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embla que es comença a veure la llum al final del túnel que ens ha
tingut a les fosques durant tants mesos d’incertesa, de por i de malestar
provocats pels canvis i pèrdues a les nostres vides. Tot quedarà enrere
i deixarà empremta; a cadascú de manera diferent segons l’experiència
viscuda, però de ben segur que hi haurà un abans i un després.
Les Festes Majors, de Roquetes per Sant Joan i Sant Pere a Ribes, sense ser normalitzades
encara –ni de bon tros–, ens donaran en aquesta edició una mica més de marge per
poder-les gaudir al carrer. Filant prim les mesures de seguretat que recomana el Procicat
i reinventant fórmules adients per participar de les programacions proposades, només
cal afegir per la nostra part un bon pessic de prudència. Perquè tampoc ens hauríem
d’enganyar pensant que ja hem assolit la fita d’alliberar-nos de tota responsabilitat, amb
mascareta o sense.
El Castell de Ribes, emblemàtic, tant vell com preciós i amb un entorn i una ubicació
immillorable, lluirà a partir d’ara després de la seva restauració, com fa temps que
mereixia lluir. L’ambiciós projecte cultural que des de fa ja temps es gestava, s’ha fet
realitat per donar encara més vàlua a aquest bocí d’història del nostre Patrimoni.
El Retorn dels Indians- Agromercat es va celebrar a Ribes durant tot un cap de setmana
amb un resultat de participació molt gratificant, pels esforços invertits en la possibilitat
de la celebració amb tots els condicionants requerits.
Fem en aquesta edició una entrevista, per nosaltres força especial: la periodista i ribetana
Isabel Ojeda. Brillant professional, que va compartir amb L’Altaveu la seva passió
per la seva feina, avui passa d’entrevistar a ser entrevistada, i ens fa goig saber de la seva
carrera professional i de la seva vida, ara que torna a viure a Ribes.
Desitgem unes Revetlles i Festes Majors plenes de màgia, retrobaments, complicitats i
tradicions que ompliran el nostre futur immediat i que esperem que mai més hàgim de
tornar a sentir la impotència de no poder celebrar compartint. Visca la Festa Major!
Fins aviat.
Cristina Perelló

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios
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IV RETORN DELS INDIANS,
AGROMERCAT 15à edició
(EDICIÓ COVID-19 )

E

l passat cap de setmana 5 i 6 de juny es va celebrar
a Sant Pere de Ribes el IV Retorn dels Indians i
l’Agromercat; 15à edició; tot i ser una edició adaptada
d’acord a les mesures covid amb aforament limitat i
reserva prèvia d’activitats, la fira va obtenir un gran èxit de
participació e implicació tant de públic com d’expositors i el
bon temps també va acompanyar;
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El municipi va reviure l’època dels “americanos” a través
d’experiències, sabors, costums i vivències que van fer
viatjar als ciutadans i ciutadanes i als visitants als orígens
dels indians mitjançant un conjunt d’activitats per posar en
valor el nostre patrimoni històric-cultural.
Realitzada en diferents espais, al carrer

dels carç es
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van concentrar quasi una seixantena d’expositors: al
voltant d’una quinzena de comerços locals, una vintena
d’artesans i artesanes de la associació D.O Ribes i una
vintena de productors artesans agroalimentaris de la zona
com: vins i caves, mel, melmelades, embotits, cerveses,
formatges, entre altres, podent celebrar una nova edició del
Agromercat, ja consolidat al nostre municipi;
Durant els dos dies de la fira, van passar per aquest espai
firal del carrer dels carç, 8200 persones.
També al mateix espai, es va poder gaudir de una mostra
d’oficis artesans com cisteller, picapedrer, ceramista entre
d’altres així com del so d’una pianola i un fotògraf de l’època.
En altres espais com al pavelló de Ribes, es van organitzar
activitats infantils com contacontes amb temàtica indiana o
un espai de jocs tradicionals infantils amb gran acceptació
per part del públic familiar.
Entre les activitats programades que es van realitzar al
Centre Parroquial com l’obra de teatre de temàtica indiana
Històries d’Ultramar o el concert d’havaneres, les entrades
van quedar pràcticament exhaurides obtenint un gran èxit
de participació.
També, èxit de participació de públic en la projecció de la
pel·lícula El retorn dels Indians al cinema Ribes del Centre
Parroquial.
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A la sala d’actes Josep-Lluís Palacios de la Casa de la Vila
es va realitzar la Tertúlia Indiana: el llegat indià-un passat
per descobrir també amb èxit de participació i amb la
col·laboració de la xarxa de municipis indians. També, a la
mateixa sala d’actes, es va programar l’exposició del mateix
nom que encara estarà oberta al públic fins al dia 27 de
juny (necessari inscripció prèvia a promocioeconomica@
santperederibes.cat, accés lliure amb control d’aforament.)
Es va comptar amb la implicació i col·laboració de la
associació de comerciants del municipi Fem ribes en
accions com les botigues al carrer que van estar presents en
diferents carrers del centre;
A més, durant el cap de setmana, més d’una vintena
d’establiments de restauració local van oferir un producte o
menú indià als visitants del municipi.
Es van repartir aproximadament uns 2000 barrets entre les
persones que acudien vestides de blanc, ambientant els carrers.
Per la celebració d’aquesta fira, es va comptar amb la
col·laboració i el suport d’entitats com les associacions
de comerciants del municipi Fem Ribes i Ucer, també de
la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Municipis Indians,
l’Agencia de Desenvolupament NodeGarraf, el Mercat
Municipal La Sínia, El Centre Parroquial, els Xulius , el bar
social Fritel.la i la empresa Plana autocars entre d’altres.

L ’A

P. Cabello
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El Castell s’obre al públic

Fotografies: Joan Ars

La seva reobertura és un gran impuls a la divulgació del patrimoni local

El Castell és tot un emblema. Una edificació
mil·lenària, datada de finals del segle X (any 990)
que representa l’empremta del naixement del
primer nucli de població a Ribes. El passat mes
de maig es va reobrir al públic amb un homenatge
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sonor i visual al conjunt del seu llegat i també a
José de Udaeta, que en va ser el seu masover durant
tres dècades; artista reconegut internacionalment,
per la seva brillant trajectòria com a ballarí,
coreògraf, mestre i col·leccionista de castanyoles.

La restauració d’una edificació mil·lenària
El Castell va ser objecte d’un estudi sobre la seva arquitectura
el 2010, gràcies a un treball de l’Ajuntament i la Diputació
de Barcelona, que van realitzar la historiadora i arqueòloga
Natàlia Salazar i Jordina Sales. El seu estudi va descobrir
que el llegat medieval del Castell no consisteix només en la
torre sinó també en la seva estructura (el cos) i l’aljub que
es conserva i que amb el pas dels segles va ser objecte de
diferents usos. En el llibre editat pel Cep i la Nansa el 2011, El
Castell de Ribes, passat i present d’un monument mil·lenari,
es pot aprofundir de forma sintètica en la seva evolució. Així
i tot, les autores del treball van admetre que caldria un estudi
del subsòl per arrodonir els orígens –sospitosament anteriors–
de la formació del primer nucli de població a Ribes.

La restauració ha estat singular,
tant amb l’interior com en
l’exterior del monument
Més enllà de la seva història l’emblemàtic Castell ha estat
objecte d’una restauració en la forma i en el fons. En la seva
estructura –adaptada a les normatives per a la museïtzació i
la celebració d’activitats al seu voltant– i en el seu contingut.
S’ha rehabilitat l’edificació, així com l’entorn i s’ha dotat
l’espai de les tecnologies necessàries per a ubicar el Centre
d’Interpretació del Patrimoni local.
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BONA FESTA MAJOR
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Música, dansa i parlaments per homenatjar Udaeta
El músic i compositor ribetà Esteve Molero ha estat
l’encarregat de farcir de cultura i art la reobertura del Castell.
Un festival dedicat al mestre José de Udaeta ha permès dotar
de màgia l’espai més emblemàtic de Ribes i acompanyar-lo
d’artistes locals i comarcals. A més, la posada en escena es
va acompanyar d’un mapping a través del qual cada racó del
monument es va fer protagonista el dia de la seva reobertura.

L’acte de reobertura va
recordar emotivament el mestre
José de Udaeta
En l’acte inaugural, l’alcaldessa, Abigail Garrido; la presidenta
del Consell Comarcal del Garraf, Mónica Gallardo i els fills del
mestre, Santiago i Alberto Udaeta van fer gala de la sensibilitat
del mestre amb la cura del Castell i de la significació de la
recuperació d’un espai que és part rellevant del patrimoni
local i que acollirà la interpretació del conjunt patrimonial
de Ribes. Diverses declaracions que van desplegar i aplegar
alhora la fascinació amb què el públic assistent va gaudir de les
diverses actuacions i de les visites, ara ja regulars, als exteriors
i interiors del monument més singular de Ribes.
L ’A
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S’OBRE EL PERÍODE PER SOL·LICITAR AJUTS A LES LLARS
D’INFANTS MUNICIPALS
Les famílies poden optar fins al 31 de juliol a una convocatòria d’ajuts extraordinària corresponent al curs
2020/2021 i presentar instàncies, del 10 al 21 de maig, per al curs 2021/2022.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert dues convocatòries
d’ajuts a les llars d’infants municipals, una d’extraordinària
corresponent al curs 2020/2021 i l’altra d’ordinària, per al curs
2021/2022. En el primer cas, les sol·licituds es poden fer fins
al 31 de juliol, mentre que els ajuts del curs vinent es poden
demanar del 10 al 21 de maig. A més, també es poden sol·licitar
beques per al curs 2020/2021 de l’escola Bel Air, en aquest
cas fins al dia 20 de maig. Tota la informació relativa
a aquests ajuts i beques es pot trobar al web
municipal.
Els ajuts a les llars d’infants es poden
demanar per dos conceptes: l’escolarització
i el servei de menjador escolar. El primer
tipus d’ajuts s’atorgaran d’acord amb
els barems econòmics que estableixi
l’Ordenança del Preu Públic del Servei
de Llars d’Infants Municipal vigent en la
data de sol·licitud, o en el seu defecte els que
s’aprovin amb la corresponent convocatòria.
En relació als ajuts de menjador, s’aplicaran els
mateixos percentatges de bonificació que els previstos per als
ajuts d’escolarització. L’ajut per a l’assistència al servei de
menjador només s’aplicarà als infants que en facin un ús diari,
quedant exclosos els que hi assisteixin de manera esporàdica.

En casos de risc social i objecte de seguiment des de Serveis
Socials, l’Ajuntament preveu fer una valoració amb la
possibilitat d’aplicar una subvenció addicional sobre la quota
resultant de renda familiar. La quantia de l’ajut anirà d’acord
amb el resultat de la valoració, podent arribar al 100% de les
respectives quotes.
Beques per al Lycée Bel Air
Les beques Bel Air per al curs 2020/2021
financen l’escolarització d’un màxim de
quatre alumnes del Lycée Bel Air, sense cost
econòmic per a les famílies. Les persones
beneficiàries han d’estar empadronades a
Sant Pere de Ribes de manera continuada
durant els 3 anys anteriors a la data de
sol·licitud i matriculades a l’esmentat
centre. Tanmateix, no poden beneficiarse de les beques que atorga el Ministeri
d’Educació Nacional Francès ni cap altre
organisme públic pel mateix concepte, ni d’acords
de pagament de l’escolaritat de les empreses on
treballen els progenitors.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Cuerpo y Mente

OSTEOPATIA

des de 1987

Estructural
Cranial
Visceral

ESTÈTICA

Neteges facials
Tractaments específics de pell
Depilació: Cera, elèctrica i làser

TRACTAMENTS Massatge Ayurveda, Tibetà
Reflexologia Podal
CORPORALS

QUIROMASSATGE
MASSATGE THAI

Reequilibri Energètic i de Xacres
Drenatge linfàtic:
Estètic I Post-operatori

osteopatiaalbertbp
PERSONAL TRAINER

KARATE-DO
A partir de 3 anys

STRONG
BY ZUMBA

Tel. 680 695 512

CLASSES DIRIGIDES
Grups reduïts - Màxima personalització - Més eficàcia
#botharefitness
Tel. 680 981 454 - Laura

C/ Ildefons Cerdà, 58 - 60, L2 - 08810 Sant Pere de Ribes - Tel.678 702 100
www.mgcuerpoymente.com
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ZUMBA

G R A N S O F E RT E S
		 A L E S B OT I G U E S
MÉS FRIGORÍFICS, COMBIS I
		
CONGELADORS A BAIX PREU

COMBI LG
NO FROST INOX
203X60X66

COMBI LG
NO FROST
203X60

COMBI SMEG
NO FROST INOX
200X60X62

SPLIT PARET

INVERTER - MITSUBISHI
FUJITSU - SVAN

RENTADORA
NEW POL

7K. 1000 rev.
5 Anys de garantia

OFERTA 239€

RENTADORA
SVAN
6K. 1000 rev.

OFERTA 199,99€

DES DE 275€
BATEDORA
TRISTAR

OFERTA 21,79€ VENTILADOR
BLUE

1000 W

OFERTA 27,95€

FRIGORÍFIC SVAN
2 PORTES
144X55

OFERTA 319€ OFERTA 189,95€

OFERTA 559€

VENTILADOR
TRISTAR

2300 F.C

COMBI SVAN
NO FROST
Blanc 180X55

COMBI BOSCH
NO FROST INOX
186X60X66

OFERTA 709€ OFERTA 639,99€ OFERTA 499€

RENTADORA LG RENTADORA
BALAY
8K. 1400 rev.
8K. 1000 rev.
OFERTA 379,99€
OFERTA 365€

SOM ELS MÉS BARATS

RENTAPLATS RENTAPLATS
SVAN
SMEG SILVER
85X60

12 cub. - 5 prog

OFERTA 299€ OFERTA 239,99€

De taula - 30cm

De peu - Comand. - 40cm

OFERTA 28,99€

VENTILADOR
BLUE

VENTILADOR
TRISTAR

OFERTA 15,99€

OFERTA 24,95€

De peu - 40cm

De peu - 40cm

Carretera de Sitges, 42 - Tel. 93 896 02 72 - Sant Pere de Ribes
Rambla Samá, 7 Tel. 93 893 25 01 - Vilanova i la Geltrú

L’AJUNTAMENT HABILITA UN ITINERARI DE VIANANTS ENTRE
RIBES I EL SECTOR DE CAN QUADRES
Els treballs faran més segur l’accés a peu d’una de les entrades per carretera al nucli de Ribes.
El tram del carrer de Sitges situat entre el carrer Sagrada
Família i el camí de Can Quadres, d’uns 310 metres de
longitud, disposarà d’un itinerari per a vianants a partir
del mes d’agost vinent. D’aquesta manera, s’afavoriran
i es faran més segurs els desplaçaments a peu en un dels
accessos per carretera al nucli de Ribes.
Els treballs, pressupostats en 327.000€, han començat a
l’abril amb la previsió que s’allarguin uns 4 mesos. El nou
itinerari serà continu, sense creuaments de la carretera, amb
3 passos elevats de vianants que permetran passar d’una
banda a l’altra del carrer de Sitges, afavorint els vianants i
la seva seguretat.
L’alcaldessa i regidora d’Espai Urbà, Abigail Garrido, ha
explicat que “les característiques d’aquesta carretera,
amb corbes i estretor de vials, feien difícil poder
compaginar els vianants i el trànsit rodat. Amb les obres
que estem duent a terme, connectarem la parada de
l’autobús amb Can Macià i per l’altra banda facilitarem
el creuament cap als Garrofers. Tota aquesta zona
quedarà connectada amb voreres de diferent amplada
i amb passos de vianants que facilitin el trànsit, alhora
que hi haurà limitacions de velocitat compatibles amb
els vianants”.

Itinerari pel costat nord de la carretera
El projecte d’itinerari de vianants passarà majoritàriament
pel costat nord de la carretera i tindrà les següents
característiques:
1. S’ordena l’espai urbà, una assignatura pendent 		
en aquest tram de carretera.
2. El fet d’escollir el costat nord permet que 		
l’itinerari sigui continu, sense creuaments 		
de la carretera.
3. Pel mateix motiu, desplaça el trànsit de vianants
a l’altra banda de carretera de la benzinera, el que 		
evita que es puguin creuar amb els vehicles que hi
entren i en surten.
4. També pel mateix motiu, evita el creuament 		
en la intersecció del carrer Blades, que és 		
l’entrada principal a la urbanització Can Macià.
L’itinerari de vianants començarà al final de la vorera
existent que dona accés a la parada d’autobús situada al vial
de servei paral•lel al carrer Sitges pel costat sud a l’alçada
del carrer Sagrada Família. Tot seguit, anirà pel costat sud
del carrer de Sitges, per una vorera d’entre 1,50 i 1,80
Foto: Ninfa
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El regidor d’Urbanisme, Fran Perona, ha recordat que aquest
projecte “ha rebut impuls a través dels pressupostos
participatius, on va ser escollit com una de les propostes
guanyadores. Cal recordar que aquesta acció no només
representarà un benefici per al veïnat del sector, sinó
que a més moltes ribetanes i ribetans aprofiten aquesta
sortida per anar a caminar en família a la zona més
natural que hi ha a l’Est de Ribes”.
Afectacions temporals pels treballs
metres d’amplada, fins al punt on creuen el carrer Sitges i el
tram paral•lel al carrer Sitges de la Ronda de Can Macià. A
partir d’aquí, seguirà pel costat nord, on continuarà per una
nova vorera de 2 metres d’amplada fins el carrer del sector
de Can Mestre.
Un tram travessera cada cop més utilitzat pels vianants
El trajecte del carrer de Sitges entre Sagrada Família i el Camí
de Can Quadres on s’habilita el voral és un tram travessera,
molt utilitzat per anar a la benzinera i a les urbanitzacions
del sector. Es tracta d’una de les entrades principals al nucli
de Ribes que amb els anys ha vist incrementat el trànsit de
vianants pel sector de Can Macià, on també es troben les
pistes de tennis municipals i el camí de Can Quadres.
De fet, l’actuació es fa ressò d’una preocupació existent entre
la ciutadania resident a la zona. A través dels pressupostos
participatius, el veïnat va presentar una proposta de carretera
segura per als vianants, en paral•lel amb la iniciativa de
l’Ajuntament de tirar endavant la proposta d’itinerari de vianants.
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Durant l’execució dels treballs, només es permet el trànsit
per la carretera en sentit Sitges. En sentit contrari, el pas de
vehicles s’ha desviat cap a la carretera C-15B per accedir
al nucli de Ribes. Tots els desviaments i afectacions a la
via pública han estat degudament senyalitzats. Quan el
desenvolupament dels treballs requereixi el tall puntual
d’algun altre tram de carrer o afectació de la via pública,
s’informarà degudament el veïnat amb una anticipació
mínima de 48 hores.
D’altra banda, la parada de bus situada al carrer Sitges a
l’alçada del Parc Salvador Espriu en sentit centre de Ribes
ha quedat anul•lada. De manera provisional, s’ha habilitat
una parada provisional a la carretera del Carç davant dels
Costerets mentre durin els treballs. Els usuaris d’aquest
servei també poden utilitzar la parada situada a la plaça
Catalunya.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

SABATES PER A DONA 34 a 42
HOME 38 a 50 i NEN/A

c/ Nou, 17

Sant Pere de Ribes

TALLES DONA
DE LA 38 A LA 60
Peu delicat
Amples especials
Plantilles extraíbles

NOVETAT INFANTIL

COL·LECCIÓ CERIMÒNIA
villahelena16@hotmail.com - Tel. 679 496 247

Una conversa amb

Isabel Ojeda Martínez
Periodista

Isabel Ojeda Martínez és periodista i de
les grans. La seva carrera es va intensificar
fa més d’una dècada, quan després dels
estudis en Ciències de la Informació va fer
les pràctiques corresponents, tot seguit va
entrar a treballar a la Xarxa de Televisions
locals i finalment es va incorporar a
Televisió Espanyola a Catalunya. D’ençà
fins avui, a més de descobrir tota una
vocació de la qual n’és una il·lustre
divulgadora i defensora, ha viscut moments
clau d’una història protagonitzada tant
per personatges públics com per persones
a peu de carrer, anònimes. Enyorada
companya de L’Altaveu, amb ella es
va encetar el 2011 aquesta secció fixa
d’entrevistes, que anteriorment havien
escrit l’imprescindible Josep Lluís
Palacios i Cristina Perelló, directora de la
publicació que teniu a les mans.
Per Bàrbara Scuderi

L’Altaveu.- Era l’any 2013 quan marxaves de Ribes

com a corresponsal a Les Canàries. Què va venir després?

ser una infància i una joventut en família i amb la gent del
poble. Tinc records molt intensos de com vivíem les festes
majors (vaig fer bastons i tot) i m’agrada reconèixer les
veïnes i els veïns d’ara i abans. Quan enyores, enyores tant
el paisatge urbà i natural com l’humà, i la família tira molt!

Isabel Ojeda.- Després va venir tot! En l’àmbit
professional vaig anar a Les Canàries per unes oposicions
que vaig aprovar de corresponsal. En principi va ser un cop
L’A.- El 2010 vas encetar aquesta mateixa secció
fort deixar Ribes, però era molt més jove i també va ser
d’entrevistes, que s’ha intentat mantenir malgrat les
enriquidor sortir del poble i veure món. Després vaig estar
diferències (ja em perdonaràs els errors). Per a tu que
uns anys a Madrid, treballant com a corresponsal al Congrés
has treballat en l`àmbit de la informació política i social
de Diputats i ja fa un temps que vaig tornar.
d’àmbits nacional i estatal, què suposava
Tot s’enyora, ja saps. En l’àmbit personal,
“Tornar
a
Ribes
és
tornar
el periodisme local?
com t’ho resumiria? Vaig marxar sola i ara he
a viure prop de la família
tornat a Ribes amb família!
i en comunitat, quan IO.- Va ser una experiència molt positiva
que em va permetre conèixer persones i
L’A.- Vas tornar fa mig any, què ha marxes tot s’enyora”
personatges singulars de Ribes que d’una
suposat el retorn?
altra manera no hagués conegut. A més,
Per a mi tornar és tornar a casa a viure en la comunitat
la perspectiva local t’ensenya una altra perspectiva del
en què vaig créixer. I amb la singular inquietud per veure
tractament dels temes socials, i també polítics que són una
com la meva filla i el petit viuen tot allò que per a mi va
bona lliçó.
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Isabel Ojeda davant les portes del Congrés el dia de la
proclamació de Felip VI.

L’entranyable Josep-Luís Palacios amb la periodista
ribetana, en la seva primera entrevista a L’Altaveu.

L’A.- Conserves algun especial record o anècdota?

L’A.- I recordes, suposo, la darrera entrevista, oi?
Aleshores vas escriure “Ha estat una decisió
IO.- Per a la memòria no sóc la més indicada, “Per la família vaig fer de difícil escollir l’última entrevista, que no és
però sense cap mena de dubte en tinc records,
bastonera i tot, però va ser del tot lícita periodísticament, però penso
molts i molt particulars.
obvi que sempre han estat que en Rafa s’ho mereix”. Com vas ser
millor en Rafa i la Míriam” aquella entrevista amb el capità del timó
L’A.- Per exemple?
del Bus, cantant per vocació i llançador de
sotagots?
IO.- Doncs mira, recordo la primera entrevista
que vaig fer a Josep Lluís Palacios. En tenia referències
IO.- (Riu) Com no recordar-ho! No va ser fàcil escollir
per la meva germana, la Míriam, que és historiadora.
com a darrera entrevista el meu pare, en Rafa Ojeda, el
Però realment va ser durant la nostra conversa quan a més
Rafa del Bus. Però aleshores deixava el timó d’aquell punt
d’admirar el seu treball i la seva persona, vaig comprendre
de trobada emblemàtic i em va semblar que s’ho mereixia.
la importància dels estudis d’Història Local, que sovint
són obra de persones que ho fan de forma voluntària i per
L’A.- A tu et devia marcar ser la filla del Rafa del Bus?
vocació i que ens permeten descobrir el llegat que ens ha
portat fins aquí. M’explico? La Història ens
IO.- Allò era més eficient que les actuals
l’expliquen sempre en unes majúscules que
càmeres de vigilància al carrer. Recordo com
potser no són les nostres, em segueixes? I en “De l’experiència a Les
una vegada abans que jo arribés a casa ell ja
Canàries i al Congrés hi sabia que m’havien vist per Sitges de festa.
Palacios em va fer veure aquesta gran tasca.
tinc moltes anècdotes
T’ho pots imaginar! (riu). A més, vivíem just
L’A.- En la política també vas comprovar per explicar!”
davant el bar i era part de les nostres vides.
aquest intercanvi de majúscules?
L’A.- I entre la primera i la darrera entrevista?
IO.- I tant! En l’àmbit local hi ha una proximitat entre els
regidors i regidores i la gent que és molt exigent i que sovint
IO.- Hi va haver espai per a tothom. Persones més o menys
no es valora. Siguin polítics de govern o d’oposició, la seva
conegudes, de professions diverses que formaven part de
feina és rellevant, a peu de carrer i sense filtres i tot el meu
la realitat local. Com t’ho diria... des d’una fotògrafa a
reconeixement a la seva tasca.
cosidores, en Nemessi, l’Esteve Molero, van ser dos anys.
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Isabel Ojeda amb la seva família, ja instal·lada a Ribes.

La familia Ojeda-Martínez, fent equip.

IO.- Sí. Recordo la història de la Laura, de fet encara ens
escrivim. Ella i la seva família, el marit i una filla petita,
van arribar fugint de la violència a Colòmbia i van arribar a
Catalunya quan va esclatar la pandèmia. Es van allotjar en
un alberg de Càritas. Em van explicar que el passat Nadal,
L’A.- Aleshores vas encetar l’especialitat en
el dia de Reis, van sortir al carrer i mentre distreien la
informació política i també has fet
filla van prendre d’algun contenidor alguna
societat i cultura. Com definiries cada una “La
Història
ens joguina que algú havia llançat perquè no es
d’aquestes branques informatives?
l’expliquen sempre en quedés sense regal.
Em va costar el comiat, però ja les darreres entrevistes les
preveia fins a tres mesos abans per fer-les coincidir amb
dates en què venia a veure la família des de les Canàries i
es va fer difícil continuar.

IO.- Per a fer informació de societat cal ser
humà, tenir empatia; en canvi en la política
cal ser crítica i en cultura –que n’he fet
menys cobertura, sincerament– jo crec que
cal creativitat.

unes majúscules que
potser no són les nostres”

L’A.- La pandèmia ha canviat el periodisme o als
periodistes?

L’A.- En un cop d’ull al teu compte
de Twitter el feminisme hi ocupa un bon
espai. Una opció personal, tal com es
descriu al teu perfil?
IO.- Sí, i tant! I en això també la meva germana és tot un
referent i totes les Martínez de la família. Per una altra
banda moltes companyes de professió hem reivindicat la
necessitat de visualitzar les dones en espais fins ara més
invisibles o discriminats. I la política, que és el nostre
àmbit d’informació, també n’és un exemple. Per a mi el
lideratge femení és cooperatiu i no excloent.

IO.- Crec que ha estat una oportunitat. Sobretot per
reivindicar una tasca ingent de veracitat davant un món
en què la sobre informació (no contrastada i gairebé
robotitzada) satura les persones des de les xarxes socials i
la mediatització. Penso que l’oportunitat ha
estat oferir l’altaveu que som a persones que “A L’Altaveu la primera
fins ara no en disposaven i penso sobretot entrevista que vaig fer
en la gent gran. Ens hem acostat a les seves va ser a en Palacios i la
històries i històries que ens fan veure la vida darrera amb el pare”
d’una altra manera.
L’A.- Recordes alguna història en especial?
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L’A.- Els passadissos del Congrés
de Diputats, quan hi vas estar de
corresponsal, devien ser tot una plaça de
safareig informatiu. Alguna anècdota?
IO.- Hi he viscut moments de tota mena.
Però recordo especialment una vegada, quan

un gairebé desconegut Pedro Sánchez es va dirigir a tot el
grup de periodistes que estàvem allí i ens va dir: “Hola, os
quiero anunciar que me presento a Secretario General”, i
entre nosaltres va córrer un “¿y quién es este?”. El cert és
que entre el grup de corresponsals al Congrés hi ha força
pinya i és tota una experiència.
L’A.- És una tasca valenta, que sovint us fa afrontar
debats, esdeveniments o notícies que no voldríeu donar
i altres en les quals pots o no simpatitzar. Com has
afrontat aquestes dualitats davant el micro?
IO.- No jutgem. Nosaltres informem. Sigui l’abdicació del
Rei, la manifestació a l’aeroport, un incendi o les pèrdues
per la Covid. No és senzill, cadascú es fa responsable del seu
paper que no és altre que traslladar a la gent la informació
amb la màxima veracitat i transparència. També els mitjans
públics en això són un avantatge, suposo.
L’A.- I més enllà hi ha més. Una vida en què fins i tot
les periodistes i els periodistes teniu altres dedicacions.
Sembla una cançó, però a què dediques el temps lliure?
IO.- Potser més aviat les matinades! En el
darrer any, durant l’embaràs i fins al dia del
part ara fa un mes, he estat escrivint.
L’A.- Obligues a fer que la darrera
pregunta sigui sobre quin tema has escrit,
si es pot compartir.

Isabel Ojeda cobrint una de les notícies d’actualitat.
IO.- No sé si pot interessar. Però he escrit a partir de situarme davant la mort al costat de les pors que ens acompanyen.
Pot ser un llegat per als meus fills o potser una reflexió més.
Però he escrit sense parar, cada matinada i fins el dia del part.
Trobo que situar-nos davant una imminent claudicació de la
vida fa veure les coses d’una altra manera i
també expressar-les d’una altra forma.

“He escrit un llibre en
el darrer any, que neix
de situar-se davant la
mort i les pors”

Rafa Ojeda amb les dues filles, Míriam i Isabel, el fill
Rafa i el nebot Dani, durant una Festa Major.

L’A.- Escriure sempre és com una cerca
de complicitat amb la vida. Gràcies per
ser la nostra còmplice avui.
IO.- Gràcies a vosaltres.

Rafa, Isabel i Míriam Ojeda Martínez, tot un trinomi
familiar teixit d’estima i complicitats.
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PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR
SANT JOAN
Divendres 18 de juny
20 h
Presentació de la Festa Major de Sant Joan 2021
Presentació de la portada del programa i de la separata
Al pati de la Vinya d’en Petaca
Organitza: Servei de Cultura
Coordina l’acte: Associació de Festes Populars de les Roquetes

Dissabte 19 de juny
21 h
Exhibició de foc de les Roquetes
A la pista annexa al pavelló
Coordina l’acte: Les colles de foc de les Roquetes

Dimecres 23 de juny - VIGILIA
13 h
Pregó de festa major a càrrec de José Luis Llácer
al saló de plens de la Vinya d’en Petaca
en finalitzar
Toc de gralles
A continuació

Traca secreta d’inici de festa major
Organitza: Servei de Cultura

17 h
Concert de Gralles
A la pista annexa al pavelló
Organitza: Agrupació de Balls Populars de les Roquetes

18:15 h

LES ROQUETES
21 h
Exhibició de colles de foc infantils i adultes
A la pista annexa al pavelló
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars de les
Roquetes, les colles de foc de les Roquetes i els Castellers
de les Roquetes
En finalitzar

Espectacle Pirotècnic des del cel
Organitza: Servei de Cultura

Dijous 24 de juny - SANT JOAN
11 h
Ofici de Festa Major
A la parroquia de Santa Eulàlia
Presidida per mossèn Fermín Martín, rector de la
parròquia de Santa Eulàlia

18:30 h
Exhibició dels balls blancs infantils i adults amb
versots satírics i les colles de foc infantils i
adultes amb versots satírics
A la pista annexa al pavelló
Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars de les
Roquetes, les colles de foc de les Roquetes i els Castellers
de les Roquetes

Divendres 25 de juny
21 h
Concert “El Último Tributo (Tributo a Ultimo de

Exhibició dels balls blancs infantils i adults

la Fila) + ACABAMOS DE LLEGAR (Tributo a Fito)”

A la pista annexa al pavelló

A la pista annexa al pavelló

Coordina l’acte: Agrupació de Balls Populars de les

Organitza: Associació de Festes Populars de les Roquetes

Roquetes i els Castellers de les Roquetes

Col·labora: Servei de Cultura
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Dissabte 26 de juny
de 11 h a 14 h i de 16 h a 19 h
GAME DAY “Torneig de Play”
A la pista annexa al pavelló
Organitza: Associació de Festes Populars de les Roquetes
Col·labora: Servei de Cultura

22 h
Concert d’Havaneres
Al pati interior de la Vinya d’en Petaca
Organitza: Associació de Festes Populars de les Roquetes
reserva prèvia d’entrada a través de l’entitat

Diumenge 27 de juny
22 h
Espectacle amb “El Sevilla, “La vida es rocanrol”
A la pista annexa al pavelló
Organitza: Associació de Festes Populars de les Roquetes
Col·labora: Servei de Cultura

Aquest programa està subjecte a possibles
modificacions i/o canvis. Consulteu la versió
actualitzada
www.santperederibes.cat/municipi/culturaifestes/
festes-populars/festa-major-de-sant-joan
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PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR
SANT PERE

RIBES

Del 4 al 19 de juny, a la Sala d’Exposicions d’ElsXulius,

Cobla Maricel de Sitges, el tenor Andreu M. Miret, presentat

Exposició, El Procés a punta de BIC, de Jordi Magrià

pel musicòleg David Puertas i dirigit per Francesc Gregori.

Dilluns, dijous, divendres i dissabtes de 6 a 8 del vespre.

Entrada gratuïta. Aforament limitat, cal reservar localitat

Ho organitza: Els Xulius CSR

a centre parroquial.com o a Taquilla en horari Cinema

Dissabte 19 de juny

i mitja hora abans.

12 h, al bar Entitat Ger

Ho organitza: Rotllana Ribetana – secció sardanista

Exposició SUSURROS DE PAPEL Artista: Marina Wild

del Centre Parroquial

Ho organitza: la Fritel.la – Bar Social entitat GER

Dimecres 23 de juny

19:30 h, al jardí del Castell de Ribes

21:30 h, a la Nau Pere Vall i Soler

Presentació de la Festa Major de Sant Pere 2021

Concert Set de Rumba

Amb la participació d’Anton Milà, autor de la separata;

Porta el teu sopar i que no falti la coca.... aquesta

David Lecha, autor de la portada del programa,

revetlla celebrarem l’estiu a ritme de Rumba. Deixa’t

i representants de l’Ajuntament, la Comissió de Balls

seduir pel foc, la pólvora i el ritme mediterrani

Populars i el col·lectiu de Barraques.

rumberu !

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Amb entrada anticipada de 5€. Aforament limitat

Ho organitza: Servei de Cultura

Ho organitza: Entitat Ger

En finalitzar Concert de Gralles

Dijous 24 de juny

Entrades a https://entradium.com/es/organizers/

19 h, a la plaça del Castell

ajuntament-de-sant-pere-de-ribes

Espectacle familiar The Incredible Box

20 h, al Palmerar del Ger

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

L’alè de Dionís. Presentació del llibre i tast de vins

Ho organitza: Servei de Cultura

de: Joan Cuscó. Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Entrades a https://entradium.com/es/organizers/

Ho organitza: Entitat GER

ajuntament-de-sant-pere-de-ribe

Diumenge 20 de juny

Dissabte 26 de juny

12:30 h, al pati de l’entitat

10 h, al Local

Concert Vermut, Dinapontus, escola de Grallers deSitges

Presentació del llibre LGTBI claus bàsiques

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

d’Eugeni Rodríguez i Cristian Carrer, en el marc de

Ho organitza: Els Xulius CSR

les reivindicacions del 28 de juny, dia de l’alliberament

19 h, a “El Pati” del Centre Parroquial

LGTBI

“Cants de Festa Major”. Concert de Cobla amb la

Ho organitza: Col·lectiu LGTBIQ+ El Punt R
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11 h, a la Carpa Revolució

17 h, a la Carpa Revolució

Inauguració Barraques

Espectacle de Circ

Vermut DJ

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Ho organitza: Barraques de Ribes

Ho organitza: Barraques

18:30 h, a la plaça de l‘Església

11 h, a la Nau Pere Vall i Soler

Exhibicions dels balls populars infantils

Matinal infantil amb Agegantats, Cia Cosinart

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Espectacle familiar amb sorpreses gegants

Ho organitza: Servei de Cultura

Amb entrada anticipada (5€ adult – 3€ infant).

Entrades a https://entradium.com/es/organizers/

Aforament limitat

ajuntament-de-sant-pere-de-ribes

Ho organitza: Esplai Ger

19 h, a la Carpa Revolució

18 h, a la Carpa Revolució

Concert - cantautor/s

Monòleg o Improshow

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Ho organitza: Barraques de Ribes

Ho organitza: Barraques de Ribes

Dilluns 28 de juny -VIGILIA

21 h, a la Carpa Revolució

9 h, al Palmerar del GER

Concert

Esmorzar de forquilla

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Ho organitza: La Cassola de l’entitat GER

Ho organitza: Barraques de Ribes

13 h des de diferents punts del municipi

Diumenge 27 de juny

Disparada de traca aèria i repic general de campanes

11 h, a la Carpa Revolució

Ho organitza: Servei de Cultura

Sardanes i gralles

18:30 h, a la plaça de l‘Església

Ho organitza: Barraques de Ribes

Exhibicions Balls Populars i representació Balls Parlats

13 h, a la Carpa Revolució

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Vermut DJ

Ho organitza: Servei de Cultura

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

20 h, a El Palmerar del GER

Ho organitza: Barraques de Ribes

Sopar de Vigília

13 h, al Palmerar del Ger
Vermut concert amb Trópico de Capriocornio

Amb entrada anticipada. Aforament limitat
Ho organitza: Entitat Ger

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

22 h, a El Palmerar del GER

Ho organitza: La Fritel·la – Bar social entitat GER

Concert de Zebrass Marching Band
Amb entrada anticipada de 3€. Aforament limitat
Ho organitza: Entitat Ger

Bona Festa Major
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22:30 h, des de diferents punts del municipi

Concert de Festa Major amb la Chatta Orquestra

Petits espectacles pirotècnics

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Ho organitza: Servei de Cultura

Ho organitza: Servei de Cultura

23 h, a la Carpa Revolució

Entrades a https://entradium.com/es/

Concert de Vigíla. Amb Wasa en cabina

organizers/ajuntament-de-sant-pere-de-ribes

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Divendres 2 de juliol

Ho organitza: Servei de Cultura

19 h, a El Palmerar del GER

Entrades a https://entradium.com/es/

Tast d’introducció a la cervesa artesana

organizers/ajuntament-de-sant-pere-de-ribes

Ho organitza: La Fritel·la – Bar social entitat GER

Dimarts 29 de juny - SANT PERE

22:30 h, a la Plaça del Castell

07:15 h, als campanars de l’Església Toc d’Alba
11 h, a l’Església Parroquial de Sant Pere

XXXII Cicle de Música al Castell amb Les cançons

Ofici de Festa Major

Canyelles

Presidit per mossèn Fermín Martín, rector de

Ho organitza: Els Xulius CSR

la parròquia de Sant Pere amb la presència dels

Dissabte 3 de juliol

capellans de l’Arxiprestat del Garraf.

22:30 h, a la plaça del Castell

Aforament limitat

XXXII Cicle de Música al Castell amb Unity quintet

13 h, a El Palmerar del GER

amb Bill McHenry

Vermut de Festa Major i Toc de Gralles

Ho organitza: Els Xulius CSR

seran sempre nostres, amb Arnau Tordera i Magí

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Diumenge 4 de juliol

Ho organitza: La Fritel·la – Bar social entitat GER

D’ 11 h a 19 h - a El Palmerar del GER

18:30 h, a la plaça de l‘Església

Mercat de les artesanes i DJ – Betty Waxx.

Exhibicions Balls Populars i representació Balls Parlats

Col.lectiu Sidefunk

Amb entrada anticipada. Aforament limitat

Ho organitza: La Fritel.la – Bar social entitat GER

Ho organitza: Servei de Cultura

5 al 9 de juliol

Entrades a https://entradium.com/es/

22 h, a la seu de l’Entitat GER

organizers/ajuntament-de-sant-pere-de-ribes

Campionat de Truc

19 h, a El Palmerar del GER

Ho organitza: Entitat Ger

Concert amb Caïm Riba

Divendres 9 de juliol

Amb entrada anticipada

21:30 h, a la plaça del Castell

Preu: 10€ sòcia – 12€ amiga. Aforament limitat

Presentació del Monocicle 2021, amb l’actuació

Ho organitza: Entitat Ger

de La genuina banda de los melones

22:30 h, a la plaça de l’Església

Ho organitza: Els Xulius CSR
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Dissabte 10 de juliol

Dissabte 17 de juliol

21 h, a El Palmerar del GER

18 h, a “El Pati” del Centre Parroquial

Concert a la fresca amb Expensive Monkey

Concert de Jazz amb la Big Band de Sitges

Ho organitza: La Fritel.la – Bar social entitat GER

Aforament limitat.

21:30 h, a la plaça del Castell

Ho organitza: Centre Parroquial

Audició d’Havaneres, amb Barca de Mitjana

Diumenge 18 de juliol

Ho organitza: Els Xulius CSR

12 h, al Bar Entitat Ger

Diumenge 11 de juliol

Exposició Arquitectures Urbanes Artista: Mercé Abril

19 h, a “El Pati” del Centre Parroquial

Actuació: Grup cappella “Les Vinets”

Concert de Jazz amb la Big Band Sitges

Ho organitza: La Fritel·la- Bar social entitat Ger

Entrada gratuïta. Aforament limitat

Dissabte 24 de juliol

Ho organitza: Centre Parroquial

21 h, al Palmerar de l’entitat Ger

12 al 16 de juliol

Concert a la fresca amb Cerrado por derribo

22 h, a “El Pati” del Centre Parroquial

Aforament limitat

XXIV Campionat de Truc

Ho organitza: La Fritel·la- Bar social entitat Ger

Inscripcions 12 de juliol a partir de les 21h
Ho organitza: Centre Parroquial

16 i 17 de juliol
VAIVÉ - Frestival de Dansa Comtemporània
Amb entrada anticipada. Aforament limitat
Ho organitza: Entitat GER amb Junts en Acció

Aquest programa està subjecte a possibles
modificacions i/o canvis. Consulteu la versió
actualitzada
www.santperederibes.cat/municipi/culturaifestes/
festes-populars/festa-major-de-sant-pere
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RECICLOS ARRIBA AL MUNICIPI PER INCENTIVAR
RECICLATGE D’ENVASOS A TRAVÉS D’UNA WEBAPP

EL

El projecte Reciclos reforça el reciclatge correcte de llaunes i ampolles de plàstic amb premis
sostenibles i socials.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha implantat el projecte
Reciclos, una iniciativa de l’organització Ecoembes que promou
el reciclatge adequat d’envasos i plàstics al contenidor groc a
través d’una webapp. Seguint aquest sistema, els veïns i veïnes
que dipositin les seves llaunes i ampolles de plàstic de begudes
en algun dels 155 contenidors grocs que hi ha a la via pública
podran optar a premis sostenibles i socials. La iniciativa, que
ha partit d’una proposta efectuada pel grup municipal de Fem
Poble-En Comú Podem, s’implanta al municipi conjuntament
amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, en qui es té delegada la
gestió de residus a Sant Pere de Ribes.
L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha explicat que el projecte
Reciclos “és un pas més en el reciclatge a Sant Pere de Ribes.
Aquesta és una de les qüestions més importants en l’agenda
de tots els governs municipals, i nosaltres no podíem ser
menys. Per aquest motiu, ens hem afegit a aquesta iniciativa,
que ja s’està duent a terme a diferents municipis i que té
l’objectiu de fomentar la separació en origen dels envasos i
posteriorment poder tancar adequadament aquest cercle en
el reciclatge”, ha afegit l’alcaldessa.
Segons el gerent d’Ecoembes a Catalunya, Xavier Balagué,
“gràcies a Reciclos, els ciutadans compromesos amb el
reciclatge, a més d’ajudar a estalviar energia o a donar
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una nova vida als envasos, reciclant-los, ara podran també
contribuir a millorar Sant Pere de Ribes a través de les
recompenses que obtenen en reciclar. És la primera vegada
que un sistema de reciclatge uneix tecnologia i recompenses
per tal d’ajudar a reciclar més i millor. Reciclos, lluny de ser
un projecte de futur, és ja una realitat”, ha explicat.

El vicepresident de l’Àrea de Residus de la Mancomunitat
Penedès-Garraf, Jordi Bosch, ha informat que aquest ens “va
recollir i gestionar el 2020 més de 5.800 tones d’envasos.
Amb això, però, tenim encara molt de camí per recórrer
perquè als nostres municipis només recollim selectivament
el 42% dels residus que es generen”.
Contribuir amb donacions al banc d’aliments de Sant Camil
Els veïns i veïnes que vulguin optar als incentius d’aquesta
iniciativa s’han d’inscriure prèviament a la webapp de
RECICLOS (app.reciclos.com) i escanejar l’envàs que vagin a
reciclar. Entre els premis destaquen accions per millorar l’entorn
de la ciutadania del municipi com, per exemple, contribuir amb
donacions al banc d’aliments, gestionat per l’Associació de
Voluntaris de Sant Camil.
D’aquesta manera, Sant Pere de Ribes es converteix en un dels
municipis catalans que aposta per aquest sistema de reciclatge
que premia tothom qui recicli amb incentius que ajudin a millorar
el seu entorn més proper. La finalitat: fomentar la circularitat
dels envasos, és a dir, contribuir a donar-los una nova vida.
El projecte RECICLOS vol contribuir a fomentar un consum
responsable i racional d’aquests tipus dels envasos i materials
plàstics. Ho fa a través del Sistema de Devolució i Recompensa
(SDR) que, a més, estableix un límit setmanal a les llaunes i
ampolles de plàstic de begudes per les quals els ciutadans i
ciutadanes obtenen punts quan reciclin.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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SALUT

L’AJUNTAMENT OFEREIX
AITANA BONMATÍ

UNA RECEPCIÓ

OFICIAL A

La jugadora de l’equip femení del FC Barcelona i ribetana signa en el Llibre d’Honor de la institució.
L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, i
membres del Consistori han dedicat aquest dilluns una
recepció oficial a Aitana Bonmatí, jugadora de l’equip femení
del Barça, campiona de la Champions League 2020-2021
i escollida MVP de la final. L’acte ha tingut lloc al saló de
plens, on la ribetana Aitana Bonmatí ha escrit unes paraules
en el llibre d’honor de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Entre els presents hi han assistit familiars i representants de
les dues penyes barcelonistes del municipi i del CD Ribes, on
havia començat la seva carrera com a futbolista.
En l’acte de reconeixement, l’alcaldessa, Abigail Garrido, ha
assegurat que “mai com en els darrers dies havia sentit a
dir tant el nom de Sant Pere de Ribes”. Abigail Garrido ha
afegit que Aitana Bonmatí “és un referent, no només com a
jugadora, sinó com a dona que ha fet realitat el seu somni
en un món tradicionalment lligat als homes com ho és el
futbol”.
Aitana Bonmatí ha escrit les següents paraules en el Llibre
d’Honor: “Estic molt orgullosa i contenta de ser d’aquest
petit municipi del Garraf i de portar-lo al més alt, tal i
com es mereix. Ribes serà sempre al meu cor; aquí és on
comença tot”.
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Presentació del projecte Pati 14 de la Fundació Cruyff
La jugadora Aitana Bonmatí ha participat en la inauguració
de les instal·lacions del projecte Pati 14 de la Fundació
Cruyff, a l’Escola El Pi, on havia estudiat, abans de la
recepció institucional. Bonmatí ha apadrinat aquestes
instal·lacions com a ambaixadora de la Fundació Cruyff. El
Pati 14 és una iniciativa dirigida a l’alumnat de les escoles
de Primària que té com a principal objectiu motivar els i
les alumnes perquè juguin junts i juntes, facin exercici i
practiquin diferents esports.

El Pati 14 consisteix a pintar el terra del pati de
l’escola amb diferents dissenys de jocs i esports.
L’escola (alumnat i professorat) participa en el
procés d’elecció d’aquests dissenys i rebrà les
fitxes amb les instruccions per als diferents jocs
que es podran jugar. A més, la Fundació Johan
Cruyff proporcionarà jocs per jugar i treballar el
respecte, la salut, la integració, el creixement i
el joc en equip, entre d’altres, tots ells valors que
deriven de les 14 regles de Johan Cruyff. El centre
treballarà aquestes normes de conducta, que
l’alumnat haurà de seguir.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la Fundació
Cruyff promouran conjuntament la implementació
d’aquest projecte a l’Escola El Pi, prèvia signatura
d’un conveni per les tres parts. L’Escola El Pi s’ha
mostrat interessada en participar en aquest projecte
Pati 14 i, com a centre, compleix les condicions
establertes per a acollir-lo (pati pavimentat, motivació,
col·laboració, etc).
Del CD Ribes als primers equips del Barça i la Roja
Aitana Bonmatí va estar jugant amb el CD Ribes fins al
2010, quan va fitxar pel CF Cubelles durant dos anys. En
tots dos clubs era l’única noia que hi jugava. En aquest
sentit, Bonmatí és un clar exemple de clara integració de la
dona en un àmbit tradicionalment enfocat cap els homes.

La temporada 2012/2013, va fitxar amb el FC Barcelona,
aquest cop sí, com a jugadora de futbol femení. En el seu
ascens, va passar dos anys pel Cadet-juvenil i dos més pel
Barça B, abans de fer el salt al primer equip. En aquests
moments, té contracte amb el Barça fins al 2022.
Paral·lelament, ha tingut l’oportunitat de progressar en
totes les categories inferiors de la Selecció Española, fins
arribar a l’absoluta. Amb l’equip de la Roja ha viatjat,
competit i guanyat per tot el món el que l’ha permès,
segons ella mateixa reconeix, “crear vincles d’unió
amb gent meravellosa i aconseguir fites esportives que
m’acompanyaran per sempre”.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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COMENÇA LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE L’ACCIÓ
‘ELS ESPIGALLS DEL GARRAF VAN A L’ESCOLA’
Alumnat de les escoles Santa Eulàlia i Els Costerets han conegut el cicle de cultiu d’aquesta verdura
i els motius pels quals és tan apreciada a través d’un seguit d’activitats.
Les xarxes socials han començat a fer-se ressò de la
campanya de promoció del programa d’accions vivencials
Els espigalls del Garraf van a l’escola, que explica als
infants de 9 anys del municipi el cicle del cultiu d’aquesta
verdura i els motius pels quals és tan apreciada pel seu
valor nutritiu i gastronòmic. La campanya s’ha obert amb
la difusió d’un vídeo que mostra les accions dutes a terme
al voltant d’aquesta varietat de col durant el curs 20202021 amb l’alumnat de 4rt de primària de les escoles que
hi han participat. L’espigall s’ha cultivat històricament a la
comarca i des de Sant Pere de Ribes es vol donar a conèixer
als infants i a la ciutadania que encara no l’hagi tastat.
En la seva primera edició, coincidint amb el curs 2020-2021,
la iniciativa ha comptat amb la participació d’alumnat de
les escoles Santa Eulàlia, de les Roquetes, i Els Costerets,
de Ribes. Els espigalls del Garraf van a l’escola s’ha
organitzat amb el suport de la Xarxa de Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona i la col·laboració de la Fundació
Miquel Agustí, la Fundació Alícia, Node Garraf, la Xarxa
Productes de la Terra, l’Associació Espigalls del Garraf i els
productors Sínia Pujadas i Sínia Sant Gervasi, en el marc del
Pla de Salut Integral de Sant Pere de Ribes. El curs vinent,
el programa comptarà amb la participació de les escoles Els
Costerets i El Pi, de Ribes, i les escoles Santa Eulàlia i les
Roquetes, de les Roquetes.
Conjuntament amb el programa de desenvolupament
sostenible Parc a Taula, promogut per la Diputació de
Barcelona, l’alumnat ha pres part en activitats que queden
recollides en els audiovisuals que es difonen a través de les
xarxes socials i que s’han dut a terme durant la temporada
de consum de l’espigall (d’octubre a març). A través de les
imatges, es pot veure com els nens i nenes planten espigalls
als horts de les escoles i escolten la veu de les pageses que
els cultiven, i com aprenen les característiques nutricionals
dels espigalls i participen en un taller de cuina on han après
tota mena de receptes. En el marc d’aquesta iniciativa,
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també s’ha lliurat a l’alumnat participant el conte La col
màgica. Els secrets dels espigalls del Garraf.
Impulsar el binomi salut i natura
El programa Els espigalls del Garraf van a l’escola permet
impulsar el binomi salut i natura, posant en valor el projecte
del Parc del Garraf de millora i reintroducció de l’espigall
dins del seu territori. D’aquesta manera, s’introdueix
l’alumnat en valors d’alimentació saludable i de proximitat
i en el coneixement de productes agroalimentaris que
destaquen per la seva innovació i qualitat.
Aquesta és la segona de les accions que es promouen a
través de les xarxes socials sota el paraigües de la marca
Sant Pere de Ribes Municipi Saludable. La primera, iniciada
el mes de març passat, ha promogut els banys de bosc, una
pràctica generadora de salut a través de la connexió amb la
Natura, que es duu a terme al Parc del Garraf i que té com
a finalitat millorar el benestar, alleujar l’estrès i fomentar el
repòs. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la Diputació de
Barcelona han posat en marxa la marca Sant Pere de Ribes
Municipi Saludable com una aposta per definir i potenciar
un nou model de municipi que promou els beneficis del
territori vers la salut i el benestar social.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

OBREN D OS EXPEDIENTS SANCIONADORS PER ABOCAMENTS INCONTROLATS
AL POLÍGON DE LA VILANOVETA I A CAN LLOSES-CAN MARCER
La Policia Local ha aixecat 107 actes per infraccions a la via pública de gener a maig de 2021,
que representen un 60% més respecte de les registrades en el mateix període de 2020.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert dos
expedients sancionadors per abocaments il·legals de
deixalles localitzats, respectivament, al polígon de la
Vilanoveta i a la zona de contenidors de la urbanització
de Can Lloses-Can Marcer. La col·laboració entre
agents cívics i Policia Local ha permès identificar les
persones que han admès ser autores de part dels
abocaments, a partir de bosses i capses de cartró
aparegudes en què hi figuraven com a destinatàries.
L’increment de deixalles a la via pública fora d’horari
i lloc suposa un sobrecost econòmic en el servei
de recollida, motiu pel qual és responsabilitat de
la ciutadania evitar conductes incíviques com els
abocaments incontrolats, que perjudiquen el medi
ambient i malmeten la imatge del municipi.
La Policia Local ha aixecat 107 actes per diverses
infraccions a la via pública de gener a maig de 2021,
el que representa un increment del 60% respecte de
les registrades en el mateix període de 2020.

L’Ajuntament apel·la al civisme de la ciutadania, alhora
que recorda que si es detecten conductes incíviques
cal avisar la Policia Local al 93 896 73 37. Les trucades
s’atendran amb la màxima confidencialitat.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

Ronda de can Macià (Ribes)
Can Macià era una casa senyorial que hi havia al
carrer dels Pins de la urbanització “Los Viñedos”, al
sud del nucli de la població de Ribes. La ronda de
can Macià, però, no es troba a la urbanització sinó
a l’altra banda de la riera, a les darreres cases del
nucli de Ribes.
Tots els carrers de la urbanització de can Macià
porten noms d’arbres o de plantes: carrer dels
Garrofers, Xiprers, Tarongers, Mimoses, Oliveres,
Ametllers, etc.
Hem trobat algunes dades històriques de la masia
a l’Arxiu Municipal. En el padró municipal de 1824
vivien a can Macià Josep Font i Casas i Gertrudis
Urgellès, els seus fills i l’àvia. Anys més tard, al
padró de 1857, hi consten també dos mossos i una
criada.
Segons el “Libro de Apeo” de 1847, la finca de
can Macià comprenia 27,29 jornals sembrats
(possiblement alguns de vinya), 4,25 jornals de
garrofers i 0,25 d’hort de secà.
A principis del segle XX el propietari era Joaquim
Cuyàs, casat amb Mercè Marfull, matrimoni
resident a Barcelona. Els anys 1917 i següents va
ser masover en Josep Ricart i Rovira, que va ser el
primer alcalde rabassaire que hi va haver a Ribes.
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Vista de Ribes dels anys 1930 des de la carretera de
Sitges prop del pont de la riera de Jafre. A l’esquerra es
veu can Macià i al fons l’església de Ribes (detall d’una
postal del temps de la II República).
A la guerra civil espanyola es va instal·lar a Ribes
un dels caps del V Cos de l’Exèrcit Popular de la
República, el tinent coronel Enrique Líster, a la casa
anomenada El Mur, prop d’on ara hi ha els Camils.
Des del Mur es dirigien les Divisions 11ª, 45ª i 46ª
de la batalla de l’Ebre. Algunes cases i masies van
ser confiscades per l’exèrcit republicà, entre elles
can Macià, on hi havia l’escola de comissaris i s’hi
allotjaven oficials de l’exèrcit. Per això els últims
dies de la guerra l’aviació franquista va tirar tres
bombes sobre la masia, però van esclatar lluny i no
van provocar danys. .

Carrer de Torres Quevedo (les Roquetes)
A les Roquetes trobem alguns noms de carrers
dedicats a científics i inventors com Thomas A.
Edison, Narcís Monturiol o Leonardo Torres Quevedo.
Leonardo Torres Quevedo va ser un enginyer de
camins que va dissenyar alguns aparells com
transbordadors, dirigibles i ràdios que permetien
teledirigir altres aparells. Va néixer en un poblet de
Cantàbria l’any 1852 i va morir a Madrid als 83 anys.
Era fill d’un enginyer que treballava a Bilbao en una
companyia de ferrocarrils. Va estudiar batxillerat en
aquesta ciutat i dos anys a París, per completar els
estudis, fins que l’any 1870 la família es va traslladar
a Madrid. En aquesta ciutat va estudiar la carrera
d’enginyer de camins a l’Escuela Oficial del Cuerpo
de Ingenieros de Caminos.
Acabada la carrera, va començar a treballar a
la mateixa empresa on treballava el seu pare.
Temps després va començar un llarg viatge per
diversos països d’Europa per conèixer els avenços
científics i tècnics del moment. Acabat el viatge,
s’instal·la a Santander i inicia una activitat d’estudis
i d’investigació que va durar molts anys. Es va casar
amb Luz Polanco, amb qui va tenir vuit fills. El 1889
s’instal·la a Madrid i anys més tard ingressa a la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Mica en mica el seu enginy el va portar a demanar
patents d’alguns invents que havia realitzat. El 1902
presenta una memòria amb un projecte de globus
dirigible a les acadèmies de ciències de Madrid
i París. Anys més tard, durant la Primera Guerra
Mundial (1914-1918) les seves patents de dirigibles
van ser utilitzades per francesos i anglesos contra
els zèppelins dels alemanys.

L’enginyer Leonardo Torres Quevedo (1852-1936),
inventor de dirigibles, de transbordadors i del control
per ràdio.
va fer a la seva finca de Molledo a Cantàbria, on va
muntar un telefèric per a una persona mogut per una
parella de vaques. Més tard va fer altres models,
aquests ja amb motor elèctric, i el 1916 construeix la
seva obra més coneguda, un transbordador muntat
sobre cables prop de les cascades del Niàgara entre
Estats Units i Canadà. El va muntar una empresa
espanyola dirigida per Leonardo Torres i actualment
encara es troba en servei.
Com que va viatjar molt, va ser un ferm partidari de
l’ús de l’esperanto com a llengua internacional.

El 1903 patenta el telekino, un aparell de ràdiodirecció
capaç de transmetre ordres per ràdio a un vaixell en
miniatura, a un dirigible, etc. És el precedent dels actuals
aparells teledirigits (cotxes, vaixells, avions, míssils...).
Una altra de les seves aportacions van ser els
transbordadors i telefèrics. Els primers assaigs els
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FESTIVAL FI DE CURS JOPIL RIBES
Dansa & Fitness 2021

Alegria, màgia, il•lusió...i moltíssimes ganes que arribi el diumenge 20 de juny.
Ha sigut un any ple de canvis, reptes, inseguretats, esperança, paciència, nervis,
angoixa.
Mai haguérem pensat que poguéssim adaptar-nos a aquesta situació i crear noves
formes de viure la dansa. Estem molt contents de poder celebrar per fi, el nostre Fi
de curs com es mereixen els nostres alumnes, aquells que han estat amb nosaltres
durant tot aquest any tan atípic i que hem superat amb molt d’èxit.
Gràcies a ells ens hem reinventat i hem aconseguit superar qualsevol obstacle
sense deixar de ballar.
Així que, amb les mesures de seguretat oportunes i tot el que calgui fer, esperem
el diumenge 20 de juny per mostrar al nostre estimat públic tot el que hem treBallat i superat cadascú de nosaltres.

On? Al Teatre del Centre Parroquial.
A quina hora? Hi ha dues sessions, una a les 10:15 i un altre a les 12:00.
On puc aconseguir el tiquet? Un cop totes les famílies tinguin els seus tiquets obrirem les entrades per públic de fora,
a la taquilla del Cinema o a Entrapolis.com, si vols venir, estigues atent a les nostres Xarxes Socials.

Agraïm a les famílies, alumnes, mestres, Centre Parroquial i tothom que hagi posat la seva energia en fer-ho possible.

Gimnàs Sport Ribes torna a la competició amb pluja de medalles
El passat dissabte 15 de maig i amb 22 alumnes desplaçats,
Gimnàs Sport Ribes va competir a l’Open Internacional
de Taekwondo «Ciudad de la Ceràmica» de Castelló.
Aquesta competició va comptar amb prop de 1000
participants d’equips de tota Espanya i també
amb algun de França. Un bon nivell de competició
i 9 pistes a disposició dels esportistes dins del
programa “Castellón Escenario Deportivo”.
En aquesta competició es van assolir 4 medalles d’or,
8 medalles de plata, 5 medalles de bronze. També el
premi al 3r millor equip infantil, el 2n premi al millor
club en categoria sènior-màster i el 4rt premi a la general
per equips.
Han estat uns temps difícils pel club, ens explica l’Andreu
director i entrenador del centre, per mantenir els nivells
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d’entrenament i no perdre l’ànim. Però gràcies a la
constància, la persistència i la il·lusió que ens mou com a
club hem pogut tirar endavant amb molta força. Força que
ha donat els seus fruits.

Experts de Champions
Per fi, després de mesos i mesos, pot tornar a asseure’s a la barra
del bar, demanar una cervesa i començar a opinar de qualsevol
tema que es presenti: futbol, política, música, cinema, cotxes,
gastronomia, famosos...
Recuperar el seu lloc prominent el fa molt feliç. Mentre ha durat la
prohibició d’asseure’s a la barra, ha patit molt per no poder dirigirse a la minsa clientela de l’establiment des
d’una tribuna com cal. Ho havia de fer des
d’una taula mal situada. Per fi ha recuperat
el seu púlpit des d’on pot opinar de tot,
amb gran convicció.
Aquest és un erudit de barra que podem
trobar amb molta facilitat, perquè
pràcticament cada bar en té un. És
més preocupant, però, la quantitat de
presumptes qualificats que pul·lulen per
emissores de ràdio o platós de televisió.
I és que estem voltats d’experts. Qualsevol
esdeveniment amb certa rellevància que
aparegui als mitjans de comunicació
sempre serà observat, tractat i debatut per
algun expert. Hi ha entesos de totes les
matèries que ens puguem imaginar i quan
aconsegueixen que els titllin d’experts,
ja poden opinar, a tort i a dret, de la seva
matèria i, per què no, de qualsevol altra.

Resulta que existeixen els END (Expertos Nacionales Destacados)
—no sé què deuen haver fet per destacar-se— que no contents de
donar l’opinió i la tabarra per les espanyes, ara poden acollir-se al
Programa de Expertos Nacionales en las Instituciones Europeas
convocat per la Representación Permanente de España ante la
Unión Europea (RPEAUE), a través de la Unidad de Apoyo para la
presencia de españoles en las Instituciones
de la Unión Europea (UAPEIUE) per tal de
desenvolupar la seva activitat professional
a les Institucions, Organismes i Agències
de la Unió Europea.
Segons els convocants, això permet
que s’asseguri i millori la presència
d’espanyols a les institucions, la qual
cosa reverteix sens dubte en assegurar i
millorar la posició d’Espanya a la Unió
Europea, un dels eixos fonamentals de
la política exterior espanyola. Insisteixo,
això ho diuen ells.

Podríem dir que l’opinador de barra juga a categoria regional i el
del plató competeix a la lliga nacional de primera divisió. Però
ara, els més capacitats ja poden aspirar a jugar la Champions!

Segueixo. La selecció d’aquests Expertos
Nacionales Destacados serà comunicada
posteriorment a la Dirección General
de Integración y Coordinación de
Asuntos Generales de la Unión Europea
(DGICAGUE) de la Secretaria de Estado
para la Unión Europea (SEPUE), a fi d’obtenir la confirmació
de l’acord i l’autorització definitiva pel trasllat dels experts
escollits a la institució que correspongui, novament a través de la
Representación Permanente (Unidad de Apoyo para la presencia
de españoles en las Instituciones de la Unión Europea).

Això que ara us explicaré jo no ho sabia fins avui, cosa molt
natural perquè, com sabeu, jo no soc cap expert.

P. D. Perdoneu el guirigall, però estic marejat de pensar en la
quantitat d’experts i no tant experts que suquen en aquest batibull..
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COL·LABORADORS
Administració
Comunitats
CIA & CO
Ctra. dels Cards, 56 local-d
93 896 45 83
Administració
Loteries
Loteria Lucas
Torreta, 36
93 896 48 26
Loteria La Dragona
Av. Cid Campeador, 29
93 814 36 20
Adrogueries Pintures
Versailles Pintures
Lluís Companys, 54
93 896 01 69
Versailles Adrogueria
Pl. Centre, 8 - Nou, 4
93 896 14 22
Pintures Garraf
Av. de la Terrosa, 14
93 814 33 54
Advocats i
Consultors
Antoni Fàbregas
c/ Jaume Balmes, 70 - Baixos
93 896 18 65
Miquel Cuadras
Sant Pere, 14
640 396 382

Alu-art
Cristòfol Mestre, 33
93 896 11 47/620 961 304
Pere.com
Carles Buïgas, 60 - L-5
629 794 900
Animals de
companya
Mascotes Ribes
Lluís Companys, 87
93 896 56 50
Assessories
Assegurances
Solgem Empresistes
Balmes, 83 1er
93 896 49 04
Ass. Farreras
Crta. de Sitges,
53-63 Local 8
93 896 17 06
Ass. St. Pere de Ribes
Crta. dels Cards, 56
93 896 16 46
O. Tècnica Ass. Ribes
c. Ildefons Cerdà, 9 baix.
93 896 27 19
Bresco Marin Ass.
Sant Jordi, 19-21
93 814 45 78

Autoescoles
Vilafell
Plaça Llobregat, 6
93 893 42 48

Carnisseria
Xarcuteria
Xarcuteria Pilar Tomás
Ildefons Cerdà
Ctra. dels Cards
93 896 07 07

Alumini-Vidres- Ferro
Alum-Metall
C.Cial. Oasis local 65
93 894 07 58 - Sitges
Aluribes
Dr. Marañón, 19
93 896 11 81-677 575 258

Cellers
Celler de Ribes
Nou, 19
93 814 64 38
Celler de Can Pagès
Les Torres, 11
93 894 24 43

42

L’Altaveu nº 166 any 2021

Centres Mèdics i
Teràpies
L’Acadèmia
c.Cervantes, 26 B
93 896 25 48
Omegando
Psiconeuroinmunologia
i Auriculomedicina
649 979 838
Centres de dansa,
Gimnàs i
Arts marcials
Gimnàs Sport Ribes
Ctra. de Sitges, 85
606 403 225 - 606 405 583
M&G Cuerpo y Mente
Ildefons Cerdà, 58-60
93 896 29 43-678 702 100
Jopil
c/ Torreta, 25
93 896 03 94
Centre de Reeducació,
Logopeda i Psicologia
Dolors Zapater
C/ Major, 75
93 896 19 40
Clinica Dental
Ribes Dental
Jaume Balmes, 74-76 Bx
93 896 43 87
Coach Personal
Eli Castell
648 693 759
Construccions i
Reformes
Hermanos Jorquera
Cervantes, 21 Local
93 896 12 79

Constr.
Vidal Alsina S.L.
Av. Josep i Pere Jacas, 44
93 896 31 43
636 054 254
Construccions Ral
Jesús, 12
93 896 27 05
Ribes Roig
Carretera de Sitges, 61
93 896 31 11
Rovira
639 839 412
Reformes Xpress
639 219 135
Alvid
Lluís Companys, 96 B-1ª
93 816 58 48
Desballestament i
Ferralla
Juan Ramírez e hijos
Av. Les Roquetes, 4
93 893 45 57
Electricitat – Aigua Gas i Climatització
Jaume Font
c. Pep Ventura, 59-61
c. Torreta, 46-48
93 896 01 96
Toninstal
c. Lluís Companys, 45 B
93 896 09 53
Instal.lacions
A.Huete
C. Cervantes, 23-26 local c
93 896 30 55
Frederic Sánchez
677 225 313
Torve C.B.
Crta. Sitges, 85 local 5
93 896 02 42
Jordi Mollà
689 177 694

Jordi Puig Font
Ctra, de Sitges, 23
93 896 01 47
Electrònica i
Electrodomèstics
Electrònica Rius
Carrer Nou, 34
93 896 07 43
Tecninova
Ildefons Cerdà, 17
93 896 59 57 - 680 262 555
Electodomèstics
Fonoll
Ctra. de Sitges, 42
93 896 02 72
Rambla Samà, 7
93 893 25 01
Vilanova i la Geltrú
Escoles - Bressol Idiomes
L’Acadèmia
c.Cervantes, 26 B
93 896 25 48
Bon Aire
Crta. Sitges, 83
93 896 32 81
Bel Air
Crta. C246 km. 42
Vilanoveta
93 896 22 67
Speakeasy
Ctra. dels Cars, 30 - E
93 896 10 54
C. d’Estudis Armonia
c.Cervantes, 16
93 896 00 88 - 619 809 603
Estètica i
Perruqueries
Hidalgo
Calderón de la Barca, 6
93 896 32 75
M&G Cuerpo y Mente
Ildefons Cerdà, 58-60
93 896 29 43-678 702 100
Corte&Cambio
c/ Torreta, 37
93 158 45 96-656 850 942

Farmàcies
Gonzalvo
Crta. Sitges, 53
93 896 19 17
Tomàs Lloret
c/ Idefons Cerdà, 54
93 896 40 00
Miret Mestre
Plaça Marcer, 1
93 896 35 79
Busquets
Lluís Companys, 72
93 896 38 25
Farmàcia Pascual
Av. Catalunya, 10
93 893 24 87
Farmàcia del Mercat
Roger de Flor, 100-104
93 814 39 33
Ferreteries
Optimus
Ferreteria Aleix
Lluís Companys, 120
Ildefons Cerdà, 38-44
93 896 22 74
Finques
Immobiliàries
Kasa & Home
Torreta, 36
93 896 34 44
Finques Terramar
Carretera de Sitges, 23
93 896 21 58
Ribes Roig
Carretera de Sitges, 61
93 896 31 11
Finques La Fita
C/ Sant Pere, 14
93 896 28 11
Finques Montmar
Ctra. dels Carç, 43
93 896 08 76 - 696 962 264
Floristeries i
Jardineries
Gonflor
c. Ajuntament, 3
93 896 05 76

Fotografia
Ninfa
c. Onze de Setembre, 20
93 896 48 41
Fusteria
Fusteria Roma
Cristòfol Mestre, 37
93 896 37 71
Herbolari i
Productes
Naturals
Natura
c. Lluís Companys, 54
602 222 523
Impremta Digital,
Arts Gràfiques
i Retolació
Libel.lula
679 674 247
Informàtica
Newton’s
Pep Ventura, 55
93 896 38 20
Hort Gran, 16 – Sitges
93 811 09 79
Joieries-Rellotgeries
M. Fortuny
Crta. de Sitges, 41
93 896 34 94
Llibreries
Papereries
Ninfa
c. Onze de Setembre, 20
93 896 48 41
Gabaldà
Pl. de la Vila, 8
93 896 02 51
Mercat Municipal
La Sínia
Mercadona
Bar del Mercat
93 893 76 22
Carnisseria Encarna
626 946 844
Xarcuteria Soto
669 363 210
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Aviram Pit o Cuixa
670 890 836
Peix i Marisc J. Carles
646 645 537
Parafarmàcia La
Sínia
93 797 76 16
Sushi
Local-2
La Meiga
Das Empanadas
Parada 9
Moda y
Complementos
Bimba
Matalasseria
Busquets
Dr. Marañon, 13-15
93 896 02 47
Mudances
Mudanzas M.M
619 642 896
Òptiques
Ribes Òptics
c/ Nou, 18
93 896 30 61
Pastisseries
Fleques
SN Serarols Nin
Lluís Companys, 53
93 896 07 09
San Onofre
c/ Torreta, 33
664 520 583
Ctra. de Sitges, 47
93 896 25 74
Horno San Onofre
c/ Mas d’en Serra, 13
Tel. 664 520 706
c/ Cid Campeador, 18
Tel. 664 520 711
c/ Brenguer IV, 1
Tel. 664 520 528
c/ Barcelona, 56
Tel. 93 814 13 11
La Pubilla
c/ Àngel Guimerà, 71
93 814 99 86

43

Peixateria
Núria
c/ Balmes, 29 93 896 04 51
Ildefons Cerdà, 56
689 801 368
Chelo&Jess
Ctra. de Sitges, 8
93 896 02 11- 672 654 993
Persianes i
Tancaments
Grup-7, Persianes
i Automatismes
Av. Josep i Pere Jacas, 38
93 896 38 54
607 248 350
Grup-7,
Ramon Torné
Carrer de Sitges, 88
93 896 25 47
617 420 246
Planxa/Pintura
d’automòbils
Taller H2M
Eduard Maristany, 39
93 896 22 20
Plats preparats
La Meva Cuina
c. Sant Pere, 18
93 896 31 08
Especial Pollastre
Ildefons Cerdà, 26
93 896 28 23

Els fogons d’en Senén
C/ Torreta, 30 - local C
(Ctra. dels Cards)
93 896 15 41

Sabateries
Nou Style
C/ Nou, 17
679 496 247

Podologia
Centre de Podologia
Anna Simó
Pl. del Centre, 2
93 896 24 06

Serralleries
Serralleria Ros
653 947 984

Publicació local
L’Altaveu
laltaveu@laltaveu.com
93 128 41 14
Publicitat
Pin.Ups Publicitat s.l
93 128 41 14
Restaurants
Cervantes
Cervantes, 28
93 896 29 87
Can Lloses
C/ Milà s/n Urb. Can Lloses
93 896 07 46
Shanghai
Cervantes, 37
Reservas: 93 896 43 26
Roba Dona,
Home i Nens
Nou Style
C/ Nou, 19
679 496 247

Serveis
Oh Desaigües
649 52 12 63
Prad Garraf
631 195 371
652 675 356
Supermercats
Bon Area
Ctra. de Sitges, 77
93 676 76 52
BonÀrea
Av. Mas d’en Serra, 14
93 688 57 99
Vitem&Co
Ctra. dels Cards, s/n
93 896 30 78
Tallers reparació
d’automòbils
J.M.R. 2000
Av. Josep Pere Jacas,36
93 896 22 36
Ramon Milà
c. Major, 33
93 896 08 80

Taller Baldrich
c/ Cervantes, 20
93 118 93 66
Taller Sant Pere
Automoció
c/ Pep Ventura, 57
93 115 03 10
Rapid Cars
c/ Murcia, 87-89
93 814 97 01
Autotaller Molina
c/ Sagunto, 8
93 814 19 34
Tarot
Lectures de Tarot
Vallpineda - 636 173 737
Tendals
Busquets
Dr. Marañon, 13-15
93 896 02 47
Toldos Melgosa
c/ Miguel Angel, 45-47
93 814 19 60
Veterinaris
Centre Veterinari
Sandy
Crta. de Sitges, 75
93 896 21 86
Ribes Vet
Jaume Balme. 87
93 896 10 03

M OLTES GR À C I E S A TOT S

Anuncia’t 655 960 320
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