les juntes de goma

L'agost passat, la nau Discovery,
novament dissenyada, va enlairar-se
per provar nous sistemes de seguretat
de la nau (com un nou braç per observar tota la nau des de l'exterior) i
portar a la ISS material de recanvi,
aliments i roba pels 2 astronautes que
la habiten i emportar-se material
defectuós o en desús. Una de les
maniobres de seguretat poc abans
d'acoblar-se a la ISS, consistia en
donar una volta completa per deixar-se
fotografiar per la tripulació de la estació. Observeu en la imatge a la part
inferior de la nau (cap per baix) on
s'aprecia un petit triangle blanc: es
tracta del tros de gomaespuma que va
quedar atrapat entre les llosetes tèrmiques. Els astronautes Steve Robinson
i Soichi Noguchi van fer diverses sortides per revisar la nau i treure els
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da el 2002. El STS amb les 3 naus
que queden de l’envellida flota amb
més de 20 anys de vols s'ha de substituir cap el 2010.
Fa uns anys els països van dedicar
molts esforços a la conquesta de l'espai en el que es va anomenar la carrera espacial. Tots competien uns contra altres. Avui dia, la ISS és una
demostració de que l'espai ja no pot
ser patrimoni d'un únic país per gran
que sembli; es necessiten els esforços de molts països i també és una
demostració de que molts països
poden reunir els esforços i treballar
plegats.

artefactes que podien posar en perill
la nau durant la reentrada. El podeu
veure en la imatge rera el mòdul
Destiny (que té l'adaptador presuritzat
connectat a la Discovery per on passen de la nau a la estació). Un cop
acabada la missió la Discovery va
abandonar la ISS i va tornar a casa.

El projecte espacial.

Cinc naus (Columbia, Discovery,
Challenger, Endeavour i Atlantis) han
fet 114 missions a l'espai proper. Les
missions dels transbordadors espacials han estat molt diverses. Mireu el
reguitzell de missions dutes a terme:
portar a l'espai satèl·lits de comunicacions i d'observació. Incorporar un
mòdul d'experimentació científica
(recordeu els 'Spacelabs'?). Posar en
òrbita el telescopi espacial Hubble i
fer 4 viatges per manteniment i recanvis. Diverses missions a la estació
espacial Mir (primer soviètica i
després rusa que finalment va caure
al Pacífic). Llençar naus per estudiar
altres planetes: la Magellan cap a
Venus, la Galileo cap a Júpiter i la
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Ulysses de la Agencia espacial
Europea per estudiar el Sol. El 2000, la
nau Atlantis va dur a terme la topografia
del 80% de la superfície terrestre amb
radar amb una resolució de 30 metres i
16 d'alçada. Els resultats han permès
estudiar millor els efectes del Tsunami
del 2004 i els efectes de l'huracà Katrina.
I el 1998, de la bodega de càrrega del
Endeavour sortien i es posaven en
òrbita el mòdul de fabricació rusa Zarya
i el Unity formant les primeres peces de
la Estació Espacial Internacional
(International Space Station - ISS).
L’última peça - per ara - va ser col·loca-

Des de l'espai la Terra no mostra cap
frontera. Sols veiem els grans ecosistemes i les grans ciutats. Recordo una
conferència a Barcelona, a les nits del
Museu de la Ciència, on l'astronauta
Jeffrey A. Hoffman ens explicava la
missió al telescopi espacial Hubble:
Mentre guardaven la peça a canviar i
li donaven el recanvi va estar 15
minuts, penjat del braç articulat de la
nau a 15 metres sobre aquesta al
costat del telescopi observant el cel
negre estrellat i la Terra. Tots els
assistents sentíem una sana enveja i
intentàvem compartir amb ell aquell
record. Després de 20 segles,
nosaltres érem Luciano i aquell home
il·lusionat era Menipo.
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SERRAT, MATERIAL SENSIBLE

DAVID ESCAMILLA
Pàgines: 64
Mides: 13 X 17,5
EDITORIAL MINA/ ENDERROCK
Col·lecció:"Rockcol·lecció", 1
Enquadernació: Rústica
Any d'edició: 2005
Joan Manel Serrat forma part de les nostres vides. Les seves cançons posen música i poesia a les
vivències, sentiments i desitjos de cada dia, i això l'ha convertit en un referent de la cançó popular.
Aquestes pàgines recullen una conversa íntima, serena i reveladora, amb el "nano" del Poble-sec. Hi parla
l'home i el mite; el pare, l'amant i l'amic; el ciutadà generós i compromès amb la vida...
El llibre també inclou un apassionant itinerari biogràfic del cantant, la seva discografia completa comentada
disc a disc i un àlbum de fotografies ple d'imatges per a la memòria.

EL ZAHIR

PAULO COELHO
Mides: 15,5 X 23,5
EDICIONS PROA
Col·lecció:"Beta", 166
Enquadernació: Rústica
Any d'edició: 2005
El 6 de setembre de 2005 sortirà al mercat la darrera obra de Paulo Coelho: El Zahir, en
una primera edició, només en català, dedicada i numerada. Reserva'l ara.
El Zahir narra una història d'amor, de pèrdua i de passió obsessiva. Un escriptor d'èxit s'enfronta a la
desaparició d'Esther, la seva dona, que treballa com a corresponsal de guerra i amb qui fa deu anys que
és casat. L'han segrestada? L'han assassinada? O, simplement, ella ha volgut deixar un matrimoni que ja
no la satisfeia? El protagonista no troba resposta a les seves preguntes fins el dia que Mikhaïl, l'home amb
qui va veure Esther per última vegada, s'ofereix a ajudar-lo a recuperar la seva esposa. La recerca el farà
viatjar de París a l'Àsia Central, i el viatge se li convertirà en un llarg camí espiritual de descobertes
sorprenents sobre ell mateix i la naturalesa de l'amor.

SANG A LES PEDRES

DONNA LEON
Traducció de Xavier Solé Muñoz
Pàgines: 270
Mides: 15 x 22
EDICIONS 62
Col·lecció: "El Balancí", 509
Enquadernació: Rústica amb solapes
Any d'edició: 2005
En una nit freda, pocs dies abans de Nadal, un dels molts africans il·legals que venen articles pels carrers
de Venècia és assassinat en una baralla. Els testimonis principals dels fets són uns turistes que observaven
les mercaderies que la víctima oferia: bosses d'imitació de dissenyadors de renom. En arribar a l'escena
del crim, el commissario Brunetti es pregunta per què algú voldria assassinar un immigrant il·legal. Amb
pocs contactes socials i menys diners encara, una disputa interna entre aquests treballadors sembla la
resposta més lògica.
Però quan Brunetti comença a investigar els baixos fons venecians s'adona que dins de la comunitat
immigrant hi ha en joc qüestions molt importants. Malgrat l'advertència del seu superior de no continuar
amb el cas, el commissario Brunetti està decidit a descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquest
misteriós assassinat. ¿Fins on serà capaç d'arribar?

ALOE
Nom Vulgar: Àloe
Nom científic: Aloe vera (L.) Burn
Família. Liliàcies
Hàbitat: Originària de l'Índia, pot trobar-se naturalitzada en
el nord d'Àfrica i més rarament en el sud d'Europa.
Característiques : Planta perenne de la família de les liliàcies de fins a 60
cm d'alçada. . Fulles suculentes en roseta basal, lanceolades, abraçadores amb el
marge cobert d'espines, glauques i amb tons rogencs. Flors grogues, acampanades,
penjants, de fins a 2,5 cm de longitud en
espigues terminals sobre tiges
cilíndriques, llenyosos sense fulles. Fruit en càpsula
Propietats medicinals: Sèver: Dels àloes s'utilitza el sèver per a l'elaboració de
productes medicinals. El sèver s'obté a partir de la saba de les fulles. La seva
extracció és molt antiga i es remunta a l'època dels àrabs . Es realitza una incisió
i es recull el líquid que traspua de la mateixa. Aquest es
condensa per
mitjà de calor i, una vegada solidificat, serveix per a realitzar preparacions que
es presenten fonamentalment en forma d'extractes, pols seca, tintura mare,
càpsules o comprimits. D'igual manera entra en la
composició de molts
productes cosmètics. No sol prendre's la planta directament, ja que internament, sinó respecten les dosis, pot resultar mortal
i , en ús extern pur, pot danyar la pell.

Ús intern

Digestiu i colagog: En casos d'inflamació de l'estómac, gastritis i úlceres gàstriques el sèver té un potent valor recuperador de la
mucosa gàstrica, així com colagog - drenatge de la bilis.
Laxant i purgant : -L'àloe resulta laxant i en casos més extrems purgant. Esta propietat es deu a la influència de l'aloïna que augmenta els moviments peristàltics de l'intestí.

Ús extern

Vulnerari: El sèver posseeix propietats antisèptiques, bactericides, antiinflamatòries , hidratants i regeneradores. Aplicat sobre la
pell, resulta ser un dels millors remeis contra la curació de les ferides, llagues, úlceres, cremades, picadures d'insectes etc. es per
això que entra en la composició de moltes cremes per a la cura de la pell, havent demostrat el seu poder de curació en la psoriasi i acne juvenil. D'igual manera s'ha demostrat el poder de curació del suc de l'àloe vera en la curació de les cremades produïdes per
radiacions. D'igual manera s'utilitza com a protector solar i regenerador de les cremades per exposició al sol.
Dentifrici: El suc de la planta posseeix un valor tonificant i astringent, resultant molt útil en casos de gingivitis, aftes o altres afeccions de la boca
Amigdalitis: Igualment podem realitzar gargarismes per a combatre les angines.
No hen d'oblidar consultar amb un especialista abans d'aplicar les propietats d'aquesta planta per que ens orienti amb
les dosis. Tambe ens ajudarà a decidir quina presentacio ens sera mes practica per les nostres necesitats.
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El bon menjar
Ingredients per a 4 persones:

MOLLS AL FORN

4 molls
100 gr. pernil
2 porros
1 ceba tendre
1 pebrot verd
2 grans d'all
1 got de vi blanc
1 cullerada de pebre vermell
dolç o picant
Llorer, Oli, Sal, Farina i
Brou de peix o aigua

P r e pa r a c i ó :
Es pica tota la verdura i es sofregeix uns minuts amb una mica d'oli. S'afegeix una fulla de llorer i el pernil a
tires i es deixa que es vagi fent. Quan comenci a agafar color s'afegeix el vi blanc i es deixa coure un parell
de minuts. Es treu del foc i s'afegeix el pebre vermell.
En una paella apart, es fregeixen els molls salats i enfarinats.
Desprès en un recipient de forn es posa la verdura, a sobre els molls i es rega tot
amb brou de peix o aigua. Tot plegat es posa cinc minuts al forn, escalfat prèviament
a 200 graus, tot seguit només caldrà, servir-ho i assaborir-ho.

Bon profit
V I R E C O M E N AT
TORRE DEL VEGUER - Sauvignon Blanc 2004
La Torre del Veguer fou en el segle XV la residència del Veguer del Penedès.
El 1882, Josep Ferrer Vidal fidel a la tradició vinícola de la zona, va crear un
celler per a l'elaboració dels seus vins.

NOTA DE CATA
Color groc pàl·lid brillant. Aroma característic de fruites tropicals i també de
préssec i plàtan. Destaca la seva frescor i persistència a la boca.

NOTA GASTRONÒMICA
Adequat per assaborir en aperitius. Recomanat per prendre amb marisc cuit i
també amb peixos al forn.
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Un viatge inoblidable
El diumenge 31 de juliol el grup jove de l' Entitat Cultural Ger i alguns nois i noies més de la nostra edat vam
empendre un viatge cap a Castelló de la Plana. Som els que tenim catorze i disset anys i ens podem divertr
molt. El trajecte es va realitzar amb tren des de l'estació de Sant Vicenç de Calders com ja havíem fet l'any
anterior per anar al País Basc.
En arribar a aquesta ciutat del País Valencià vam dinar i tot seguit ens vam dirigir a l'alberg El Maestrat per
poder-nos instal·lar el més aviat possible. Un cop fet això vam anar a donar un tomb per conèixer Castelló:
l'edifici de l'ajuntament i la plaça, els parcs i les altres places, el mercat i un dia vàrem visitar el mercat setmanal i a l'aire lliure. Ara ja podíem escriure una postal als nostres amics i familiars.
A partir d'aquí tots els dies anàvem a
la platja d'aquesta ciutat o a la de
Benicàssim (Plana Alta) que valia la
pena. Al seu cinema es va veure una
comèdia interpretada per Hèctor
Alterio però altres vàrem optar per la
pel·lícula "La casa de cera" de
Jaume Serra que amb el seu contingut va aconseguir esgarrifar-nos.
A les nits, després de fer una passejada ens ho passàvem d'allò més bé
fent jocs de tot tipus. La setmana ens
va passar volant i quan faltaven dos
dies per marxar vàrem anar a un
parc aquàtic. No vam parar de llençar-nos pels grans tobogans fins a
l'hora de marxar.
El dissabte al vespre el sopar va ser
molt especial. En comptes de menjar
a l'alberg com la resta dels dies vam anar a un telepizza de Benicàssim i ens vam quedar de marxa fins a la
matinada. Finalment l'endemà vam fer el trajecte de tornada cap a Ribes.
A Castelló vam disfrutar molt. Va ser un viatge inoblidable i el qual no ens faria res tornar a repetir.
Júlia Tartera
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“ LA PREMSA”
30 ANYS DE VIDA
I CULTURA
L’any que ve farà trenta anys que
“La Premsa” es va instal·lar al carrer
de la Torreta, però el carrer sempre
ha estat conegut com de "la mitja
galta" perquè fins fa poc només estava construït un costat.
Els joves que varen canviar el poble
La Premsa es va inaugurar l'any
1976. Isidre Marín i Gabriel Pons van
transformar un celler, un local centenari que es dedicava a produir vi, en
una "taverna típica". Els joves varen
trobar un espai on es podia xerrar
tranquil·lament fins a la matinada, i a
l'hivern estar a la vora del foc, però
tot això va coincidir amb un canvi al
país. La dictadura s'havia acabat i la
democràcia naixia sense que ningú
l'hagués explicat. La Premsa va ser
una idea brillant, excel·lent, encertada. Va arrossegar a molta gent, però
va agafar ben tendra a la llibertat.
Molt aviat hi havia tertúlies apassionades o no, al voltant l'entrada, i
també s'inicien les exposicions d'art.
Tot artista local i comarcal exposava
a La Premsa i algunes obres encara
podem admirar. Luís Rodríguez, professor de francès a estudi, aleshores, que viu a Palència des de fa
molts anys o l’obra del pintor vilanoví
Calvet que quan venia la Guàrdia
Civil sempre deien: "Tu que cony
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Àngel Sanz i Josep Maria Sanz, amb Àlex de Joventuts Musicals, i al grup de jazz de Cases, Nel.lo,
Monari, Tarrats, Pascual i Regada. Una actuació
excepcional a La Premsa.

veus en aquest quadre". I també
recordaré la visió de Pedro Orcera i
les bótes diferents a les que hi havia
en realitat: el treball d'un artista és
lliure i sempre ho hem pogut admirar
a La Premsa.
Després l'Entitat Cultural i Esportiva
GER se'n va fer càrrec de La Premsa
durant tot un estiu, tot i que ja tenia el
local social a l'avinguda de l’Onze de
Setembre.
Àngel Sanz i Josep Maria Sanz
Tot seguit un professional de l'hostaleria, Àngel Sanz, se'n va fer càrrec
de La Premsa. Havia estat Cap al
Servei de bar de l'Hostal de la Creu,
a Montserrat, i va entrar en contacte
amb els empresaris ribetans Rovira i
Jacas. Volien crear un bar modern a

la plaça Marcer de Ribes que fos un
punt de referència a la comarca: El
“Got d'Or”. També havia treballat al
Reina Maria, Bell-lloc i La Clau.
Molt aviat comença a millorar el
local, l'oferta, les exposicions i realitza les obres indispensables. Són
anys i va començar sol amb la seva
dona i va optar per la cuina de bar;
mandonguilles, croquetes de bacallà,
postres, però la base era el pa amb
tomàquet amb embotit i poques
tapes.
Des de fa anys porta La Premsa
Josep M. Sanz. Ens coneixem de fa
molts anys -dècades!- I sempre
recordem com escoltàvem junts The
Freewheelin’ Bob Dylan: les cançons
que mai he oblidat sobre la “pluja que

Per Josep-Lluís Palacios

caurà”, els senyors de la guerra, els
veritables amor de les noies dels països del nord...
Les noves disfresses
A La Premsa han passat moltes
coses positives i és bo recordar-ho.
Una d'elles fou el carnaval. A Ribes
es va perdre el carnaval després de
la guerra en tota la seva magnitud,
però malgrat tot es varen realitzar
actes al carrer i a alguna entitat. Un
dia tot es va esborrar de la ment de
les noves generacions i no es va
recuperar fins que La Premsa va
organitzar el Carnaval amb Concurs
de Disfresses escollits per votació
popular. Estàvem a les portes de
recuperar la memòria de la cultura
popular del nostre pais i la que sempre havíem tingut a Ribes.
Han passat moltes persones i molts
artistes per La Premsa i s'han celebrat dues commemoracions: el 1990
va ser el 13è aniversari. Es va com-

memorar amb un concert amb grans
músics de jazz amb Albert Bové al
piano i altres intèrprets de la Vella
Dixieland. Però l'any 1999 Josep M.
Sanz va organitzar els 22 anys de La
Premsa amb l'exposició de també 22
artistes de Ribes i la comarca. El
tema era "La Barretina", però la llibertat creativa era total. El motiu fou
l'excusa de l'inici del tast del menú de
les "Barretines" (pebrots farcits), croquetes, postres "americanos" i vins
de la "Vega de Ribes" (de la Serra) i
les vinyes "Ferret Mateu". La Premsa
estava plena de gom a gom i aquell
acte fou presentat per Ferran Torrent,
que havia dirigit "La cançó de les
balances" de Josep M. Carandell a
l'Envelat i ens va recordar el poeta
José Agustín Goytisolo que havíem
trobat, de tant en tant, passejant per
Ribes.
El millor públic
L'espai es breu, però la música en
Ferran Torrens, al costat de la premsa va
presentar els vint-i-dos anys i va recordar al
poeta José Agustín Goytisolo.

Vint-i-dos artistes de la comarca varen cel.lebrar els 22 anys de La Premsa amb una exposició amb
llibertat que tenia com a tema “La barretina”. A més a més es varen tastar diferents plats.

directe ha estat present, molt sovint
amb vincles amb Joventuts Musicals.
Hi havia èpoques que el jazz era el
dimarts a la nit i la música clàssica
diumenge a la tarda. En una ocasió
Catalunya Música va enregistrar el
concert i el va transmetre a l'exquisida emissora nacional. En una altra
ocasió l’Orquestrina La Moderna va
presentar el seu CD a La Premsa. I
també l'escriptor Màrius Serra, que
sempre tindrem present, va presentar una exposició.

També hem vist les obres d’artistes com José Dávila i Lídia
Serra, Blay, Artur Duch, Almirall, Joan Gómez, Joan
Marcer, Margarida Miret, Pere Fortuny, Cabayol, Maria
Vidal, Jordi Parcerisas, Budesca, Daza Rosas, Joan
Matas, Rosa Martí, Xavier Cuenca, Toli, Maite Soler.
Va haver-hi dies que Josep M. Sanz no oblidarà mai:
"Teníem l'exposició sobre la història del cinema a Ribes i
les Roquetes i el diumenge hi havia concert de jazz. Quan
es va presentar el Quartet Gaudí es van negar a tocar a La
Premsa. No ho havíem fet mai així. Però ho varen fer. I
l'ambient que va haver-hi, gent de totes les edats, silenci
absolut, ple de gom a gom. I quant acabaven cada peça
rebien uns aplaudiments que no se sabien avenir. Ens
varen explicar que havien trobar aquí el millor públic de
tota la gira”.
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PINTA AMB NOSALTRES
Mandala significa cercle en sànscrit. Aquesta paraula també es coneguda
com roda o totalitat. Més enllà de la seva definició com paraula, des de el
punt de vista espiritual és un centre energètic d'equilibri i purificació que
ajuda a transformar l'entorn i la ment. També es defineix com un sistema
ideogràfic contenidor d'un espai sagrat.
Els mandales són utilitzats des de temps remots. Tenen el seu origen a la
Índia i es van propagar en les cultures orientals, en les indígenes
d'Amèrica i en els aborígens d'Austràlia. En la cultura occidental fou
Carl G. Jung, qui els va utilitzar en teràpies amb l'objectiu d'aconseguir la
recerca d'individualitat en els éssers humans.
Segons Carl Jung, els mandales representen la totalitat de la ment, posant a
l'abast tant el conscient com l'inconscient.
Els mandales també son definits com un diagrama cosmològic que pot ser utilitzat per
a la meditació. Les formes bàsiques més utilitzades són: cercles, triangles, quadrats i
rectangles.
Aquestes figures poden ser creades en forma bidimensional o tridimensional.
Segons la psicologia , el mandala representa l'ésser. Interactuar amb ells t'ajuda a
curar la fragmentació psíquica i espiritual, a manifestar la teva creativitat i a reconnectar-te amb el teu ser essencial.
El treball de meditació amb mandales pot consistir en l'observació o el dibuix d'aquests.
Només asseure't en un lloc còmode, aconseguir una respiració rítmica i profunda i disposar-te a observar algun mandala que hagis escollit, pot portar-te a un estat de relaxació i et sentiràs més alerta
davant els fets que succeeixen al
teu voltant. El procés d'observació
pot durar de tres a cinc minuts.
En el segon cas, pots dibuixar Aquest mandala esta tret del
mandales i acolorar. Es recomana vitrall de l'església de Ribes
que si t'estàs vinculant amb aquestes imatges, comencis per pintar-les. Per això escull un model que
t'inspiri, selecciona els instruments (colors, marcadors, aquarel·les,
per exemple) i després instal·la't en un lloc tranquil. Si creus que
necessites ajuda per exterioritzar les teves emocions, pots acolorir-les
de dins cap a fora; en canvi si vols buscar el teu centre, pinta-les de
fora cap a dins. Es una pràctica senzilla que redundarà en beneficis
personals i en la consecució de l'equilibri intern.
Maria Guadalupe Rodriguez
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Primera Biennal d’Arts Plàstiques
i Visuals
Del 22 de setembre al 7 d'octubre en "El Local" ha tingut
lloc la primera Biennal d'Arts Plàstiques i visuals
organitzada per l'Escola-Taller i l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona
i el Consell Comarcal del Garraf.
Aquesta exposició col·lectiva ha aplegat obres d'una quarantena d'artistes que viuen o treballen a Sant Pere de
Ribes.
La importància de l'aconteixement, a més de celebrar-se
en l'any del Mil.lenari, ha estat l'agrupar per primera vegada a tot aquest col·lectiu de creadors plàstics que han presentat una selecció de les seves millors obres, cadascú
amb les tècniques que habitualment s'expressa.
La mostra d'art contemporani estava dividida per modalitats: dibuix, disseny gràfic, pintura, còmic-il.lustració, arts
aplicades, escultura, ceràmica, tapís-teixit, fotografia, instal·lacions, muntatges i vídeo. I precisament hem pogut
veure peces de tendències i estils molt diferents: Des d'obres figuratives, impressionistes i expressionistes fins a
l'abstracció geomètrica. Des de l'Art Poveda passant per
treballs minimalists, fins a propostes constructives, simbolistes, textuals, objectuals, d'environement, etc...
Cal ressaltar la sorprenent participació dels membres del
grup Discart, alumnes de disseny-cartellisme de l'E.T.
d'Art, especialment en el de modalitat d'instal·lacions i
muntatges. Les creatives i originals propostes d'aquests
estudiants d'Art han impactat als visitants. Tant el "pas
zebra" i el mòbil exterior
"tip top" de la Carme Bernet, com el "reflexionem",
"Salvem el Garraf", i "contra kukusclan", entre altres treballs d'en Manel Font i Josep Ferret, ens han deixat ben
clar que qualsevol material pot ésser bo per expressar una
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idea, per comunicar-se artísticament, per aplicar els coneixements plàstics i visuals aconseguint uns resultats
valents i de qualitat.
A més a més d'aquesta interessant i variada mostra d'Art,
la Biennal d'Arts Plàstiques i Visuals, com a continuació i
acabament de l'Estiuart-90 pretenia quelcom més. Per
això, aquests dies hem pogut observar cinc diferents instal·lacions repartides en variats espais públics del municipi, i varis actes paral·lels: des de la visualització de vídeos
d'art, fins a una ballada popular de danses d'arreu del món
a càrrec del grup Sac Ambulant.
Costarà també d'oblidar l'interessant i pedagògica xerrada-col.loqui "La publicitat: creació en evolució contínua"
que va realitzar en Chan Canelo, dissenyador gràfic i editor de vídeos.
Així doncs, després de l'èxit d'aquests actes, desitgem
que aquest nombrós grup d'artistes que han estat capaços
d'ajuntar-se per la Biennal, també siguin capaços de fer-ho
per elaborar propostes i projectes que enriqueixin la vida
cultural i artística del municipi i de la comarca.
Joan Nadal

MONTGRÒS núm. 73 octubre-novembre 1990

Josep Fernandez-Cavia, professor
de l’IES Can Puig, publica el seu
primer llibre de relats
Josep Fernández-Cavia, professor de llengua i literatura a
l'Institut d'Ensenyament Secundari Can Puig, des del curs
88-89, ha publicat el volum Historias de amor i otros
cuentos chinos, a l'editorial Sirmio de Jaume Vallcorba que precisament ha celebrat ara els deus anys de
Quaderns Crema-, dins de la col·lecció "Biblioteca Mayor".
Aquest volum és la presentació de l'autor com a narrador.
El llibre s'estructura en quatre
històries d'amor que es presenten un idil·li per recepta
mèdica i tres homes amb un
objecte insospitat com a
desig. Són contes d'amor o
de desamor, de felicitat o de
desencantament, utilitzant
sovint un humor peculiar.
Entre els seus possibles inspiradors literaris es troben
Quim Monzó, Sergi Pàmies,
Chesterton, Pere Calders o el
mexicà Juan José Arreola.
Josep Fernández-Cavia va
néixer a Barcelona el 1963.
Ha publicat el volum de poesia, Correspondencia (1989)
a Ediciones del Serbal, i col·labora amb articles al Diario
de Jerez i Sur. És crític literari del Diari de Vilanova i va
obtenir el 1987 el premi de cintes Gabriel Miró.

MONTGRÒS núm. 65 gener 1990

Una havanera dedicada a Ribes
Josep Pal Latorre, sitgetà, que es mou en el camp dels
mitjans de difusió de tot tipus, com el de la fotografia, la
cinematografia, el periodisme, la música, i que en tots té
notables treballs realitzats: exposicions, vídeos, espots
publicitaris, reportatges, premsa escrita, composicions
musicals, etc; ha dedicat recentment una havanera a
Ribes. Amb el títol de Sant Pere de Ribes, la qual
reflecteix d'alguna manera la personalitat del nostre poble.
La lletra diu així:

"Sant Pere era de Ribes
afirmava un vell pagès
una vila que combina
tradició, pau i progrés.
Sant Pere és l'Alegria,
canta i balla pels carrers,
una vila que encandila
a nadius i forasters.
Com que té platja i muntanya
a l'estiu al mar es banya
i a l'hivern, quan es fa fosc
a la llar flamareja el bosc.
Sant Pere era de Ribes
afirmava un vell pagès
El que ve una volta a Ribes...
no l'oblida ja mai més."
Esteve Molero

MONTGRÒS núm. 67 març 1990

Premi per als treballs educatius de la Granja Escola Can Pere de la Plana
Premi per als treballs educatius de la Granja Escola Can
Pere de la Plana
La publicació especialitzada periòdica Casal, la revista dels
professionals que gestionen cases de colònies, ha nomenat la Granja-Escola Can Pere de la Plana com a granjaescola amb millors tallers educatius de Catalunya.
La Granja-Escola Can Pere de la Plana ofereix en l'actualitat tallers d'apicultura, formatgeria, horta, ramaderia, corral,
així com una introducció a l'espeleologia i la possibilitat de
realitzar un itinerari-excursió amb comentaris sobre la

fauna i flora de la zona. Aquests tallers estan adreçats a
tots els alumnes de primària i de secundària, i als grups
d'esplai.
La granja-escola ribetana, situada al bell indret de la masia
Can Pere de la Plana, està organitzada com a una
cooperativa, comptant ara mateix amb sis socis-treballadors a més d'altres col·laboradors. La Granja-Escola ven
els seus productes en el punt de venda de l'avinguda de
l'Onze de Setembre, núm 16.

MONTGRÒS - núm. 65 gener 1990
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Aquesta temporada el primer equip del Ribes recupera 9 jugadors ribetans que jugaven a
diversos equips de segona regional del Penedès/Garraf.
Per primera vegada en molts anys 14 dels 22 jugadors del primer equip residexen al
municipi : 12 Ribes, 1 a Vilanoveta i 1 a les Roquetes.
Porters
Saul Moreno Pérez
Jordi Farrero Sánchez

data neix
29/08/78
17/12/84

procedència
CD.RIBES
futbol sala

Defenses
José Mª Sarabia Moreno
Adrià Ruiz Bielsa
Josep Furró Mañez
Mohamed Ahrouch Arbib
Javier Hernández Garcia
J.M Fernández Morales
Alexis Rubió Morera

13/03/80
18/01/80
12/10/71
03/03/84
30/04/78
17/10/81
04/01/84

CD.RIBES
CF.Suburense
CD.RIBES
Jov.Bisbalenca
CF.Cubelles
Jov.Bisbalenca
Jov.Bisbalenca

Migcampistes
Lluis Vilalta Aguilera
Oriol Garriga Ruiz
Pedro Manzano Parra
Joan Andreu Cordoba Sol
David Sabrià Baeza
Narcis Falguera Abas
Nemesi Mestre Albà
Gerard Puig de Miguel

10/05/83
28/07/83
02/10/85
03/07/77
11/05/81
15/02/83
18/05/81
17/10/85

CD.RIBES
Jov.Bisbalenca
CF.Suburense
CF.Suburense
CD.RIBES
CF.Cubelles
Jov.Bisbalenca
CFP.Molanta

Davanters
J. Antonio Martín Serrano
Didac Prat Avilés
Luis Ardila Moreno
J.Mª Vilamayor Fernández
Jordi Candel Plass

21/02/72
31/12/82
18/12/78
22/10/83
03/04/83

CD.RIBES
Jov.Bisbalenca
CF.Cubelles
CF.Suburense
Jov.Bisbalenca

Entrenador : Jorge Pérez "Coque"
Delegat :
Josep Mª Tubau

TEMPORADA 2005/2006

CURS PER APRENDRE A PATINAR
NENS I NENES A PARTIR DE 4 ANYS
I TAMBÉ UN CURS PER L'INICIACIÓ
A L'HOQUEI PATINS

ORGANITZA: RIBES CLUB PATÍ
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Aquest es el calendari de la primera volta del grup tercer de la
primera categoria regional, on una temporada més ha estat
inclòs el primer equip del Ribes.
PARTITS DE SETEMBRE
Dissabte, 17 de setembre 17'00 h.-Olim. Can Fatjó (Rubí)-CD.RIBES
Diumenge, 25 de setembre 17'00 h.-CD.RIBES-Base Espirall (Vilaf.)
PARTITS D'OCTUBRE
Diumenge, 2 d'octubre
Diumenge, 9 d'octubre
Diumenge, 16 d'octubre
Diumenge, 23 d'octubre
Diumenge, 30 d'octubre

12'00
17'00
12'15
17'00
12'00

PARTITS DE NOVEMBRE
Diumenge, 6 de novembre
Diumenge, 13 de novembre
Diumenge, 20 de novembre
Dissabte, 26 de novembre

17'00 h.-CD.RIBES-Olesa Montserrat
12'00 h.-FC.Santfeliuenc-CD.RIBES
17'00 h.CD.RIBES-CF.Martorell
16'00 h.-CE.Esparraguera-CD.RIBES

h.-La Florida (Hospitalet)-CD.RIBES
h.-CD.RIBES-UD.Vallirana
h.-Almeda (Cornellà)-CD.RIBES
h.-CD.RIBES-Cinco Rosas (St.Boi)
h.-Sant Ildefons (Corn.)-CD.RIBES

PARTITS DE DESEMBRE
Diumenge, 4 de desembre 17'00 h.-CD.RIBES-Marianao Poblet
Diumenge, 11 de desembre
12'00 h.-Júnior(St.CugatVallès)-CD.RIBES
Diumenge, 18 de desembre 17'00 h.-CD.RIBES-CF.Vilanova Camí
PARTITS DE GENER
Diumenge, 8 de gener
Diumenge, 15 de gener
Diumenge, 22 de gener

17'00 h.- San Mauro(Sta.Marg.)-CD.RIBES
17'00 h.-CD.RIBES-FA.Espluguenc
16'30 h.-Suburense (Sitges)-CD.RIBES

INICI DEL CURS :

DIMARTS 13 DE SETEMBRE
AL COSTAT PISCINA
INSCRIPCIONS:
DIJOUS TARDA AL PAVELLÓ

Te l . 6 7 9 . 6 3 0 . 7 9 0

II Diada de Nicaragua

El Grup Missioner de la Parròquia de Sant Pere va celebrar la II Diada de Nicaragua el diumenge 17 de juliol durant tot
el dia a la Plaça Marcer de Sant Pere de Ribes, l'acte va tenir molt bona acollida.
Es van mostrar diferents fruites de Nicaragua i es varen tastar alguns dels plats més típics del país, com "las cajetas de
coco", "gallo pinto", "vigorón", "buñuelos de yuca" y "frescos" que van agradar molt als participants.
El taller de pintura de la fauna nicaragüenca va tenir molt èxit entre els més petits. La resta d'expositors es feia mostra
de les manualitats que realitzen en aquest país en roba i fusta, i els instruments utilitzats en les festes populars, també
es van poder escoltar cançons populars i marimbes.
El Grup Missioner va projectar i repartir un vídeo on es presenten diverses imatges de Nicaragua i fotografies d'alguns
dels projectes que el Grup Missioner ha realitzat en diverses poblacions, sobretot en el Rama i Bluefields.

GRÀCIES PER LA VOSTRA CONFIANÇA!!
El Complex Esportiu Municipal Espai Blau comença la segona temporada de cursos d'hivern amb més places que mai.
Aquest any, el Complex Esportiu Municipal ofereix 900 places de cursets només per nens de 5 mesos a 15 anys, sense
deixar de banda els cursos per a adults i la tercera edat.
El format dels cursos és el mateix que l'hivern passat, són cursos trimestrals que coincideixen amb els períodes
escolars. Per tant, els cursos quedaran dividits de la següent manera:

* 1er trimestre: del 3 d'octubre al 16 de desembre
* 2on trimestre: del 9 de gener al 24 de març
* 3er trimestre: del 27 de març al 16 de juny
El dia de repartiment de números per a les inscripcions serà el proper divendres 16 de setembre. A les 15h es
repartiran els números per tanda amb data d'inscripció i hora pels cursets per a infants, tant de natació com de
gimnàstica, psicomotricitat i aeròbic infantil. A les 17h del mateix dia, es donaran números per tanda amb data
d'inscripció i hora pels cursets de natació per a adults, cursos de Ioga i de Pilates. Les inscripcions començaran el 19 de
setembre segons l'ordre de tanda.
En quant a les novetats referides a activitats que Espai Blau proposa de cara a aquesta nova temporada 05-06, trobem
pel que fa a les destinades a adults els cursos de Pilates(dm i dj de 19.30 a 20.30h), i pel que fa al públic infantil dues
novetats; la primera l'Aeròbic Infantil (dc i dv de 17.20 a 18.10h) i la segona Curs de natació terapèutica específic per a
dolències d'esquena ( dm i dj de 18.10 a 19h)
D'altra banda, durant les dues setmanes de tancament del centre aquest estiu, s'han fet importants aportacions a la sala
de fitness, tant a nivell cardiovascular una cinta, una el·líptica, una bicicleta reclinable,...com pel que fa a aparells de
musculació, aparell de glutis, banc scott,...
Així doncs, afrontem un nou curs amb força novetats, totes per intentar apropar el nostre servei a aquell que vostès
desitgen.
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CA L E N D A R I D ' A C T I V I T A T S
SANT PERE DE RIBES 2005
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
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 : - Octubre:

10 h. (Excepte el dia 29 " vinya i el seu
paisatge " que serà a les 11).

Novembre: 11 h.
DURADA: La durada serà d'entre una hora i mitja i dues hores.

OCTUBRE
Dissabte
1:
Diumenge 9:
Dissabte 15:
Diumenge 23:
Dissabte 29:

Ruta comentada Cal Zidro
Ruta comentada autòdrom
Ruta comentada Cal Zidro
Ruta comentada autòdrom
Ruta Vinya i el seu paisatge.

NOVEMBRE
Diumenge
Dissabte
Diumenge
Dissabte

6:
12:
20:
26:

Ruta Vinya i el seu paisatge
Ruta dels Americanos
Ruta dels Americanos
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
RECOMANACIONS: El nivell de dificultat dels recorreguts és baix. per passar una estona agradable
Cal portar calçat adequat per caminar per la muntanya, aigua i roba
i descobrir els diferents potend'abric segons l'estació de l'any que sigui.
Cas que el temps no permeti fer l'activitat en bones condicions, aquesta cials que ofereix el territori de
Sant Pere de Ribes !
serà suspesa.
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"Premi de cartes d'amor"
El passat 25 d'abril es va lliurar aquest
premi a la biblioteca Manuel de Pedrolo
per part de la seva directora Núria del
Campo.
Es van presentar 6 modalitats sènior i 4
modalitats júnior. La categoria júnior va
quedar deserta i la sènior la va guanyar
Sílvia Boquer.

QUI HO HAURIA DE DIR !!!

L'Altre dia et vaig veure
L'altre dia et vaig veure quan estava asseguda a una terrassa prenent un tallat.
Mirava els vianants com passejaven i, de sobte, vas aparèixer. Em vaig quedar glaçada, el cor es va accelerar i penso que, fins i tot, em deuria posar vermella com un tomàquet. Tants anys com han passat i estaves com sempre.
Amb un somriure a la cara, uns ulls vius i brillants i una expressió de pau que
em va fer venir enveja. Donaves la mà a una nena d'uns quatre o cinc anys
que era igual que tu i la nena donava la mà a una dona que, imagino, deuria ser la teva...quina sort!
Jo hauria pogut ser aquesta dona si no hagués estat tan poruga i no hagués
tingut tanta por. Et veia amb moltes il·lusions però també com un
idealista que volia canviar ell sol el món. Tu volies volar i jo tenia els
peus clavats a terra. Tu volies somiar i jo volia tenir un futur segur i
estable. No és gens estrany que mica en mica ens allunyéssim i, de fet,
ningú es va sorprendre quan ens vàrem separar. No hi va haver culpables,
ni discussions, però una gran sensació de buidor ens abraçava ja que ens
seguíem estimant.
Uns anys més tard em vaig casar amb un noi encantador. Creia que seria
per a tota la vida però la vida també ens va separar. No puc parlar
malament d'ell ja que és una bona persona però, al revés que tu, volia un
futur segur i, clar, per tenir aquest futur creia que havia de treballar molt
i molt durament. No hi havia dissabtes, ni diumenges, ni vacances, ni res
de res. Fins i tot no he tingut cap fill perquè sempre deia que no era el
moment, que havíem de tenir més estabilitat. Vaig acabar de la seguretat i
l'estabilitat fins no saps ben bé on i, aleshores, em vaig recordar de tu.
Quan et vaig veure va ser com si tota la meva vida passés per davant en
un instant. Vaig estar temptada d'aixecar-me, de dir-te que era jo, l'Alba,
volia preguntar-te com t'havien anat les coses, què feies...però jo mateixa em
vaig frenar.Quin sentit tenia preguntar-te tot això, vaig pensar. Però en
realitat el que tenia era por, una por tremenda a que tu em diguessis que havies
assolit els teus somnis de joventut quan jo no ho havia aconseguit. Va ser
un acte de covardia, però potser també un acte per a poder
continuar
sobrevivint.
Si pogués tornar enrera...la meva vida seria molt diferent. I, si pogués
tornar enrera, creu-me que no tornaria a asseure'm en aquella terrassa on,
tot prenent un tallat, l'altre dia et vaig veure.
Silvia Boquer i Pubill

L'any 1974 es va fer aquesta "corrida
de toros" a Ribes prop del pont de Can
Coll. Als anys quaranta se n'havien fet
al carrer d'Ildefons Cerdà, al pati de
l’escola.

Nits d’estiu a la fresca
Les nits de divendres al juliol i al agost des de fa nou anys son per
gaudir-les a la Plaça Marcer.
La Gelateria Xixonenca i el Bar Quo Vadis, mantenen la iniciativa d'oferir a
tothom que s'acosti a la plaça, un ambient de veritable festa major.
Tot i que la orquestra es composa tan sols d'una persona, suficient per
animar a ballar dels mes petits als mes grans . Cadascú amb el seu estil es clar.
Des de les 22'30 fins les 00'30, es bona hora per prendre una copa, fer un
gelat, ballar una estona o senzillament veure com ballen els altres, tot s'hi val.
Una manera suggestiva de passar les nits d'estiu a la fresca.
Fins l' estiu que ve als que hi eren i els que no ho sabien, que prenguin nota
per la propera temporada.
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Notícies

L'Ajuntament renova el web municipal
L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha posat en marxa un nou portal d'Internet, amb un nou disseny i una
nova estructura, que substitueix al que hi havia fins ara. El nou web municipal, que tot i trobar-se en període
de proves ja es pot consultar a la xarxa des del passat 27 de juliol a la mateixa adreça que l'anterior
(www.santperederibes.org), encara no funciona al cent per cent però està previst que un parell de mesos pugui
disposar de tots els seus continguts. De moment, només es pot consultar la seva versió en català, encara que
està contemplada la traducció de diverses informacions a d'altres idiomes.
D'entre les novetats més destacades, a banda del nou disseny, cal esmentar la seva funcionalitat, donat que
amb la nova estructura d'aquest web es pretén que l'usuari o ciutadà pugui localitzar d'una manera més còmode i eficaç aquella informació que l'hi interessa. No obstant, a hores d'ara el web municipal es troba en una
fase d'introducció i revisió de continguts però alguns apartats ja estan consultables.

Blanco inst a als p artit s a que signin un acord en que expressin
la voluntat de treballar plegats per la segregació de les Roquetes.
L'Alcalde afirma que "mentre la llei no permeti la segregació, cal dotar les Roquetes amb la màxima autonomia
possible i en aquest sentit, la EMD es la millor solució"
El portaveu del PSC, Manuel Espinosa, manifesta que aconseguir "la màxima autonomia" per a les Roquetes
és "un deute moral i ètic" que els socialistes sempre han defensat.
El màxim nivell d'autonomia que actualment permet la llei es la creació d'una Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD), organització que té les mateixes competències que un ajuntament excepte el comandament de la policia local, la fixació dels impostos i el planejament urbanístic d'aquells àmbits que afectin a tot
el municipi. No obstant, en una roda de premsa celebrada el passat dimarts a les Roquetes, l'alcalde de Sant
Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco, va oferir a la resta de grups polítics signar "si així ho desitgen" un acord
conjunt on s'expressi la voluntat inequívoca de totes les forces polítiques del municipi de treballar per fer
possible la segregació de les Roquetes si això és possible en un futur. L'alcalde, va afegir que "si el que
realment volen alguns partits es anar més enllà, els brindo la oportunitat que ho puguin fer".
Per la seva part, el portaveu del Grup municipal socialista, Manuel Espinosa, va manifestar que aconseguir "la
màxima autonomia" per a les Roquetes és "un deute moral i ètic" que els socialistes sempre han defensat i
que sempre mantindran.
De moment, però, l'única alternativa serà la de la descentralització. En aquest sentit, Blanco va anuncia que
l'Ajuntament té previst aprovar inicialment l'expedient administratiu de l'EMD de les Roquetes en el pròxim Ple
del mes de setembre. Després, l'expedient s'exposarà al públic durant 60 dies i paral·lelament es faran
campanyes i sessions informatives. Posteriorment, l'expedient tornarà a passar per Ple i es trametrà a la
Generalitat per a la seva aprovació definitiva.
Així, la voluntat de l'equip de govern és posar en marxa l'EMD l'estiu de l'any que ve, mitjançant una gestora
que estarà integrada per tots els grups polítics municipals.

TELÈFONS D’INTERÈS

20

Aigües
Ajuntament
Ambulàncies
Biblioteca M. de Pedrolo
Bombers Vilanova
CAP
CEIP El Pi
CEIP Els Costerets
CEIP La Riera
CPEF Can Puig
Deixalleria Municipal
Escola Municipal d'adults

938964716
938967300
061
938964020
938150080
938962794
938960295
938961001
938961585
938963244
938935111
938143849

Farmàcies.

TV Ribes

938962919

Arizcun
Llistar
Vila
Miret

938964000
938961917
938963825
938963579

Jutjat de Pau

938963255

OAC

902076760

OALGT

938963314

Parroquia

938960197

Policia local

938967337

Policia (urgències)

900700091

Ràdio Ribes

938960826

Recollida de mobles

902076760

Servei local de català

938964884

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.

SETEMBRE
Exposició "ART i SENTIMENT: mostra col.lectiva
del Casal de Ribes"
Del 2 al 30 de setembre
Inauguració divendres 2 de setembre, a les 19:30 hores
Divendres 23 de setembre, a les 19:30 hores:
Conferència El gran libro del tarot, a càrrec de l'autora
Margarita Arnal Moscardó
Organitza: Finestra Oberta

Divendres 30 de setembre, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de l'Antònia Santana
El reino del Dragón de Oro, d' Isabel Allende
Divendres 30 de setembre, a les 19:30 hores:
Conferència Parto natural=nacimiento sin violencia,
a càrrec d'Anna Candel i José Luís Toribio,
llevadors tradicionals.
Organitza: Finestra Oberta

Dissabte 24 de setembre, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb en Joan de Boer,
de la Cia. L'Escarabat
Contes d'arreu d'Europa
Per a nens i nenes a partir de 3 anys

OCTUBRE
Exposició UNA MIRADA MATEMÀTICA:
Fotografies dels alumnes de l'IES Can Puig
del 7 al 29 d'octubre
Inauguració: divendres 7 d'octubre, a les 19:30 hores
Exposició "MICRA: el llibre-joc"
del 21 d'octubre al 23 de novembre
Organitza: Fundació La Caixa
Dissabte 8 d'octubre, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb Ferran Martín
Contes per a despertar somiant
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Dissabte 22 d'octubre, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb la Jordina Biosca
Mei-Li i el mocador de seda (conte xinès)
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Dimecres 26 d'octubre, a les 19 hores:
Conferència Addicció a les sectes,
a càrrec de Pepe Rodriguez, periodista expert en sectes i
religions
ACTIVITAT DEL PROGRAMA TOT L'ANY LECTURA
Divendres 28 d'octubre, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de laIsabel Laso
Fades de foc, de Carme Arrufat
Amb la participació de l'autora
Col.labora: Institució de les Lletres Catalanes

UN MÓN DISTANT I VEÍ
Converses sobre llibres per a joves entre 12 i 16 anys.
Experts i especialistes dels camps de les humanitats i
de les ciències presenten un llibre cabdal de la seva
disciplina.
ACTIVITAT DE L'ANY DEL LLIBRE I LA LECTURA
2005
Dijous 6 d'octubre, a les 16 hores:
El gen egoista, a càrrec de David Comas

NOVEMBRE
Exposició "Reflexes" de Xavier Lacort Reverter
Del 4 al 26 de novembre
Inauguració divendres 4 de novembre, a les 19:30 hores
Dissabte 5 de novembre, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb en David Puertas i la Geni
Rigual
El somni d'en Floquet de Neu, conte il.lustrat pel ribetà
Xavier Corbella
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Dimecres 16 de novembre, a les 19 hores:
Conferència Les fosses del silenci, a càrrec de Jordi
Creus, director de la revista Sàpiens
ACTIVITAT DEL PROGRAMA TOT L'ANY LECTURA
Dijous 17 de novembre, a les 15:30 hores:
Xerrada Llegim? La lectura en família, a càrrec de
Lourdes Reyes
ACTIVITAT DEL PROGRAMA TOT L'ANY LECTURA
Dissabte 19 de novembre, a les 12 hores:
Conte musical a la sala infantil amb en David Puertas i el
Grup de Música de Can Puig
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Divendres 25 de novembre, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de l'Antònia Santana
Huida imposible, d'Anna Quindlen
En commemoració del DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Dijous 13 d'octubre, a les 16 hores:
Els tresors ocults de les paraules, a càrrec de
Màrius Serra
Dijous 27 d'octubre, a les 16 hores:
Manual de civisme, a càrrec de Victòria Camps
Dijous 3 de novembre, a les 16 hores:
Els llibres de la ciència, a càrrec de Jorge
Wagensberg

