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      aig és el mes de les flors per excel.lència. És fantàstic 
passejar pels cada vegada més escassos camps de 
blat que envolten el nostre municipi plens de roselles, i 
els marges d’arreu farcits de flors silvestres de formes 
i colors espectaculars. Aquestes, son aquelles flors 
que s’han de gaudir amb la vista. Quan les culls es 
panseixen i perden tota la seva bellesa. Està clar que 
el seu lloc és on són per naturalesa, no un gerro al 
menjador de casa .
L’entorn de Ribes, sobretot l’urbà, destaca en l’última 
edició del concurs de pintura ràpida Sant Jordi 2006 
on es corrobora any rere any la bona disposició per la 
pintura al nostre municipi.
En el dossier, Josep-Lluís Palacios, ens recorda el 75è 
aniversari de la Segona República i els setanta anys 
de la guerra fent un recull d’aquella època d’aleshores 
anomenat Ribes del Penedès.
A la cuina oferim  la possibilitat pels més agosarats a fer 
la coca de Sant Joan a casa sense fer-nos responsables 
dels resultats.
Aquest mes a Ribes també és temps de Fira. Envia’ns 
la “millor imatge”. La publicarem al juliol. Sí al juliol , per 
juny l’Altaveu és a la festa major per oferir un extens 
reportatge, obert també a les aportacions de textos i 
d’imatges dels nostres lectors.

Anem preparant les vacances. Us proposem un desti 
exòtic: Jamaica, un poble fet a partir de molts pobles. 
Descobreix la seva diversitat.
Tot i que és molt d’hora des de l’Altaveu us desitjem 
bona Festa Major ja que quan tornem serà per explicar 
com ha anat.

M  
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Premi d’Honor Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Autor: Berto Martinez Tello (Palafrugell)

Títol: “Des de Sant Camil”

Premi Ribes Pisos
Autor: Pio Costa Beiro (Barcelona)

IX Concurs de 
Pintura Ràpida 
Sant Jordi 2006

Resseguint l’habitual format, en el transcurs del 
matí els participants varen pintar les seves tel·les 
inspirant-se en les estamptes urbanes que ofereix 
Sant Pere de Ribes. A primera hora de la tarda el 
jurat, format enguany per Lluís Amarè de Vilanova 
i la Geltrú, Anselm Cabús de Cubelles i Joan Marcer 
de Ribes (tres personalitats de les arts plàstiques en 
les seves respectives localitats), varen valorar amb 
ull expert les obres presentades per a emetre, tot 

seguit, el veredicte. Cap a les set del vespre i amb 
totes les obres exposades en una sala d’actes reblerta 
de públic impacient, es va procedir a anunciar els 
guanyadors. La concorreguda sessió va comptar amb 
la presència de Daniel Arquès, primer tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, el qual es va 
congratular que el concurs hagi complert gairebé una 
dècada, per tal com en va ser impulsor.

per Miquel Fraire

D     ins el context dels actes relacionats amb la Diada de Sant Jordi, el passat dissabte 22 d’abril 
va tenir lloc a la Biblioteca Manuel de Pedrolo el ja tradicional Concurs de Pintura Ràpida. 



Premi Finca Mas Solers 
Autor: Benet Costa Portas (Girona)

Premi Restaurant Can Lloses
Autor: Ricard Terraza Llastarri (Granollers)
Títol: “Llum de Sant Pere de Ribes”

Premi Caixa Tarragona
Autor: Antonio Mariscal Luque (Sant Joan de Vilatorrada)

La diversa procedència dels guanyadors ens 
proporciona una idea de l’anomenada que ha assolit el 
concurs al llarg del territori: els premis Caixa Sabadell 
i Valentí Varó, SA se’ls van emportar respectivament 
Pere Falguera i Cano, de Martorell i Antoni Subirana i 
Verdaguer, de Berga. El premi Assegurances Llorenç 
Prat va anar destinat a Narcís Sala Gascons, de Lloret 
de Mar mentre que el patrocinat per Caixa Tarragona 
es va concedir a Antonio Mariscal Luque, de Sant 
Joan de Vilatorrada. El premi Finques Mas Solers 

fou atorgat a Benet Costa Portas, de Girona i el del 
Restaurant Can Lloses a Ricard Terraza Llastarri, de 
Granollers. El segon premi en retribució econòmica, 
degut a Ribes Pisos, va anar adreçat a Pio Costa 
Berio, de Barcelona. Finalment, el Premi d’Honor 
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes se’l va endur 
Berto Martínez Tello, de Palafrugell, per una tel·la 
que aposta per les línies estilitzades i discrets colors 
freds per a representar una imatge del poble vist des 
de l’entrada de l’hospital de St.Camil.        



Premi Assegurances Llorenç Prat
Autor: Narcís Sala Gascons (Lloret de Mar)

Premi Valentí Varo, S.A.
Autor: Antoni Subirana Verdaguer (Berga)

Premi Caixa Sabadell
Autor: Pere Falguera i Cano (Martorell)

Una grata sorpresa es va assentar entre els presents 
en descobrir que el guanyador de tan destacat premi 
era un jove de 19 anys, al qual es va dedicar entre 
merescuts elogis una unànime ovació. Daniel Arquès 
va voler glossar la satisfacció que sentia el jurat per 
la dedicació de la joventut a les arts, cosa que en 
garanteix la continuïtat.

Aquest és la crònica d’un esdeveniment consolidat, 
que atrau tant a aficionats com a professionals de 

la pintura d’arreu. L’únic fet a lamentar és que, 
en consonància amb la majoria de concursos (tots 
semblen afectats per la mateixa plaga!) molts dels 
participants es varen absentar durant el lliurament de 
premis. Llàstima, perquè això desllueix un certamen 
que va comptar amb un nivell artístic (a jutjar pels 
comentaris del tribunal) ben elevat.



La consigna nacional de Jamaica:             
“De molts pobles, un poble” reflexa 
amb exactitud la barreja de pobles que 
constitueixen aquesta nació La població 
d’aquesta illa està integrada per una 
barreja multirracial d’africans, europeus, 
antillans, àrabs, xinesos i diverses 
combinacions interracials d’aquestes 
nacionalitats. La singular identitat de 
Jamaica és un resultat de combinar 
la seva ubicació en el temperat Carib, 
la interacció de races i cultures que 
participaren per formar una nació i una     
història signada pel desig de llibertat i 
autodeterminació. En  conjunt aquests 
elements han format el caràcter de l'illa 
i han imbuït al seu poble d’un sentiment 
d’orgull pel seu país, les seves tradicions 
i els seus assoliments. Ocho Rios, un 
centre turístic d'excursionisme a la costa 
nord de Jamaica, és des de fa temps una 
de les destinacions de  vacances més 
populars de l'illa. La costa de la ciutat 
està  vorejada de platges d'un blanc 
primitiu i uns turons de verd    exuberant.   
El poble només té un lloc històric: la 
fortalesa, que fou construïda el 1777, per 
defensar-lo dels invasors que arribaven 

per mar. Encara es poden trobar petits 
canons que foren part de les defenses 
de la fortalesa.Fern Gully (llera de 
les falgueres) és un lloc exuberant 
ubicat a un parell de milles al sud 
de la ciutat. El camí segueix la llera 
seca d'un riu on a final del segle XIX 
es varen plantar falgueres. La llera 
és una reserva protegida que es pot 
fotografiar, però que està totalment 
prohibit tocar o danyar les falgueres. 
Jamaica es vanagloria de tenir més 
varietats de falgueres que qualsevol 
part del món: més de 550 espècies.A 
l'oest del centre de Ocho Rios, es 
pot descobrir una de les caigudes 
d'aigua més famoses de Jamaica: les 
cataractes del riu Dunn. Les fredes 
aigües de la muntanya es precipiten 
183 metres fins suaus lleres de pedra 
calcària per córrer desprès sota la 
ruta abans de barrejar-se amb el 
turquesa del mar Carib. Es pot trepar 
per les cataractes o nedar pels gelats 
remolins del costat oceànic, però 
segur que mai es podrà oblidar aquest 
lloc.

De molts pobles,
un poble

Jamaica



COQUES
DE

SANT JOAN

El bon menjar
de Ribes

PREPARACIÓ

Col.loqueu la farina en forma de volcà sobre la taula.
Al mig afegiu-hi el sucre, els ous, la sal, el llevat, les raspadures
de llimona i l amantega.
Barregeu-ho bé amb els dits diluint-ho tot, afegint-hi a poc a poc la 
llet o l’aigua i acabant-ho de pastar bé amb la farina, fins a formar 
una massa homogènia i que se’ns desenganxi de les mans.
Deixeu-la reposar uns 20 minuts.
Tot seguit amb el corró la lamineu donant-hi forma ovalada de 
coca. Esteneu-la sobre una llauna greixada, amb un gruix d’1 cm, 
aproximadament.
Col.loqueu al damunt les fruites confitades, tallades a trossos i 
deixeu-ho fermentar a temperatura tèbia.
Empolsineu-ho amb sucre i coeu al form a uns 160º, fins que 
s’espongi i es dori la superficie.

COQUES
DE

SANT JOAN



El ioga està de moda. Però hi han molts mètodes 
d’oiga, Com saps quin és el més adequat per a tu? 
I si realment busques la pau interior i no només 
tonificar el cos? Integral Ioga és un mètode d’oiga 
que desenvolupa tots els aspectes de la persona: 
físic, emocional, mental i espiritual. Una classe 
d’Integral Ioga Hatha inclou la pràctica d’”asanas” 
i “pranayama”, relaxació, cant de mantres i 
meditació.

“Asana” vol dir una postura còmoda i fàcil. Les “asanas” 
són les postures de hatha ioga. A diferència d’altres 
tipus de gimnàstica i esport, el hatha ioga treballa tots 

els sistemes del cos, estirant i tonificant els músculs, 
però també afecta la circulació, el sistema nerviós, el 
sistema limfàtic i especialment el sistema endocrino. 
Això és important perquè si no funcionen bé les 
glàndules endocrines poder haver emocions negatives 
i agitació mental.

A través de la pràctica de les “asanas” s’arriba a 
controlar el cos. A través de la pràctica de “pranayama”, 
o control de la respiració s’arriba a controlar no només 
la respiració sinó també la ment. La respiració i la 
ment estan estretament lligades i una segueix l’altra. 
Normalment si estem agitats tenim la respiració ràpida 
i poc profunda. En canvi, si som capaços de parar i 
respirar a fons tres o quatre vegades, la ment seguirà a 
la respiració i estarem més tranquils.

La relaxació profunda ens permet relaxar-nos 
completament, oblidant l’estrès quotidià i connectant 
amb la pau interior que té cadascú. Poc a poc es va 
aprenent a relaxar-se en totes les situacions.

Els mantes són sons que tenen una vibració especial. 
Potser el més conegut és l’”OM”. Ara és veu el símbol 
Ω a motxilles, penjolls i enganxines per al cotxe. L’OM 
està compost de tres sons: “A”, “U” i “M”. L’”A” vibra en 
el plexe solar, l’”U” en la gola i la “M” en el crani. És una 
“mantra” que eleva la nostra energia.

La meditació és la joia de la pràctica del oiga. 
Concentrant la ment es pot assolir qualsevol meta. La 
pràctica d’”asana”, “pranayama”, relaxació i cant de 
“mantres” és tota una preparació per a la meditació.

SALUT



PROGRAMA D’ACTES 

Divendres 26
     TARDA
HORA       ACTIVITAT
17:30 h.       XOCOLATADA I ACTIVITATS INFANTILS
19:30 h.

Dissabte 27
         MATÍ
HORA       ACTIVITAT
de 11 a 13 h       ACTIVITATS INFANTILS
12 h.        ACTE INAUGURACIÓ a la Plaça Maria Mercè Marçal, a càrrec de 
   l’Alcalde Il·lm. Sr. Josep Antoni Blanco Abad, 
   Regidor de Promoció de la Ciutat Sr. Daniel Arquès Farjas, 
   Il·lm. Sr. Esteve Terradas Yus, diputat Delegat de Turisme 
   de la Diputació de Barcelona
 
de 11 a 13 h       PASSEIG AMB CARRUATGE DE CAVALLS
   Itinerari rural: 11 h  /  12 h
   Itinerari urbà:  11:30 h   /  12 h  /  12:30  h /  13 h

     TARDA
de 18 a 20 h.      ACTIVITATS INFANTILS
de 19 a 20 h.      INICIACIÓ CATA DE VINS
de 19 a 21 h.      MÚSICA DE JAZZ

Diumenge 28
         MATÍ
HORA       ACTIVITAT
de 11 a 13 h.       ACTIVITATS INFANTILS
de 12 a 14 h.      RUTA DELS CELLERS amb minibus 
de 12 a 14 h.      MÚSICA DE JAZZ

     TARDA
de 18 a 20 h.      XOCOLATADA I ACTIVITATS INFANTILS
de 18 a 19 h.      DEMOSTRACIÓ I CLASSE DE DANSA DEL VENTRE A CÀRREC DE MANDALA
de 19 a 20 h.      MASTERCLASS DE FUNKY I AERÒBIC JÚNIOR A CÀRREC DEL COMPLEX 
        ESPORTIU MUNICIPAL ESPAI BLAU. 

Hi haurà obsequis pels participants



Papereria

Margalló
Premsa diària

Fax
Fotocòpies

Articles de regal i llibres

El  Drac de Tres Caps de Ribes ha estat restaurat,  possiblement 
estarà enl lest it  per la Festa Major de Sant Pere.  

Passada la Festa Major de Sant Pau i amb la mirada posada en Sant Pere, el Drac de Tres Caps 
de Ribes ha estat restaurat per tal que torni a lluir el seu millor aspecte.

Amb aquesta finalitat, la regidoria de Cultura de Ribes ha aprovat recentment una despesa de 
poc més de 2.350 euros, ja que s'ha considerat necessari de procedir a la restauració del Drac 
de Tres Caps de Ribes, un dels elements emblemàtics del bestiari popular representatius de la 
Festa Major del poble, que es troba en un estat de greu deteriorament.

C l i c s



Nova fórmula per  a les inscripcions al Complex Esportiu Municipal 
Espai Blau temporada d’estiu 2006 i hivern 2006-2007.
Enguany, iniciarem un canvi de funcionament en les inscripcions a tots els cursos i activitats del Complex Esportiu Municipal 
Espai Blau, que tot seguit passem a detallar:

 5 i 6 de juny, durant tot l’horari d’obertura de la instal·lació (de 7 a 22.30h) es donaran números. Aquests números 
entraran en un sorteig que determinarà el dia i l’hora per poder fer la inscripció.

 7 de juny, realització del sorteig informàtic.

 8, 9, 10, 11 de juny exposició dels resultats del sorteig:
o Punt d’informació d’Espai Blau

o OAC de Ribes i Roquetes

o A la web www.espaiblau.com

 A partir del 12 de juny inici d’inscripcions per rigorós ordre de tanda.

 A partir del 27 de juny inscripcions per a persones sense ordre de tanda i fins la finalització de les places.

Els cursos intensius d’estiu tenen una durada quinzenal:

     1r curs: del 3 al 14 de juliol
     2n curs: del 17 al 28 de juliol

     3r curs: del 31 de juliol a l’11 d’agost.

El format dels cursos d’hivern, és el mateix de sempre, són cursos trimestrals que quedaran distribuïts de la següent manera:

     1r curs: del 2 d’octubre al 16 de desembre
     2n curs: del 8 de gener al 24 de març

     3r curs: del 26 de març al 16 de juny

No volem deixar passar la possibilitat de recordar les dues promocions que 
el Complex Esportiu Municipal Espai Blau està duent a terme actualment:

- Regal d’una motxilla d’Espai Blau a tots els nous abonats.

- Promoció jove (vàlida fins el 15 de juny per a persones amb edats 
compreses entre els 16 i 25 anys) 

o Matrícula gratuïta
o Primer mes 15€

o Regal d’una motxilla 

En quant a les novetats referides a activitats que Espai Blau proposa de cara a aquesta nova temporada 06-07, tenim la 
incorporació dels cursos de natació terapèutica per a infants i per a adults, dirigits pel servei de fisioteràpia del centre, 
així com els ja coneguts cursos de ioga, pilates, funky-aeròbic junior (dels 11 a 15 anys), etc

Per a més informació a la web www.espaiblau.com, al telèfon 93 896 48 20, i també al punt d’informació del Complex 
Esportiu Municipal Espai Blau.

Així doncs, afrontem un nou curs amb força novetats, totes per intentar apropar el nostre servei a tots vostès.



La imatge superior és una vista general de Ribes tal com era durant la II República. 
A l’esquerra de la imatge ens trobem amb can Macià, la gran casa situada on ara 
hi ha una antiga urbanització. Allà, durant la guerra, van viure els comissaris de 
l’exèrcit de Líster. Els avions franquistes llençaren tres bombes que varen caure per 
la banda del darrere de la casa. Era una casa que encara recorden els que la varen 
conèixer.

Escut municipal de la Comissió d’Abastos
A l’esquerra podem observar l’escut de Ribes que portaven els fulls de l’Ajuntament, 
concretament del Consell Municipal de la Comissió d’Abastos que durant la guerra 
s’encarregava de l’alimentació bàsica per a tota la població. Ribes del Penedès era 
un poble agrícola però no tothom era pagès i la seva població va créixer ràpidament. 
Va haver-hi escassetat d’aliments, joves anaven als mercats de Vilanova i la nit era 
un moviment constant per tal de buscar aliments.

El 2006 és un bon any per reflexionar novament sobre un dels fets històrics claus 
de la humanitat i sobre el que més s’ha escrit: la Segona República (1931) i la     
Guerra Civil (1936-1939). Us presentem imatges i informació del període.

Can Macià, seu de comissaris de l’exèrcit de Líster  

Dossier
75 ANYS DE LA REPÚBLICA,

70 ANYS DE LA GUERRA



El poble de Ribes durant la guerra va canviar el nom oficial 
del poble: va passar de Sant Pere de RIBES a Ribes del 
Penedès. Però a més a més com la majoria de municipis 
de Catalunya va editar els seus bitllets propis el mes de 
maig de 1937 amb un disseny molt interessant. 

Els bitllets anaven signats pel president i l’alcalde de 
Ribes, Joan Cuadras Marcer, que va ser l’alcalde que més 
anys va ocupar el càrrec durant la República. Home lligat 
a la Societat d’Agricultors i Obrers es va exilar i ja no va 
tornar mai més a Catalunya. Els bitllets foren impressos 
en una empresa tipogràfica col.lectivizada de CNT, i el 6 
de gener de 1938 la República va acordar la retirada dels 
bitllets locals. Encara ens falta informació sobre què va 
passar realment amb les pessetes i els cèntims de Ribes 
del Penedès.

El Mosso d’Esquadra Manel Espachs Satorra, amb els 
seus companys i la publicació "Treball" a les mans, 
durant els anys republicans a la plaça de Sant Jaume 
de Barcelona. Va estar també destinat a Ribes i es va 
casar amb Filomena Almirall Rossell de can Betllo, del 
carrer de Sant Isidre. Durant el seu treball el President 
Lluís Companys els va felicitar per la seva actuació. 
Va haver d’exilar-se, en tornar va estar en un camp de 
concentració i a Ribes sempre més va fer de pagès al 
Corral de Capdet. Fa poc que encara ens saludàvem.

El Mosso de Ribes Manel Espachs 
Satorra a la plaça de sant Jaume

Una pesseta de Ribes del Penedès 

Dossier



Titol particular de drets funeraris 
realitzat pel Cementiri Municipal 
de Ribes de Penedès el 6 de gener 
del 1938, signat per l’Alcalde 
Joan Colomer i el President de 
la Comissió, Pere Albareda. Pels 
drets d’enterrament l’Ajuntament 
va cobrar la quantitat de 43 
pessetes. El Recaptador va 
ser Jaume Barril (que vivia al 
carrer que aleshores es deia de 
Francesc Macià) i que va haver 
de marxar de Ribes el 1939.

Aquest cartell són “Los 13 puntos de la República Española” per pactar la 
fi de la guerra i l’inici d’un règim politic moderat.

Era un cartell de l’any 1938, d’autor desconegut, editat per la Subsecretaria 
de Propaganda del Govern Central. L’últim intent del govern republicà de 
Negrín per acabar amb la guerra (els “Tretze Punts” aprovats a les Corts 
de Sant Cugat de Vallès el 30 de setembre del 1938). 

Però reproduïm aquest poster per una altra raó. L’any 1983-84 l’Ajuntament 
va iniciar unes complicades negociacions amb una companyia religiosa 
que al final era la propietària de Can Puig i durant molts anys no s’havien 
complert les lleis urbanístiques que existien des de feia dècades. Un 
dels acords fou la donació de Can Puig al municípi. El primer que va fer 
l’Alcalde, aleshores Xavier Garriga, va ser conèixer la casa, i el vàren 
acompanyar. Estava en molt mal estat per tot arreu el que molt aviat seria 
CFO i Institut (IES). Tot era a les fosques i anàvem amb encenedors. En 
una paret del primer pis hi havia un cartell enganxat. El vaig voler treure 
en veure un detall i llegir-lo millor quan sortíssim. Eren les últimes paraules 
republicanes a les parets de Can Puig que ningú havia tocat durant 45 
anys: els 13 punts de Negrín. 

 13 punts de Juan Negrín i Can Puig 

El títol de propietat al 
Cementiri Municipal 

de Ribes del Penedès   
(1938)  

Dossier



Pere Bertran Milà va ser un actiu pagès de Ribes que va treballar 
activament en la construcció de la Societat d’Agricultors Obrers, El Local ,i 
en el suport a totes les famílies 
pageses que ho necessitaven i 
que mai es podia imaginar que hi 
hagués cap repressió contra ell. 
Fou detingut inmediatament per 
l’exèrcit franquista i el 14 de maig 
de 1939 fou executat al Camp de 
la Bota.

Tenia 54 anys i la seva casa va 
ser assaltada. Era més gran que 
la majoria de repressaliats de 
Catalunya i la família va marxar 
de Ribes. Sempre ajudava a qui 
ho necessitava, encara n`ho han 
recordat persones que no l’han 
oblidat.

A Ribes, durant la guerra, Solers es va convertir en un important Hospital de Carrabiners. Aquest 
lloc tradicional del nostre poble, amb el bosc de Solers, la seva llarga història, la finca de l’enginyer 
del ferrocarril Eduard Maristany va convertir-se en un centre sanitari de guerra amb bons metges,                 
infermeres i treballadors (algunes de les quals eren monges), molts de Ribes. El President del Govern 
Negrín va venir a visitar-lo pel seu bon funcionament i la seva direcció. Totes les persones que varen 
passar les últimes hores allí van ser enterrades al cementiri de Ribes.                          

L’Hospital de Solers, de Ribes

 En record de Pere Bertran Milà

Dossier



Molts pocs apostaven al principi de la competició que el nostre equip estaria al capdavant 
de la classificació ocupant un tercer lloc molt meritori. La marxa de  l’equip ha sigut molt 
regular durant tota la temporada tenint en compte que és el  primer any que participa en un 
campionat de Catalunya i que està format íntegrament per jugadors de Sant Pere de Ribes i 
les Roquetes.

L’últim partit que es va disputar va ser al camp del Vallès (Terrassa) i es va assolir un bon resultat amb el qual es va 
mantenir la tercera posició. Destaca la bona actuació 
de Ramírez, que amb un total de 56 cops, va ser una de 
les millors targetes de la jornada. La resta de l’equip va 
jugar a un bon nivell. Ara tot dependrà del partit que es 
disputarà el dia 4 de juny al camp de Sant Jaume dels 
Domenys. Esperem tenir un bon dia per quedar entre 
els dos primers i assolir l’ascens a 1a. Divisió.

Aprofitem per comunicar a tots els nostres amics i 
aficionats que el proper dia 1 de juliol es jugarà el 
campionat de Festa Major al camp del Portal del Roc 
de Vilanova i la Geltrú. Podeu fer l’inscripció al mateix 
camp trucant al telèfon 93 814 73 83.

         J.R. Garrido

Esports
www.golfmontgros.com



L’Entitat Cultural GER de Ribes obre les portes a una renovada 
voluntat associativa, a nous espais i noves propostes.

I ho fa amb més mitjans, amb espais més adequats i millors condicions. Perquè les 
seccions es desenvolupin amb plena normalitat i perquè l’activitat diària es manifesti de 
la millor manera possible a fi de participar plenament en el procés de consum i creació 
cultural nascuda a l’any 1972 i des de l’any 1982 a la seu del carrer del Pi, ha renovat 
els seus espais tot millorant-ne la seva accessibilitat i possibilitat d’ús. S’han  invertit 
esforços, treball, voluntats, temps i diners. I malgrat que encara queda molt per fer, el 
resultat és notori pel que fa a la Sala d’Actes, convertida en una sala còmoda i amb tots 
els mitjans per a fer-hi xerrades, projeccions i exposicions.

S’ha iniciat un projecte de supressió de barreres que inclou fer del GER una entitat per 
a tothom. El treball, ja sigui des de la responsabilitat o des del voluntariat, ha possibilitat 
aconseguir una fita importantíssima per a l’entitat. Les reformes i millores realitzades, el 
material comprat i la proposta de nous usos dels espais representen, segons ens manifesten, un salt qualitatiu important. 
La infraestructura del  local social és avui un patrimoni colossal, impensable i generador de múltiples possibilitats.  
Completa un cicle iniciat amb la compra del local social l’any 1982, amb la construcció de la Nau i ple d’esforços, de 
treballs, de petites i grans aportacions que entre totes i tots han  anat fent. Els qui avui ocupem llocs de responsabilitat 

com a  membres de la Junta Directiva tenen el plaer de fer 
realitat vells somnis col·lectius, i  són  de l’opinió que tot 
això no hauria estat possible sense l’esforç, la tenacitat, el 
compromís, el treball de molts altres que abans i ara, des 
de les seccions, des de les comissions de treball, des de la 
responsabilitat i compromís  han sabut estar on calia i fer les 
coses com cal.

Els socis i sòcies reunits en assemblea van 
anar desgranant un a un els punts de l’ordre 
del dia

Diumenge passat va celebrar assemblea general per 
donar comptes d’aquest desplegament social en la seva 

primera fase de millora de les seves dependències i les noves funcionalitats. En l’informe general presentat i debatut es 
posava èmfasi en l’assentament dins el calendari d’activitats de petit format, de caràcter musical amb bona sintonia amb 
els professionals, del canvi de titularitat en la gestió del Bar Social, del servei de secretaria. Les diferents Seccions de 
l’entitat, ATLETISME, CICLISME, ESPLAI, MUNTANYA, així com FORMACIÓ MUSICAL, van exposar la seva activitat, 
voluntats i problemàtica en boca d’alguns dels seus representants a l’assemblea. En aquest apartat va ser presentada i 
aprovada també la nova Secció d’activitats culinàries ELS FOGONS. I va merèixer un crit d’ànim la Secció de TEATRE 
en altre temps activa i ara en hores baixes.  Pel que fa al desplegament social “POSEM LA DIRECTA”.  Des de la mesa 
es va fer una introducció de l’estat actual en què es troba aquesta iniciativa que ha comportat un canvi important de 
millora i adequació dels espais, legalització definitiva de l’activitat, supressió de barreres arquitectòniques, canvi d’usos 
com d’inversió pressupostària en la compra de material. Una projecció força animada i ben rebuda pels assistents es va 
encarregar de concretar la feina feta i canvis realitzats en el local social, les voluntats que els acompanyen donant mostres 
evidents i notòries del treball voluntari compromès. Tancada aquesta primera fase que afecta molt especialment el local 
social i que és a punt de finalitzar, es va comunicar la necessitat de continuïtat pel que fa a la Nau, el Palmerar, Bar Social 
de l’entitat i l’engrandiment de la base social. Per aquesta segona fase, de la qual es disposa ja del llistat de necessitats i 
propostes, es convocarà a tothom de nou a participar-hi, es convocaran un cop. 

Entitat Cultural i Esportiva

Entitats



Entitats
UN NOU ESPAI A RIBES
El passat dissabte 29 d’abril Els Xulius-Centre Social Ribetà va fer l’obertura oficial del seu bar 
social. El seu nom és Ca la Nisa, en record a la que fora durant tants anys l’entranyable seu de 
l’entitat. 

Han estat mesos de molt treball i esforços de molta gent perquè Ca la Nisa comenci a fer els seus primers passos a l’entitat. Tant en 
Josep Rius com l’Helena Martínez, els responsables del bar, han expressat 
la seva il·lusió perquè el projecte es consolidi i faci d’ell un lloc acollidor a 
on poder-se reunir.

Des de la inauguració del nou local al carrer Major 13, sempre s’havia 
pensat amb la presència d’un bar que fos punt de trobada de tots els socis i 
sòcies de l’entitat i també de la gent del poble. Al mateix temps que permet 
mantenir l’entitat oberta a tothom els set dies de la setmana, donant-li vida i 
oferint així el màxim profit a una seu amb molta activitat diària.

Ca la Nisa obrirà cada dia a partir de 2/4 de 10 del matí fins a les 10 del 
vespre, allargant l’horari els caps de setmana fins a les 2 de la matinada.



“GR-92 Mediterrani”, caminant per la costa catalana

Diumenge 7 de maig, 2/4 de 6 del matí, encara és fosc i és molt d’hora però el grup d’Excursionisme de Els 
Xulius-CSR es reuneix per agafar l’autocar i desplaçar-se fins a la comarca del Montsià. El motiu d’aquesta matina 

és la 33a etapa del GR-92, 22 quilòmetres que esperen els nostres participants i que els durà fins al Coll de l’Olivar 
d’Ulldecona després d’haver sortit des d’Amposta.

És l’última etapa. Han passat gairebé 4 anys des que es va iniciar la travessa a Portbou el passat 27 d’octubre del 2002 
i enrere queden prop de 580 quilòmetres recorreguts a peu. Un sender de Gran Recorregut, conegut com el “GR-92 
Mediterrani” ja que travessa tota la Catalunya de Nord a Sud pel seu extrem oriental, sense apartar-se gaire de la costa 
que ressegueix en primera línia aprofitant tot tipus de camins costers, entre els que destaquen els trams de l’antic “camí 
de ronda”, camí que resseguia minuciosament el litoral i que s’utilitzava 
per a vigilància de les costes.

Els nostres excursionistes han pogut gaudir de les caminades 
per entorns de bellíssima natura i aquest és precisament un dels 
motius que ha fet que cada etapa comptés amb una mitjana de 60 
participants i que, en algun dels trams, s’hagi arribat a superar la 80a 
d’excursionistes. 

Una travessa que ha permès descobrir noves cales, platges, racons i 
conjunts de gran interès excursionista i de coneixement del país, com 
són pobles, ermites, museus, runes històriques, conjunts monumentals, 
etc. i travessant pel bell mig de parcs naturals com el de Cap de Creus, 
els Aiguamolls de l’Empordà, Montnegre-Corredor, Collserola, Garraf i 
Olèrdola i vorejar també el Delta de l’Ebre.

Gran part de l’èxit, segons la secció excursionista de Els Xulius-CSR, 
és degut al gran interès que hi ha a Ribes per les caminades i per les 
ganes de descobrir nous espais, nous amics i noves convivències que 
neixen a partir de travesses com la que han dut a terme durant aquests 
darrers anys.

Ara toca començar 
una nova aventura 
de cara la 
temporada que ve. 
La travessa Ribes 

– la Vall de Núria 
per etapes que la 
mateixa secció ja 
va dur a terme en 
anys anteriors.



El passat dijous 20 abril, l’alcalde de Sant Pere de Ribes i 
president del Consell Comarcal del Garraf, Josep Antoni Blan-
co, va participar en la signatura de la Declaració de Vo lun -
ta t s  pe r  fe r  5  Agromercats   de  productes  autòctons 
agroalimentaris a les 5   comarques participants.
Concretament, aquest projecte vol establir 
una xarxa de comercialització estable de 
productes agroalimentaris de qualitat a 
cinc municipis de la província de Barcelona, 
entre ells Sant Pere de Ribes. El altres 
quatre són: Mollet del Vallès (Vallès 
Oriental), Castellar del Vallès (Vallès 
Occidental), Castellgalí (Bages) i Santa 
Margarida de Montbui (Anoia). El que es 
vol aconseguir amb aquesta acció és po-
tenciar i consolidar aquests mercats com 
un dels pilars bàsics de suport a la comer-
cialització de petits productors i artesans 
compromesos amb la qualitat alimentària. A les comarques 
de la Província de Barcelona,  aquest col·lectiu pateix una 
dificultat afegida a la del propi sector, conseqüència de 
fenòmens com la pressió urbanística, la contaminació 
ambiental, entre d’altres.
La realització d’aquests agromercats permetrà establir un 
nou canal de comercialització amb els següents 
avantatges:
“Proximitat territorial. Facilitar la comercialització de 
productes locals permetent que la gent conegui què s’està 
produint a la seva comarca i qui ho fa, ja que de vegades 
no es coneix l’existència d’aquests productes”. 
“Periodicitat. Es celebrarà un agromercat anualment a 
cadascun dels municipis participants. La continuïtat en el 
temps i la celebració estable en un mateix municipi permet 
que l’esdeveniment adquireixi una identitat pròpia”.

“Sense intermediaris econòmics. La venda directa és una 
via de comercialització per als petits productors que permet 
vendre els productes sense la intervenció d’intermediaris, i 
per tant, no perdre marges de benefici”.
“En comunicació directa amb el consumidor. La venda 

directa en fires i mercats també permet 
que el produc
tor tingui l’oportunitat d’explicar el mètode 
d’elaboració, per tal que el client pugui 
conèixer el valor afegit que conté, alhora 
que el consumidor pot saber de primera 
mà què és el que està comprant.
En aquests agromercats s’oferirà produc-
tes agroalimentar is locals, entesos com 
aquells que han estat produïts, elaborats 
o transformats en un territori determinat, 
seguint procediments respectuosos 
amb l’entorn, mitjançant mètodes ar-

tesans (que poden ser tradicionals o no) i destinats a la                  
comercialització. 
Participaran aquells productors que comercialitzin 
productes agroalimentaris locals, produïts sota criteris de 
qualitat i que compleixin els requisits establerts al docu-
ment de criteris de selecció del projecte. Hi haurà tota una 
sèrie de requisits que seran d’obligat compliment i d’altres 
que seran puntuables i que permetran elaborar el llistat final 
de participants en funció de l’espai disponible. Amb  aquesta 
finalitat es crearà una comissió de selecció, on hi partici-
paran tècnics i experts de les comarques participants, així 
com tècnics del Departament d’Agricultura Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de 
Barcelona. En tot cas, es prioritzaran els productors que 
desenvolupin la seva activitat a la comarca on se celebri 
l’agromercat.

Castellar del Vallès (Vallès Occidental):  
 27 i 28 de    maig de 2006
Mollet del Vallès (Vallès Oriental):  
 9, 10 i 11 de juny de 2006
Castellgalí (Bages):  
 16 i 17  de setembre de 2006
Sta. Margarida de Montbui (Anoia):  
 30 de setembre i 1 d’octubre de 2006
Sant  Pere de Ribes (Garraf): 
 14 i 15 d’octubre

Aquest projecte compta amb el suport de l’Àrea de 
Promoció Econòmica de la  Diputació de Barcelona i 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de 
la Generalitat de Catalunya.

       Més informació:
 Consell Comarcal del Garraf 
 Masia d’en Cabanyes 
 Camí de la Masia d’en Cabanyes, s/n 
 08800 Vilanova i la Geltrú
 Tel 93 811 57 15 - Fax 93 814 74 74  
 Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 Àrea de Promoció Econòmica
 CPEF Can Puig
 Carrer Major, 110 
 08810 Sant Pere de Ribes 
 Tel. 93 896 32 44 - Fax 93 896 32 77  

R i b e s  a c o l l i r à  u n  AG R O M E R C AT

Les dates de realització d’aquests agromercats són les següents:

N o t i c i e s



Es lliuren les claus de 30 habitatges 
més de protecció oficial
L’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes i la UGT 
van lliurar el passat 
divendres 6 d’abril, 
a la tarda, les claus 
dels 30 habitatges 
de protecció oficial 
que s’han construït 
al sector de Can 
Puig, a Ribes. 
Aquesta mateixa 
promoció també 
inclou la construcció 
de 16 cases més de 
protecció oficial, que 
s’estan acabant de 
construir a la zona, 
i que es lliuraran als 
seus propietaris el 
proper mes de juny. 
Tots els habitatges són d’aproximadament 90 metres 
quadrats i disposen de plaça d’aparcament i traster.
A l’acte hi van assistir el secretari general d’UGT al Garraf, 
l’Alt Penedès i l’Anoia, Francesc Rica; l’adjunt a la secretaria 
general d’UGT, Diego Martínez; l’alcalde de Sant Pere 
de Ribes, Josep Antoni Blanco; la regidora de Serveis 
Territorials, Abigail Garrido; i el primer tinent d’alcalde, 
Daniel Arqués.
Durant els parlaments, Josep Antoni Blanco va destacar la 
tasca que està duent a terme l’Ajuntament per promoure 
habitatges d’aquestes característiques. L’alcalde va recordar 
que fins ara l’Ajuntament ha impulsat 160 habitatges de 
protecció oficial i de lloguer.

Una  cinquantena de persones 
constitueixen  les comissions de 
seguiment del Pla de Millora Urbana     
de  Sant Pere de Ribes
El passat mes d’abril, es van constituir les comissions de 
seguiment dels Plans de Millora Urbana de les Roquetes 
i de Ribes amb una participació total entre tots dos nuclis 
d’una cinquantena de persones. Els actes van ser presidits 
per l’alcalde del municipi, Josep Antoni Blanco i la regidora 
de Serveis Territorials, Abigail Garrido.

Durant les reunions, a les quals s’havia convidat a totes 
les entitats del municipi i que es van fer dilluns i dijous 
respectivament a les dependències municipals de cada un 
dels dos nuclis, es va presentar els sistema metodològic de 
participació ciutadana i la funció que tindran les comissions 
de seguiment durant l’elaboració dels plans de millora 
urbana.

C a s a  d e  l a  V i l a

La setmana passada va entrar en funcionament el nou domini de la pàgina web de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes, que ha passat de ser www.santperederibes.org a www.santperederibes.cat . No 
obstant, per tal que els usuaris no es trobin en dificultats alhora de connectar-se al web municipal, 
aquestes dues adreces conviuran durant un temps perquè la ciutadania vagi adaptant-se a la nova 
denominació. De fet, s’ha realitzat la configuració i redirecció del domini actual santperederibes.org 
cap al domini santperederibes.cat. Cal recordar que anteriorment l’Ajuntament es va adherir a la 
campanya “Volem un domini.CAT per la nostra llengua i cultura” de l’associació PuntCAT, on entre 
d’altres consideracions es contemplava aquesta possibilitat. 

El domini .cat del portal municipal ja està en funcionament



Agenda

Exposició 

Per a una escola i una societat inclusives

Del 29 de maig al 7 de juny

Organitza: Plataforma Ciutadana per a una Escola

Inclusiva al Garraf

Cicle de cine-fòrum La dona a través del cinema, a 
càrrec de Ma. Piedad Espitia, llicenciada en Història 
i especialitzada en història de les dones, amb la 
col.laboració de l’assagista Pepe Gutiérrez.

Divendres 2 de juny, a les 17 hores:

  Juana de Arco, 1942, dirigida per Victor Fleming

Divendres 9 de juny, a les 18 hores:

  El proceso de Juana de Arco, 1962, dirigida per  
 Robert Bresson

Divendres 16 de juny, a les 17 hores:

 Juana de Arco. La mensajera, 1999, dirigida per  
 Luc Besson

Exposició 

Expressió plàstica: treballs dels alumnes

de l’IES Can Puig

Del 13 al 30 de juny

Inauguració  dimarts 13 de juny, a les 19:30 hores

Dissabte 3 de juny, a les 12 hores:

Contes a la sala infantil amb l’Ada Cusidó 

Contes d’herbes i remeis

Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Dijous 22 de juny, a les 17 hores : 

Tardes literàries a càrrec de la Isabel Laso   

Pura vida, de José María Mendiluce

Dimarts 27 de juny , a les 19:30 hores:

Presentació del llibre La mirada del pardal, amb l’autor

Ramon Miret Butí, a càrrec d’Esteve Molero



sidoku 04

L’Altaveu, maig 2006

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 columna, en 
cada fila i en cada zona (una zona queda 
delimitada per vores més gruixudes). 
Les notes que ja estan posades són les 
pistes que t’ajuraran a completar aquesta 
particular composició musical. I encara et 
donem una altra pista: si xiules les notes 
que hi ha a les caselles més fosques (en 
ordre: d’esquerra a dreta i de dalt a baix) 
sonaran els primers compassos de la peça 
musical que s’indica al peu del SIDOKU. 
Bona sort i bona música!

per David Puertas




