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envingut tothom desprès de les vacances, ben arribats a
feines, escoles... i tornem-hi.

Coordinació

Una petita mostra de les festes majors que es celebren durant
l’estiu fora del nucli. Hem convidat a Rocamar, Maspares, El
Palou, Puigmoltò Pineda Park, Valles Altos i han estat la majoria
que ens han fet arribar informació per poder promocionar totes
les festes majors del nostre municipi.
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Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Fotograﬁa

També recordem la petita festa de tots els divendres a la Plaça
Marcer i la acomiadem ﬁns les properes calors .

MACS

Redacció

Aquesta edició, nous col·laboradors ens aporten un intens
viatge a Jordània, on quatre dies donen per a esplèndides
reﬂexions que podem compartir amb els seus protagonistes.

Núria Pujol
Josep-Lluís Palacios
Cristina Perelló

Nova secció: Catorze llunes ens explica d’una forma molt
particular, petites anècdotes, sensacions i sentiments
quotidians en els que tots ens hi podem veure reﬂexat’s en
algun moment de la vida.
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Estrenem llibre de sidokus. Aquest cop de sardanes.
A la cuina també estrenem col.laborador: en Javi Pradanas,
amant de la senzillesa a la taula, ens demostrarà que cuinar
per menjar sa no és gens difícil.
La Fira d’Estoc es va celebrar a Ribes amb molta aﬂuència de
gent, un èxit que reclama una ampliació d’horari i perquè no
d’expositors.
A l’Onze de Setembre l’entitat Ger commemorà la Diada
Nacional de Catalunya amb diferents actes. Ho van iniciar amb
una passejada en bici per Ribes i pujant a peu al Montgròs per
plantar la bandera.
Estem tancant aquest numero de L’Altaveu i plou molt,
esperem poder parlar de bolets en el proper número.
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MÉS FESTES MAJORS
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!LGUNA COSA ES COU
A 0UIGMOLTØ I ÏS QUE
DES DE FA DIES I DIES
QUAN SURTO A DIR BONA
NIT A LA LLUNA EL POBLE
ESTË A LA FRESCA ²S
CLAR SACOSTA LA NOS
TRA &ESTA -AJOR #AL
PARLAR DE MIL TEMES EL
DISSENY DEL PROGRAMA
ELS COLqLABORADORS LA
TRIA DORQUESTRA EL FES
TIVAL INFANTIL EL BAR LA
TRACA EL TRUC LA MISSA
LA CERCAVILA EL BERENAR LA CURSA VOLUNTARIS FORESTALS #REU
2OJA ASSEGURANÎA I MOLTS I MOLTS DALTRES DETALLS 0REPARAR
LA NOSTRA &ESTA PORTA MOLT DENRENOU VEIG A TOTHOM MOLT
ILqLUSIONAT AMB PRESES I NERVIS PERÛ CONTENTS
6A ARRIBAR EL DIVENDRES  DE JULIOL I CAP A LES  DEL VES
PRE MADONO QUE EL CARRER ÏS PLE DE TAULES I CADIRES I
UNA PROCESSØ DE GENT QUE VA ARRIBANT %M PREGUNTO QUÒ
PASSA %L TRUC DØNA EL TRET DE SORTIDA A LA &ESTA *O MEN
VAIG A DORMIR LA MAMA EM DIU QUE DEMË HE DESTAR BEN
DESPERTA PER GAUDIR DE LA &ESTA
²S DISSABTE I QUAN OBRO ELS ULLS VEIG PER LA lNESTRA EL MEU
POBLE ENGALANAT PLE DE BANDERETES DANSANT AL RITME DE LAIRE
QUE TOTHOM QUI VINGUI VEGI QUE BONIC ÏS EL MEU CARRER
5I 1UIN ENSURT LA TRACA COMENÎA A PETAR !RA SÓ 2IBETANS
LA SENTIU ! 0UIGMOLTØ ÏS &ESTA -AJOR ) QUAN SACABA EL
FANTËSTIC REPIC DE TRONS ELS MEUS ULLS ES CONGELEN MIRANT
COM BEN PLANTATS .ISSOS DRACS I ËLIGUES ESTAN AL JARDÓ DE CA
LA TIETA #ORREM NENS I NENES ANEM HI TOTS
3ENTIU LES GRALLES I TIMBALS EL POBLE SEMBLA UN ALTRE UNA
COLLA DE GENT VESTIDA DE BLANC VERMELL I BLAU AMB MO
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CADORS I
FALDILLES
PICAROLS
I ESPAR
DENYES
CAPES I
MASSES
CÒRCOLS
I PANDE
ROS SOU
A 0UIGMOLTØ ÏS &ESTA -AJOR *A BERENATS ANEM DAVANT
ELS ANIMADORS QUE ELS MÏS MENUTS I NO TANT MENUTS UNA
BONA ESTONA ENS FARAN PASSAR
.O SÏ SI PODRÏ DORMIR -ÞSICA ÏS LHORA DEL BALL AQUEST
ANY ANIMAT PER LA "ANDA DEL $RAC *OVENT AQUESTA NIT LA
FESTA ÏS A CASA ) lNS A LA MATINADA ELS MÏS VALENTS hEM
PALMARANv ESPERANT ELS GRALLERS 1UE SOBRIN LES lNESTRES
LES MATINES SØN AQUÓ BON DIA A TOTHOM
!FANYEM NOS LA MISSA ESTË A PUNT DE COMENÎAR QUIN
GOIG LERMITA DEL #ARÎ AVUI PLENA DE mORS ) TORNEM CAP
A CASA EL DINAR DE &ESTA -AJOR JA ÏS A TAULA 4IETS COSINS
AMICS VEÕNS TOTS HI SOM CONVIDATS ! CADA CASA EL MILLOR
PLAT
4ORNO AL CARRER ON HI HA LA FESTA GRANS I PETITS TOTS A
CØRRER LA CURSA ÏS A PUNT DE COMENÎAR I ELS MÏS MENUTS
AMB EL BASTØ PIQUEM BEN FORT TRENQUEM LOLLA SACABA LA
&ESTA -AJOR
) lNS DIMECRES ELS DEL TRUC TORNEN CADA DIA A 0UIGMOLTØ
PER SER EL CAMPIØ
*A PER ACABAR DESITGEM QUE EL PROPER ESTIU COM DES DE
COMENÎAMENT DEL SEGLE PASSAT A 0UIGMOLTØ PER 3ANT
*AUME ES CELEBRI LA NOSTRA GRAN &ESTA -AJOR
%LS MÏS PETITS DE 0UIGMOLTØ
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Malgrat el mal temps, la comissió de festes d’aquest
any, Juan Ranis i Sonia Aparicio, així com el seus veïns
de la Urbanització de Pineda Park han quedat satisfets
per la col·laboració i presència que ha tingut la gent.
Es varen poder realitzar tots els actes previstos. La
sardinada i la botifarrada van tenir força èxit i van
ser-hi presents un centenar de veïns. Com a novetat es
va fer el dia temàtic de l’aigua junt amb el concurs de
samarretes mullades amb un premi molt especial, un
cap de setmana en un hotel de 5* cortesia de Viatges
Estivaltour.
Agraïm a totes les persones que hi van col·laborar i els
emplacem pel proper any.
Juan Ramia i Sonia Aparicio
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Aquest any n’ha fet vint i cinc de la Festa Major del Palou i ni la pluja s’ho ha volgut perdre. Malgrat tot
van poder celebrar-se tot els actes programats, encara que va tocar correr el dia del ball i la ﬁnal del Truc
va haver de fer-se aixopluc.

El moments forts de la Festa però, van ser el Sopar de
Germanor, la Festa Infantil, amb traca dolça inclosa i la
cantada d’havaneres.
Eva Moya
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Com cada any, les festes van començar
el dia 3 d’agost pel mati, amb tots els
nens, fent una cacerolada.
Aquest any hem fet festes pels nens
com carreres de sacs, natació, berenar i
també una ginkana.A les nits, sempre
hem fet una mica de gresca, inclòs amb
competicions de truites.
Per acabar, i com tots els anys, vam
fer el Sopar de Fi de Festa, amb
un bon àpat i sobre tot, música per
a tothom, ﬁns les 4 de la matinada.
El pròxim any, esperem que tot vagi com
aquest o millor.
Mónica Izquierdo

L’Altaveu s’ha posat en contacte amb les diferents Associacions de Festes de Sant Pere de
Ribes, noms i telèfons facilitats per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, per tal de publicar un
petit resum de totes i cadascuna de les Festes Majors del nostre municipi.
En aquestes pàgines podeu veure la resposta de les esmentades Associacions.
Gràcies a tots per la vostra col·laboració.

Bon viatge
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Anar de vacances a Jordània, encara que siguin quatre
dies mal comptats, té l’atractiu d’anar allà on des de fa
milers d’anys passen coses. Sí, ja sé que a tot arreu
passen coses, però no sempre aquestes tenen a
veure (malgrat el caràcter global) tan directament amb
nosaltres. En anar-hi, segurament capﬁcats per les
notícies del conﬂicte bèl·lic de la zona, un pensa de
quina manera li afectaran els fets que en allà hi passen
a les pròpies vacances, com si aquestes fossin la cosa
més important. Quatre dies que tinc de vacances i
encara s’aniran enlaire per culpa de la guerra. Quant
d’egoisme i benestar opulent guarda aquesta reﬂexió
tan nostra, tan pròpia de qui creu que la seguretat,
la normalitat que vivim és inherent amb les nostres
pobres existències.
I vagis com hi vagis, però, quan trepitges les terres
de Jordània les coses se’t presenten del tot diferent i
segurament en això hi ha la trempera de les vacances.
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D’entrada pots, com va ser el meu cas, ser víctima
no pas del conﬂicte bèl·lic de l’orient proper, de
la confrontació de cultures, de l’odi creixent entre
occident i el món islàmic, de les dèries religioses d’uns
hereus com són de les nostres, de la guerra pel control
energètic, etc., sinó víctima de la desorganització, del
caos, del descontrol d’allò que forma part del teu món,
aquest món que et permet fer vacances, concretament
víctima d’un aeroport com el Prat. La teva maleta,
aquella que havies etiquetat, embarcat, i que conté
les teves coses, la teva roba, els teus presents, les
teves sabates, els teus estris de neteja personal, tot el
teu petit univers no surt per la cinta que estúpidament
dóna voltes i voltes amb altres maletes que ningú
recull. En aquells moments et voldries morir, què faig
ara jo a Jordània sense les meves coses? Que és com
dir què faig jo en un món desconegut desposseït de
tot. Quina mala sort! No pots ni donar la culpa del que
t’està passant al país on et trobes.
Un cop deixats enrere, però, aquests espais anònims
que tenen els aeroports, on no saps realment si estàs o
no estàs allà on volies anar, quan has rebut la bufetada
de calor a la teva pell i sentit les paraules: welcome,
welcome, ... comences a convenç-se’t que estàs lluny

de casa. Allà, en aquell precís moment s’inicia el
compte enrere tant de les teves vacances, com de la
sensació de llunyania. Allà t’adonaràs que tot el petit
món de pertinences que contenia la teva maleta i que
creies imprescindible, el pot suplir una compra de no
més de 15€ en un mercat d’Àqaba i la solidaritat dels
teus companys de viatge que et vestiran de la millor
manera. Cada moment nou viscut a Jordània farà que
et sentis més a prop de casa, més a prop del que ets i
de com ets. Entendràs que aquella terra l’anomenem
Proper Orient, perquè en realitat ens és tant proper
que la podríem anomenar com el Nostre Orient.
Les coses d’ara, la Jordània actual inventada per la
descolonització i engreixada per les fortunes veïnes
que especulen en aquesta terra que fou santa i que
continua orfe, que veu com neixen sense cap mena
d’horitzó pobles i més pobles, que ret culte a una
monarquia que es pretén hereva de no se saps quines
arrels bíbliques i sagrades, que l’oprimeix i ens la
mostra "grande y libre". Aquesta Jordània actual que
intenta ser negant-se com són els veïns, que entronca
històries, inventa dates i sacralitza llocs i persones
per fer la història oﬁcial com han fet tots els estats
que coneixem. És la Jordània de la qual gaudirem
l’amabilitat de la seva gent, la seva grandesa humana
i la seva proximitat cultural. I serà de la mà d’aquesta
amabilitat de la seva gent, immersos en la grandesa
humana que el pas d’història ens ha deixat a les seves
terres i propers a les seves maneres de ser que ens
serà possible viatjar pels seus paratges, recórrer les
seves valls i pobles, menjar els seus fruits i barrejarnos en ells.

bellesa de Petra, amagada i descoberta dia a dia amb
les mirades petites de tots aquells i aquelles que ens
hi apropem, ens hi perdem i en fruïm. Fins i tot les
pedres majestuoses d’un voler ser dels Croats com
és Kerak i les sorres del desert del Wadi Rum que
en un moment van ser catifa dels somnis de llibertat
de Lawrence d’Aràbia val la pena conèixer-les des
l’amabilitat, la grandesa humana i la proximitat que
ens ofereix la Jordània actual.
I malgrat la desgraciada mort i els ferits d’uns pobres
i insigniﬁcants turistes com nosaltres al crit d’Alà és
gran, a la mateixa plaça d’Amman, on només fa
quinze dies els meus amic i jo, preníem un te que
amablement uns ammanites ens vam convidar. Crec
sincerament (semblant el que deia el Robert Fisk) que
aquests quatre dies mal comptats de vacances per
Jordània ens fan sentir més segurs en aquest món.
Molt més que totes les promeses de seguretat que ens
venen els polítics i gestors de la guerra. Shukran!
Joan Garriga

Sense això no seria possible, no hauria de ser
possible, ni que fos per quatre dies, reviure prop del
Jordà, del Mar Roig i la Mar Morta un segle abans i un
després de la nostra era, trepitjar les terres mítiques i
sagrades de Màdaba. Contemplar la ciutat romana de
Jerash, o conèixer les restes impressionants d’un gran
comerç entre orient i occident avui convertit en una
ruta turística de castells i fortaleses com són el Castell
de Qasr Amra, Qal’at al-Azraq, Qsar Al Hallabat, Qsar
Al Kharana. I enmig de tot això admirar l’extraordinària
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quests dies hi ha hagut tot un seguit
d’actes per celebrar la Diada Nacional de
Catalunya. Tot es va iniciar amb les Jornades
Internacionals Folklòriques de Catalunya
(JIF) amb el Grup de Dansa Dert de Yerevan
(Armènia). El bon temps va afavorir un bon
espectacle i ens vàrem trobar amb un grp
d’un alt nivell artístic. Va ser una mostra
excel.lent de la música, la dansa d’un poble
que no ha estat República d’Armènia ﬁns els
nostres dies.

L’Entitat Cultural GER fa 25 anys que organitza
els festivas de la JIF a Ribes i va rebre el
reconeixement d’ADIFOLK, l’organització a
nivell nacional. Ribes sempre ha continuat
amb l’art a la plaça i Joan Carles Carballo,
President del GER, va dir que “les JIF
s’inicien després d’aquells mítics espectacles
de l‘Esbart Dansaire de Rubí que tan bona
acollida van tenir al nostre poble”.
El Concert de Gralles al Palmerar va pujar un
graó més en la manifestació musical. La fusió
del jazz i la dolçaina després de més de quinze
anys de treball va ser l’excel.lent actuació del
grup valencià Dolç Tab que va signiﬁcar una
gran nit artística; junt amb els Grallers de Santa
Madrona & Montònec (Vilanova i Vilafranca) i
els Grallers de Ribes (Josep Mata, Francesc
Rovira i Carles
P é r e z ) : a
recordar
les
moixigangues
i la popular de
València.
El
diumenge
a la tarda, a
la plaça, les
entitats civils
ribetanes van
fer un acte per
sensibilitzar
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la població contra el projecte de foradar el
Montgròs (no és una muntanya qualsevol)
amb la carretera C-15 que uneix Vilanova amb
Vilafranca, en comptes de millorar de debò la
carretera actual.
L’acte va cloure´s amb la sensible actuació
musical de Marcer Caselles i el seu grup
que varen cantar els seus “garrotins poètics i
musicals” sobre el Montgròs.
La Diada Nacional de Catalunya, l’Onze de
Setembre, va iniciar-se amb una passejada
popular amb bicicleta pels carrers i places de
Ribes i la primera etapa va ser Sant Pau.
A la tarda es va pujar a peu al Montgròs, en
bicicleta i com es volia. Aquest any també
es va arribar des de Vilanova i se celebrà
l’enlairament de la bandera catalana, com es
ve fent des de fa 22 anys, tot i que a Ribes ja
es va plantar la bandera catalana fa més de
vuitanta anys.
Altres actes organitzats la Diada Nacional de
Catalunya foren els balls tradicionals catalans i
l’audició de sardanes pel Centre Parroquial i la
actuació de la Coral del Casal d’Avis de Ribes
a la plaça de Catalunya l’Onze de Setembre.
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Catorze Llunes
Raons per a fer les coses

F

a uns dies vaig passar per uns moments una mica
tontos però vaig anar esquivant els projectils
amb una certa elegància perquè començaven les
classes regulars a l‛acadèmia de dansa després
dels cursets intensius de l‛estiu. He fet la tria de clases
una mica per la profe, encara que són totes molt bones
i una mica pel meu horari laboral i d‛estudi d‛oposicions.
Al llarg dels anys he tingut sempre molta sort amb
les profes, cadascuna amb un estil diferent, amb una
manera d‛ensenyar, amb unes prioritats… però he tingut
molta sort perquè he pogut aprendre moltes coses de
totes elles.
I m‛encantaria que la vida de cada dia fos una mica com
un musical i que de sobte sonara la música de no se sap
on i tot el món començara a ballar i a cantar per damunt
de les taules, dels cotxes, dels ordinadors, que algú
aparegués per la porta i em tragués a ballar perquè sí
mentre la gent al voltant fa els coros.
I he recordat l‛institut on treballava fa dos cursos, a
Vilassar de Mar, i les xiquetes amb les que vaig muntar
la coreograﬁa pel festival de Sant Jordi. Vam treballar
moltíssim. Va ser meravellós. Hi havia dies en què no
em donava temps ni a dinar perquè ho feiem al migdia
i empalmava les classes del matí i les classes de la
tarda . Però va ser preciós veure com anaven aprenent,
superant-se, fent-ho cada dia millor, ﬁns el dia de
l‛estrena que va ser apoteòsic. Una mica com l‛any passat
a l‛institut on estic ara, a Les Roquetes. No van fer
actuació pública i vam estar poquets dies de taller però
les sensacions van ser molt semblants.
Fa dos cursos, algú que no es dedica a l‛ensenyament
i que no és massa important per a mi (per això les
seues opinions bàsicament destructives m‛importen un
pimentó podrit) em deia que semblava tonta dedicant
hores i hores de gratis i sense dinar a aquestes coses
dels festivals de les xiquetes. Vaig intentar aclarir amb
aquesta persona que no era tan greu com semblava, que
cadascú té les seues prioritats i els seus compromisos,
que si ho feia era perquè no em costava gens de fer i
que si en algun moment m‛hagués suposat un sacriﬁci o
un maldecap no m‛hauria oferit. No estic tan tonta com
sembla. Em va preguntar per què ho feia, per què ho
faig.
Per amor, clar.
Per amor a la dansa i a les persones que la necessiten
encara que no ho saben.
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Perquè segurament hi ha d‛altres maneres però aquesta
és la millor manera que conec per a reconciliar el cos i l‛ànima.
Perquè ens ajuda a superar-nos a través de la bellesa i
crec que això és important en aquest món miserable que
tenim al voltant massa sovint,
Perquè ens fa ser disciplinats i disciplinades quasi sense
adonar-nos, perquè ens converteix en la millor part de
nosaltres, perquè ens fa estimar-nos.
Perquè a mi em va salvar la vida en èpoques de
maltractaments propis i aliens i tots necessitem que ens
salven la vida en algún moment.
Perquè poques vegades sóc tan feliç com quan sona la
música i hi ha massa gent trista que necessita ser feliç.
Perquè en aquell moment dominem el temps i l‛espai.
Perquè hi ha dies en que estàs torpe, rígida, patosa,
malfeta i et mires a l‛espill i saps que a pesar de tot has
de continuar.
Perquè quan per ﬁ veus que tu o a la persona que tens al
costat ho ha fet millor que el dia anterior entens que tot
es pot superar.
Perquè ens ajuda a estar dins i fora al mateix temps,
a estar atents, a estar en el present, a no ignorar els
detalls importants.

Potser és que no vaig saber explicar-me bé. Aquella
persona no ho va entendre mai. Tampoc té massa
importància.
Continuaré fent-ho sempre que considere que ho he de
fer, sempre que no siga una obligació sinó una manera de
donar les gràcies i d‛aprendre cada dia una mica més.
Júlia Zabala

El bon menjar

PER
*AVI 0RADANAS

INGREDIENTS
1 paquet de plaques de lasanya de 20 un.
½ kg d’espinacs
½ kg. de carn picada de porc i vedella
1 ceba
1 all
200 gr. tomàquet fregit
80 gr. mantega
½ litre llet
Sal, pebre i nou moscada
Farina
Formatge ratllat

LASANYA DE
CARN I VERDURES

PER LA BEIXAMEL
En un cassó hi posarem la mantega i la desfarem. Afegirem la farina remenant tot durant uns 5 minuts.
Després anirem afegint la llet de mica en mica sense deixar de remenar ﬁns assolir la consistència de
crema. Afegirem sal, pebre i nou moscada. Reservarem.

ELABORACIÓ:
Posarem a coure les plaques de lasanya en una olla amb aigua bullint. (10 minuts aprox.) En una altra
olla bullirem els espinacs. Un cop estiguin cuites les dues coses les escorrerem bé i les reservarem.
En una paella posarem l’all amb 4 cullerades d’oli d’oliva. Un cop sofregit afegirem la ceba i l’ofegarem.
Tot seguit hi posarem la carn, prèviament salpebrada i la courem intentant que la carn quedi el més
solta possible. Un cop cuita afegirem el tomàquet fregit. Ho cuinarem 1 minut més i ho reservarem.

M O N TAT G E D E L P L AT
En una placa de forn prèviament untada amb una mica de mantega. Anirem posant un fons de plaques
de lasanya, damunt la carn, una altra capa de plaques, els espinacs, plaques de lasanya, carn y per
acabar una altra de plaques. Hi posarem la beixamel, formatge ratllat i ho gratinarem.
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Rumba
per a
l’Angà

La Companyia Catalana de Latin Jazz, amb els arranjaments i la direcció d’Esteve Molero, enllestia en aquells
moments la darrera presa de so del tema “El cuarto de
Tula”. El so era enèrgic, el ritme, dinàmic; els baixos del
saxo baríton, potents; les trompetes i els trombons quadraven perfectament cada acord; la veu solista em va deixar
de pedra. “Qui és aquest que canta?” , vaig exclamar. “Es
mi hermano. Lo está pasando mal. Suda”. Miguel Aurelio
“Angá” Díaz m’informava d’aquesta manera, amb les seves
característiques frases curtes, que qui cantava era el seu
germà, Juan “El Índio” Díaz.

Sota aquelles calorades insufribles de primers d’agost,
l’Esteve Molero i els seus músics enregistraven un CD de
Jazz Llatí. Ho feien a Sant Pere de Ribes, a la Nau del
Ger, i la suor era la principal companya. L’enginyer de so,
era l’únic que disfrutava de l’aire condicionat a la cabina
de gravació. Vaig saludar l’Esteve i la resta de músics,
però vaig fugir d’aquell forn improvisat que feia les funcions de sala d’enregistrament i vaig anar a la cabina: no
solament hi feia una fresqueta saludable, sinó que allà hi
havia el bon amic David, l’excel·lent tècnic amb el que he
treballat en més de 20 CDs. Salutacions i abraçades... i
sorpresa. Assegut al seu costat hi havia el gran percussionista cubà Miguel Angá. Em va convidar a seure amb
un “Buenos días. Aquí se está más fresquito” i ens vam
disposar a gaudir de l’enregistrament.

“Com pot fer tot això només donant cops? Com pot fer parlar
els instruments d’aquesta manera només picant?” Preguntes ridícules que em passaven pel cap mentre era testimoni
d’aquella experiència, perquè Angá no feia parlar ningú:
quan tocava qualsevol instrument de percussió, encara que
no fossin les seves estimades congues, parlava ell mateix,
des de dintre. Angá havia cregut sempre en la Música amb
majúscules, amb aquella que no entén d’etiquetes, amb la
música fruit de la fusió d’idees, amb la música que sorgeix
espontàniament de la trobada amb els amics, i també amb
aquella música que només pot aparèixer després d’hores i
hores d’intens treball.
Angá havia nascut a Cuba l’any 1961. Havia treballat amb
els millors artistes de la música llatina i ja de ben jove, havia destacat per la seva traça en integrar diferents ritmes i

&OTOGRAlES )MMA #ASANELLAS
El passat 9 d’agost va morir Miguel “Angá” Díaz, un
dels principals percussionistes de jazz llatí. Només
feia set dies que havia estat a Sant Pere de Ribes
enregistrant el seu darrer disc.

El tema estava sonant amb una “canya” tremenda. Angá
esperava el seu torn per a gravar els “solos” de percussió,
però movia peus i mans com si ja volgués posar la seva part
en aquella música. Vint minuts més tard vaig gaudir d’una
de les experiències musicals més impactants de la meva
vida. Angá va baixar a la sala d’enregistrament, a passar
calor, mentre la resta de músics gaudien d’un descans. Va
tensar els bongos al seu gust, va demanar al Roger (el percussionista de l’orquestra) que li preparés la baqueta amb
cinta aïllant per tocar l’esquellot. Es va posar els “cascos” i
amb en Roger a un metre d’ell, va començar a tocar mentre
sonava l’orquestra ja enregistrada. I allà vaig poder veure
i sentir com Miguel Angá, en una sola presa de so, posava
els “solos” del tema amb un domini absolut, ballant mentre
tocava, fent uns contratemps impossibles, unes improvisacions màgiques.
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estils en la música cubana. Al llarg de la seva carrera havia enregistrat CDs amb Chucho Valdés i el seu mític grup
Irakere, amb Roy Hargrove (amb qui va guanyar el primer
dels 3 premis Grammy que lluïa a casa seva), amb Ibrahim
Ferrer, Ry Cooder, Manuel Galván, Tito Puente, Herbie
Hanckock, els “rapers” d’Orishas o amb els instrumentistes
indis i africans amb els que va enregistrar el seu últim CD
l’any 2005.
Una setmana després d’aquell dia inoblidable al Ger, ens
arribava la pitjor notícia: Miguel Angá acabava de morir d’un
atac de cor a la seva casa de Sant Sadurní. Per a acabar
d’arrodonir el cercle tràgic, va ser el mateix Roger, el seu
darrer deixeble, qui el va trobar. Només 45 anys i un munt de
projectes per davant. Angá, després d’haver passat uns anys
molt durs per problemes de salut, per ﬁ havia trobat un entorn ideal per tirar endavant els seus projectes. Feia uns dies
que havia presentat a la sala Jamboree de Barcelona el seu
darrer treball de fusió de músiques. Amb l’Esteve Molero i la
Companyia Catalana de Latin Jazz havia rigut, havia disfrutat
fent música i ja els havia parlat de projectes futurs perquè
el so, la qualitat i les ganes d’aquests músics penedesencs
l’havia deixat parat i amb ganes de fer coses noves.
Les “mescles” d’aquest l’últim CD en el que va participar
Angá encara no estan enllestides. M’explica l’Esteve que
el CD conté un tema titulat “Rumba para Angá”, una obra
composta pel Roger, dedicada al gran percussionista. Quan
Angá va saber-ne el títol li va demanar-li que el canviés:
“Con ese título parece que yo ya esté muerto”. Malaguanyada premonició. El dia 14 d’agost es van celebrar els “funerals” a Sant Sadurní amb una gran “descarga” on hi van
participar músics vinguts d’arreu: el millor comiat per a un
gran músic.El disc ja té nom: “Rumba pa’ Angá”.
DAVID PUERTAS ESTEVE, Músic i periodista

½Ì>ÛiÕÊ¨Ê£nÊ>ÞÊÓääÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ££

Presentació a Sant Pere de Ribes d’un llibre de sidokus sardanistes.
L a sar dana, p r o t a g o n i s t a d ’ un n o u jo c mu s ic a l
El dissabte dia 9 de setembre el Grup Sardanista Tamborí de Sant Pere de Ribes va presentar
el llibre “Sidokus sardanistes”, un recull de jocs
d’enginy dedicats al món de la sardana. La presentació es va fer a la Plaça Llobregat de Les
Roquetes en el marc de la ballada de sardanes
que va oferir l’entitat com a aperitiu dels actes sardanistes que se celebren a tot Catalunya en motiu
de la Diada de l’11 de setembre.
El llibre “Sidokus sardanistes” és un recull de sudokus
musicals en els que la protagonista és
la sardana, la dansa nacional de Catalunya. El
Grup sardanista Tamborí de Sant Pere de Ribes
ha estat un dels promotors d’aquest llibre i el va
presentar en exclusiva a l’avançada, ja que la
presentació a la resta de Catalunya es va fer el
mateix 11 de setembre. Els autors del llibre són
Bernat Puertas i David Puertas (professor de música de l’IES Can Puig de Ribes).
El sidoku és la variant musical del popular sudoku
numèric: en aquest cas, enlloc de jugar amb números, es juga amb notes musicals. Com que les
notes musicals sonen, cada sidoku permet amagar
una melodia. El llibre “Sidokus sardanistes” ofereix un recull de 16 jocs en els que s’amaguen les
melodies de les sardanes més populars: La Santa
Espina, Sant Martí del Canigó, Per tu ploro, Juny,
Recordant Vic, etcètera.
El llibre s’ha editat gràcies a la iniciativa de diferents entitats vinculades al món de la sardana
distribuides per tot el territori català. Les entitats
promotores són el Grup sardanista Tamborí
de Sant Pere de Ribes, l’Agrupació sardanista
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Costa Brava de Palamós, l’entitat Músics per la
Cobla i les cobles
Mediterrània, Sant
Jordi, Bellpuig i
Reus Jove.
Per
aconseguir
aquest llibre, que
es ven al preu de
5 euros, només cal
apropar-se a qualsevol de les entitats
esmentades
o connectar-se a
l’adreça electrònica
www.tambori.org
que és el web
de l’entitat sardanista ribetana, o al web

www.sidokus.com.

Des que van aparèixer els SIDOKUS (el dia de
Santa Cecília de 2005) la seva difusió ha anat
creixent. Ja són diverses les revistes que en publiquen i aviat ja seran 4 els llibres de sidokus
que hi haurà al mercat. Fins i tot el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha incorporat els sidokus com a eina educativa (ho podeu visitar a l’adreça www.edu365.com/sidokus).
Entre els diferents sidokus que s’hi proposen n’hi
ha dos dediacts a la sardana (Enric Morera i Pau
Casals) per a que els nois i noies treballin la música des de l’escola, tot jugant i fent rutllar el cap
alhora que consulten la biograﬁa dels autors, en
veuen la partitura o llegeixen informació addicional sobre la sardana i la cobla.

%L 2IBES #LUB 0ATÓ COMENÎA ELS ENTRENAMENTS DgHOQUEI PATINS
AL PAVELLØ DE 2IBES DURANT TOTS ELS DIJOUS DE g A gH
A PARTIR DEL  DgAGOST DE 
$ESTACAR QUE EL DIJOUS  DE SETEMBRE DE  SgINICIA EL
CURS PER APRENDRE A PATINAR I A LgINICIACIØ
A Lg HOQUEI PA TINS QUE E S PODE N A PUNTA R
NENS I NENES A PARTIR DE  ANYS AL PAVELLØ
DE 2IBES

ESPO

RTS

0ER QUALSEVOL CONSULTA PER APUNTAR SE A
INICIACIØ O ALS EQUIPS BASE CAL CONTACTAR
AL TELÒFON 
%QUIP PRE BENJAMÓ DEL 2IBES #LUB 0ATÓ

www.ribesclubpati.com

%QUIP COMARCAL DEL 2IBES #LUB 0ATÓ

El passat més de juliol es va celebrar a les piscines Picornell de Barcelona el Campionat d’Espanya de
natació del grup de edats G3 i G4 (14, 15 i 16 anys) en el que participaren representant al C.N.SITGES
tres nedadors/res de Les Roquetes, Alba Villanueva, Laura Llorente i Raül Colorado, un nedador de
Ribes Fèlix Moreno i una nedadora de Sitges Andrea Lucas.
Amb aquests campionats s’ha donat per ﬁnalitzat aquesta temporada, en la que aquests nedadors han
aconseguit varies medalles i diplomes en els Campionats de Catalunya.

A N U N C I A’ T 9 3 8 9 6 4 1 7 2
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CONFERÈNCIA :

D I E T E S , A L I M E N TA C I Ó I S A L U T

$IJOUS  DOCTUBRE A LES  H
Característiques d’una dieta saludable.
Com combinar els aliments.
Pauta de dietes equilibrades.
Què és la dietoteràpia?
Ús dels complements alimentaris i
d’aprimament
Degustació de productes naturals:
El Girasol
c/ Ildefons Cerdà, 48
Tel. 93 896 23 21
A càrrec de Natàlia Cea
Assessora Nutricional (Dietista)

www.carlesmiret.cat

!4 % . # ) » ! , 3 0 % 5 3
Ara que l´estiu s´acaba, deixarem enrera,
entre altres coses, els calçats descoberts.
Malgrat tapem els nostres peus ben aviat
amb sabates i mitjons, no hem d´oblidar
que requereixen de les nostres atencions:
assecar i hidratar amb cura la pell, tallar
correctament les ungles i portar un calçat
adequat és necessari per a la salut dels
nostres peus.
També és aconsellable, en cas de dubte,
consultar un professional que realitzarà una
valoració clínica i un estudi biomecànic informatitzat, tant del peu com de la manera
de caminar de l´individu, que ens indicarà
si hi ha alguna alteració i si aquesta és susceptible de tractament (plantilles, calçats,
etc..)
Anna Simó, Podòloga, Núm. Col. 951

Carles Miret Cuadras, a més a més de ser un bon aﬁcionat
a la fotograﬁa, és un apassionat de la meteorologia. Tant,
que ha desenvolupat una pàgina web personal on dóna
curs a la seva aﬁció.
Aquesta pàgina disposa d’un historial de la climatologia
del nostre municipi a més de fotograﬁes personals i una
connexió a un radar permanent per saber a l’instant el
temps que farà.
Visiteu: www.carlesmiret.cat
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SAL

OSTEOPOROSI
Els símptomes de l’osteoporosi són el dolor, la pèrdua
d’alçada per l’aplanament de les vertebres, la deformació
de la columna vertebral i la possibilitat de fractures espontànies. Un cop es produeix una fractura, poden aparèixer
complicacions i seqüeles greus; per aquest motiu és tan
important dur a terme una prevenció adequada.
L’os no és un teixit mort, i al llarg de tota la vida es va renovant mitjançant un procés de formació i destrucció. Fins
als 30/35 anys, el procés de formació dels ossos és més
important i s’assoleix un màxim que s’anomena el pic de
massa òssia. Durant el pas dels anys, el procés de destrucció de l’os pren més importància i es produeix un descens
de la massa dels ossos. En les dones s’accelera després
de la menopausa i a partir dels 70 anys tant en els homes
com en les dones. Tot i que aquest és un procés normal de
l’envelliment, en algunes persones el pic de massa òssia
assolit és més baix o es produeix una pèrdua més pronunciada, i apareix l’osteoporosi.
Per diagnosticar l’osteoporosi cal fer una prova anomenada
densiometria. Aquesta prova ens indicarà quina és la densitat o massa dels nostres ossos. Així doncs, la densiometria
estableix un diagnòstic d’osteoporosi quan el nivell de massa de l’os està molt per sota de la mitjana de població i, per
tant, hi ha un risc més elevat de patir una fractura.

UT

panses... i en els productes lactis. La vitamina D la podem
trobar en les sardines, salmó, gambes, verat...Procurar rebre una quantitat moderada de sol ens ajudarà a funcionar
la vitamina D. Això es pot aconseguir amb un breu passeig
diari al sol.
Fer exercici físic adequat a l’edat i circumstàncies de cada
persona, ja que l’exercici augmenta la massa òssia durant la
infantesa i ajuda a frenar la pèrdua en l’edat adulta. A més,
estar en forma també augmenta l’agilitat i prevé les caigudes. Fer un tipus de gimnàstica suau o passejar a pas ràpid
són els exercicis més adequats per prevenir l’ostoeporosi
en l’edat adulta.
Per tal de frenar l’eliminació del calci convé menjar poca
carn, prendre poca sal i evitar el tabac i l’abús de begudes
alcohòliques.
Per prevenir les caigudes en la gent gran cal ...
Fer-se revisions de la vista i l’oïda.
Utilitzar calçat adequat.
Ajudar-se de bastons, si és necessari.
Mantenir una il.luminació adequada a la llar.
Evitar catifes i altres obstacle per tal de no ensopegar.
Instal·lar barres de seguretat al bany i catifes de goma a la
banyera o dutxa.
Evitar moviments bruscs que puguin produir mareigs.

El metge serà qui aconselli si s’ha de fer aquesta prova.
Generalment, són pacients que presenten uns factors que
poden afavorir l’aparició d’osteoporosi, com haver patir una
fractura prèvia, patir una menopausa precoç, prendre certs
medicaments...
Per prevenir l’osteoporosi cal seguir una alimentació variada
que asseguri una aportació suﬁcient de calci i vitamina D.
El calci es troba ben distribuït per la natura. En mengem
amb les verdures de fulla verda: bledes, carxofes, col, bròquil... també en els fruits secs: ametlles, avellanes, nous,

/S AMB OSTEOPOROSI

/S NORMAL
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Clics

sidoku 06
L’Altaveu, setembre 2006

per David Puertas

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

6ISITEU EL WEB WWWSIDOKUSCOM

Participa al concurs!
La primera persona que resolgui el SIDOKU
de L’Altaveu i el porti a la Llibreria-Papereria
CAN GAVALDÀ (Pl. de la Font núm. 3 de
Ribes) rebrà de regal el llibre “Sidokus: el
sudoku musical”.
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"OIG PER TU 3AU
WWWSIDOKUSCOM

TORNEM A LA PLAÇA !!
Ja fa temps que hom es preguntava per què la Plaça
Marcer, veritable Plaça Major del nostre poble, havia
esdevingut un espai gairebé desert, sense la vida i
l’ambient que tingué quan Ribes no l’habitava més
que una quarta part de la població actual.

nosaltres mateixos i en el potencial del nostre poble per
a trencar aquelles ja tan manides frases de : “Ribes,
no té res..”, “però, on vols anar si no hi ha res...”,frases
malauradament repetides entre nosaltres

Fa trenta anys no vivíen a Sant Pere de Ribes més
de sis mil persones, ara en son més de vint i sis mil,
i...un es preguntava, on són els més de vint mil veïns
que ara ens acompanyen? ,com pot ser que aquesta
plaça,, plena de vida i ambient a ﬁnals dels setanta, ara
sigui només un lloc de trànsit per a afers tan quotidians
com anar al caixer automàtic o comprar el pa?.
De ben segur que analitzar el comportament de tota
una població i la capacitat d’integració dels vint mil nou
vinguts no és fàcil i menys fer-ho en aquestes quatre
ratlles. Podem especular si el desenvolupament
urbanístic del nostre poble ha estat el més correcte
o que si els que han vingut de fora , majoritàriament
provinents de la gran ciutat, prefereixen passar el seu
temps de lleure fora de Ribes convertint-lo en una
“ciutat dormitori” però el cert és que de ben segur,
els primers “culpables” som nosaltres mateixos, els
ribetans de naixement o d’adopció.
Ens hem de preguntar : “què oferim”?, hem fet atractiu
el nostre poble per a que els seus ciutadans s’hi
quedin per a gaudir del seu espai?, tenim actes i llocs
de qualitat suﬁcient?, la resposta és senzilla : molt
pocs i dispersos.
Es tractava doncs de trencar aquest cercle viciós, es
tractava de donar una oferta suﬁcientment atractiva
tan de llocs com d’actes per a que una bona part dels
“ribetans”, vells i nous, ens quedem al nostre poble,
sabent que allí o allà hi trobarem el caliu suﬁcient per a
que ens sigui atractiu el que tenim més a la vora.
Només calia ser una mica agosarats, creure

en
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en aquests darrers temps.
Des de fa dos estius i durant els mesos de Juliol i
Agost cada divendres la plaça torna a ser plena de
gom a gom, i com s’ha fet?, doncs oferint quelcom
tan senzill com “música a la fresca”, un bon lloc: la
Plaça Marcer, unes bones terrasses i un bon servei
dels promotors de la festa: “La Xixonenca”, “El Quo
vadis” i aquest any el nou “Cabaler Cafè”, aquest últim
amb vocació d’esdevenir el veritable Cafè de la plaça
a totes les estacions de l’any , lloc de trobada per a
tothom i a totes hores.
Per ﬁ la Plaça torna a recuperar el seu pols, poc a
poc però amb la seguretat de que oferint qualitat i
servei tornarà a ser el centre de l’activitat i del lleure
de Ribes, per això els ribetans HEM TORNAT A LA
PLAÇA.
Àlvar Font-Jané
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Casa de la Vila
%L DIA  DE SETEMBRE A LA CTRA DELS #ARDS MÏS
DE  EXPOSITORS VAREN PARTICIPAR EN LA RA

DALTRES INDRETS DE LES RODALIES 4AMBÏ ALGUNS
DELS EXPOSITORS HAN ESTAT INCONDICIONALS DE LES

&IRA D%STOC DE 2IBES 0ÞBLIC I PARTICIPANTS
VAN AMALGAMAR OFERTA I DEMANDA DE MANE
RA SATISFACTÛRIA PER TOTES DUES PARTS #OM A

lRES DE 2IBES TOT I QUE NO SØN DEL MUNICIPI

CONTRAPUNT UN HORARI ESCËS QUE DES DE L!CIR
JA CONlRMEN COM A PERSPECTIVA PER LA PROPERA
EDICIØ LA SEVA AMPLIACIØ A TOT EL DIA

EXPOSITORS I ES CONVIDA A LA PARTICIPACIØ PER
PROPERES EDICIONS A SOCISES AIXÓ COM DALTRES
COMERÎOS DEL MUNICIPI PER FER GRAN UNA lRA

%L PÞBLIC GRËCIES A LA PROMOCIØ ANTICIPA
DA QUE AJUNTAMENTS AGENDES DE MITJANS DE
COMUNICACIØ I RADIO 2IBES HAN FET DE LA lRA
NO HA ESTAT NOMÏS DEL NOSTRE MUNICIPI SINØ

$ES DE L!CIR DONEM LES GRËCIES A PÞBLIC I

QUE EN DElNITIVA ES FA PER DONAR VIDA AL POBLE
I ALS COMERÎOS
!#)2IBES
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SERVEI LOCAL DE CATALÀ DE SANT PERE DE RIBES
El servei de català inicia els cursos de català per a adults.
Nova oferta de cursos de català per al curs 2006-2007.
Un any més el servei local de català de Sant Pere de Ribes
ofereix cursos de català per a totes aquelles persones que
vulguin entendre i parlar català.
Per al curs 2006-2007 es proposen els següents cursos:
Nivell bàsic 2 i nivell bàsic 3. Són cursos gratuïts adreçats a
persones no catalanoparlants que volen aprendre i millorar
la comprensió i l’expressió oral de la llengua catalana.
Nivell intermedi 1 i 2 .Són cursos adreçats a persones que
dominen en gran part la llengua oral, que volen aprendre
l’expressió escrita i millorar l’expressió oral de la llengua
catalana. En aquest cicle formatiu es treballen les capacitats d’entendre, parlar i escriure el català en les situacions
comunicatives més freqüents i quotidianes.
Grup de conversa. Aquest curs està adreçat a persones
que volen millorar l’expressió oral i adquirir ﬂuïdesa a l’hora
de parlar en català.
Nivell intermedi 1 i suﬁciència a distància. Els cursos de
català a distància són la modalitat d'ensenyament del català
que combina l'autoformació de l'aprenent, l'assessorament
personalitzat (mitjançant un sistema tutorial), el treball en
grups (a través de sessions presencials) i els materials
d'aprenentatge.

El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l'any
1989 com a òrgan territorial d'aplicació a Catalunya de la
política lingüística del Govern, està format actualment per
la Generalitat de Catalunya, 80 ajuntaments, 37 consells
comarcals i la Diputació de Girona. A través d'una xarxa
de 22 centres de normalització lingüística estesa per tot
el
territori, amb més de 130 punts d'atenció i més de
400 professionals especialitzats, el Consorci desenvolupa
estratègies i accions per garantir l'extensió territorial del
coneixement i l'ús de la llengua catalana. Els servei local
de català
pertany al Consorci per a la Normalització
Linguïstica i té dues oﬁcines:
SLC de Sant Pere de Ribes ( Ribes)
C. Major 110 ( Can Puig)
Tel. 93 896 48 84
spribes@cpnl.cat
SLC de Sant Pere de Ribes ( les Roquetes)
Pl. Vinya d’en Petaca, s/n
Tel. 93 814 27 44
lesroquetes@cpnl.cat

Els cursos de català a distància faciliten l'aprenentatge de
la llengua a aquelles persones que per raons professionals,
personals, geogràﬁques, etc. no poden assistir als cursos
de català presencials.
A partir del dia 5 de setembre s’inicien les proves de
col·locació per a aquelles persones que vulguin saber quin
curs de català els correspon.
El 13 i 14 de setembre s’obre el període de matriculació per
als alumnes preferents i a partir del18 de setembre per a la
resta d’alumnes.
Els cursos s’inicien els dies 2 i 3 d’octubre i acaben els dies
22 i 23 de gener.
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SETEMBRE
Exposició ART I SENTIMENT:
Mostra col·lectiva del casal de Ribes

De l’1 al 21 de setembre
Inauguració divendres 1 de setembre, a les 19:30 hores

Dimarts 12 de setembre, a les 19:30 hores:
Presentació del llibre El camí de Sant Jaume: des de
Montserrat i des de Roncesvalles, a càrrec de l’autor
Joan Fiol Boada, membre de l’Associació d’Amics dels
Pelegrins a Santiago- Barcelona.
Curs “Com treure proﬁt de la càmera digital i l’ordinador”
a càrrec de l’Esteve Albiol
Els dilluns i dimecres 18, 20, 25 i 27 de setembre, de 18 a
20 hores
Inscripcions prèvies. Places limitades

Dimarts 19 de setembre, a les 18 hores:
Xerrada “La importància del treball militant a Palestina”,
a càrrec de Josep Ma. Navarro, president de Sodepau

Setmana Garraf per la Pau
Organitza: Consell Comarcal del Garraf

Divendres 22 de setembre, a les 19 hores:

Del 25 de setembre al 7 d’octubre
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs

Dijous 28 de setembre, a les 19 hores:
Inauguració de l’exposició El castell d’Olèrdola i l’Alt
Penedès a l’Edat Mitjana
Xerrada La dona a través de l’art medieval, a càrrec de de
Ma. Piedad Espitia, llicenciada en Història i especialitzada
en història de les dones
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs

Divendres 29 de setembre, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de l’Antònia Santana
Balzac i la petita modista xinesa, de Dai Sijie

Divendres 29 de setembre, a les 19 hores:

Conferència Transtorns del son en les malalties cròniques,
a càrrec de la Dra. Anna Cuscó, metgessa i psicòloga,
presidenta de la Fundació Fatiga.
Organitza: Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de la
Fatiga Crònica del Garraf

OCTUBRE
Exposició de Pintures de Joan Cortacans
Del 10 al 28 d’octubre
Inauguració dimarts 10 d’octubre, a les 19:30 hores

Dimecres 4 d’octubre, a les 19 hores:

Presentació del llibre Retratos poumistas: Víctor Alba,
Andreu Nin, George Orwell..., de Pepe Gutiérrez

Conﬂictivitat laboral: el moobing, a càrrec de la pedagoga
Nora Ethel Rodríguez

Exposició El castell d’Olèrdola i l’Alt Penedès a l’Edat
Mitjana

ACTIVITAT DE TOT L’ANY LECTURA

ÓäÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ½Ì>ÛiÕÊ¨Ê£nÊ>ÞÊÓääÈÊÊÊ

Dissabte 7 d’octubre, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb la Núria Farrús
Expliquen i conten, conten i expliquen...
Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Dimecres 18 d’octubre, a les 18:30 hores:
Xerrada “Les eleccions vistes des d’una mirada
astrològica”
a càrrec de l’astròloga Ma. Helena Teixidor

Divendres 20 d’octubre, a les 20 hores:

L’art d’amargar-se la vida, o com fer d’un mateix un
perfecte miserable...o no.
Sessió de contes per a adults, a càrrec de Carles Alcoy

Dissabte 21 d’octubre, a les 12 hores:

Contes a la sala infantil amb en Carles Alcoy
Això era i no era, i qui no ho vulgui creure que ho
vingui a veure.

Per a nens i nenes a partir de 3 anys

Divendres 27 d’octubre, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de la Isabel Laso
Amor a sang freda, de Sílvia Romero
Amb la participació de l’autora

")",)/%34)5 A LA -ANUEL DE 0EDROLO
Les biblioteques de Sant Pere de
Ribes, un any més, han ofert un
seguit d’activitats adreçades als
petits i joves de la nostra població
dins el marc del Biblioestiu’06.
Des de l’any 2000, tant la
Biblioteca Manuel de Pedrolo de
Ribes com la Biblioteca Josep
Pla de Les Roquetes, durant els mesos de juliol i agost
aturen la programació habitual d’activitats que es van
desenvolupant al llarg de l’any -com ara conferències,
hora del conte, cursos, presentacions de llibres, etc.per a oferir un seguit de tallers de manualitats per al
públic infantil. De vegades han estat tallers realitzats per
diferents monitors, cadascun d’ells sobre un tema i una
tècnica diferent, i d’altres vegades han girat al voltant
d’un tema que s’ha anat treballant al llarg de les diferents
sessions. Aquest és el cas dels tallers de la Mediterrània
(2004) i de la Festa Major (2005) duts a terme per l’artista
vilanovina Xesca Calaf, o el cas dels tallers d’aquest estiu
a la Pedrolo: FEM UN TEATRE AMB TITELLES,
a càrrec de la ceramista local Lídia Serra. Els nens i
nenes que van participar en aquests tallers van treballar
amb materials reciclats (paper, cartró, fusta, roba...) i van

utilitzar diferents tècniques plàstiques, amb l’objectiu de
desenvolupar diferents maneres d’expressió i potenciar la
motivació, el suport, la tècnica i el llenguatge visual. Al
llarg de sis sessions d’hora i mitja de durada, van crear un
petit teatre a partir de capses de cartró, que més tard van
pintar i decorar amb cortines, rètols i objectes (arbres, sol,
lluna...). També van modelar petites titelles de dit amb
pasta de paper, que després van pintar i vestir amb petits
retalls de roba. Hi van participar un total de 16 infants
entre 6 i 12 anys, i la valoració ﬁnal del taller, tant dels
petits com dels pares, va ser molt positiva, entenent que
la biblioteca ofereix una alternativa més als mesos de les
vacances escolars.
Núria del Campo Balada

Tenim tot el que necessita el seu nadó

Al preu més barat !!!
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CTRA DE SITGES, 42

RAMBLA SAMÀ, 7

Tel. 93 896 0272 - FAX 93 896 1866

Tel. 93 893 2501

08810 SANT PERE DE RIBES

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

E-mail: fonoll@fonoll.es

