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esprés de Festes i Reis, a Ribes encara no s'acaba la gresca. La Festa Major
de Sant Pau és gairebé una extensió de les festes nadalenques. La gent, en lloc de
seure a les taules, surt al carrer on es troben i s'arrepleguen per gaudir de les
cercaviles participant o mirant. El que és segur és que gaudeixen del foc, dels balls,
dels gegants i dels músics. 
Malgrat el mal temps, una festa major plena de mirades, de moments i de sentiments
que no ens cansem d'intentar reflectir en les nostres pàgines a través d'imatges i de
textos que es recullen durant la festa. El difícil de fer es la tria, sobretot d'imatges.
Totes tenen la força que dóna la festa major d'un poble que "la viu" perquè "la sent".
El dossier ens trasllada en el temps a una època on els pobles es produïa la llet que
es consumia. Les famílies treballaven plegades per engegar veritables empreses,
gestionades per ells mateixos que el temps i els canvis de generació s'han
encarregat de transformar o fer desaparèixer.
En David i en Bernat Puertas ens donen a conèixer en el seu llibre els Sidokus
(sudokus musicals) que despertaran les nostres inquietuds en el món de la música.
El golf no és un esport elitista segons el Club de Golf Montgròs recentment constituït al
nostre municipi.
També hem de començar a pensar en el carnaval. De què ens disfressarem?.
En el proper número farem un recull d'imatges del carnaval a Ribes. Publicarem
totes les fotos (en condicions) que ens feu arribar.
I ara ja és temps de treure els pitets pels calçots ...
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Novament van arribar a Ribes els Reis de l'Orient i enguany feien
patxoca pel bon aspecte, elegància i vistositat dels seus vestits. Molts
infants portaven fanalets amb el missatge "Cap nen i nena sense
joguina" i el rodolí "Els Reis de l'Orient porten coses per la gent".
L'any que ve es vol, per part de l’organització, que els fanalets
estiguin a les botigues el cap de setmana abans.
Els Reis de l'Orient foren passejant pels carrers i places acompanyats
de tots els seus patges i col·laboradors. La música en directe de la
cavalcada reial va ser obra de La Portatil FM, dirigida per Francesc
Marimon (autor del "Mètode d'acordió diatònic": un gran llibre que
inclou fotografies ribetanes i partitures de Manel Rius). S'ho van
passar molt bé acompanyant a la mainada, però pels músics no era
gens fàcil tocar en moviment.
La Cavalcada dels Reis de l'Orient existeix a Ribes des de principis
dels anys 70 quan va crear-se l'Entitat GER. Va ser el primer acte que
va fer l'entitat cultural quan el seu local social va ser el Casino, és a
dir, l'edifici antic que hi havia on ara ha estat el Cinema Casino, a la
Plaça. I des d'aleshores l'organitza.
Abans el poble era molt diferent i també l'economia. Tots els petits
esperaven els reis, però a les cases hi havia pocs "cuartos". Fa uns
80 anys botigues con la Merceria Teresa Busquets (actualment
Perfumeria Anna) o can Quirico canviaven els productes per joguines
quan arribaven aquestes dates. Més endavant Magdalena Pagès
(can Deumés al carrer Nou) tenia un patge on la canalla tirava les car-
tes i també a can Garriga va haver-hi joguines. Quan Mn. Jordi va
estar a Ribes un patge venia al "social".
Són records antics. Ara és diferent. Tot i que és important viure la vida,
però també explicar el passat als nostres fills quan els seus pares i
avis, l'únic que podien fer era una carta a la sabata i fer viure la il·lusió.

NIT DE REIS 2006NIT DE REIS 2006
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Ja hem deixat enrera la Festa Major d'hivern i com totes les coses que passen és hora de fer-ne balanç. Enguany podrà
generar moltes i dispars lectures, però del que estem segurs és que no haurà passat desapercebuda ni haurà deixat indi-
ferent a ningú. I és que Sant Pau, dins la tònica marcada per un poble dinàmic i que no para de créixer en tots els aspec-
tes no és una excepció a la norma i gaudeix de molt bona salut: si alguna cosa tenim els ribetans és matèria prima
(és a dir: gent disposada a participar-hi) per prosseguir el fil de la tradició i mantenir el ritme de les manifestacions cultu-

sant pau sant pau 20062006
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per Miquel Fraire
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rals que ens aporten singularitat. Per
adonar-se'n només cal veure uns cer-
caviles de balls populars plens de
canalla, cosa que n'assegura la conti-
nuïtat. Però ens enganyaríem si cre-
guéssim que amb aquest element
fonamental n'hi ha prou per deixar la
festa en mans de la seva pròpia inèr-
cia i ventura: els esdeveniments, si bé
tenen vida pròpia, cal organitzar-los,
vetllar perquè tot rutlli i no morin de la
forma més irònica, és a dir d'èxit. La
Comissió de Festes n'és l'encarrega-
da i per això ha adoptat decisions no
exemptes de certa polèmica que, si
més no, tenen la virtut de mirar enda-
vant.

La primera ha consitit en encarregar
el pregó de Festa Major a en Josep
Ramos i Cuadras. L'opció escollida
deixa entreveure dues intencions:
d'una banda retornar la veu a aquelles
persones que, per la seva llarga expe-
riència en el poble (tota una vida) hi
tenen alguna cosa a dir. D'altra
banda, ser capaços de discernir entre
les idees personals - de les quals per

descomptat se'n pot discrepar - dels
fets que avalen algú com a personat-
ge que ha contribuït en gran mesura a
preservar i enriquir les nostres Festes
Majors. Si conciliadora va ser l'actitud
de la Comissió de Festes, conciliador
va ser el pregó que ens va oferir en
Ramos allargant la mà a aquells que
no hi han estat d'acord (que és postu-
ra legítima, no cal dir-ho!) amb un par-
lament en què hi va haver de tot:
moments de solemnitat, moments
emotius, moments espontàniament
divertits i, sobretot, records d'un pas-
sat del qual tots plegats som hereus.

La segona ha estat el trasllat dels
balls d'orquestra a l'Envelat de Can
Puig, cosa que ha permès que les
entitats esportives del poble, les
mateixes que any rere any participen
de la Festa Major fent-la més gran i
diversa, prosseguissin l'activitat nor-
mal dels seus entrenaments i compe-
ticions al Pavelló. Ha estat un breu
tast del que serà (ja corre en boca de
tothom) la definitiva instal·lació per a
usos culturals en un poble molt
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mancat d'equipaments, més si es té
en compte la intensa vida social que
s'hi desenvolupa.
Finalment, s'ha temptejat una alterna-
tiva al Concert i Ball de Festa Major
per fer aquesta activitat més atractiva
a la gent que l'endemà li sona el des-
pertador, objecte implacable, metòdic
i desconsiderat en vers les grans efe-
mèrides. No només s'han unit els dos
actes, sinó que s'ha deixat el calaix
per a la vigília. Resultat: un gran èxit
de públic que, tot seguit després del
concert, es va quedar per a ballar al
so de la mateixa i virtuosa orquestra.
Parlant de músics, cal destacar la
qualitat per la qual han apostat tant la
Comissió de Festes com la de Balls
Populars, ja que si les orquestres con-
tractades per als balls d'envelat for-
men part de la flor i nata de la música
festivalera, el mateix es pot dir dels
grups que, ja fa un temps, acompanyen

els entremesos tradicionals. Si bé els
protagonistes de les cercaviles (cada
cop més fluïdes gràcies al treball dels
caps de colla i la seva coordinadora,
val a dir) són indubtablement els balls
populars, no per això podem obviar la
vàlua com a intèrprets de les forma-
cions que els proporcionen música.

No tot han estat tot flors i violes, però.
Lamentem que la rigorositat del temps
no permetès la celebració dels actes
previstos per a dissabte i diumenge a
l'aire lliure adreçats als més petits,
que han resultat ser els més perjudi-
cats. En efecte, es va haver de sus-
pendre la xatonada popular que orga-
nitzava l'Oficina de Turisme, la troba-
da de gegants i capgrossos que cada
any munten els Xulius i l'espectacle
teatral de Pallassos sense Fronteres
"Una escola de nassos: diguem no a
la guerra". Ara bé, la tenacitat dels
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Badalot, de L’Arboç Cabrot, d’El Vendrell

ribetans no en quedarà compromesa i
en breu podrem gaudir d'aquests tres
esdeveniments, que hauran quedat
momentàniament ajornats i no pas
definitivament anulats.
Ribes disposa d'un teixit humà garant
de la continuïtat del seu vast patrimo-
ni etnològic que, a cada Festa Major,
es posa de manifest amb tota la seva
força; tanmateix, per conservar-lo mai
no n'hem de descuidar el treball previ.
Per tant, un cop feta l'anàlisi - cadas-
cú n'estreurà la seva particular
impressió, és clar - és hora que ens
posem a treballar tots junts de nou per
preparar la següent cita amb la festa i
la tradició. 

Visca la Festa Major!
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Un dels balls més representatius i oblidats és el ball de
sant Pau . Etnògraf i folkloristes catalans com Joan
Amades i historiadors i escriptors ribetans com Pere
Carbonell i Grau, (Ribes, 1918 - 1979), Xavier Miret i
Mestres i Antón Ferret i Baig entre d'altres, han publicat
llibres, treballs, articles i escrits en programes oficials de
la festa major on recullen aquest ball de versos o ball par-
lat de caràcter hagiogràfic. 

De tot això em podem extreure que és possible recupe-
rar el ball de sant Pau, de manera que es transformi en
un ball viu i representatiu del nostre folklore. Mentrestant
us mostrem aquest paràgraf recollit del Costumari cata-
là d'en Joan Amades, per si algú li entren ganes de
començar a treballar.

A Sant Pere de Ribes feien la festa major petita o d'hi-
vern, puix que tenien per patrons sant Pau i sant Pere,
en la festa dels quals feien la festa gran i d'estiu. La nota
curiosa de la d'avui era el ball representatiu de sant Pau,
que feien en mig de la plaça. Entre molts d'altres perso-
natges hi sortien sant Pau amb una gran espasa de fusta,
i sant Pere amb unes grosses claus muntat dalt d'un ase, i mentre es passejava pel rotlle que formaven els espectadors, hom
engegava un coet la llum del qual enlloernava el sant apòstol, que queia a terra. La llum del cel obria a la fe els ulls del sant,
que desistia d'anar a combatre els cristians i, contraiament, entaulava franca amistat amb sant Pere i es convertia amb els
seu amic inseparable. Els dos emprenien   l'apostolat. Per efecte de la caiguda, sant Pau restà advocat al mal caduc o
d'espasma. Per a figurar aquesta malaltia, el protagonista simulava que tremolava i continuament i parlava amb veu tan
trémula que feia angúnia de veure i sentir. Sant Pere feia algunes graciocitats escaients al concepte que el poble té d'aquest
vell apòstol, fins al punt de venir a convertir-se en el graciós de la representació.

(volum 2 del Costumari català de Joan Amades. Edicions 62  Barcelona  2005.  Pag. 319 - 320.)

Per més  informació:
Carbonell i Grau, Pere . Ball de Sant Pau recollit i versificat ... Un Ball parlat de Sant Pere de Ribes. Arsis Editorial.;
col.lecció Font D'obra. Sant Pere de Ribes 2003

Ermita de sant Pau

6
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Personatges i melodia del Ball de Sant Pau, de Sant Pere de Ribes. Baix
Penedès, Recollit per l'autor. Transcripció melòdica del mestre J. Tomás
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Josep Mestre Rossell, conegut com a
Josepet del Recó, era l'home de
Carme Roig Planas (de can Queralt
de les Torres). Varen tenir tres fills:
Francesc, Salvador i Josepa.
Francesc es va casar amb Maria Coll
(de can Torreta), Salvador amb Maria
Soler (de can Quadras de la Riera) i
Josepa amb Josep Pascual.
Fa cent anys la vida al nostre poble
era molt diferent. Carme Roig als 10
anys ja guardava la mainada d'una

família de Sitges, els
Robert, parents de qui
havia estat alcalde de
Barcelona. Molt aviat ja
va ser cuinera i alesho-
res ja va conèixer un
xicot que era aleshores
el masover de El Recó
(a la carretera de
Vilafranca). Es varen
casar i els propietaris
varen construir una
casa pels masovers

perquè fins aleshores vivien tots al
mateix edifici ja que també hi havia
una relació familiar. La nova casa va
ser la que actualment és el restaurant
Carnivor.

Cabres i ramats d’ovelles
Al Recó tenia cabres i a l'hivern arri-
baven a El Recó ramats d'ovelles amb
els seus pastors. El clima era més
benigne, però no tenien casa. Se'ls
donava teulada i espais per tancar el

bestiar. A canvi netejaven la finca i els
nens, les dones i els vells feien els
marges de pedra seca que encara
podem veure. Per això estan tan ben
fetes. Les llebres seguien els ramats
des del Pirineu i servien de menjar
pels pastors i de tant en tant també es
posaven trampes amb les placentes
de les ovelles que anaven criant. Els
pastors l'últim que menjaven era xai. 
Molt aviat va pensar en construir una
casa per tenir també una vaqueria.
Però la cosa no fou tan senzilla. A la
masia dels Sumidors, del mateix pro-
pietari, el masover va morir i va deixar
la seva dona sola amb tota la família.
El fill gran no volia fer de pagès i l'amo
volia acabar amb el contracte. Josep
Mestre va ajudar a la família i no li va
agradar gens l'actitud de la propietat.
Com a conseqüència d'això va decidir
marxar del Recó. En un any ja havia
construït el nou edifici. Ja tenia camió
i va portar les cabres que eren d'ell:
estàvem a l'any 1929.

Per Josep-Lluís Palacios

Josep Mestre Rosell i el seu fill Francesc Mestre Coll. Assegut, el
sogre de Josep, Francesc Roig Butí de can Queralt de les Torres.

Aquesta és la primera part de la història de Josepet
del Recó, el seu temps i la seva família. La vida al
Recó i als Sumidors, la transhumància, el món de la
llet, la construcció de la Granja del Carme, coneguda
popularment com el Recó. El proper número de
L’Altaveu continuarem amb la guerra i les trinxeres,
un brigadista internacional dels EUA, tota l’agricultura
i ramaderia i més imatges de la nostra terra. 

EE nn   ee ll ss   tt ee mm pp ss   dd ee   
JJ oo ss ee pp ee tt   dd ee ll   RRee cc óó
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El nou Recó: 
la Granja del Carme
Fou la Granja del Carme a tocar can
Peret Coll, però gairebé tothom l'ha

continuat anomenant
popularment El Recó
per l'origen de qui ho
portava. Va començar a
portar la llet a Sitges, al
carrer del Retiro i la
vaqueria era ben   aprecia-
da. Tenia pastors que
treballaven per a la
seva granja, també és
va comprar una furgo-
neta que tindria la seva
història ja que li va
afectar l'exili de milers
de catalans que havien
cregut en la democrà-
cia republicana. Tenia
un ramat de vaques
-l’altre que hi havia a
Ribes era a les

Parellades- que oferien un producte i
molta gent anava a buscar la llet a la
casa, al Recó: aleshores era una
masia que va oferir més vida i una
petita llum a un entorn totalment de

vida pagesa. A l'estiu estava ple de
gent i la feina que tenien per rentar
pots de llet. Al Recó era masover i
només tenia quatre cabres. Aquí va
fer-se una gran vaqueria. Ara ho tenia
tot més modern.
La II República es va proclamar el
1931, i Ribes com tot el món agrícola
català va patir les tensions socials i
polítiques del període. Francesc
Mestre, el fill de Josepet del Recó, ja
s'havia convertit en un jove. Com
molts nois i amb tota la seva colla
d'amics i amigues sempre anaven a
ballar a la Societat d'Agricultors i
Obrers, El Local (Ara: s’ha de tenir
cura de l'herència de generacions de
pagesos ribetans). El 6 d'octubre del
1934 es van produir els "Fets
d'Octubre" a la Generalitat, presidida
per Lluís Companys. 

Els pagesos catalans
A Ribes i a Vilanova va haver-hi
pagesos i obrers que varen donar

Un grup de ribetans van fer un viatge a Montserrat. Va ser la primera
vegada que en Cisco del Recó hi anava. De dalt a baix i de esque-
rra a dreta: Marcer (el pare de Lluís que portava el cafè del Casino),
Modest de ca la Gelona, Francesc Mestre, Mingo Anson (xofer),
Joanet de can Ralet, Pere de can Joanet Paleta, Jaume de can
Maurici, el noi d’Olivella (xofer de Cabestrillos), Rafael Roig i Tomàs,
Isidre Milà, Antoni Rafel Radigales, de ca l’Arengader, de can Ninos,
Francesc Mestre (del Recó), Lluís Marcer Almirall i Rafael Roig
Planas (qui ens ha facilitat aquesta informació). 

Pagesos que traballaven al Recó de la carretera de Vilafranca. Hi ha en “Xixo”
i també homes que acompanyaven als ramats de bestiar des del Pirineu.

Foto: N. Bilbeny
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suport a la Generalitat. La situació del
camp català era molt conflictiva. I a
Ribes es varen cremar garbes a la
hisenda de Can Puig; ningú es va
declarar culpable, però la justícia va
culpar als que no tenien res a veure. 
A can Bruguera va morir el propietari i
es va iniciar un judici que va durar fins
el 1936 i van ser declarats innocents
els pagesos. Tot va canviar molt a partir
d'aquell sis d'octubre: ja no es va viure
tranquil i tot portaria conseqüències.
Mentre, però, els joves estaven indignats
perquè després del Sis d'Octubre va
arribar l'exèrcit a les portes de Ribes,
on ara hi ha La Clau, i sense previ
avís es van posar a disparar les
metralladores contra un Ribes tranquil
i pacífic. Després van entrar, van fer
detencions i van tancar momentàniament
El Local. Els joves van decidir un dia

que encara que  la seva
societat no estigués oberta,
al terreny del costat, a cal
“Baldomero”, crearien una
sala d'estiu per a totes les
activitats que volguessin
organitzar. Un dia molt difícil
se li recordaria a Francesc
Mestre que fou un d'aquells
joves alegres, amb vida i
amb empenta. Com sempre
recorden els seus fills Pilar,
Carme i Josep.

L’exèrcit i la República
Però va arribar un mes de
juliol de 1936 i tot va canviar.
L'exèrcit espanyol a l'Àfrica
es va rebel·lar contra la
República i la democràcia i el
"19 de juliol tot va canviar a

Catalunya -com explica   l'historiador
Josep M. Solé Sabaté-. L'exèrcit rebel
derrotat per les
forces d'ordre
públic, coordi-
nades per la
Generalitat i l'a-
jut inestimable i
fonamental de
centenars d'ele-
ments civils
dels sindicats i
partits polítics
que els donaren
suport, van
sufocar l'intent
sediciós, alho-
ra que s'inicia-
va un procés
revolucionari
de conseqüèn-

cies molt     profundes. La revolució
emergent que va imposar-se a
Catalunya ha estat una de les més
insòlites de la història de la humanitat.
Significava anorrear tot el passat, això
és: institucions, poder, dogmes,
diners, jerarquia social i militar, religió,
etc. Era fer taula rasa de l'ahir per
construir un demà i un món nous. El
poder passava a ser posseït per un
poble victoriós i amb les armes a la
mà. La lluita va ser definida aleshores
com una guerra contra el feixisme,
una guerra que va ser ideològica,
política, social, de classe i religiosa.
Una guerra de    passions imparables,
una allau de sentiments que es mani-
festà, en els primers temps, com un
foc purificador que feia miques el pas-
sat immediat. Uns esdeveniments que
van obligar a prendre partit a estats i
nacions i, en conseqüència, a l'opinió
pública   internacional."

La colla d’amics a la plaça abans de la guerra la qual els va
afectar a tots. Drets: Lluís Forns, Antònia Font, Maria Soler,
Francesc Mestre, Pepeta Rigual, Antònia Soler, Salvador
Mestres, Carme Cuadras Soler (el seu pare seria el primer
alcalde de la Segona República i es va exilar i no va tornar
mai més) i Neus Forns.

Josepet del Recó portava la llet a Sitges amb el camió que veiem a l’esquerra
de la imatge, davant de l’estació de tren Sitges-Ribes. A la dreta el bar Odón
on es trobava amb conductors de cotxes de línia, dels camions d’Olivella i
també amb pintors com Miquel Utrillo.
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E S P A I  B L A U ,  U N  E S P A I  D ' E S P O R T  I  S A L U TE S P A I  B L A U ,  U N  E S P A I  D ' E S P O R T  I  S A L U T
La conscienciació d'una gran part de la població dels beneficis de l'activitat física per a la salut ha
fet que aquesta pràctica sigui cada vegada més generalitzada. 
Sortosament, cada vegada són més les persones que s'inicien en la pràctica esportiva en edats
ja avançades i cada cop més, persones sense un hàbit en la realització d'aquestes pràctiques
s'endinsen també en qualsevol de les moltes possibilitats que ofereix l'ampli ventall de les activitats físiques. Per això és
de gran importància, que aquestes persones s'iniciïn en aquestes pràctiques, però sempre sota una supervisió i guiats
per professionals en la matèria.
Dins de les disciplines mèdiques es tendeix cada cop més a la prescripció de l'exercici físic com a mesura bàsica per
millorar la qualitat i l'expectativa de vida. No podem oblidar, que algunes de les patologies que estan actualment
provocant més baixes laborals, més visites a les consultes mèdiques, i per què no dir-ho, més despesa econòmica a la
seguretat social, són precisament aquelles en les que l'activitat física i l'esport és presenta com
una de les mesures preventives més importants. 
Espai Blau, com a centre esportiu municipal de Sant Pere de Ribes, segueix unes directrius
fonamentades en dur a terme unes activitats sempre dirigides a l'àmbit de la salut.

ASSESSORAMENT ESPORTIU
Qualsevol dels usuaris d'Espai Blau té com a servei integrat en el seu abonament la confecció
d'una rutina d'entrenament totalment personalitzada. 
En el cas que tingui, o hagi tingut alguna patologia muscular, articular,... o si més no algunes
molèsties, es recomana passar pel servei de fisioteràpia, amb l'objectiu de que aquest faci un
informe, indicant quins exercicis té indicats i quins contraindicats, a part de comunicar quins són
els grups musculars que caldrà treballar i de quina forma. 

SERVEI DE FISIOTERÀPIA
Compaginem el treball més convencional a la sala de fisioteràpia, amb el treball de rehabilitació
a l'aigua. Aquesta possibilitat de fer un doble treball en aigua i sec, comporta gran resultats en
els tractaments. 

ZONA D'AIGÜES
Espai Blau disposa de diferents equipaments dissenyats exclusivament al servei de la salut i el
benestar.Sauna, bany de vapor, banyera d'hidromassatge, canons terapèutics, massatge de
fonts, raig uva, són alguns d'aquests serveis.

GIMNÀSTIQUES SUAUS I NOVES TENDÈNCIES
Activitats com el ioga i el pilates, entre les seves propostes.

ACTIVITATS FÍSIQUES ESPECÍFIQUES

Natació per a embarassades. 
Natació terapèutica per a infants específic per a dolències d'esquena.
Activitat física amb la gent gran.
Activitats aquàtiques per a grups amb discapacitats psíquics.

12
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El bon menjarEl bon menjar

CC UU AA   DD EE   BB OO UU
EE SS TT OO FF AA DD AA

Ingredients per a 6 persones:

2 1/2 kg de cua de bou
1 1/2 kg. de cebes
6 tomàquets vermells
½ kg. de pastanagues
½ kg. de pèsols pelats
¾ l. de vi blanc
8 grans d'all
Safrà molt
Pebre negre
2 dl d'oli d'oliva
Sal

P r e p a r a c i ó :P r e p a r a c i ó :
Posar les cues, prèviament tallades i netes de greix en una cassola (es pot fer en l'olla de pressió,
però llavors el temps de cocció serà menor)

Pelar les cebes, tallar-les fines i fregir-les en oli.

Afegir a la cassola, la ceba, els tomàquets pelats i tallats, els grans d'all, les pastanagues tallades,
els pèsols, el safrà, el pebre i la sal.

Posar la cassola al foc, sense tapar, per espai d'uns 15 minuts, remenant perquè s'ofegui bé. 
Tirar el vi i tapar la cassola deixant-ho coure a foc lent fins que les cues estiguin tendres.

Aquest plat no es pot servir acabar de fer. S'ha de deixar reposar unes dues hores.

Presentar acompanyat de patates fregides.

Bon profit

13

L’Altaveu 13.qxp  31/01/2006  17:39  PÆgina 13



14

SiSidodokus: el sukus: el sudodoku muku musisicalcal

Que el sudoku ha estat el joc de moda de l'any 2005 és
innegable. Només esperem que el 2006 sigui l'any del
SIDOKU. I què és això? Doncs és una variant musical del
sudoku numèric. En aquest nou joc no s'han de posar
números: s'han de posar notes musicals! I perquè en
parlem a L'Ataveu? Doncs per què el SIDOKU és un invent
ribetà: el seu autor és David Puertas, professor de música
de l'IES Can Puig, que amb l'ajut del seu germà informàtic,
Bernat Puertas, s'ha empescat el sudoku musical. Ha
engegat el web www.sidokus.com i el passat 18 de gener
va presentar el llibre Sidokus: el sudoku musical (Clivis
Publicacions) a la biblioteca Manuel de Pedrolo de de Ribes
amb la col·laboració de l'orquestra "Alla corda fluixa" del GER.

Ja veieu que la febre del sudoku ha arribat a estendre's tant
que fins i tot el món de la música s'ha infectat. Les notes
musicals han provocat una mutació en el virus del sudoku i
han creat un nou germen anomenat "sidoku". Els símptomes
de la malaltia que es pot contraure resolent sidokus són els
mateixos que provocava el virus del sudoku numèric: el sido-
ku musical crea addicció, passió, espavila l'intel·lecte, fa
treballar les neurones, fa cantar i xiular... i quan es comen-
ça a    resoldre'n, és molt difícil aturar-se. 

Per resoldre un sidoku cal posar en cada casella una nota
musical (do, re, mi, fa, sol, la, si), tenint en compte que les set
notes han d'aparèixer en cada fila, en cada columna i en
cada zona (una zona queda delimitada per vores més
gruixudes). Les notes que ja estan posades són pistes que
ajuden a completar aquesta particular composició musical.
Per facilitar les coses, encara hi ha una altra pista: cada
sidoku amaga una melodia, el títol de la qual apareix al peu
del jeroglífic. Si es xiulen (o es canten o es toquen) les
notes que hi ha a les caselles més fosques (en ordre: d'es-
querra a dreta i de dalt a baix) sonaran els primers compas-
sos de la peça musical que s'indica a cada sidoku.

La melodia amagada ajuda a resoldre l'enigma, però no és
imprescindible saber-la per treure'n l'entrellat. Si el jugador
la coneix, doncs millor (tindrà més pistes col·locades a la
graella) i si no, no passa res: es comença a resoldre el
sidoku i en pocs minuts apareixen les notes i es pot com-
provar com sona la música oculta. 

El llibre Sidokus: el sudoku
musical que David Puertas
va presentar el dia 18 de
gener a la biblioteca de
Ribes és el primer recull de
sidokus de la història i es
presenten ordenats en cinc
nivells de dificultat: els sidokus
més senzills són els de Grau
Elemental, després apareixen
els de Grau Mig, els de Grau
Superior i, finalment, els
sidokus més difícil sanome-
nats de Virtuosisme. 

El llibre també inclou els dia-
bòlics Sidokus Dodecafònics
(graelles de 12 per 12 en les
que cal col·locar totes les notes del sistema dodecafònic) i
sidokus per a infants, formats per graelles de quatre per qua-
tre que s'han d'omplir amb símbols musicals (claus de sol,
negres i blanques, calderons, etcètera). El llibre ha sortit al
mercat en edició catalana, de manera que entre les melo-
dies amagades hi trobarem L'estaca, El gegant del Pi, Al
vent o El meu avi, a més dels clàssics internacionals: la
Cinquena de Beethoven, Imagine de John Lennon, la Petita
serenata nocturna de Mozart, etcètera. Paral·lelament a l'e-
dició del llibre, els seus autors han presentat el web
www.sidokus.com des d'on es pot jugar i adquirir sidukus
via telemàtica.

La malaltia del sudoku segueix expandint-se sense aturador.
Les mutacions del virus són constants. Confiem que aquesta
varietat que us presentem, la mutació musical que ha
derivat en el sidoku, us faci passar bones estones i,
sobretot, que us faci ballar el cap al so de la música. L'any
2006 no és només el del 250 aniversari del naixement de
Mozart: també és el del 50è aniversari del llançament
internacional d'Elvis Presley i del seu fitxatge per la RCA,
també és l'any en que Bob Dylan en farà 65, també és l'any
en que Ara que tinc vint anys d'en Serrat compleix 40 anys,
ja en farà 30 de la publicació d'Anarchy in the UK dels Sex
Pistols i 10 de l'assassinat de Tupac, el  cantant de hip-
hop... La música protagonista de tots aquests fets té cabuda
en els nous sidokus. Com que  d'aniversaris no en faltaran,
celebrem també el naixement de l'era del sidoku: el sudoku
musical.
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ELEL CALÇACALÇAT CORRECTET CORRECTE
Allò natural seria que el calçat s´adaptés als nostres
peus i no a la inversa. Per tant, ha de respectar  la
morfología i els seus moviments. Quan escollim un
calçat és important tenir en compte l´edat de la persona,
l´activitat que s´hagi de realitzar, les característiques
pròpies de cada individu, etc. Malgrat tot, existeixen uns
criteris bàsics que convé tenir sempre en compte :

*  Utilitzar un calçat còmode. Sembla una recomanació
evident però és freqüent comprar un calçat massa rígid
ó estret amb l´esperança que acabarà cedint. L´aparició
de frecs o ampolles no s´ha de considerar una cosa nor-
mal.
*  Flexible que permeti el moviment del peu
*  Evitar puntes estretes i talons molt alts
*  Bona subjecció a nivell de migpeu, cordons o velcros

estabilitzen no tan sols el peu sinó també el turmell
*  Alternar el calçat per la seva ventilació
* Comprar el çalçat al final del dia que és quan el peu

està més inflat i provar-se’l en els dos peus, doncs un
peu sempre és més llarg que l´altre.

Anna Simó Torres
Nºcol.legiada 951

El calçot s'obté a partir d'una varietat de ceba. La ceba és un
dels cultius més antics de la cultura mediterrània. Deu el seu
nom a la manera com es conrea: es diu que les cebes es cal-
cen quan són cobertes amb terra. Tenen una llargada d'uns
50 cms. dels quals 20-25 cms són fulles i la resta la tija blan-
ca comestible.
S'atribueix a en Xat de Benaiges, un camperol que va viure
a Valls a finals del segle XIX, la invenció d'aquest cultiu. En
Xat de Benaiges va posar un parell de brots de cebes al foc
i va descobrir casualment un plat que a principis del segle
XX ja havia esdevingut habitual en moltes llars de Valls.
De llavors ençà la consumició dels calçots o calçotada ha
esdevingut una festa gastronòmica coneguda arreu, espe-
cialment a Catalunya. Un cop preparats es disposen
paral.lement  damunt les graelles. Es couen amb la flama
viva i amb llenya provenint de sarments de vinya, Cal retirar-
los una o dues vegades per anar-los girant. Un cop estan
ben negres i la punta tova es retiren del foc i s'emboliquen
en paper de diari per tal que acabin d'estovar-se i es
mantingui la calor.
Es consumeixen acompanyats d'una salsa típica, la salvitxa-
da.
La quantitat de calçots per persona pot ser molt variable,
però sol ser de 10 a 15 per persona.

J a  é s  t e m p s  d e  c a l ç o t sJ a  é s  t e m p s  d e  c a l ç o t s
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Jordi Puig, directiu delegat del futbol sala femení
El vice-president primer del Club Deportiu Ribes i president de l'àrea econòmica de l'entitat Jordi
Puig, es també a partir del mes de gener el directiu responsable del futbol sala femení.

Amb aquesta decisió la Junta Directiva del CD.Ribes vol donar una nova empenta a l'esport feme-
ní, amb la intenció a nivell esportiu de consolidar l'equip sènior de futbol sala femení federat a la
segona divisió A del futbol sala femení federat català, així com intentar cara la nova temporada
esportiva crear uns equips de futbol sala femení base que permetin un lògic i natural relleu
generacional a les jugadores actuals del femení del Ribes.

Pel que fa a l'àmbit tècnic Xavi Ciré serà a més de l'entrenador de l'equip el coordinador de l'esport femení dins
l'entitat i sempre sota les ordres del Director Tècnic de l'entitat Àngel Casado.

El vice-president primer del Club també treballarà per trobar millores en l'aspecte econòmic de la secció amb la major
presència d'esponsoritzacions i subvencions, una tasca que de ben segur no li vindrà de nou ja que l'està ja
desenvolupant dins la seva responsabilitat de l'àrea econòmica de l'entitat. 

Canvi a la banqueta del primer equip
Ginés Rodríguez substitueix Coque
Els primers dies de l'any 2006 han estat força intensos a les oficines
de l'entitat. Tot i l'aturada nadalenca de l'activitat esportiva la Junta
Directiva ha aprofitat aquest temps per fer balanç del que es porta de
temporada. Amb això i pel que fa a l'àmbit esportiu el més destacable
ha estat la destitució de Coque com a entrenador del primer equip i la
incorporació aquesta mateixa setmana de Ginés Rodríguez al capda-
vant de l'equip.

Ginés es un entrenador poc conegut a la comarca del Garraf però
força conegut en el Baix Llobregat on ha desenvolupat la tasca de
coordinador de futbol base en diferents escoles de futbol de la comar-
ca veïna i en l'actualitat estava vinculat a l'equip tècnic del CF.Gavà.

Ginés Rodríguez, entrenador amb el títol nacional de futbol ha traslla-
dat des de fa pocs mesos la seva residència a Ribes, fet que també ha
permès la seva ràpida incorporació al capdavant del primer equip de
l'entitat.

16
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CC LL UU BB   DD EE   GG OO LL FF   MM OO NN TT GG RR ÒÒ SS
Moltes vegades coincidien en el Portal del Roc amics de Sant Pere de Ribes que els agrada
dedicar el seu temps d'oci a jugar a golf, que per cert, és un esport d’allò més interessant
"a vegades" i gens elitista,  tot hi semblant al contrari.

De mica en mica, aquest grup, a mida que evolucionava en el joc havia més rivalitat i va començar a parlar d'organitzar
competicions. I és així com s'organitza el primer torneig Ribes-les Roquetes en el camp de Sant Jaume dels Domenys.
Va ser un èxit total. Hi participaren 74 jugadors i TV Ribes va gravar l'esdeveniment.

Després d'aquest campionat ho van deixar una mica de banda, però poc temps després començaren a organitzar el
segon Ribes-les Roquetes que també va comptar amb una gran participació. A partir d'aquí es plantegen la possibilitat
de crear un club i un equip de pitch and putt per competir en el Campionat de Catalunya.
El dia 25 d'octubre de 2005 es convocà una reunió en el local "l'Escorxador" a fi i efecte de constituir una assemblea
de dotze socis fundadors, requisit per formar una entitat esportiva. 
Els seus components són:

Josep R. Garrido Marín, Jordi Planas Haslam, Cristina Monasterio Valls, Antonio Pérez Tenes, Oscar Palomino
Casanova, Eduardo Mata López, Alberto Gea Bravo, Francisco García Díaz, Juan Antonio Ramírez Martín, Juan
Rojas López, Camilo Pastecchi, Ferran Bonet Martí.

Una vegada constituïda l'assemblea es va elegir la junta directiva:

President: Josep R. Garrido Marín
Vice-president: Antonio Pérez Tenes
Secretari: Jordi Planas Haslam
Tresorer: Cristina Monasterio
Vocals: Oscar Palomino Valls

Eduardo Mata López
Alberto Gea Bravo
Francisco García Díaz

El següent pas va ser la presentació, el dia 9 de novembre de 2005, de la
documentació com entitat esportiva anomenada  CLUB de GOLF
MONTGRÒS (nom que va ser escollit en l'assemblea) al Consell d'Esports
de la Generalitat.

A continuació s'inscriu un equip de pitch and putt en l'ACCP que jugarà el
seu primer partit oficial el dia 5 de febrer en el Portal del Roc corresponent
al Campionat de Catalunya de 2a. Divisió Oest.

Un cop presentats tots els tràmits a la Generalitat es farà una campanya
d'inscripció de socis i programació d'activitats socials per el 2006.

17
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Tot esta en moviment: l'univers, el planeta, nosaltres. L'únic
permanent és el canvi. Aquest és un principi fonamental del
Tarot Evolutiu, Quan dubtem, ens detenim i deixem d'estar
compassats amb l'essència de la vida. Perdem el ritme que
uneix el nostre cicle vital amb el cicle social, el planetari, el
còsmic. Al detenir-nos es suspèn la possibilitat de donar al
món el que tenim i rebre d'ell. Cada ésser humà és únic i té
quelcom que donar. Però, què és? Aquest és el misteri de
l'existència. El camí per descobrir-ho és el camí de la vida.
Totes les nostres accions són intents, acostaments. Ser qui
som és un descobriment personal, gradual. Al descobrir-ho,
la vida ens compensa amb el que necessitem.
El tarot ens ajuda a trobar les claus per continuar o comen-
çar el camí cap a la nostra realització. És un instrument per
poder dialogar amb el nostre inconscient de manera pràcti-
ca. Veiem amb un exemple el funcionament del tarot.

Pregunto: Què pot dir-nos el tarot envers el treball?. Barrejo
la baralla i trec tres cartes: el diable (XV), la justícia (VIII) i
l'enamorat (VI). I el tarot respon:

1a. lectura:
"En el passat el treball ens esclavitzava. Avui, hem arribat
a un equilibri i en un futur pot ser que tinguem que implicar-
nos emocionalment en el que fem".
Des d'una perspectiva històrica, l'esclavisme ha estat supe-
rat. Avui tenim una relació més justa i equilibrada centrada
en l'intercanvi consensual. El futur pot ser que afegeixi un
punt de vista nou relacionat amb el treball.

2a. lectura:
"El contracte de treball dóna seguretat, és just i ens permet
gaudir de la vida social".
Per a una gran majoria de persones el contracte laboral és
una font de seguretat que va més enllà de la vocació o la
recerca personal.

3a. lectura:
"El treball és una qüestió d'equilibri entre benefici material i
plaer per realitzar-ho".
Una altra opció. Moltes persones (una gran majoria) no
consideren el treball com una font de creixement i desenvo-
lupament personal. Una reflexió, que, en alguns casos,
podria afavorir un canvi d'actitud o un canvi de treball.

4a. lectura:
"Hi ha treballs que lliguen. Podem tallar aquests lligams i
començar a cercar-ne un de nou en el que puguem sentir-
nos més plens".
En efecte, hi ha situacions laborals que poden fer-nos sen-
tir "lligats", immòbils, sense perspectives. És possible cer-
car i canviar cap a un treball que ens permeti desenvolupar
les nostres capacitats personals.

La conversa evolutiva
Consultar el tarot  és servir-se'n. Aquestes quatre lectures
són un punt de partida per iniciar una conversa. Com una
partida d'escacs, la primera jugada estableix un punt de
referència. L'adversari, en aquest cas el Tarot, desplega la
seva saviesa perquè decidim quin aspecte volem aprofun-
dir. Estem parlant del treball en general? És una qüestió
d'ètica? És tracta d'una recerca de seguretat, de plaer o de
pura necessitat? Poc a poc, el Tarot Evolutiu facilitarà que
el consultant es trobi amb el seu inconscient i veurà que la
partida només pot tenir un guanyador: ell o ella mateix/a. 
En la conversa evolutiva, tota interpretació de les cartes ha
de ser sempre positiva. Si acceptem que la vida és expan-
sió, els fets que vivim son part d'un procés cap endavant
d'evolució personal. Així, una crisi amb el treball pot ser útil
per revisar la nostra actitud, objectius, l'ambient en que tre-
ballem i donar un nou impuls al que fem.

Les cartes, com tots els símbols, admeten significats dife-
rents i poden variar d'una a una altra lectura. Durant la con-
sulta, algunes de les interpretacions ens poden sorprendre.
El Tarot Evolutiu és així. Per aconseguir el que desitgem
necessitem primer de tot creure-hi.
La nostra imaginació s'ha d'obrir a la possibilitat del canvi.
Visualitzar-ho. El poder personal comença en nosaltres
mateixos.

victor@tarotevolutivo.com
www.tarotevolutivo.com

* El Tarot de Marsella Restaurado TM  és propietat de
Philippe Camoin y Alejandro Jodorowsky.

T A R O T  E V O L U T I UT A R O T  E V O L U T I U
Només el canvi és permanent
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C a s a  d e  l a  V i l a

Una empresa d’embalatges tèrmics,  guanyadora del  pr imer
concurs de dones emprenedores.
Griselda Miralles, i l'empresa SOFRIGAM d'embalatges
tèrmics, ha estat la guanyadora del Primer Concurs de
Dones Emprenadores que ha organitzat el Centre de
Promoció Econòmica i Formació "Can Puig" de l'Ajuntament
de Sant Pere de Ribes.
Aquesta primera convocatòria, a la qual s'hi han presentat
un total de 13 projectes de nova creació promoguts per
dones, s'ha dotat amb un total de 3 premis que sumen la
quantitat de 4.500 euros. 
Després de Miralles, la segona classificada ha estat
Yolanda Pellicer de la Torre, amb una iniciativa relacionada
amb serveis d'administració i de consulting, i el tercer premi
ha anat a parar a mans de Cristina Vila Massoni, amb una
botiga de moda infantil.
Entre d'altres consideracions els organitzadors i el jurat han valorat la viabilitat comercial, tècnica, organitzativa i
econòmica de les empreses presentades; la creació de llocs de treball; el grau d'innovació i l'adequació a les
necessitats del territori, principalment. 
A l'acte de lliurament dels guardons, que es va celebrar a finals de desembre a la sala d'actes de la Biblioteca
Manuel de Pedrolo de Ribes, hi van assistir l'alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco; el regidor
de Promoció de la Ciutat, Daniel Arqués; a més dels presidents de l'ADEG i de la Cambra de Comerç del
Garraf, Joan Anton Matas i Jordi Gálvez, i la Directora d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat, Anna Mir,
que van fer entrega dels premis i diplomes d'aquest nou certamen empresarial del municipi que s'ha creat amb
l'objectiu de fomentar l'autoocupació femenina i la inserció de la dona en el món laboral.

FF A R M À C I E S  D E  G U À R D I AA R M À C I E S  D E  G U À R D I A 2 4  H O R E S2 4  H O R E S
Les farmàcies ja ofereixen el servei continuat amb guàrdies
presencials als establiments.
Des d'aquest mes de gener, les farmàcies del municipi ja ofereixen el servei d'urgències continuat, és a dir, que
el servei de guàrdia de la farmàcia de torn és de 24 hores. Així doncs, des de primers d'any les farmàcies
realitzen guàrdies de presència física als seus establiments durant tot un dia i sense interrupcions. D'aquest
manera, sobretot per les nits, no caldrà que els clients tinguin que posar-se en contacte amb la Policia Local
perquè els hi gestioni la urgència, com es venia fent fins ara. No obstant, el telèfon d'urgències de la Policia
Local (900 700 091) continuarà vigent per a qualsevol tipus d'emergència, així com per informar de la farmàcia
que està de guàrdia.
A més, el col·lectiu de farmàcies de Sant Pere de Ribes ha comunicat que també es faran reforços en el servei
tots els dissabtes a la tarda al nucli de Ribes i diumenges al matí a les Roquetes. Els diumenges, les farmàcies
de Ribes obriran a les 10 del matí i el servei de 9 a 10 hores el cobriran les farmàcies de les Roquetes.
Finalment, recordar que l'horari bàsic establert uniforme per a tot el municipi continua sent, el dies laborables,
de 9:30 a 13:30 i de 17 a 20:30 hores, i dissabte pel matí.
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Biblioteca Manuel de Pedrolo
Adreça: Pl. Poeta Maria Mercè Marçal, 1   -  93 896 40 20   -  08810 Sant Pere de Ribes  
Correu electrònic: 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.

Exposició "Patchwork"     
Mostra col.lectiva de les alumnes dels cursos de 
patchwork realitzats a Els Xulius-CSR
del 3 al 28 de febrer
Inauguració: divendres 3 de febrer, a les 19 hores

Dimecres 8 de febrer, a les 18 hores:
Conte amb titelles La corona de Sant Nicolau, 
de Pep Coll,
a càrrec de la Cia. TEATRE DE BUTXACA
Per a nens i nenes a partir de 6 anys
Amb motiu del 50è aniversari del Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

F E B R E RF E B R E R

Exposició "DONA ATLES:
conflicte a Colòmbia" del Comité Català de  l'ACNUR
Fotografia : Colita
Exposició que vol mostrar el coratge de la dona desplaçada,
que sosté el món, enmig de les condicions més adverses
Del 3 al 31 de març
Organitza: Regidoria de Benestar Social i Dona

Inauguració divendres 3 de març, a les 19 hores, 
amb la conferència:
MUJERES Y DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA: entre
el desarraigo y la resistencia civil, a càrrec de Betty Puerto
(Organización Femenina Popular) i Marta Giraldo (Ruta
Pacífica)
Organitza: Colectivo MALOKA-Colombia

Divendres  3 de març, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de l'Isabel Laso
Diario de un hombre humillado, de Félix de Azúa

Dimecres 8 de març, a les 18 hores:
Cine-Fòrum Mujeres en pie de guerra
Organitza: Regidoria de Benestar Social i Dona
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA

M A R ÇM A R Ç

AgendaAgenda
BIBLIOTECA

MANUEL DE PEDROLO

Dissabte 11 de febrer, a les 12 hores:
Presentació del conte En Dolcet, el caramel que volia
anar a la comparsa,
a càrrec de la seva autora Susana Peix
Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Divendres 17 de febrer, a les 18 hores:
Taller de Carnaval, a càrrec de Lidia Serra
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys
Inscripcions prèvies. Places limitades
Dissabte 25 de febrer, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb l' Anna Campos 
Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Dissabte 11 de març, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb en Joan de Boer, de la Cia.
L'Escarabat
Contes d'animalets
Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Curset
"Com treure profit de la càmera digital i l'ordinador"
(nivell inicial)
a càrrec d'Esteve Albiol
dies 13, 15 i 17 de març, de 18 a 20 hores
Inscripcions prèvies. Places limitades
Preu: 3 € (dipòsit a retornar)

Dissabte 25 de març, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil 
Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Divendres 31 de març, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de l'Antònia Santana
Muerte en La Fenice, de Donna Leon
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Amb el lema "Llegir és divertit, en BIBLIOL ens ho ha dit!", a la Biblioteca Manuel
de Pedrolo de Sant Pere de Ribes se li ha concedit un lot de 200 llibres de literatura infantil i
juvenil, procedents de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura, pel seu projecte d'animació a la lectura en què el protagonista és en Bibliol, la
mascota de les biblioteques del municipi. 
Aquesta campanya va adreçada a municipis de menys de 50.000 habitants i l'objectiu és
incentivar la gestió de projectes de foment de la lectura entre la població infantil i juvenil.
El concurs es convoca a través d'un conveni de col.laboració entre el Ministerio de
Cultura, la Federación Española de Municipios y Provincias i la Fundació Coca-Cola.
A la VIII convocatòria del 2005 es van presentar 516 projectes per 503 corporacions
locals, dels quals 47 no s'havien presentat anteriorment, com és el cas del nostre municipi.
Els premis en metàl.lic, finançats des del 2002 per la Fundació Coca-Cola, han estat ator-
gats, en primer lloc, al projecte del municipi d'Ermua (Biscaia), amb una dotació d'un lot
de llibres i 15.000 euros en metàl.lic. Aquest projecte, anomenat Entre la imaginación y la
locura, pasando por la lectura, ha destacat per la gran quantitat i varietat d'activitats realitzades a la biblioteca i per les actua-
cions realitzades en col.laboració amb els centres escolars.
El segon premi, amb una dotació del lot de llibres i 9.000 euros en metàl.lic, ha estat assignat al projecte Andanzas de la
biblioteca de Salas de los Infantes, del municipi Salas de los Infantes (Burgos). 
I el tercer premi, premiat amb una dotació de lot de llibres i 6.000 euros en metàl.lic, s'ha repartit "ex aequo" entre els projectes
Bibliotecarios por un día, presentat pel municipi de Mieres (Astúries) i La magia de las palabras, de Navarrete (La Rioja).
El projecte de la Biblioteca de Ribes ha estat un dels 350 seleccionats i premiats amb el lot de llibres. El que es pretén ara és
tornar a implicar les quatre escoles del municipi amb les quals ja es va iniciar una línia de treball i de col.laboració l'any 2001
amb el Projecte Biblioteca-Escola (PBE), en què l'objectiu era i continua sent formar els nens i nenes en l'ús de la biblioteca.
Va ser a partir de la creació l'any 2004 de la nostra mascota, en BIBLIOL, que la biblioteca es va plantejar engegar una
campanya de dinamització lectora, entenent que el llibre és una eina socialitzadora i que la clau per a generar lectors
entusiastes radica en informar infants, pares i mestres, i també en ajudar-los a ampliar els seus interessos lectors a
través d'accions diverses com ara: narracions de contes, selecció de lectures, encontres amb escriptors i il.lustradors,
exposicions, guies de lectura, tallers, conferències, etc.
Per tant, ara volem incidir en el tema del gust de la lectura per plaer, donant molt de joc a la mascota, concebuda com un
nexe d'unió i de comunicació entre les escoles i la biblioteca. També creiem que és un bon moment per a engegar aquest
projecte perquè el CEIP Costerets, Ceip La Riera i CEIP El Pi han estat seleccionats pel Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya dins dels Programes d'Innovació Educativa per a biblioteca escolar (puntedu). Això significa que
al llarg d'aquest curs i en els propers anys, es treballarà per a impulsar i dotar les biblioteques d'aquests centres educatius, tant
pel que fa a recursos (mobiliari, material bibliogràfic, material multimèdia, programes informàtics...) com a activitats i programació.

Núria del Campo Balada
Directora

La Biblioteca Manuel de Pedrolo premiada pel Ministerio de Cultura 
en la VIII Campanya de Dinamització Lectora 2005

Sidoku ribetàSidoku ribetà

La boja de Ribes (Popular) 
www.sidokus.com

per David Puertas
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