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es ens dóna més satisfacció que publicar el reportatge de
les Festes Majors de Ribes. Per populars, participatives,
tradicionals, emotives, entranyables i divertides.
Tot i que a vegades no tot són “ﬂors i violes”, i els criteris i les
opinions de les persones que organitzen, col·laboren, participen
o només observen, són diversos i de vegades contradictoris.
Els errors, no cal justiﬁcar-los, reconduïts en positiu porten a la
capacitat de no repetir-los.
Viatjar en un creuer pel Mediterrani ens dona l’oportunitat de
conèixer un litoral proper, divers i fascinant.
Catorze llunes ens fa una reﬂexió que anomena Famílies de
llengües, on es possible que la pol.lémica estigui servida (les
reﬂexions ja ho tenen això).
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En David Puertas ens porta a Can Pere de la Plana en una
jornada musical molt interessant.
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Els drets dels infants (que són considerats ﬁns la majoria d’edat)
són tema de preocupació mundial. A Ribes fa setze anys es
desenvolupa un projecte que garanteix aquests drets a qui no els
té de mena. Llar Betània du a terme una tasca difícil on la màxima
recompensa es l’autonomia dels nois quan se’n van de la Llar.
Els avis del nostre Municipi poden gaudir d’una nova activitat
lúdica-esportiva a l’aire lliure. Des de l’Ajuntament ens en fan
cinc cèntims.
Alguns comerços ja es preparen per a la nova temporada un cop
passades les rebaixes. D’altres per oferir productes i tots per
Carnaval. Uns venen disfresses o accessoris, d’altres botifarres
d’ou o coques de llardons i la resta es disfressen, o no.
L’Altaveu prepara un concurs fotogràﬁc per fer la portada de març.
Si vols ser l’autor de la pròxima portada de l’Altaveu envia’ns la
teva foto de Carnaval a laltaveu@laltaveu.com
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SANT PAU ‘07

per Miquel Fraire

IMPRESSIONS D’UNA FESTA

A aquest humil cronista li plauria enormement poder escriure sempre en termes elogiosos i diàfans. És tasca
agraïda - i també menys compromesa - glossar verbalment allò que ja ha tingut un correlat exitós en la realitat.
Però les coses no sempre funcionen, i les paraules han de servir per fer-se’n ressó i no pas per camuﬂar els
fets. La passada Festa Major de Sant Pau no ha estat pas exempta de problemes gruixuts.
Comencem
per
un
assumpte
abracadabrant: per què la separata
s’ha hagut de presentar després
de Festa Major i, a més, fora del
programa d’actes? Amb anterioritat
a la seva forçosa marxa de
l’Ajuntament, l’anterior tècnic de
cultura havia disposat que en Xavier
Miret (historiador ribetà del qual
ningú no discuteix el seu rigor i vàlua
professionals) es fes càrrec de la
separata per al programa de Sant
Pau’2007. La temàtica de treball era
a l’ensems apassionant i adequada:
la història de l’Ermita de Sant Pau al
llarg de gairebé dos-cents anys des de
la seva fundació. El referit investigador
va posar ﬁl a l’agulla amb il·lusió, però
els incovenients no trigarien a aﬂorar.
D’una banda no se li va facilitar l’accés
a documents històrics fonamentals per
a la consecució de la dita separata i

custodiats actualment per l’Ajuntament,
de l’altra no va aconseguir que
el rebessin en cap moment els
responsables de l’àrea de cultura els
quals, això sí, li reclamaven presses.
Finalment i veient la impossibilitat de
lliurar el treball a temps i en condicions
publicables (altrament el seu prestigi
hauria quedat en entredit) en Xavier
Miret va fer avinent que es retirava.
Per tapar el forat (amb aquesta
encertada expressió s’hi refereix
l’amic i músic David Puertas en un
article d’opinió al Cancell) es va
recórrer a la historiadora Ester Callao,
qui en un temps rècord i fent gala de la
diligència que li és pròpia va convertir
en separata un anterior treball seu
sobre els Cabeçuts de Ribes. Val a dir
que és temàtica igualment interessant
i tractada també amb compromís
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i seriositat, però s’ha perdut una
fantàstica ocasió per incorporar a la
historiograﬁa ribetana una necessària
i ﬁns ara inèdita crònica de l’Ermita de
Sant Pau.
Un altre tema dolorós de tractar és
l’aplec a l’Ermita. No cal reiterar aquí
el tòpic que per als espècimens locals
aquesta és la principal efemèride
(de fet ja en parla la salutació del
programa que, signiﬁcativament, no

signa cap “Comissió de Festes”!).
Motiu central de la Festa Major
d’hivern, l’anada a Sant Pau acostuma
a reﬂectir l’orgull de ser o esdevenir
ribetà. Animació, companyonia, ganes
de gresca i respecte per a un entorn
emblemàtic i carregat d’història són les
notes dominants que caracteritzen dita
trobada.
Enguany, però, no regnava el mateix
ambient despreocupat i joiós d’altres
ocasions.
L’estira-i-arronsa
entre
l’Ajuntament i l’actual responsable de
l’Ermita es deixava sentir amb força.
Els ribetans s’estimen l’entranyable
llogarret, però el poder local hi és

indiferent (per no dir hostil). No és
just traslladar a l’actual ermità tota la
responsabilitat del manteniment quan
és el primer que sempre ha reclamat la
indispensable atenció governamental
per a adoptar mesures urgents

(v.gr.: el sostre de l’Ermita cedeix
inexorablement sota el pes dels anys),
ja que al capdavall és l’administració
qui té el deure de conservar els espais
d’ús públic. En una comprensiva
postura solidària, els components de
la Band Tocant no van intervenir en el
seu tradicional concert folk. L’animació
musical la varen aportar tres grups
musicals, participants a les cercaviles
de balls populars i representants de les
formacions instrumentals pròpies de
les festes major de Ribes: un grup de
grallers, una mitja cobla de sac i ﬂabiol
i, ﬁnalment, l’acordió diatònic. La triple
actuació es va destacar per l’alt nivell
d’aquests executants, els quals també
es van voler fer ressó de la protesta
a causa l’estat de desampara en què
està sumida l’Ermita de Sant Pau.
Quant als balls de Festa Major, el
fet que haguem tornat a disposar de

l’envelat al pati de Can Puig convida
a reﬂexionar. Ara fa un any, des de
la Regidoria de Cultura es varen
preveure dos factors: en primer lloc,
que el Local es trobava en un estat de
conservació lamentable i no oferia les
condicions addients per a organitza-hi
cap acte. En segon lloc, que no es
podia consentir un any més que les
entitats esportives haguessin d’alterar
el calendari de les seves activitats
per cedir el pavelló als balls de festa
major. Per tant, la solució es va centrar
a llogar un envelat durant els dos dies
centrals. Si l’alternativa reeixia (i es
va demostrar sobradament) el ruïnós
Local seria substituït en totes les
seves funcions per un nou i ﬂamant
envelat pensat per a un llarg període.
Es va anunciar públicament que el
Local tenia les hores comptades, i
que al seu lloc s’hi construïria el noi
ambulatori de la seguretat social. On
ha quedat, però, la promesa (avalada
als pressupostos que es van aprovar
l’any passat) d’erigir un envelat amb
caràter permanent que suplís la terrible
mancança d’espais culturals?
Fins ara ens hem dedicat a repassar
els aspectes de la Festa Major que
més trontollen. És un exercici de caire
estoic, que deixaria un regust amarg
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si no fos perquè tot seguit passarem
a parlar de temes més amables. Per
descomptat, hi ha hagut coses bones
que també val la pena d’esmentar.
Ja d’entrada ens sembla un encert
que el pregoner convidat fos en Pere
Cuadras i Miret (vicepresident de la
Fundació del Redós) perquè l’any
passat es va complir el centenari
de l’aixecament de l’Hospital de
Sant Josep i Sant Pere. Aquest fet
es commemorava a la separata del
programa de Sant Pere’2006, docte
treball realitzat pels historiadors Carles
Miret i Gerard Coll.

acompanyats dels respectius músics,
van passar per l’entarimat de la
Plaça Marcer a oferir un parell de
coreograﬁes. El mateix procediment
es va repetir l’endemà per als balls
adults, un cop ﬁnalitzat el cercavila
de baixada. Feia temps que a Ribes
es trobava a faltar una exhibició que
permetés al públic observar cadascun
dels balls per separat, sense les
lògiques i inevitables interferències
que es produeixen en el transcurs del
cercavila. La colla de geganters també
ens brinda una bona notícia: ﬁnalment
sembla que podran fer ballar les dues
parelles de gegants simultàniament
i no de manera alternada, tal com
havien practicat en les darreres
edicions per falta de personal. Tots
els balls tradicionals propis de Ribes
tenen lloc destacat a la Festa Major pel
fet que formen part del patrimoni local
i globalment representen la diversitat

Pel que fa als cercaviles tradicionals,
la Comissió de Balls Populars ha
introduït de forma organitzada dues
mostres de la riquesa etnològica amb
què compten les festes majors de
Ribes. En acabat de la cercavila infantil
de la vigília tots els balls participants,
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dins els cercaviles. Ara bé, així com
hi ha colles que es fan i es desfan i la
seva desaparició - si bé no desitjada
- no representa pèrdua de riquesa
perquè ja n’hi ha d’altres que efectuen
el mateix ball, en el cas dels gegants
és prioritari el suport d’un equip
humà suﬁcient que en garanteixi la
supervivència. Es tracta d’un entremès
singular i representatiu del poble, i des
d’aquí encoratgem els seus portants a
seguir treballant amb il·lusió per a tal
ﬁnalitat. Tal com demanava en Gerard

Aquesta implicació en les festes
tradicionals per part del que avui dia
s’anomena societat civil és la gran
esperança per a la supervivència de
les manifestacions populars. La Festa
Major prosperarà malgrat l’escassa
sensibilitat de les institucions.
Visca la Festa Major!

Coll en la presentació de la separata,
ara cal també que algú agaﬁ el relleu
dels desapareguts cabeçuts de Ribes.
També ens congratulem per la
continuïtat del concurs de fotograﬁa
“Objectiu Sabre”. L’any passat
se’n celebrava la primera edició i
ja va esdevenir un èxit. L’altíssima
participació
i
qualitat
general
obtinguda donava compte de l’interès
que desperta a Ribes no només la
fotograﬁa, sinó la temàtica al voltant de
la nostrada Festa Major de Sant Pau.

MACS
Fotografia
Diseño Webs
Tf 637 06 81 36
www.latinoscreativa.com
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CLICS

...Ara depèn de vosaltres

PARELLES DE FESTA MAJOR

Caixa Manresa ajudarà aquest any a 561 estudiants
que inicien els seus estudis universitaris i que han estat
seleccionats en funció del seu rendiment acadèmic per
donar suport als seus projectes de formació. Caixa Manresa
dóna així un impuls als Ajuts Universitaris que, en aquesta
edició, ha rebut 1.108 sol·licituds d’estudiants. Aquesta
participació consolida el programa d’ajuts universitaris de
Caixa Manresa com una de les accions de l’entitat que
compta amb més ressò entre els joves.

Perquè no tenir un joc de la nostra Festa?

En aquesta desena edició, s’ha ampliat la dotació dels ajuts
a 350.000 euros (l’edició anterior era de 300.000 euros), i
s’ha rebaixat la nota de tall per tal d’ampliar-ne l’abast (del
8,75 de l’edició anterior s’ha passat a una nota de tall de
8,50). L’objectiu d’aquests ajuts és recolzar els estudiants
que inicien els seus estudis universitaris, premiant-ne el
rendiment acadèmic, per donar suport als seus projectes
de formació.

Aquesta és la pregunta que es va fer l’Eva, una tarda d’estiu
mentre jugava amb el seu ﬁll amb unes fotos de la Festa
Major.
El seu ﬁll té 4 anys i l’hi agrada molt jugar amb cartes, per
altra banda a ella l’hi agraden molt les manualitats i es va
engrescar a fer uns dibuixos.
Al principi va pensar fer-ho només per al seu ﬁll, però
després va pensar que estaria bé que d’altres nens també
s’hi poguessin divertir.
I aquest és el resultat, LES PARELLES DE LA FESTA
MAJOR, Un joc amb el que l’Eva espera que tots pugueu
gaudir una mica més de la Festa.
Aquest joc el podreu trobar a les Papereries Can David.

Per a l’adjudicació d’aquests ajuts es té en compte, únicament,
el rendiment acadèmic dels sol·licitants, considerant la seva
nota d’accés a la universitat. L’import dels ajuts, que és únic,
es precisa al ﬁnal del procés, en funció del seu nombre i de la
dotació anual d’aquest programa. Una Comissió avaluadora
integrada de forma paritària per representants de Caixa
Manresa i del departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació resol anualment la convocatòria.
Mònica Hernández Martí, Aitor López
Romera i Elena Plana Oller han estat tres
estudiants de Sant Pere de Ribes que han
obtingut ajut per al curs 2006-2007.

L’acte de lliurament dels ajuts va tenir lloc el
passat dissabte 13 de gener, a les 12 del migdia,
al Museu de la Tècnica de Manresa.
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Reportatge
col·laborador de la Direcció General d’Atenció a la
Infància i Adolescència del departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Llar Betània …
camí a l’autonomia personal.
Per Cristina Perelló

Llar és una paraula molt senzilla de relacionar amb
els conceptes de família, estabilitat, caliu, convivència,
afecte, amor ...
Llar Betània és un projecte educatiu amb la ﬁnalitat
de donar els referents necessaris per incloure aquests
conceptes a nois d’entre 14 i 18 anys que per diferents
motius no els gaudeixen de forma natural.

Es treballa per a la integració del noi a la nostra societat i,
en la majoria dels nostres menors per aconseguir la seva
autonomia, i integració en el món laboral quan l’edat els
hi ho permet. Així mateix tenim assignada la missió de
ser substituts de la família, de manera temporal, per a
aquells infants nois que no poden romandre en el seu
medi familiar.
Es tracta d’un Centre Residencial petit que busca
assemblar-se el més possible a una llar ordinària que, per
tant, afavoreixi la tendència a la normalització màxima de
la vida dels menors que hi resideixen.

El caràcter temporal del servei comporta que des del
moment en que es decideix l’ingrés del menor iniciem
un procés de rebuda, adaptació i observació. Durant
aquest període intentem obetenir els indicadors que,
conjuntament amb l’estratègia de treball acordat amb
Des del nostre Municipi i amb setze anys d’experiència
l’EAIA, (Equips d’Atenció a la
Llar Betània du a terme una
Infància i Adolescència) ens
complexa tasca 24 hores al
Els valors i els deures adquirits per
ajuden a deﬁnir el plantejament
dia 365 dies l’any per garantir
els joves de la llar xoquen sovint amb
educatiu més adequat per a
drets i deures d’uns joves
els deures dels joves en general. La
cada noi.
arribats al projecte en qualitat
feina domèstica i les responsabilitats
de desemparament, guarda
Organisme del qual depèn.
o acolliment segons la seva
dins la casa els donarà l’oportunitat
situació. En el moment que
d’independència absoluta en un futur.
Llar Betània és un Centre
arriben passen a formar part
col·laborador de la DGAIA.
d’una
nova família, gran,
nombrosa i diversa amb tot el que això comporta.
Són el president de l’Associació Educativa per a joves
Jaume Cistero i el director del Centre Ramon Pagès qui
ens donen la informació de la tasca que es desenvolupa
i del sector que emparen per oferir un futur a qui
possiblement no el tindria si aquests tipus de projectes
no existissin. Hi ha una realitat social i no l’hem d’ignorar,
encara que a vegades ens costi reconèixer-la.
El Centre d’Acció Educativa Llar Betània depèn de
l’Associació Educativa per a Joves Betània, i és Centre
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personal, per tant haurem d’atendre totes aquelles
necessitats materials, físiques, afectives, psíquiques i
socials per tal de créixer humanament.
Certament, com Equip Educatiu un dels objectius que
ens proposem des de l’ingrés del menor en el centre és
que el seu internament sigui el més curt possible, i és per
això que es treballa (sempre que sigui possible) el retorn
al nucli familiar i, davant de la impossibilitat del retorn del
noi amb la seva família, treballarem la seva autonomia
personal ﬁns que li arribi la majoria d’edat als 18 anys.
Per tal el Centre sempre buscarà tota mena de recursos,
estratègies i fórmules per tal de coordinar-se, col·laborar i
treballar estretament amb els professionals que estan en
el territori d’origen del menor els EAIA (Equips d’Atenció
L’ediﬁci és propietat dels religiosos de Sant Camil i cedit a
a la Infància i Adolescència).
l’Associació Educativa per a Joves
Tots plegat buscarem el retorn
Betània, entitat privada d’iniciativa
Coordinar la convivència diària en una
del noi a la família però si això
social.
no és possible li facilitarem
família on els nou ﬁlls tenen edats
que es pugui integrar en el
compreses entre els catorze i els divuit
El nostre Centre d’Acció Educativa
Pla Interdepertamental per
ﬁrma per primera vegada el mes
anys és un exercici que requereix de
a majors de 18 anys que la
de gener de 1991 un conveni de
capacitats extraordinàries per part dels
Generalitat de Catalunya
col·laboració amb la DGAIA amb
educadors i de la consistència d’un
els ofereix (Pisos Assistits).
l’objectiu de donar resposta a les
programa
elaborat
meticulosament
com
Precisament
ara
estem
necessitats d’acollida residencial
posant
en
marxa
un
recurs
a eina de treball.
i educatives de determinats
d’aquest tipus que esperem
menors dels quals la guarda o
posar a disposició dels nois
tutela la sustenta aquesta Direcció
de
la
comarca
en
un
termini
curt de temps.
General.
Encàrrec fonamental que rep.
El Centre Llar Betània és un Centre d’Acció Educativa que
té com a encàrrec des de la DGAIA de tenir cura d’aquells
nois dels quals se’ns conﬁa la guarda entre els 14 i 18
anys ocupant-nos del seu procés formatiu i maduratiu en
els vessants humana i cultural.
Des del nostre Centre procurarem que la formació sigui
grupal i individual per tal de que ens permeti la possibilitat
de que el noi pugui assolir aquells aspectes i mancances
que té i així pugui anar madurant tot preparant-lo de cara
al desinternament.
L’estratègia que utilitzarem serà sempre des del tracte
afectiu, dialogant, i participatiu. Com educadors/
educadores el nostre objectiu ﬁnal és facilitar en els nois
el màxim grau de maduresa per tal d’arribar a l’autonomia
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Llar Betània com a Centre d’Acció Educativa està
compromesa a seguir la normativa jurídica de
totes aquelles lleis que existeixen sobre menors en
desemparament, tant a nivell internacional, de l’Estat
Espanyol, i de la Comunitat Autònoma, tot i que això es
farà seguint l’estil propi i amb els criteris marcats per
l’equip educatiu.

Tots tenim la possibilitat de formar part
d’aquest projecte fent-nos socis. Amb una
quota anual de 10 € podem ajudar a fer
créixer una iniciativa propera amb ﬁnalitats
aplicades a persones joves en situació
diguem-ne complicades.

Àngel Marco inicià el projecte fa 16 anys com a director i president amb la col·laboració
dels religiosos de Sant Camil.
Des de L’Altaveu volem donar el nostre reconeixement a una tasca difícil, de realitat poc coneguda i on a vegades els
problemes són grans, greus, desagradables, tristos, o senzillament ignorats inconscientment per qui els pateix.
Recolzament a qui treballa el projecte no només a docents i directius sinó als nois, els veritables protagonistes.
Qui amb el seu esforç fan possible pal·liar els efectes d’una situació determinada i convertir-se amb el que tenen
dret segons la normativa internacional. Protecció, desenvolupament, no discriminació. En deﬁnitiva l’evolució
cap a la vida adulta.
Llar Betània. Ctra. Del Carç, 34. Tel. 93 896 27 96
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Espai lúdic per a la gent gran. Circuit de salut
L’ESPAI LÚDIC és un circuit de salut pensat per fomentar i millorar les capacitats
físiques i sensorials de la gent gran, en especial, però també les de la resta de
la població. També és un nou espai al vostre abast per fer exercicis senzills de
manteniment a l’aire lliure sempre que vulgueu. A més, l’Ajuntament de Sant
Pere deRibes organitza sessions formatives, a càrrec d’un ﬁsioterapeuta, per a
explicar-vos l’ús correcte dels aparells.

Mou-te avui.
Ho notaràs demà
HORARI DE LES SESSIONS
Els dimarts, d’11:30 a 12:30 hores,
a les instal·lacions de l’Espai Lúdic
(Passeig de Circumval·lació de Ribes)
www.diba.cat
en espai públic urbà, fem un bon equip

Ajuntament
Sant Pere de Ribes
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www.espaiblau.com

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

ESPAI BLAU, UN CENTRE ESPORTIU CREAT AMB TU I PER A TU
El Complex Esportiu Municipal Espai Blau ha arribat al seu tercer aniversari. Al llarg d’aquests tres anys , el
principal objectiu ha estat adaptar ,al màxim, el centre i els seus serveis a les necessitats dels ciutadans i dels
seus usuaris.
Per celebrar aquest 3r aniversari, Espai Blau prepara entre altres coses, un obsequi per a tots els seus abonats,
activitats especials,...
Al llarg d’aquests 3 anys el centre ha iniciat un procés de compromís i servei vers la població i això ha suposat
un alt grau de coordinació entre tots els serveis i activitats que es realitzen al centre. Lluny de voler fer un
article basat en una llista de tots els serveis i equipaments que Espai Blau posa a disposició dels seus usuaris,
informació que la majoria de la població ja coneix, volem centrar aquest article en alguns dels trets diferencials
pel que fa al servei, que aquest ofereix als seus usuaris.

Espai Blau un centre esportiu orientat principalment a la salut
Espai Blau aconsegueix aquesta orientació tan marcada cap al vessant de la salut portant a terme un treball
multidisciplinar. Tots els àmbits dels centre, l’aquàtic, el de condicionament físic a les sales de ﬁtness, tècnics
d’activitats dirigides, servei de ﬁsioteràpia i actualment ja en funcionament el nou servei de dietètica, treballen
de manera coordinada per poder donar un servei més complet i exhaustiu als seus usuaris. Difícilment es pot
assessorar a la sala de ﬁtness amb plenes garanties d’èxit a una persona que pugui tenir qualsevol problema físic,
si abans el servei de ﬁsioteràpia no ha donat les pautes a seguir pel treball d’aquesta persona.
No tenim cap dubte que aquestes línies vénen marcades per la ﬁlosoﬁa del centre, però haver aconseguit aquest
grau de cohesió i coordinació entre departaments, és fruit únicament de la bona tasca realitzada per tots i
cadascun dels professionals que componen l’equip de professionals del centre.

Espai Blau un centre esportiu pensat per gaudir-lo en família
L’altre aspecte en què hem volgut incidir és en el gran nombre de possibilitats que ofereix el centre de manera que
Espai Blau és actualment un centre obert i adaptat a totes les edats i necessitats.
Les aportacions de molts dels usuaris han fet que s’hagin anat incorporant nous serveis i activitats, com poden
ser el funky junior, la natació terapèutica per a infants i per a adults, ioga per a embarassades, i d’aquesta manera
donar cabuda a perﬁls de població que a l’inici no es tenien en compte. D’aquestes aportacions podem ressenyar
com a més actuals :



El Servei de dietètica i nutrició

Servei que pretén informar, assessorar i orientar a tothom que ho desitgi sobre les pautes i recomanacions
dietètiques que garanteixen una alimentació sana i equilibrada.



Els Caps de setmana recreatius a Espai Blau

Tots els dissabtes de 16.30 a 20.30h i els diumenges de 9 a 14h els infants i no tan infants disposen d’una zona a
la piscina gran i una altra a la petita amb material recreatiu, màrfegues, pilotes, tobogan, per gaudir d’una bona
estona de jocs a l’aigua.
Per tant, les necessitats de la població es tradueixen en nous serveis i activitats i ﬁns i tot, promocions per ajudar a vincular
al màxim aquesta instal·lació esportiva municipal que ja arriba a gran part de la població de Sant Pere de Ribes i que
espera seguir sent una de les principals fonts de creació d’hàbits ﬁsicoesportius i de salut del municipi.

PROMOCIÓ FAMILIAR
Per facilitar encara més l’ús en família del centre, a partir del proper 15 de febrer i
ﬁns al 30 de març, tothom es podrà aproﬁtar de la nova Promoció Familiar.
ABONA’T ARA A ESPAI BLAU AMB TOTA LA FAMÍLIA I ESTALVIA’T LA MATRÍCULA
DELS TEUS FILLS, I ELS SEUS ABONAMENTS ELS TRES PRIMERS MESOS.
Sense període de permanència obligatòria al centre.
£ÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ½Ì>ÛiÕÊ¨ÊÓ£Ê>ÞÊÓääÇÊÊÊ

PER
*AVI 0RADANAS

INGREDIENTS

El bon menjar
POLLASTRE A LA PEPITORIA
AMB GUARNIMENT

1 pollastre tallat a trossos
1 ceba
2 alls
Patates
Brou de pollastre
Pebrot verd
Farina
Sal i pebre
Oli
1 got de vi blanc

PREPARACIÓ
Posarem a escalfar l’oli en una cassola. Afegirem el pollastre salpebrat, que prèviament haurem passat
per farina, ﬁns aconseguir que el pollastre agaﬁ un color daurat. Després hi afegirem els alls i la ceba
tallada en juliana. Ofegarem tot el conjunt ﬁns que la ceba quedi de color marró (encara que s’enganxi
una miqueta ens anirà bé). Una vegada la ceba estigui daurada s’afegeix el got de vi blanc i es deixa
reduir. Després afegirem el brou de pollastre calent i ho farem bullir destapat durant uns 40-50 minuts
per tal d’aconseguir que lligui la salsa.
Per altra banda fregirem les patates i el pebrot tallats a quadradets. Un cop hagi transcorregut el temps
de cocció hi afegirem les patates i el pebrot perquè la mescla agaﬁ el sabor del pollastre... i ho servirem
tot seguit.
Bon proﬁt !!!
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Famílies
de llengües

L a Torre de B abel P i e te r “E l Vi e j o ” B ru e g h e l , 1563

Hi ha temes d‛oposicions mortalment avorrits i
altres tan bonics que me‛ls estudie molt a gust.
Ortograﬁa dels sons laterals, nasals i vibrants… avorrit.
Ortograﬁa de la h muda… ehmmm… sense comentaris…
la morfologia del substatiu i de l‛adjectiu… què li
anem a fer… el sistema fonològic del català… en ﬁ…
Un dels meus temes favorits és el 3: La diversitat
lingüística al món actual. Les famílies lingüístiques.
Les llengües romàniques. El català a la Romània.
Sobretot el principi del tema és genial. La torre de Babel
i la diversitat lingüística com a càstig de la divinitat.
La pena és que alguns encara ho consideren d‛aquesta
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manera. Després ve la llista de senyors que s‛han dedicat
a classiﬁcar les llengües, des de el meu amic Rousseau
i la seua simplicitat (les llengües es classiﬁquen segons
el clima, a saber: llengües del nord i llengües del sud)
ﬁns a les últimes teories. Per cert, vull retre un sentit
homenatge al classiﬁcador de llengües Morris Swadesh
i la seua colla, els glotocronologistes. Jo, en una altra
vida, vull ser glotocronologista i conquerir l‛univers
amb una espasa làser a una mà i l‛obra completa de
Ramon Llull en l‛altra. Un minut de silenci, per favor…
Potser per la personalíssima idea que tinc del concepte
de família m‛encanta parlar de famílies lingüístiques.
Oooooh, és que m‛encanta! Les indoeuropees, les
uràliques, les caucàsiques... Deixant de banda les que no
necessiten promoció, qui es pot resistir a l‛encant del
feroés o l‛alsacià com a petites llengües germàniques?
Qui no s‛entusiasma quan coneix l‛existència de
llengües eslaves com el sòrab o el caixubi (per
favor! Que algú m‛ensenye caixubi ja! Urgent!) O les
boniques entre les boniques llengües cèltiques, gal•les,
gaèlic, bretó que inciten a l‛alegria quan les escoltes?
Les llengües siberianes em provoquen un cert respecte
per allò de la neu i l‛estepa, però amb noms com
txeremís, votiac i mordvà... acaben agradant-me també !
Les llengües d‛Àsia, meravelloses… aquelles 40 llengües
que parlen a l‛India de les quals 13 són oﬁcials (i
pensar que a casa nostra ens discutim perquè en tenim
2…), les semítiques que per a mi són les més boniques
i les que millor sonen amb diferència (basant-me en
criteris no ﬁlològics, vaja, igual que m‛agrada Moby i no
m‛agrada Camela) aquelles llengües altaiques, aquelles
llengües monosíl•labiques tonals… aquell xinés que fa
que no s‛entenguen ni els xinesos, aquell farsi preciós…
Però és que me‛n vaig a Àfrica, que és el meu continent
favorit, i no entenc com es pot anar per la vida sense
saber parlar swahili com a mínim i després alguna cosa

Catorze Llunes
d‛alguna llengua camítica, o una mica de qualsevol llengua
bantú, per aprendre a mirar Àfrica amb uns altres ulls.
I què dir de les llengües d‛Oceania? En el meu cor
de lingüista guanyen les 700 llengües papús de Nova
Guinea. Val que els queden quatre dies a les pobres
però… com no enamorar-se d‛una llengua que es diu
papú? Com es dóna una bona notícia en papú? No
us venen ganes de fer 700 nius de cotó i col•locarles allà ben calentones i donar-les a menjar pipes
pelades sense sal? Llengua papú, llengua papú… guapa!
I després arribe a Amèrica i vull aprendre hoka-sioux,
cherokee i apatxe amb accent local i viure en un tipi
i anar cap al sud i saludar en guaraní o en quítxua.
De veritat em sembla que és trist no saber resoldre
equacions però em sembla molt més trist haver d‛anar
pel món parlant només dos o tres llengües i sobretot
que siguen una excusa per a discutir. Els monolingües
deurien buscar-se el xip de l‛autodestrucció, que segur
que el tenen, i prémer el botó. Per avorrits i sosos.
Júlia Zabala

½Ì>ÛiÕÊ¨ÊÓ£Ê>ÞÊÓääÇÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ£x

Un bon viatge

CREUER PEL MEDITERRANI (“Rondo veneciano”)
PER 2EMEDIOS 1UINTERO

Port de la Valletta (Malta)

En aquest creuer
vàrem visitar ciutats
amb
una
màgia
especial com Venècia,
ciutat que va ser
el nostre punt de
partida.
Carnaval de Venècia

Venècia
està
construïda sobre un mosaic de més de cent illes
baixes al mig d’una llacuna llotosa. Per salvar
aquest inconvenient els primers venecians varen
desenvolupar tècniques de construcció úniques.
Van utilitzar pedres impermeables, basses de
alars i pivots de fusta com a fonaments.
Volem destacar com a símbol, la basílica de
San Marcos famosa per a la seva bellesa, i els
famosos gondolers que, per un preu mòdic, pots
gaudir d’un dels somnis de tota parella, passejar
pels canals en gòndola.

consta de 20 torres i bastions, envolten una
arquitectura barroca. Cal destacar la bellesa de
les seves cases, totes amb teulades vermelles.
Duvrovnik va ser una ciutat-estat dedicada
principalment al comerç i va ser independent
des de 1205 ﬁns 1808, any que fou conquerida
per Napoleón. Va ser bombardejada en temps
de guerra i reconstruïda posteriorment.
Després de passar, en el vaixell, unes nits
plenes de diversió i espectacles vàrem arribar
a Corfu, la “Isla verde de los reacios”, coneguda
també per ser la última parada d’Ulises en el seu
camí cap a Ítaca. També volem destacar petits
pobles com Kanoni i Paleokastritsa i el palau on
va viure una emperadriu de pel·lícula: Sissí.

Una mica més lluny trobem Murano. Allà hi
trobarem el millor cristall tallat del món. No us
ho perdeu.
Després de passar el dia a Venècia i viatjar de nit
en un fabulós vaixell, arribem a Dubrovnik on es
troba un port medieval. Ciutat antiga, protegida
per la fortalesa de Revelin del segle XVI que
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Muralla sud Duvrovnik (Croacia)

L’endemà el vaixell ens va portar cap a Malta, on
es troba un dels ports més bonic del Mediterrani:
el port de la Valletta, situat en un enclavament
bàsic pel antic comerç marítim. La diversitat de
races fan únics als maltesos i sinó us allunyeu
gaire del port podreu contemplar unes vistes
meravelloses.
La nostra última visita: Tunísia. Centre industrial
i comercial. Una de les seva principal economia
es la plata. També els productes químics,
alimentaris i tèxtils. Destaquem el museu,

Ermita santuari (illa Corfu)

antic palau de Bey, on visitem impressionants
mosaics fets de pedra natural tallada a mà.
També recomanen visitar la ciutat de Sidi Bou
Said. No podem marxar de Tunísia sense visitar
els seus famosos mercats, on s’hi pot trobar
inﬁnitat d’artesania i comprar per pocs diners,
això si regatejar és imprescindible.
I ara, la tornada. Passem dos dies navegant.
Ens acompanyen unes terribles onades de ﬁns a
10 metres. Sens dubte, el pitjor d’aquest creuer.
Desitgem que si feu aquest viatge tingueu
més sort que nosaltres i trobeu una mar més
tranquil·la.
Bon viatge!.

Mercat tunisenc “zoco”
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DES DE

L A PL A ÇA
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TV RIBES,
JA FA 20 ANYS

Des de la plaça... S’hi viuen i s’hi senten
tantes coses que per molt que un s’hi escarrassi es fa del tot
impossible poder-ho descriure en un tros de paper, cal ser-hi.
Fa quatre dies que hi hem viscut la Festa
Major de Sant Pau, en el correfoc del dissabte 20 de gener
la plaça Marcer va esdevenir la veritable plaça Major de
la nostra comarca. Ribetans de sempre i nouvinguts,
sitgetans, vilanovins i cubellencs varen embriagar-se amb
la llum, el color i l’olor a pólvora que desprenien centenars
de diables, diablesses, dracs i bèsties de tota mena amb el
so pautat de tota la percussió possible, segurament preludi
del Carnaval.
Quan un veu i sent això té la certesa de que
per molt que les ànsies desaforades de creixement mal
entès i malgrat que les “ments pensants” (o no), del nostre
poble produeixin uns plans urbanístics que despersonalitzen
i aïllen els ciutadans que hi vivim, la nostra realitat emocional
fa de mur de contenció de tant ciment especulatiu, és per
això que, malgrat tot, els ciutadans sortim dels nostres
“caus de benestar” i ens trobem a la plaça, a la plaça de
sempre on ja ho feien les més que centenàries generacions
anteriors.
Quants records i quantes històries ha viscut
aquesta plaça...sense anar més lluny, la plaça Marcer va
viure ara fa VINT ANYS el naixement de la primera Televisió
local, amb programació regular, d’aquesta comarca. Sí,
va ser el dia 24 de gener de 1987 quan des d’una petita
autocaravana s’hi va instal·lar la unitat mòbil de TVR
(Televisió de Ribes), tres càmeres, uns vídeos domèstics
i la il·lusió barrejada amb atreviment de molta gent va fer
possible el naixement d’un tercer canal de televisió aquí, a
Ribes. Això va ser TV Ribes.
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Hem de pensar que al gener de 1987 només
existia TVE 1, TVE 2 i la incipient TV3, per tant, ni les teles
privades i ni tan sols el Canal 33 havien vist la llum. És
per això que el fet de néixer TVR suposés un trencament
amb tot allò que havíem vist ﬁns llavors; en realitat una
desmitiﬁcació de la tot poderosa televisió.
Tota la Festa Major de Sant Pau, va poder
ésser vista des de casa seva pels ribetans (perdó, i
ribetanes, siguem políticament correctes). L’esdeveniment
festiu es va retransmetre en directe, des del Cercavila de la
vigília ﬁns al Concert de Festa Major passant per a la Pujada
i Baixada de Sant Pau; l’Exhibició de Balls Populars i el Ball
a l’envelat. La programació d’aquells dies es va completar
amb reportatges enregistrats, recordo aquell “Mots i motius,
la nostra identitat” que feia un recorregut per les cases i els
personatges de Ribes i les Roquetes identiﬁcats per mots:
Ca l’Espetec, Can Sucavo, Ca l’Escorçaire, Can Boter,
Can Paff, en Lletota, en Pinzell, El Capi.. i tantes i tantes
cases i tants i tants personatges que tant aquí com arreu
de Catalunya s’identiﬁcaven sense necessitat de número de
carrer i el nom i cognoms. També aquell primer “informatiu”
realitzat i conduït pel malaurat i tan recordat IANQUI, “No
t’hi a Ribes” (NOTI A RIBES) noticiari en clau d’humor de
l’absurd aperitiu d’aquella “Gramola Boja” que sens dubte
sembla que molts anys després l’hagin plagiat els Mikimoto
primer i després els Buenafuente i Cia., (quantes vegades
ens preguntem Ianqui què hagués passat si tu t’haguessis
quedat amb nosaltres i no t’haguessin arrancat d’aquesta
vida tan dura...) o...aquell...”Ha nascut TV Ribes” o “Un

Ribetà a l‘Everest” on en Lluís
Gómez, ribetà d’origen explicava
el primer cim català a l’Everest
aconseguit només uns mesos
abans.
Aquella Televisió
que ara ha uria complert els
seus VINT ANYS i que va seguir el
seu periple ﬁns només en fa tres (pràcticament
va deixar la seva programació a mitjans del 2004) va
esdevenir una ﬁnestra oberta a Ribes i a la comarca amb
l’esforç de moltíssima gent que segurament ningú pot ni
imaginar i òbviament cap institució del poble va valorar,
cosa que sí va fer la Diputació de Barcelona en atorgar-li el
“Premi Miramar” al millor programa de Televisions Locals de
Catalunya a l’any 1991.
Pels seus platós instal·lats a l’últim pis del
local social del Ger al carrer del Pi (cal remarcar que
va ser la única entitat, pública o privada, que va deixar
desinteressadament part del seu espai a aquesta televisió
de tots), varen desﬁlar-hi a través dels seus programes
multitud de personatges, tots ells importants per l’esdevenir
del nostre poble i del país, milers d’hores d’imatges, de sons
i paraules es varen difondre pel Canal 51 de la UHF per a
ésser emmagatzemades per sempre a la nostra memòria
històrica.
Però el més important va ésser la multitud i
diversitat de persones, vingudes de tota la comarca que hi
varen col·laborar desinteressadament.
Què n’hem de dir d’aquesta experiència? Pels
que ho varem viure portes endins va suposar un enriquiment
moral i personal impagable. Encara ara un es sent orgullós
en comprovar que aquella Televisió amb paupèrrims mitjans
materials però amb un immillorable capital humà i amb una
dosi excel·lent d’imaginació va ser capaç de dur a terme
tota aquella tasca de llibertat real i de servir d’escola i banc
de proves de molts que avui són excel·lents professionals
dels mitjans audiovisuals del nostre país. Segurament seria
injust anomenar-ne uns pocs perquè tots, sense excepció,
varen ser protagonistes principals d’aquella tele però així i
tot no puc deixar d’anomenar, a tall d’exemple, l’Esteve Roig
(ribetà), avui tècnic a TV3, o a la Rita Marzoa,(sitgetana),

avui editora i presentadora d’un programa diari de sobretaula
a Catalunya Radio o al Jordi Eroles (vilanoví, actualment veí
de Ribes) redactor i presentador dels Serveis Informatius
de TV3 o a l’Esther Rodriguez (ribetana) realitzadora de
diferents programes de TVE Sant Cugat i així un llarg
etcètera...
El recolzament que les entitats públiques
varen donar a aquesta tele va ésser des de bon principi i
durant la seva existència molt minso sobretot si tenim en
compte que es tractava d’un servei públic , sense cap ànim
de lucre, que va produir més de cinc mil hores d’imatges i
notícies d’esdeveniments d’aquest poble que entre d’altres
coses va donar complerta cobertura de quatre eleccions
Municipals (1987,1991,1995 i 1999) esdevenint, sens
dubte, la protagonista informativa i de debat en aquestes
conteses electorals.
No obstant, la desconﬁança i el poc
recolzament públic abans esmentat contrastava amb
l’entusiasme i recolzament rebut per entitats i particulars,
això va fer possible la subsistència d’aquesta TV durant
tant de temps. En aquest darrer extrem és de justícia
remarcar l’entusiasme i col·laboració d’un empresari ribetà,
ciutadà del món i fet a ell mateix, redactor autodidacta al
Diari de Vilanova sota el pseudònim “Sein” i home que va
creure en el projecte abans de que aquest veiés la llum. Ell
fou en Liderico Jiménez, somiador revestit de pragmàtic
i entusiasta seriós. Ens va deixar l’any passat però sens
dubte formarà part d’aquests protagonistes anònims que
sense fer soroll també varen fer possible TV Ribes.
El dia 24 de gener d’aquest 2007, enmig
del Cercavila de Festa Major alguns dels “somiatruites” que
vàrem començar aquella tele haurem passat per la Plaça
que la va veure néixer, haurem mirat aquella cantonada en
front d’on ara es troba el Cafè des d’on escric, i ens direm
a nosaltres mateixos... ja fa VINT ANYS, va ser genial, i
segurament haurem dit una altra vegada: “Gràcies Plaça,
segueixes sent l’escenari de part de les nostres vides”.
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Cròniques musicals ribetanes
per David Puertas

Can Pere de la Plana o l’oasi musical
La travessa desèrtica per la vida musical de Ribes
també té el seu oasi, el seu punt de vida. Aquest oasi
sonor, musical i sensible, no es troba en cap auditori,
sinó en una masia granja-escola: Can Pere de la Plana.
Les persones que creuen en aquest projecte des de
fa anys —amb la Maruja i en Pep al capdavant— no
solament estimen la natura, sinó que també estimen la
música. És per això que entre les múltiples activitats
que es fan a Can Pere, la música hi té un paper
destacat. Com a mostra, heus ací la crònica d’un
parell d’aturades que vaig fer en aquest oasi a ﬁnals
de novembre i que inclouen una exhibició de dansa
del ventre, una sessió de kirtan (cants espirituals
orientals), un sopar-concert amb l’acordionista Carles
Belda i un assaig privat del cantautor Feliu Ventura.
La Mini s’ha enredat amb un projecte fantàstic:
enviar un Jeep i centenars de quilos de material a un
poblet de Gàmbia. Per ajudar a tirar-ho endavant, va
convocar un dinar a Can Pere de la Plana amb paella
vegetariana, música i dansa. Allà hi vaig estar: un dia
magníﬁc, un centenar de persones donant suport al
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projecte i música: la Glòria ens va oferir a la porta de
la masia un “Himne de l’alegria” de Beethoven dels
de pell de gallina, la Laura em va acompanyar amb
la guitarra a fer unes cançons per fer temps mentre
es preparaven les quatre ballarines. Plat fort: dansa
del ventre. En Pep em comentava: “Mira que n’he vist
de coses a Can Pere, però això mai!”. Mentre el sol
s’anava amagant, un orgue de mà va crear l’ambient
adequat pels cants orientals que la Lluïsa i la Shawn
van fer néixer del no-res. Les veus s’hi van anar
afegint: objectiu assolit.
Dues setmanes més enllà, torno a ser a Can Pere de la
Plana. Aquest cop l’acte l’ha organitzat el GER i la cosa
promet: en Carles Belda, un dels acordionistes més
destacats del país per les seves propostes musical (i
paramusicals), ofereix un concert una mica particular.
Ha enregistrat un CD amb 9 temes musicals, els ha
donat a la Maruja, l’Anton, la Dolo i en Lluís per a que
s’inspirin amb l’objectiu que elaborin 9 plats diferents.
La idea és ajuntar la música i la menja i deixar que el
cervell actui. Mentre ell toca, els plats surten a taula.
La proposta només s’ofereix dos dies ja que només
hi caben 40 comensals a cada sessió. La llista de
convidats es tanca força dies abans i jo hi vaig el
primer dia: em sento conillet d’índies. Arribo a Can Pere
acompanyat de quatre persones amb qui comparteixo
dues aﬁcions: el bon menjar i la bona música.

En Carles Belda va fer una brevíssima presentació:
no volia condicionar ningú i preferia que l’acte anés
pels camins que es dictessin espontàniament, sense
director d’escena. Així doncs, va seure en una cadira
i va començar a tocar: canalons de bolets. Es van
anar produint situacions curioses, però totes elles
magníﬁques: silencis espontanis per escoltar millor,
murmuris amb més o menys decibels segons el
moment, aplaudiments, música de coberts entrexocant,
ritmes sobre la taula, conversa amb músics amics a
qui feia anys que no veia, broxeta de xocolata... Vam
sortir amb un CD cadascú, amb ganes de tornar a
escoltar aquelles músiques, sabent que difícilment
podríem tornar a repetir els moments màgics que van
acompanyar aquell sopar a Can Pere.

l’ordinador endollats a un pam de les parets centenàries
del mas. El teclista i el bateria, en front un de l’altre. Al
fons, la baixista, amb un instrument de cinc cordes
que apuntalava la música amb precisió. A l’esquerra,
en Feliu Ventura, micròfon en mà, tancava el cercle.
Em vaig quedar amb una lletra amorosa: “Deixem els
jocs de paraules i passem als jocs de mans”. Una nit
màgica. Proposaré que a l’entrada de la masia hi posin
una imatge de Santa Cecília.

Però el ressopó encara ens esperava fora. Les
musses van voler que justament aquell dia el cantautor
de Xàtiva Feliu Ventura hagués triat Can Pere de La
Plana per fer nit amb els seus músics abans d’oferir
un recital l’endemà a L’Auditori de Barcelona per
presentar el seu nou CD “Alfabets de futur”. Cap a les
12 de la nit va començar l’assaig general: si ell s’havia
sorprès del sopar que es va trobar, a nosaltres ens va
sorprendre amb la interpretació de les seves últimes
cançons. Al costat del corral de les oques, els músics
en van disposar en cercle. Un joveníssim guitarrista
acaronava les cordes al costat d’una violoncel·lista de
so càlid. Un altre guitarrista, amb guitarra vermella,
dirigia la part musical, amb la taula de mescles i
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ViA es presenta a la ciutadania
Gran quantitat de persones es van congregar a la biblioteca Manuel de Pedrolo
per assistir a la presentació del col·lectiu polític i d’opinió ViA. Lluís Giralt, Núria
Mestre i Josep Mesia, que es perﬁlen com a candidats de la formació, han exposat
la gènesi del projecte i els objectius que tenen, que passen per regenerar la
vida política local i construir un projecte assumible per la ciutadania. També van
explicar que tenen avançat un preacord amb Convergència i Unió per concórrer
plegats a les eleccions i esperen que el pacte es materialitzi en dates pròximes.
Es van mostrar partidaris d’una política unitària per al conjunt del municipi i van
assenyalar que la incapacitat de l’actual govern per entendre el creixement del
poble ha estat una de les causes que l’han conduït a l’atzucac actual. El col·lectiu Lluís Giralt, Núria Mestre i Josep Mesia,
en el moment de la presentació
ja ha emès una nota informativa sobre l’acte que es pot consultar al seu web.

El municipi assoleix els 26.859 habitants
La població de Sant Pere de Ribes continua creixent i ho fa a un ritme considerable. Concretament entre l’u de gener de
2005 i l’u de gener de 2006 es va passar de 26.108 a 26.859 habitants, és a dir, hi va haver un increment del 2,79 %,
lleugerament inferior a l’any anterior en què s’havia arribat al 3,17% de creixement interanual. Són dades oﬁcialitzades
pel Govern de l’Estat el passat 30 de desembre, que ja es poden consultar tant al web de l’INE com de l’IDESCAT

El drac petit vol participar en totes les cercaviles
En l’acte de lectura dels versots, els diables van convidar a la colla del Drac Petit a pujar a l’entarimat. Els nois i noies
del Drac Petit (que tenen entre 9 i 12 anys) estaven empipats pels canvis que enguany s’han fet a les cercaviles i que
els impedeixen de participar a la cercavila de vigília i els limita l’actuació de Festa Major a pujar a Sant Pau, però no els
permet baixar. L’empipada era doble, ja que per a aquesta Festa Major el Drac Petit ha estat restaurat i repintat pel seu
mateix creador (Joan Albert Planell) i la canalla tenien ganes de lluïr-lo més que mai.
Els versots que els mateixos nois I noies van llegir són aquests:
La colla del Drac Petit està emprenyada
perquè de la cercavila ens han expulsat.
I a sobre volen que anem a Sant Pau
i baixem en silenci sense un sol petard.
La Comissió de Festes ha ﬁcat la pota,
ens han fet una retallada molt gran.
El Drac Petit s¹ha emprenyat!
Els fotrà un petard al cul i faran: PAM!
Pujarem a Sant Pau i baixarem amb tot el foc
que és el que toca i és més divertit.
Amics, crideu amb nosaltres:
Visca la Colla del Drac Petit!
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Troben dues calaveres al pati del CEIP La Riera
Unes criatures que jugaven al pati de l’escola Riera de Ribes van trobat dos cranis humans el dia 12 de gener. Segons va
informar la direcció del CEIP, a l’hora del pati, uns alumnes “que estaven terrejant a la muntanyeta de la pista de futbol”
van descobrir una calavera. Avisada la policia es van iniciar les oportunes investigacions. La notícia va transcendir a
diversos mitjans de comunicació i va ser objecte de nombrosos comentaris pel poble.

Udaeta s’acomiada del castell
El ballarí que durant més de 40 anys ha tingut arrendat el castell de Ribes, José de Udaeta, l’ha deixat
deﬁnitivament. La responsabilitat sobre l’ediﬁci recau en l’Ajuntament de Ribes, que n’és propietari.
L’alcalde del municipi, Josep Antoni Blanco, acompanyat de José de Udaeta, ha explicat el dia 30 de
gener al mateix castell, el plantejament d’usos previst.

I TAMBÏ
El taller de cinema ha elaborat un curt
Es titula A propósito de Expósito i es va presenta divendres 2 de febrer.
Millores a les escoles
El Consistori executa diverses accions de manteniment en els equipaments
escolars municipals
Cremen dos vehicles al carrer
El foc afecta els habitatges més propers
El ribetà Pere Guillaumes, millor jutge d’atletisme de l’Estat
Li van lliurar el premi en una gala celebrada el passat mes de gener.
L’Ajuntament destina 25.000 € a un projecte per a discapacitats a Nicaragua
La sol·licitud, presentada per ODISRAAN Catalunya, respon a una
demanda de la suport de la Organización de Discapacitados Region
Autónoma Atlantico Norte de Puerto Cabezas.
Problemes urbanístics a Sant Pau
Enderroquen els treballs que hi havia portat a terme l’ermità.

Aquestes notícies, escrits d’opinió, el temps en viu, cròniques
esportives, multimèdia i moltes més les trobaràs cada matí a
www.elcancell.info. Ribes a Internet, cada dia!
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Casa de la Vila
Una empresa d’interiorisme i disseny guanya el segon
concurs de Dones Emprenedores de Sant Pere de Ribes.
Una cinquantena de persones -entre comerciants, autoritats,
participants i familiars- van omplir el dilluns 18 de desembre
la sala d’actes de la biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes
durant l’acte de lliurament de premis del concurs de Dones
Emprenedores que ha organitzat per segona vegada
consecutiva l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
El regidor de Promoció de la Ciutat, Daniel Arqués, va
ser l’encarregat de donar la benvinguda als assistents i
juntament amb l’alcalde del municipi, Josep Antoni Blanco;
el president de la Cambra de Comerç, Jordi Gálvez; i el
gerent de l’ADEG, Isidre Also; van donar a conèixer els
noms de les dones que el jurat ha volgut distingir per les
seves iniciatives empresarials.
Entre, d’altres aspectes el jurat del certamen ha valorat la
viabilitat comercial, tècnica, organitzativa i econòmica de
les iniciatives presentades; la creació de llocs de treball i el
grau d’innovació i l’adequació a les necessitats del territori,
principalment. També s’han tingut en compte d’altres
qüestions com les mesures de prevenció ambiental i de
prevenció de riscos laborals dels projectes, la promoció de
la igualtat d’oportunitats (aplicació de mesures d’igualtat
d’oportunitats per a dones, immigrants, discapacitats, etc.) i
el desenvolupament d’activitats d’interès social.

Desperfectes en la senyalització
del municipi
Diverses senyals indicatives del municipi de Sant Pere de
Ribes han sofert en els darrers dies diversos desperfectes i
pintades realitzades per uns desconeguts. En la majoria dels
casos, els actes vandàlics s’ha localitzat al nucli de Ribes i
han consistit en pintar i tatxar part del nom del municipi,
concretament “Sant Pere de”, per tal que només hi consti la
paraula “Ribes”.
Aquests actes incívics han estat condemnats per
l’Ajuntament que lamenta profundament que se succeeixin
situacions com aquestes i que repercuteixen en el conjunt
de la població. Segons fonts municipals, s’estima que la
restauració i reparació del mobiliari urbà que ha estat objecte
d’aquests atacs tingui un cost superior als 2.000 euros.
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En aquesta ocasió, d’un total de 12 projectes presentats, es
van endur el tercer, el segon i el primer premi una botiga de
roba de Ribes, una empresa de catering a domicili i una altra
d’interiorisme i disseny, respectivament. El primer premi,
dotat amb 2.500 € va ser per la Maria Cristina Monroy,
d’INTERIORISMO Y DISEÑO; el segon premi, de 1.400 €, va
recaure en la Francisca Berlanga García i la seva iniciativa
empresarial CUINAR-TE; i el tercer reconeixement, amb
600 €, va anar a mans de Virgínia López Cipriani i la botiga
de moda NO WAY. A més, la resta de participants també van
ser obsequiades amb diversos regals.

D’altra banda, la Junta de Govern local del dia 12 de
desembre va aprovar el plec de clàusules administratives
per a l’adjudicació del treballs de realització del pla de
senyalització comercial i turística del municipi. Aquesta
actuació, que té un pressupost de prop de 122.590 euros,
servirà per regular la retolació i donar a conèixer els indrets
d’interès turístic i comercial de Sant Pere de Ribes

Casa de la Vila

El Concurs de Dones Emprenedores es va crear fa dos
anys amb l’objectiu de fomentar l’autoocupació femenina i
la inserció de la dona en el món laboral i està dirigit a totes
aquelles dones majors d’edat que hagin creat una empresa
durant l’any en curs i que tingui la seva seu social al municipi.
Amb aquesta segona edició, l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes ha volgut consolidar aquest certamen a ﬁ i efecte que
sigui un punt de referència per a les dones emprenedores,

alhora que un mecanisme permanent de suport i promoció
de la cultura emprenedora. D’aquesta manera, el Concurs
de Dones Emprenedores s’està convertint en una eina més
de dinamització socio-econòmica d’aquest col·lectiu de la
població i, en la mateixa línia, promou una de les alternatives
que tenen al seu abast aquelles dones amb iniciativa i que
busquen un accés al món laboral.
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EL GOVERN APOSTA PER CREAR UN EIX DE SERVEIS CULTURALS, CÍVICS I ESPORTIUS AL
TRIANGLE QUE FORMEN CAN PUIG, SOTA-RIBES I EL BOSC DE PLAÇA.
Una de les propostes que l’actual equip de govern municipal ha
posat recentment sobre la taula és la de potenciar i ampliar l’eix
de serveis culturals, cívics i esportius del triangle que formen les
instal·lacions de Can Puig, Sota-ribes i el Bosc de Plaça (foto).
El govern local, a banda de tenir en compte i estudiar les propostes
que surtin del procés de participació que s’està duent a terme
sobre el Pla d’Equipaments per a la construcció del futur centre
direccional cultural de Ribes, considera que Can Puig, -on s’han
traslladat els serveis tècnics i administratius de l’Àrea d’Atenció
a les Persones-, és un lloc ideal per construir la sala polivalent i
les instal·lacions complementàries que el teixit cultural, artístic i
associatiu de Ribes necessita.

És en aquest sentit, i amb la ﬁnalitat de disposar de diverses
propostes, ja s’ha encarregat al Servei de Patrimoni de la
Diputació de Barcelona que ﬁnanci un estudi que analitzi aquesta i
d’altres possibles usos culturals i artístics, estudi que realitzarà una
empresa especialitzada en la matèria i que estarà enllestit en tres o
quatre mesos (amb un cost aproximat de 18.000€).

Projecte de millora i adequació dels espais de
Sota-ribes.

Estudi de viabilitat per a la creació d’un
“Centre d’Interpretació de la Cultura i la
Història Ribetana” al Castell de Bell-Lloc

A més, aquest mes de febrer s’iniciaran les primeres obres del
projecte de millora i rehabilitació dels espais públics de Sotaribes consistents en la urbanització de la Plaça de Sota-ribes i de
la Plaça del Castell i la rehabilitació de la Casa del Terme i del seu
entorn, adaptant-la a l’ús al qual es destina actualment (oﬁcina de
turisme).

La segona peça d’aquest triangle de serveis a les persones que
es proposa és Sota-ribes. El govern municipal considera que,
concretament el Castell de Ribes seria un magníﬁc lloc per ubicarhi un “Centre d’Interpretació de la Cultura i la Història Ribetana” i
que el conjunt de Sota-ribes (castell, casa del terme i església vella)
podria convertir-se en un pol on poder realitzar activitats culturals i
artístiques. Així, per exemple, tant a l’església vella com a la plaça
del Castell, degudament arranjades, es podrien programar activitats
musicals o d’altres formats artístics de petit i mitjà format.

Pel que fa especíﬁcament la Casa del Terme i el seu entorn,
l’actuació persegueix l’accessibilitat i la supressió de les barreres
arquitectòniques.

Aquesta seria la primera de les tres peces que es volen potenciar.
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Aquest projecte de rehabilitació té com a objectiu respectar
i potenciar el caràcter històric i semirural del lloc mitjançant
mesures com l’ús de materials d’aspecte envellit, el soterrament de
xarxes d’instal·lacions, la creació de jardineres, el man teniment i
sanejament dels elements de vegetació en bon estat i la plantació
de nous.

1. Masia Can Puig

- Àrea de Serveis a les Persones
- Proposta nou equipament cívic i
cultural polivalent i hotel d’entitats.

2. Zona Esportiva Bosc de Plaça
-

Camp de futbol
Pistes poliesportives
Equipament Esportiu Municipal Espai Blau
Construcció camp futbol 7

3. Sota-ribes.

- Rehabilitació Església Vella.
- Condicionament i millora dels espais
públics.
- Proposta de creació d’un Centre
d’Interpretació de la Cultura i la Història
Ribetana al Castell.
- Millores de l’Oﬁcina de Turisme a la
Casa del Terme.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Amb les obres que es duran a terme es digniﬁcarà l’espai
públic d’aquest nucli històric , mancat ﬁns ara de pavimentació,
urbanitzant la plaça que fa front a la Casa del Terme, el carrer
que connecta amb la carretera, la plaça del Castell situada davant
el castell de Ribes i recuperant els camins d’accés al castell. Així
mateix, es preveu la construcció de rampes i escales adaptades per
accedir a la plaça, a la Casa del Terme i a l’Església.

Està previst que el termini d’execució serà de cinc mesos amb un
cost total de 269.000€

Millores de les instal·lacions esportives de la
zona del Bosc de Plaça.
La tercera peça de l’eix de serveis a les persones que es vol
potenciar seria el conjunt de les instal·lacions esportives que
actualment hi ha a la zona de Bosc de Plaça.
Després de la posada en funcionament de l’equipament esportiu
municipal Espai Blau (març de 2004) i de la piscina descoberta, en
els darrers mesos s’han portat a terme alguns projectes importants
en l’àmbit esportiu i d’altres que s’estan consolidant, com la
millora de les instal·lacions de les pistes poliesportives per a la
pràctica pluridisciplinar, l’arranjament dels vestidors, l’encàrrec
de l’avantprojecte d’urbanització de Bosc de Plaça i la construcció
d’un camp futbol set, entre d’altres. Tanmateix, la redacció del
Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals permetrà detectar les
necessitats tècniques del conjunt d’instal·lacions esportives.

½Ì>ÛiÕÊ¨ÊÓ£Ê>ÞÊÓääÇÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÓÇ

Agenda
"IBLIOTECA -ANUEL DE 0EDROLO

")",)/4%#!

!DREÎA 0L 0OETA -ARIA -ERCÒ -ARÎAL       3ANT 0ERE DE 2IBES
-!.5%, $% 0%$2/,/
#ORREU ELECTRÛNIC BSTPERERIBESMP DIBAES
(ORARI $E DILLUNS A DIVENDRES DE  A  H $IJOUS DE  A  H I DE  A  H $ISSABTE DE  A  H

MARÇ
s %XPOSICIØ 0ARLEM NOS
$EL  AL  DE MARÎ
/RGANITZA 3ERVEI ,OCAL DE #ATALË
)NAUGURACIØ DIVENDRES  DE MARÎ A LES  HORES

O $IMECRES  DE MARÎ A LES  HORES
,AS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS 0ATRICIA #ARDOSO 
O $IMECRES  DE MARÎ A LES  HORES
1UIERO SER COMO "ECKHAM 'URINDER #HADHA 

s $ISSABTE  DE MARÎ A LES  HORES
#ONTES A LA SALA INFANTIL AMB LA *ORDINA "IOSCA
0ER A NENS I NENES A PARTIR DE  ANYS

s $ISSABTE  DE MARÎ A LES  HORES
#ONTES A LA SALA INFANTIL AMB EL *ORDI 0ALET
0ER A NENS I NENES A PARTIR DE  ANYS

s $IJOUS  DE MARÎ A LES  H
-ANS ESTRANYES ESPECTACLE DE POESIA I ARPA SOBRE LA IMMI
GRACIØ
A CËRREC DE -ARTINA %SCODA I -A DEL -AR #ASALS
!#4)6)4!4 4/4 ,!.9 ,%#452!
 DE MARÎ $IA )NTERNACIONAL DE LA $ONA

s $IVENDRES  DE MARÎ A LES  H
,ECTURA DRAMATITZADA h$EL PONT ESTANTv D!RTHUR -ILLER
! CËRREC DEL 'RUP DE 4EATRE "ELL ,LOC DEL #ENTRE 0ARROQUIAL
DE 3ANT 0ERE DE 2IBES

s #)#,% $% #).% &¾25- $ONA I IMMIGRACIØ A CËRREC DE
-A 0IEDAD %SPITIA LLICENCIADA EN (ISTÛRIA I ESPECIALITZADA
EN HISTÛRIA DE LES DONES
O $IMECRES  DE MARÎ A LES  HORES
-ISSISSIPI -ASALA DIRIGIDA PER -IRA .AIR 

ÓnÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ½Ì>ÛiÕÊ¨ÊÓ£Ê>ÞÊÓääÇÊÊÊ

s $IVENDRES  DE MARÎ A LES  HORES
4ARDES LITERËRIES A CËRREC DE L!NTÛNIA 3ANTANA
$E .ADOR A 6IC DE ,AILA +ARROUCH
!MB LA PARTICIPACIØ DE LAUTORA
s $ISSABTE  DE MARÎ A LES  HORES
#ONTES A LA SALA INFANTIL AMB L%LISA -OSTAZO
0ER A NENS I NENES A PARTIR DE  ANYS

El PBE es presenta al III Congrés
Nacional de Biblioteques Públiques
Sota el títol de ‘Projecte Biblioteca-Escola (PBE): el proyecto de formación de usuarios de la
Biblioteca Manuel de Pedrolo de Sant Pere de Ribes, la Núria del Campo i l’Ester Callao van
presentar una comunicació en el marc del III Congrés Nacional de Biblioteques Públiques,
celebrat entre el 29 de novembre i l’1 de desembre a Múrcia.
Aquesta tercera edició del congrés tenia per lema ‘la biblioteca pública, espai ciutadà’, i la
primera jornada estava dedicada a la biblioteca pública com a àmbit d’aprenentatge, un dels trets
característics que es potencia des de la sala infantil de la biblioteca de Ribes des de ja fa sis anys.
La comunicació presentada feia un repàs de l’evolució del PBE: Projecte Biblioteca i Escola
des dels seus inicis el curs 2001-2002 ﬁns a l’actualitat. Es va parlar dels objectius inicials que havien impulsat a posar en
marxa la formació d’usuaris per als nens i nenes de tercer de primària, de com s’havia elaborat el material que es reparteix
a cada alumne, i en què consisteix, pas a pas, cada una de les cinc sessions que al llarg del curs completen el projecte.
Relacionat amb el PBE, i amb la coordinació entre la biblioteca pública i les escoles, es va explicar també la dinamització
de la sala infantil a través de la correspondència enviada a les classes cada trimestre, i el programa de visites escolars a
la biblioteca.
El personatge del Drac de Tres Caps, vist com a vigilant de l’ordre i del silenci a la biblioteca, i el Bibliol, un cargol que
està aprenent a llegir i li agraden molt els contes, van agradar molt pel joc que donen entre els més petits. Des de fa sis
anys, pràcticament totes les classes de P3 ﬁns a segon de primària visiten la biblioteca almenys un cop durant el curs,
i s’emporten en préstec, amb el carnet de la classe, tot el material que els pot ser útil per treballar el projecte d’aula. Els
cursos superiors també utilitzen el servei de préstec i és el mestre qui ve a recollir el lot de llibres que necessiten.
El treball realitzat per la Núria i l’Ester, s’ha publicat a les actes del present congrés. No és el primer cop que les activitats que
relacionen biblioteca pública amb les escoles de Ribes es presenten en una trobada professional. Sense anar més lluny, el
projecte es va presentar la primavera de l’any passat a les Terceres Jornades de Biblioteques Escolars al Prat de Llobregat,
al Col·legi Oﬁcila de Bibliotecaris i Documentalistes de Caralunya, al Seminari de Biblioteques Escolars del Baix Penedès a
Saifores, i ens han demanat informació moltes de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
És una experiència que ha tingut una molt bona acollida, i en bona part ha estat gràcies a la implicació de tots els mestres
que hi han participat, i que any rere any visiten la biblioteca amb els seus alumnes.
L’alt nivell de coordinació al que s’ha arribat amb les escoles, ha fet
agafar consciència de la necessitat de disposar de biblioteques escolars
ben dotades. Des del curs passat, el CEIP El Pi, el CEIP Els Costerets i
el CEIP La Riera de Ribes van ser escollits per posar en marxa les seves
biblioteques escolars dins el marc dels ‘puntedu’, un dels Programes
d’Innovació Educativa promogut per la Generalitat de Catalunya. Això
ha propiciat una major col·laboració entre biblioteques des del punt de
vista de l’assessorament, de la posada en comú dels projectes iniciats
ﬁns el moment, i un seguiment de l’experiència dia a dia.
Esperem doncs, que els projectes de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
segueixin tenint tan bons resultats com ﬁns ara, per poder-los presentar
com a exemple de bon funcionament a les trobades professionals del
món bibliotecari.
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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

