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editorial
La Festa Major de Sant Pere fa esclatar l’estiu a Ribes. Balls
i foc transformen carrers i places en un paisatge ple de fum
amb olor de pólvora, disfressat de tots els colors dels balls i
dimonis i amb so de gralles, timbals, i petards. Les persones
actuen en un escenari que coneixen del dia a dia, però que
no sembla el mateix .

Coordinació

Cristina Perelló

Disseny i Maquetació

Gairebé tothom hi participa i gaudeix de la festa d’una manera
o d’una altra.

Xavi Colom
MACS

El programa de festa ha estat un èxit, tant la portada com
la separata ”100 anys del Redós“. Un cop més s’ha de
reconèixer la masiva participació de comerciants i empresaris
de Ribes que a través de les seves col.laboracions fan realitat
el nostre programa de festes de cada any, que s’edita amb
molta cura i qualitat, on tots els que hi treballen ﬁlen molt prim
perquè surti bé.

Fotograﬁa
MACS

Imatge portada
Can Ramonet
Redacció

No només de festa major viu l’home. Per tant, i a peu, anirem
a Núria des de Ribes amb la Lluïsa i la Carme, dues persones
amb reptes molt interessants.

Núria Pujol
Josep-Lluís Palacios
Cristina Perelló

Viatjarem a França practicant turisme ﬂuvial, viure en un petit
vaixell pot ser una opció diferent per passar les vacances.

Col.laboradors

Josep-Lluís Palacios
Salvador Perelló
Mercè Garcia
Núria del Campo
David Puertas
Pepita Rosell
Miquel Fraire
Xavier Miret i Mestre
Lluïsa Laguna
Carme Rodriguez
Elvira Gonzalez

En Xavier Miret i Mestre ens acosta a les tradicions de la
nostra vila com El Ball Parlat de les criades de Ribes.
Aquest número de l’Altaveu augmenta amb quantitat, ﬁns
a 4.000 exemplars sortiran al carrer perquè ningú es quedi
sense, per sort cada cop som més els que llegim l’Altaveu.
És això el que ens fa continuar treballant amb il·lusió .
Un cop més us recordem que ens podeu fer arribar tots
aquells articles, escrits o inquietuds a laltaveu@laltaveu.com,
volem seguir sent L’Altaveu de tots.
Ens retrobem el setembre, bones vacances.
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per Miquel Fraire

I M P R E S S I O N S D ’ U NA F E S TA
És ben sabut que per als ribetans no hi ha cap manifestació
popular més sentida i interioritzada que la de Sant Pau, escaiguda
a principis d’any. Però el temps agradable de l’estiu convida a
la celebració, i també és d’aquesta manera com els visitants
esporàdics i els nouvinguts establerts recentment comencen a
assaborir els encants festius de la vila i s’inicien en la necessària
integració sociocultural. I als ribetans “de tota la vida” també els
abelleix de sortir i escampar per tot arreu la gran vitalitat amb
què compten. Passada ja la Festa Major de Sant Pere i consumides les energies que tots hi hem destinat ens plau de fer-ne
balanç crític, que no té altra intenció que estimular el debat públic
i suggerir possibles millores. A tal efecte, aquesta publicació us
proporciona el relat pormenoritzat dels esdeveniments que han
constituït un festa major modesta però correcta (en comparació
amb l’exhuberant Sant Pere de l’any passat).
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Per estricta cronologia, el
primer acte de què donarem
referència és la presentació de
la separata del programa de
Festa Major, que es va fer un
cop més a la Biblioteca Manuel
de Pedrolo. D’acord amb la
tònica de resseguir les efemèrides relacionades amb la història de la població, enguany el
treball s’ha dedicat al centenari
del Redós de Sant Josep i Sant
Pere. Ha estat obra dels investigadors Carles Miret i Gerard
Coll, els quals es van alternar
a comentar de manera molt
amena els aspectes més rellevants de la recerca que han dut
a terme sobre aquesta institució
ribetana tan vinculada amb la
Festa Major d’estiu. L’acte va
comptar amb la presència de
membres del seu Patronat i va
estar convenientment presidit
per la col·lecció fotogràﬁca
deguda a Xavier Corella, que
il·lustra aspectes de la ingent
tasca que durant gairebé un
segle han exercit les monges
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darderes (així se les coneix a
Ribes) en el context de l’antic
hospital.
Com no podia ser d’altra manera, la presentació va anar a
càrrec de la primera autoritat
cultural del poble, l’hermosa
cabellera de la qual va tornar
a lluir precisament a la mostra
que cada any per Sant Pere
els balls populars infantils ofereixen a l’esmentat Redós. Cal
suposar que això respon a una
astuta distribució de les tasques representatives del con-

sistori, atès que
- amb singular
complementarietat - a tots els
altres actes que
exigien protocol
hi van assistir alcalde i demés
regidors, els quals a la vegada
no haurien pogut atansar-se a
la biblioteca Manuel de Pedrolo
per problemes d’agenda
política (val a dir que
amb
excepcions
com la del primer
tinent
d’alcalde,
que havent estat
molts anys regidor de cultura
ens consta
que és un
b o n
apassionat de
la Festa
Major
i no
s ’ h o
v a
voler perdre... també hi era el regidor de
cultura de les Roquetes, en una
encertada deferència cap a una
de les més notables festes del
municipi en conjunt).
Havent deixat enrere els dos
dies forts de la Festa Major,
els actes d’homenatge per al
centenari del Redós tindrien
continuïtat el divendres, 30 de
juny en què s’hi va celebrar la
Diada Commemorativa, juntament amb la col·locació de
la primera pedra del nou ediﬁci, que n’amplia
les actuals

instal·lacions.
Pel que fa a l’apartat dels balls
tradicionals, tot i que encara no
surten totes dues parelles de
gegants (des d’aquí encoratgem la colla a prosseguir amb
els seus intents de refer-se),
hem assitit a un increment dels
elements tradicionals que conformen les actuals cercaviles:
donem la benvinguda al nous
ball de bastons femení i ball de
panderetes gran.
Arribats a aquest punt no podem fer altrament que evocar
la memòria d’en “Lico”, membre de la colla encarregada de
l’emblemàtic Drac de Tres Caps
que lamentablement va morir
ara fa un any en plena cercavila
de vigília a la tarda, com aquell
qui diu en acte de servei. Va ser
un accident especialment colpidor, no menys desgraciat que
si s’hagués produït en circumstàncies normals però sí especialment tràgic
per tal com succeïa en ple èxtasi de la festa
i va signiﬁcar
un fort contrast
entre
l’alegria
de l’entorn i la
tristor del fet. En
aquell moment
al desaparegut
company se li
va tributar un
homenatge molt

½Ì>ÛiÕÊ¨Ê£ÇÊ>ÞÊÓääÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊäÎ

encertat amb una cercavila de
després del castell de focs respectuosament silenciosa, malgrat la presència de les bèsties
de foc i els grups de música.
Un any després, les cercaviles
de balls i entremesos populars tornen a omplir els carrers
de gresca. Si bé ningú no ha
oblidat aquella tragèdia, ¿quin
millor record per a un genuí
militant de les festes ribetanes
que continuar conreant les tradicions del poble?
D’altra banda hem de lloar que
enguany el capritxós temps
estival no ens obsequiés amb
aquells estirabots plujosos
propis de l’època que, amb violència tan sobtada com ràpida,
descarreguen tot provocant una
retirada general per acabar
augmentant la sensació de
xafogor. La calor apretava
de valent, però les cercaviles varen resultar ﬂuïdes i
ben concorregudes, tant per
als participants com per al
públic que s’hi aplegava.
A propòsit de les incle-
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mències
meteorològiques,
l’actuació de Pallassos sense
Fronteres s’havia anat postposant periòdicament a causa
de l’infortuni climàtic des que,
anunciada primerament dins la
Festa Major de Sant Pau, es va
haver de suspendre pel temporal d’aiguaneu que (ho recordeu?) va assotar durant aquells
dies tota la costa de ponent.
Ens alegrem que ﬁnalment
s’hagi pogut dur a terme per
a més goig de la canalla, que
segons sembla va restar embadalida davant les evolucions
dels actors. Fidel al tarannà de
la companyia que el porta a escena, l’espectacle Una escola
de nassos va destil·lar per tots
cantons professionalitat teatral,
bona connexió amb el públic a
qui va destinat (hom assegura
que el més exigent de tots!) i
elements per a la conscienciació al voltant de les problemàtiques socials.
Ben diferent ha estat la sort
d’un dels plats forts anunciats
al programa d’aquesta Festa Major,

que havia de ser l’alçament
d’un globus aerostàtic dins la
cistella del qual tothom qui ho
desitgés podia pujar (prèvia
cua quilomètrica, això segur!).
És una experiència inoblidable contemplar des del cel tot
el paisatge que els ulls poden
abastar, i la curiositat general
garanteix que aquesta modalitat d’actes acaben essent
molt exitosos. L’activitat hauria
tingut lloc dissabte, 1 de juliol
a l’esplanada del Pont de la
Palanca si no fos perquè, a
parer de l’empresa organitzadora, el fort vent que s’havia
girat de cop i volta impedia que
l’artefacte volador gravités amb
garanties de seguretat. No cal
que ens en lamentem més, al
capdavall aquestes coses passen i un famós i relativament
proper governant ja es va esclamar amargament que “no havia
conduït les seves tropes a lluitar
contra els elements”. Tan sols
convé insistir-hi perquè no es
caigui en les nefastes costums
de la qüestionada i qüestionab
le empresa d’aviació estatal,
que mai no es digna a notiﬁcar
al sofert viatger la modiﬁciació
i/o suspensió dels vols.

es van efectuar els preceptius
balls d’orquestra. Per segon cop
consecutiu han tornat a mantenir l’alt nivell a què estan avesats els veterans de les festes
ribetanes. La Banda del Drac i
Aquàrium posarien música ballable durant la nit de la vigília,
en allò que es coneix com “ball
de l’empalmada” (i cal suposar
que van fer bé la seva feina,
perquè a la cercavila matinal de
l’endemà la ressaca feia estralls
entre els membres de les colles
participants). L’endemà a la tarda va ser la jove i prometedora
cobla-orquestra Cristian & Doménech l’encarregada d’enﬁlar
el típic concert, que més tard i
havent sopat tocaria per al Gran
Ball de Festa Major. En conjunt,
bona aﬂuència de públic i
barrila assegurada durant
els dos dies centrals de celebració.

La Diada Castellera, esdevinguda a la Plaça de la
Vila, va tornar a tenir com a
protagonistes la Colla Jove
dels Castellers de Sitges i
els Bordegassos de Vilanova. A diferència de l’any
passat la jornada va transcórrer plàcidament i sense
Aquesta vegada el centre neu- incidents remarcables, i les
ràlgic per a la pràctica totalitat colles convidades varen podels actes organitzats s’ha si- der descarregar la majoria
tuat exclusivament a l’escenari de castells del repertori que
de la Plaça Marcer, que és on d’antuvi s’havien proposat.
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Novament acollit per la Plaça
Marcer, l’acte que va posar punt
i ﬁnal a la Festa Major va ser
la Mostra de Balls Parlats del
Penedès el passat diumenge,
9 de juliol. Si voleu saber més
coses sobre aquest gènere
del teatre popular podeu llegir
l’excel·lent article que n’ha
fet l’historiador Xavier Miret
i que publiquem en aquest
mateix número. Qualiﬁcarem
la convocatòria d’èxit rotund, ja
que l’espectació que va aixecar
era màxima. En conseqüència
a la Plaça Marcer, que per cert
oferia un aspecte immillorable,
no s’hi cabia de gernació
congregada. Els assistents
van poder gaudir de tres
representacions, que citem
per ordre: el Ball de Malcasats
de Vilafranca, el Ball de les
Criades de Sitges i el Ball de les
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Gitanes de Vilafranca, tots tres
acompanyats respectivament
per
les
seves
habituals
formacions musicals de l’Escola
de Grallers de Sitges (els dos
primers balls) i dels grallers
Flor de Violeta. Després d’una
breu cercavila introductòria
encerclant la Plaça Marcer,
el nostre benvolgut i constant
“speaker” va presentar els
balls convidats tot invitant els
assistents a deixar-se portar
per l’encant d’aquestes peces,
a mig camí del ball popular i el
teatre de carrer.
Esperem que amb aquesta
magníﬁca
cloenda
s’hagi
contribuït a esperonar els
ribetans en la recuperació de
molts balls populars que encara
dormen dins el bagul de l’oblit.
Visca la Festa Major!

El bon menjar

Crema de tomáquet i pèsols
amb pernil ibèric
Ingredients
per a 4 persones:
7 tomàquets madurs
2 cebes
50 gr d’arròs
600 gr. de pèsols
2 porros
3 dents d’all
2 patates
8 talls de pernil ibèric
Aigua
Oli d’oliva verge extra

ELABORACIÓ:

Sal

Cobrir una placa de forn amb paper d’estrassa i posar al damunt els talls de pernil. Cobrir-ho amb un
altre paper d’estrassa i una altra placa de forn. Posar-ho al forn a 150º durant 30 minuts.
Per a la crema de pèsols: picar els porros i els alls molt ﬁns. Posar en una cassola amb oli. Salar.
Abans que es comencin a daurar, afegir els pèsols i les patates pelades i tallades. Deixar coure 30
minuts a foc suau.
Per a la crema de tomàquet: picar les cebes molt ﬁnes. Posar en una cassola amb una mica d’oli. Salar.
Quan estigui daurat afegir els tomàquets picats, l’arròs i l’aigua. Deixar coure durant uns 30 minuts.
Triturar les cremes per separat amb la batedora elèctrica i després passar-les pel “xino”. Provar per
comprovar el punt de sal i si fos necessari afegir-ne una mica més.
Per a servir: passar cada crema en una gerra i tirar a la vegada, molt poc a poc, les dues cremes per
les vores del plat perquè no es barregin. L’idea és que la crema vermella quedi a un vora i la verda a
l’altre. En el centre de cada plat posar 1-2 talls de pernil torrat.
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El Ball Parlat de les Criades a Ribes.
U n a a n t i g a o b r a te a tral satíri ca q u e par ticipa a la tr obada de balls de ver so s .
Els estudiants que formaven una de les colles de
veremadors dels anys setanta, la d’en Salvador Gavaldà,
en Zidro de Can Barretet i del vell Escorçaire, tot parant
les orelles, podien sentir les converses en què el darrer, a
les rondinades pel baix preu del raïm amanides amb algun
recargolat renec hi afegia el llarg recitat d’un poema de
Mn. Cinto Verdaguer i d’uns quants versos de to satíric.
A la feina es treballava de ferm, però, la resta del temps
no s’anava pas tant acceleradament com avui i hi havia
estona per a viure tranquil.lament i per a recordar. Els bells
poemes de Verdaguer sentits a la infància en una Festa de
l’Arbre, podien ser recordats tota la vida; uns versos picants
escoltats durant l’adolescència quedaven gravats a la ment
a punt de ser rememorats en una tertúlia tot fent gresca o
crítica. Aquell pagès amb majúscules, amarat de la saviesa
popular dels treballadors de les vinyes del nostre poble i
de les tradicions del nostre país, recordava amb
enyorança la seva joventut en què havia viscut anys de
llibertat, d’il.lus ions i f estes majors en les que
participaven grups teatrals de xicots de Ribes. D’una
d’aquelles actuacions de balls de versos en va retenir uns
d’irònics, els devia sentir en una festa major de feia molts de
temps, de cap als anys vint, i els conservava ben gravats a

Personatges del Ball de les Criades, representat per la
colla de Sitges “la Bufa Seca” a la Diada de St. Magí de
Tarragona el 2003.

la memòria. Amb el temps vaig saber que no pertanyien pas
a un ball de diables, com podien semblar inicialment, sinó
al Ball de les Criades. De la representació d’aquest ball a
Ribes a banda dels records del Vell Escorçaire també ens
en deixà constància Pere Puig i Roig en la publicació dels
seus Regalims d’Història de Ribes.
El ball de les Criades, com el de Diables, dels Malcasats, de
les Gitanes, de la Rosaura, dels Voluntaris d’Àfrica i tants
d’altres, com el d’en Serrallonga, estés per mitja Catalunya,
eren representats en ple ca rrer tot seguint una tradició
popular a les comarques penedesenques i del Camp de
Tarragona. Aquest costum de colles joves del poble, o de
propers que es llogaven, ja venia del s. XVIII. Aquestes
representacions al carre r van nèi xer quan encara no hi
havia teatres. Quan la gent benestant va disposar de teatres
a les seves entitats, encara h i va haver pagesos i
treballadors que van voler continuar representant aquelles
obres, si podien una de diferent en cada festa major, tot
continuant la tradició que havien heretat dels seus majors.
Era la manera de mantenir una teatre que amb el temps va
quedar per a ells, al marge d’escenaris i de companyies
de professionals.

La colla “la Bufa Seca” de Sitges, un cop acabada la representació del Ball de les
Criades a la festa de Campdàsens, tot envoltats per les vinyes de Can Lluçà.
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El ball de les Criades s’haurà representat aquest cop,
moltes dècades després de la seva darrera representació
al nostre poble, a partir d’una colla formada a Sitges. Els
balls de versos que es van representar a la trobada de
Ribes com que les aboquen pel broc gros són dels que
alguns qualifiquen com a més barroers i pocasoltes, tant
és així que en alguna població només es representen per
carnaval. La trobada haurà estat un divertiment i rememoració d’un antic element de festa major popular del
nostre Penedès.
X. M. i M.

Imatge de principis del s. XX: Un ball de versos actuant al davant del
que avui dia és el Ger, la representació es feia a peu pla, entremig d’un
garbuix de gent. Com a detalls suriosos es poden veure a la imatge la
base del tronc del pi que dona nom al carrer, s’hi pot veure un carro
desenganxat on ara hi ha can Peret Boter, un Germà de la Doctrina
Cristiana és al balcó de la casa on hi tenien escola, i can Pau Callat
ens mostra el seu arrebossat inicial imitant carreus.
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nom al poble), ﬁns arribar a Navarcles.
La tercera etapa ens portarà ﬁns a
Sant Pau de Pinós, passant per masos
i veïnats com el de Serraima a prop
de Sallent.
Iniciem la quarta etapa des de Pinós
creuant la riera de Merlès travessant
un pont medieval i gaudint d’un
paisatge que alleuja el cansament
i recrea la vista per arribar a Sant
Jaume de Frontanya.
A partir d’aquest moment deixem
el GR4 per continuar per camins
ramaders. En la cinquena etapa de
l’excursió creuarem la carretera de la
Pobla de Lillet, arribant a un petit pla
amb vistes al Pedraforca on trobarem
un pas estret entre roca i muntanya
on els pastors feien passar les ovelles
per contar-les. Travessant la carretera
de la Molina arribem a Castellar de
n’Hug.

Coratge, experiència i plena motivació personal i esportiva es
el que ha portat a dues dones a caminar soles durant sis dies Sisena i última etapa. La més dura
des de Ribes ﬁns a Núria. Si, si, només en sis dies. Fins i tot de la ruta degut al fort desnivell.
Arribant al coll de la Creueta (1900
van tenir temps de perdre’s en l’últim tram de l’itinerari.
La Lluïsa Laguna és ja veterana en ﬁtes
d’aquest tipus. L’Altaveu ja ha tingut la
sort de compartir en una altra ocasió
(marathon des Sables) l’experiència
viscuda.
Apassionada de l’esport i de l’aventura,
en aquesta ocasió ha compartit camins
i dreceres amb la Carme Rodríguez,
per a qui aquesta ﬁta era un repte
personal pel que ha realitzat esforços
com perdre 11 quilos de pes i prepararse a consciència durant 3 mesos fent

rutes pel Garraf.
La primera etapa de l’itinerari s’inicia a
Ribes, uns 65 km aprox. ﬁns arribar a
Montserrat, que en aquest cas es va
fer d’una tirada, sortint de Ribes a les
12 de la nit i arribant al Monestir de
Montserrat a les tres de la tarda del dia
següent.
Una segona etapa surt des del
Monestir amb el GR4 creuant el Pont
de Vilomara (pont romànic que dona
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m.) continuarem per la Collada de
Tosses i ﬁnalment iniciarem l’ascensió
al Puigmal pel seu vessant més dur. És
un itinerari amb espectacle paisatgístic
inclòs .Pujant la carena, al peu de la
Tossa del Pas dels Lladres (2600 m.),
les panoràmiques sobre la Cerdanya i
la vall de Ribes són increïbles.
El contrast del terra pedregós
amb el cel retallant les muntanyes
cobreix també les necessitats dels
més exigents fotògrafs per la seva
peculiaritat.

La” bellotera” és un porc
senglar
domesticat
que
menja cacauets i viu a la
masia de Serraïma.

Desprès d’ haver-se perdut la Carme pregunta
a la Lluïsa: I ara que fem?. La Lluïsa molt
empipada amb si mateixa li contesta: Atura el
primer cotxe que passi!
El primer cotxe que va passar el conduïa
l’Eduard. L’últim tram el van fer acompanyades
per ell, un guia de la zona.
La ﬁta ﬁnal era el Santuari de Núria. La Lluïsa i la Carme un cop van arribar-hi van haver
de marxar tot seguit, doncs havien de tornar aquell mateix dia. Portaven un dia de retard
perquè es van perdre en l’últim tram. Però sense deixar de gaudir, van continuar ﬁns
acabar el que havien iniciat amb una motivació que empeny cap i cames i que porta les
capacitats de cadascú ﬁns el límit.
Des de L’Altaveu felicitem a les persones ambicioses d’esperit que es repten amb
la grandesa de la natura senzillament... a peu.
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Recomanacions:
Un itinerari ben preparat estalvia voltes
innecessàries.
Els mapes de la zona i la brúixola són
eines indispensables, sempre i quan les
sapiguem utilitzar.
La farmaciola ha de dur venes especials
per les nafres. Trombocid, Gelocatil,
antiinﬂamatoris, a part de les coses
habituals.
L’aigua mai no pot faltar i alguna cosa per
menjar tipus barretes energètiques per
situacions inesperades.
Una bona preparació prèvia tant física
com psíquica ens ajudarà a saber
mesurar quines són les nostres capacitats
de resistència. Podrem assolir ﬁtes sense
sorpreses desagradables. Amb la salut no
s’hi juga.
Una mateixa excursió es pot fer en
quatre o vuit etapes segons les nostres
capacitats.
Una agulla innecessària dins de la motxilla
pesa. Per tant hem de pensar molt bé tot
el que hi posem.

Algú em va dir que amb el meu tipus
no seria capaç d’anar enlloc. Això
no em va ensorrar, al contrari, va
ser el desencadenant de la meva
motivació. Volia ser capaç de fer el
que he aconseguit. Crec que m’he
enganxat a caminar.
Carme Rodriguez.

El sac es imprescindible, dóna la llibertat
de dormir on puguem o vulguem.
Una manera de portar la menys quantitat
de roba possible es fer les bugades per la
nit i penjar la roba de dia a la motxilla per
assecar.
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El bastó és molt important per
anar per la muntanya. Però no
un bastó qualsevol. Han de
regalar-te’l i a ser possible algú
ben estimat. Quan ensopegues
o caus pels camins no t’ajuda
només el bastó. És la persona
que te l’ha regalat qui l’empeny
per aixecar-te.
Lluïsa Laguna.

L’estiu un bon moment... per llegir
,g%34)5 $% ,g!.',µ3
CARME RIERA
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5N EDIlCI NOTABLE QUE DESAPAREIX UN DIËLEG AMB
EL MÏS ENLLË UNA CONFUSIØ SENTIMENTAL UNA UTOPIA
MASSA LLUNYANA UNA COMPETICIØ A ULTRANÎA PER GUAN
YAR EL CIM MÏS ALT LA IRRUPCIØ ENIGMËTICA DgUN DESCO
NEGUT ENTRE VEÕNS DE TOTA LA VIDA SØN ALGUNES DE LES CIRCUMSTËN
CIES A TRAVÏS DE LES QUALS EL PROTAGONISTA DAQUEST RECULL DE CONTES
TÏ OCASIØ DE REmEXIONAR SOBRE PROBLEMES DEL PODER DE LgEXISTÒNCIA
DE LA NATURALESA DE LgAMOR O LA DEL COMPROMÓS ÒTIC #ADASCUN DELS
RELATS ÏS UN EPISODI EXTRAORDINARI DE TANTS EN QUÒ SHA VIST IMPLI
CAT EN MOMENTS MOLT DIVERSOS DE LA SEVA VIDA ATZAROSA UN INDIVI
DU INGENU I POC ADAPTAT *OAN 2ENDÏ MOU AQUEST PERSONATGE I ELS
MONS QUE LgENVOLTEN AMB ELS RECURSOS DE LA PARADOXA I LA SËTIRA
SEMPRE AMB UN LLENGUATGE IRÛNICAMENT DISTANCIAT I SUBTIL

6OSTÒ PARLA ANGLÒS 2ECORDA QUIN MÒTO
DE VA SEGUIR PER APRENDREgN / POTSER NO EN SAP I
MALGRAT INTENTAR HO MAI NO HA PASSAT Dg) LOVE YOU
4ANT SI EN SAP COM SI NO AQUESTA NOVELqLA LgINTERESSARË I SE
SENTIRË CÛMPLICE DE ,AURA 0RATS LA SEVA PROTAGONISTA UNA
AGENT IMMOBILIËRIA DE "ARCELONA CANSADA DE COMPROVAR COM
EL SEU DESCONEIXEMENT DE LgANGLÒS ENTREBANCA LA SEVA ASPIRACIØ
DgASCENS PROFESSIONAL 0ER AIXÛ DECIDEIX SACRIlCAR LES VACANCES
DgAGOST SgINSCRIU EN UN CURS DgIMMERSIØ VIATJA lNS A UN POBLE
PERDUT Dg!NGLATERRA ,EDBURY I SgINSTALqLA A CASA DE LA PROFES
SORA 'ROSE UNA DONA PECULIAR QUE VIU AÕLLADA AL MIG DEL CAMP
,gANY  VA REBRE EL PREMI .ACIONAL DE #ULTURA
./ 3² 15µ &%2
DENIS LELIÈVRE
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Traducció de Pilar Garriga
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'RËCIES A AQUEST LLIBRE SgHAN ACABAT LES LAMENTACIONS
!QUÓ TENIU COM OCUPAR LES HORES DE LLEURE LES VACANCES O ELS CAPS DE SETMANA .gHI HA PER DIVERTIR SE DURANT ANYS
,gINTERÒS DgAQUEST LLIBRE RESIDEIX EN LA MULTIPLICITAT I LA DIVERSITAT DE LES ACTIVITATS PROPOSADES JOCS ACTIVITATS MANUALS JOCS DE MËGIA
RECEPTES NUSOS ORIGAMI EXPERIMENTS
!QUEST LLIBRE ÏS COM UNA PANERA DE LA QUAL SEgN POT ANAR TRAIENT IDEES SEGONS LgHUMOR QUE TINGUIS 5NA VERITABLE BÓBLIA CONTRA
LgAVORRIMENT
4OT AIXÛ AMB UN ESPERIT SIMPËTIC I CURIØS 5N LLIBRE DINËMIC AMB CLARES ILqLUSTRACIONS ElCAÎ I ÞTIL

Llibres escrits a casa nostra
,! -)2!$! $%, 0!2$!,
2AMON -IRET "UTÓ
0ËG 
2AMON -IRET ENS EXPLICA EN VIDA I PASSIØ
DIFERENTS MOMENTS DE LA VIDA DEL RIBETANS DE
POSTGUERRA QUAN EL NOSTRE POBLE NO HAVIA
INICIAT LES PROFUNDES TRANSFORMACIONS QUE
ENCARA NO SHAN ACABAT
!MB hLA MEMÛRIA DUN PARDALv SENS
EX
PLICA I DESCRIU EL MØN DELS OlCIS I NEGOCIS LES BARBERIES ELS BAS
TERS I MATALASSERS ELS ESQUILETS I FERRERS ELS CARRETERS ELS FORNERS
ELS SERRALLERS I LLAUNERS ELS BOTERS ELS FUSTERS PALETES I MESTRES
DOBRA ELS CARNISSERS PEIXETERS CANSALADERS VERDULERS LLETERS I
ELS QUEVIURES EN GENERAL ELS ESTANCS LES MERCERIES
SAS
TRERIES I LA PAGESIA  %LS MITJANS DE TRANSPORTS ELS NAIXEMENTS I
TOT LOCI DALEHORES ,ESPORT I LA CANALLA DAQUELL TEMPS ) TAMBÏ
MOLTS RECORDS MÏS QUE SACABEN AMB VUIT PERSONATGES RIBETANS

2%42!4/3 0/5-)34!3
0EPE 'UTIÏRREZ «LVAREZ
0ËG 
%DICIONES %SPUELA DE 0LATA
!NY DEDICIØ  3EVILLA
0EPE 'UTIÏRREZ «LVAREZ HA ESCRIT UNS RETRATS
VIUS I PERSONALS DE MÏS DE TRENTA POUMISTES
DE LA NOSTRA HISTÛRIA ,OBRA SINICIA AMB
6ICTOR !LBA QUE VA VIURE A 2IBES I SEGUEIX
AMB *UAN !NDRADE *ORDI !RQUER *OAQUIM -AURÓN !NDREU .IN
'EORGE /RWELL I 4ERESA 2EBULL ENTRE DALTRES %L LLIBRE DEL RIBETË
TÏ TAMBÏ UNA GUIA TEMËTICA AMB TOTA LA INFORMACIØ QUE ES VULGUI
DEL 0/5- 0ARTIT /BRER D5NIlCACIØ -ARXISTA 
0EPE 'UTIÏRREZ «LVAREZ HA ESCRIT A REVISTES COM 4IEMPO DE (IS
TORIA ,!VENÎ (ISTORIA Y 6IDA I (ISTORIA  !CTUALMENT HO FA A
REVISTES COM %L 6IEJO 4OPO #ATALUNYA I ÏS UN MEMBRE ACTIU DE LA
&UNDACIØ !NDREU .IN
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Turisme Fluvial a França

Un esperit de curiositat i una mica d’energia són més que suﬁcients per a no avorrir-se en un país
com França en el que existeixen múltiples formes per entretenir-se i que van des dels gustos i
pressupostos més senzills ﬁns els desigs més soﬁsticats.
És comú associar aquesta nació amb els esdeveniments i llocs més atractius del món, amb la més
alta expressió artística i cultural, però a França també es poden viure trepidants aventures a les
seves muntanyes, als seus rius o bé gaudir de tranquil·les passejades per les vinyes, litorals i ciutats
medievals.
L’estranya qualitat mimètica d’aquesta nació experta en obrir-se als visitants de qualsevol nacionalitat
i cultura fa que l’estranger vegi justament el que desitja veure. Sigui quin sigui l’interès particular del
viatger, ho podrà trobar en aquesta terra.
Navegar pels rius de França és una aventura relaxada i atractiva. Més de 12.000 quilometres de
lleres ﬂuvials navegables, gràcies als 5.000 quilometres de canals que uneixen els rius, ofereixen
diferents alternatives. Els quatre rius principals (Dordonya, Loira, Ròdano, únic riu que desemboca
en el Mediterrani, i el Sena) compten amb tours organitzats per recórrer els seus aﬂuents i gaudir
dels paisatges que els envolten. Aquests passeigs solen ser tranquils, a vegades animats durant
la travessia amb música o amb una petita sala de ball, però que poden ser perfectament familiars.
Existeixen creuers d’un matí ﬁns a varis dies en modernes embarcacions tipus hotel.
Però si el que els atrau és la independència i la soledat, pot llogar un bot petit o una
barcassa vivenda i recórrer pel seu compte la zona elegida. Entre els llocs més visitats
i atractius es troba la Vall del
Loire, el Canal de Borgonya,
el Marne que creua les
vinyes de Champagne i
arriba a Estrasburg i el
Canal de Midi que passa per
Burdeus.

£{ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ½Ì>ÛiÕÊ¨Ê£ÇÊ>ÞÊÓääÈÊÊÊ

ESTIU AMB RESPONSABILITAT
PRÉN PRECAUCIONS
EL SOL

El sol és una font de salut per a tots, però en excés pot
provocar efectes negatius no solament a curt termini
(cremades, irritacions, al·lèrgies) sinó també a llarg
termini com lesions oculars i problemes dermatològics
(envelliment prematur de la pell i càncer cutani).
Les característiques meteorològiques de la nostra
Comunitat, amb un alt índex de dies assolellats, suposa
un risc en totes les activitats que es realitzen a l’aire lliure.
S’ha de tenir atenció i cura durant tot l’any, però encara
més en el període estival.
És preferible estar a l’ombra i protegir-se amb roba. És molt
recomanable utilitzar barret i ulleres de sol homologades
que ﬁltrin les radiacions UVA i UVB. Aquelles parts del cos
que no poden ser cobertes, com la cara, hi ha que utilitzar
cremes fotoprotectores d’alt índex.

SALUT

ELS NENS
I EL SOL

Els efectes nocius
dels rajos del sol són
acumulatius.
Donat
que la major exposició
al sol es produeix dels
0 als 18 anys d’edat,
és molt convenient
que els pares prenguin
consciència
dels
perills del sol i actuïn
per protegir la futura
salut dels seus ﬁlls
des del naixement.

Per prendre el sol i minimitzar els riscos cal:

Si es va en compte del sol des de ben aviat i es té cura es
pot disminuir el risc de que un nen desenvolupi un càncer
de pell.

- No exposar-se al sol entre les 12 del migdia i les 4 de la
tarda, que és quan són més intenses les radiacions solars
i per tant més perilloses.

Per protegir els nens mentre gaudeixen de l’aire lliure
cal tenir presents algunes mesures fonamentals de
fotoprotecció:

- Les cremes solars han de tenir ﬁltre solar, ser resistents
a l’aigua i amb un factor protector adequat a cada tipus de
pell, mínim de 15.

- Controlar les activitats a l’aire lliure durant les hores
de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 4 de la
tarda.

- Aplicar el protector solar 30 minuts abans de l’exposició i
renovar cada dues hores.

- Ensenyar als nens la regla de l’ombra: Si la seva ombra
és més curta que ells mateixos, els rajos del sol tenen
molta més força i és més probable que es cremin.

- Estar moreno no és una protecció davant el sol. Es
necessari utilitzar sempre fotoprotectors encara que
estem sota l’ombrel·la o en els dies ennuvolats.
- Les cremes amb un índex de protecció elevat permeten
el bronzejat evitant cremades, però no protegeixen de
l’envelliment cutani ni del càncer de pell.

- Protegir els nens amb gorra i samarreta seca i opaca.
- Utilitzar ulleres de sol homologades.
- Utilitzar crema amb un factor de protecció molt alt
- Aplicar la crema 30 minuts abans de l’exposició,
especialment en el nas, les galtes, les orelles, els llavis i
les altres zones que la roba no cobreixi.
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Clics
Els divendres d’estiu a la fresca
Des de fa ja 10 anys les nits dels divendres
són ben especials gràcies a la iniciativa de
la gelateria Xixonenca, bar Quo Vadis, la
nova incorporació aquest any de Cabaler
Cafè, i la col·laboració de l’Ajuntament.
La plaça Marcer és converteix en una pista
de ball a la fresca. Una bona manera de
passar les caloroses nits d’estiu. Apte per
a totes les edats. En parella, amb la família
o els amics, ens trobem tots els divendres
de juliol, agost i ﬁns el primer de setembre,
de 10 de la nit ﬁns la una de la matinada
(excepte l’últim divendres de juliol que
es celebrarà la nit de la sardana, també
molt recomanada per gaudir d’una nit més
tradicional).
Ballar, prendre una copa, sopar, menjar un gelat o tot plegat, ja és qüestió de cadascú, de gustos, necessitats
o pressupost. El millor de tot és que hi ha diferents opcions en un mateix espai i públic .

Una proposta molt interessant!
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 I ARA A L)NSTITUT
El passat mes de maig els alumnes de sisè del CEIP els Costerets,
varen realitzar l’inoblidable viatge de ﬁ de primària. Conduïts pels
tutors Abel Gordo, Marisa Vilalta i la professora d’educació física
Elisabeth Mataró, varen gaudir de tres dies a Espot Aventura.
Un intens itinerari ple d’activitats: excursió en 4x4 al Parc Nacional
d’Aigües Tortes i passejada al voltant de Sant Maurici. Multiaventura a
Llavorsí, fent pràctica de rocodrom, pont tibetà, tirolina, hípica, tir amb
arc, rafting, canoes…i a la nit discoteca.
Tothom ho va passar molt bé. La sensació de llibertat, la natura i la
música amansa les feres més ferotges. La realitat és que tots van
tornar bastant aplacadets i sense veu de patir emocions fortes i
satisfets, sobre tot satisfets.
Desprès d’aquests dies d’esbarjo va arribar el ﬁnal de curs i la
recollida de notes. Cadascú les seves, evidentment. Però aquestes
notes de ﬁnal de primària van ser molt especials perquè les van rebre acompanyades d’un cd amb 200 fotograﬁes, un dvd
del viatge, un àlbum de companys, i una orla, que els tutors i l’escola es van encarregar de fer possible amb la col·laboració
de l’Ampa. Pares i alumnes van gaudir també d’un sopar tipus “pica-pica” que va donar l’oportunitat de fer un comiat molt
amable.
Tot plegat un bon record per a nois i noies que el proper curs ja no hi seran a els Costerets, físicament, però segur que el
recordaran.
Molta sort per a tots!
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Notícies

La Generalitat invertirà 1,75 milions d’euros en els
ambulatoris
Es construirà un nou CAP
a Ribes i s’amplia el
de les Roquetes
El Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, a través del Servei Català de Salut,
invertirà 1.250.000 euros en la construcció del nou
Centre d’Atenció Primària de Ribes i 500.000 euros
per l’ampliació del Centre d’Atenció Primària de les
Roquetes.
La consellera de Salut de la Generalitat de
Catalunya, Marina Geli; el director del Servei Català
de la Salut, Carles Manté; i l’alcalde de Sant Pere de
Ribes, Josep Antoni Blanco, van signar al dimecres 21
de juny, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, un conveni
de col·laboració per a la millora de la qualitat de la xarxa
sanitària del municipi on es recullen aquests i d’altres
compromisos i en el qual s’especiﬁca que aquestes dues
actuacions podrien estar ﬁnalitzades l’any 2008.
En l’àmbit de l’atenció sanitària especialitzada, les
institucions s’han compromès a aprofundir en la
col·laboració per a dur a terme aquelles inversions
a realitzar a l’Hospital Residència Sant Camil, que
responguin a necessitats recollides en el Pla Sanitari del
Garraf.
Amb la ﬁnalitat de completar el procés de millora de
la xarxa de serveis sanitaris del municipi, el CatSalut
inclourà en el seu programa d’inversions públiques,
d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, les
quantitats necessàries per tal de dur a terme directament
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la construcció, la remodelació o bé l’equipament dels
ambulatoris.
Cal recordar que el nou ambulatori de Ribes es construirà
on està El Local després que el Ple de l’Ajuntament
aprovés la modiﬁcació del planejament vigent amb
l’objectiu de possibilitar les referides inversions.

Casa de la Vila

L’Ajuntament atorga 153 mil euros com a subvencions
a les entitats culturals i esportives
En les darreres Juntes de Govern Local l’Ajuntament ha aprovat els imports corresponents a les subvencions que destinarà
a les entitats esportives i culturals del municipi i que ascendeixen a un total de poc més de cent cinquanta tres mil euros.
Després d’haver-se examinat detingudament els projectes presentats dins del període de sol·licituds pel que fa a cada un
dels àmbits establerts – entitats culturals i esportives de Ribes i de les Roquetes– tot aplicant els criteris prèviament ﬁxats,
i per tal donar suport als col·lectius i entitats que organitzen programacions d’activitats culturals i esportives al municipi que
contribueixen a la dinamització del teixit social, ﬁnalment s’han atorgat subvencions destinades a l’àmbit cultura per un
import de 105.378 euros i 47.721 euros a entitats esportives.
En aquesta línia de continuar el suport a les entitats, com a prioritats de les regidories de Cultura i Esports i no només
en
matèria
de
subvencions
econòmiques, també el passat 29 de
maig, l’Equip de Govern va aprovar
l’adjudicació de les obres de millora
de les pistes de la zona esportiva
Bosc de Plaça per un import de
57.877,55 € que han de permetre la
construcció d’un camp de futbol 7 en
aquesta zona i el condicionament de
les instal·lacions esportives que es
troben en aquesta ubicació.
D’altra banda, l’Ajuntament està
treballant perquè les noves escoles
que s’han de construir al municipi
disposin de pistes poliesportives
cobertes que es puguin utilitzar fora
de l’horari escolar i així contribueixen
a reduir les necessitats d’equipaments
i d’espais per a la pràctica de l’esport
que reivindiquen les entitats d’aquest
àmbit.
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ACTIVITATS ESTIU 2006
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
FEM UN TEATRE AMB TITELLES: tallers de manualitats
a càrrec de Lidia Serra
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Inscripcions prèvies. Places limitades
BIBLIOESTIU’06
� Dimarts 4 de juliol, a les 18 hores
� Dijous 6 de juliol, a les 18 hores
� Dimarts 11 de juliol, a les 18 hores
� Dijous 13 de juliol, a les 18 hores
� Dimarts 18 de juliol, a les 18 hores
� Dijous 20 de juliol, a les 18 hores
Exposició:
ENTRE SIMBOLISMES I METÀFORES
d’Enric Delpueblo,
MOMENTS I SITUACIONS
d’Àfrica Fontanals
Del 7 al 28 de juliol de 2006
Inauguració: divendres 7 de juliol, a les 19:30 h
Exposició ESCULTURES d’Emília Camps
Del 8 al 29 d’agost de 2006
Inauguració: dimarts 8 d’agost, a les 19:30 h
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per David Puertas

sidoku 05
L’Altaveu, juliol 2006
0ER RESOLDRE UN 3)$/+5 CAL POSAR EN CADA
CASELLA UNA NOTA MUSICAL DO RE MI FA SOL
LA SI TENINT EN COMPTE QUE LES SET NOTES HAN
DAPARÒIXER EN CADA COLUMNA EN CADA lLA I
EN CADA ZONA UNA ZONA QUEDA DELIMITADA
PER VORES MÏS GRUIXUDES  ,ES NOTES QUE JA
ESTAN POSADES SØN LES PISTES QUE TAJURARAN
A COMPLETAR AQUESTA PARTICULAR COMPOSICIØ
MUSICAL ) ENCARA ET DONEM UNA ALTRA PISTA SI
XIULES LES NOTES QUE HI HA A LES CASELLES MÏS
FOSQUES EN ORDRE DESQUERRA A DRETA I DE
DALT A BAIX SONARAN ELS PRIMERS COMPASSOS
DE LA PEÎA MUSICAL QUE SINDICA AL PEU DEL
3)$/+5 "ONA SORT I BONA MÞSICA
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El cant dels ocells (Popular)

www.sidokus.com

