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Editorial

L es imatges de l’últim Carnaval encara són presents en el record
Coordinació

de molts. Aquest any ha estat un èxit d’assistència i de participació,
quantitat i qualitat marquen el repte de la propera edició.

Disseny i Maquetació

Les tradicionals comparses van omplir la plaça Marcer de color
música i tradició.

Fotograﬁa

En Josep Bertran es un pagès de mena, per tradició, per vocació
i per devoció. Tots aquests elements, en el temps que corre
avui en dia, són una prova plena de diﬁcultats que en Josep i
la seva dona la Carme van solucionant amb paciència i amb
constància.
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Tornem a contar amb la col·laboració d’en ramón Sanromà, un
document molt interessant i que desperta inquietuds a molts
de nosaltres pel seu secretisme, “Recerca d’intel·ligència
extraterrestre” ens posa al corrent dels estudis realitzats ﬁns ara
al respecte.
La Júlia Zabala ens sorprèn com sempre amb els seus relats.
La seva perspectiva per visualitzar i explicar el que sent es
senzillament espectacular. “Terra promesa” és un desig de molts
i que molts pocs poden gaudir en la realitat.
Un ple absolut en la 5a. Fira d’estocs de Ribes. Molts expositors,
bona organització, bon temps, molt públic i per als més petits
una activitat amb ponis. Tot plegat, un èxit rotund.
Si barregem rap, romesco, calçots i bolets, segons ens proposa
en Javi Pradanas, ens lleparem els dits.
Les noticies del Cancell, balanç d’un any de golf amb el club de
golf Montgròs, informació del cursos de català des del Servei
Local de Català de Sant Pere de Ribes, “Des de la Plaça” amb la
“ﬂorida de cartells” l’agenda de la biblioteca, també els sidokus
d’en David Puertas, Fixa’t-hi bé...i...ﬁns aviat!
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Carnaval

‘07

Si un adjectiu pot deﬁnir el carnaval del nostre
poble, el carnaval de Ribes, és el de popular.
L’Arribada fou el 16 de febrer i després va
haver-hi un sopar Carnavalesc on es va
menjar “un xató de debò, com el que menjaren
sota el Montgròs els grans savis Pompeu
Fabra i Pau Vila” i també els grans editors
Ramon Aramon i Josep M. Casacuberta.
El ribetà és un Carnaval del poble, per sobre
d’altres festes carnavalesques veïnes on
es combinen per una part, activitats molt
majestuoses i amb una gran dosi de façana
i per altra banda un carnaval molt típic, on
els vilatans i vilatanes dansen sota el so del
“turuta”. Tot i que també els Ribetans dansem
al so d’aquesta marxa des de fa dècades.
Una activitat que també cada vegada es més
participativa i que obté cada vegada més
un espai important en el carnaval de casa
nostra.
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Però tornant a les rues. El nostre és cada
vegada més, i enguany s’ha demostrat de
nou, un carnaval del poble. Una festa que
es desenvolupa gràcies a l’empenta dels
qui hi participen. I que el divertiment ﬁnal el
traslladen als diferents espais com l’envelat
de Can Puig i la Nau Pere Vall i Soler.
L’ “arrivo” del carnestoltes que va organitzar
un any més l’entitat Ger va servir enguany
per parodiar el mediàtic carnaval si tgetà i les
relacions entre les dues entitats potents de la
veïna població de la Blanca Subur, el Retiro
i el Prado, amb l’atenta mirada d’alguna
representant, també parodiada, del govern
municipal, però en el fons era un retrat de
l’actual moment que està vivint Ribes.
Enguany podem parlar ja de participació
desbordant, amb una barreja entre el sentit
de l’humor i la creativitat.
L’èxtasi total va tenir lloc aquest any a la
rua de disfresses i mascarots, on destacava
la presència de prop de quasi una vintena
de carrosses i amb prop d’un miler de
participants.
El poble doncs va sortir al carrer, uns amb
la disfressa col·locada i d’altres al carrer
observant el pas de les diferents carrosses.
Un altre apartat a destacar és l’augment
any rere any del nivell de les disfresses i
de les carrosses, així com la confecció de
les mateixes disfresses, cada vegada més
elaborades.
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Cada vegada és treballa més i millor i és
un dels motius principals de l’augment del
carnaval ribetà, aconseguint de mica en
mica que també els nostres veïns comarcals
vinguin al nostre poble per veure el que
realment signiﬁca un carnaval popular.
La festa no va quedar en el carrer, la Nau Pere
Vall i Soler de l’entitat Ger i l’envelat de Can
Puig van ser on els veritables protagonistes
del carnaval van poder gaudir de la festa ﬁns
ven entrada la matinada.
Els protagonistes posteriors van ser les rues
infantils. La dels Xulius, però va tenir una
convidada afegida i encara que esperada poc
desitjada sobretot pels infants, concretament
va ser la pluja que va provocar que els infants
de l’entitat del carrer Major marxessin cap a
l’envelat de Can Puig on van gaudir d’una
festa molt participativa i amb la presència del
carnestoltes infantil i el carnaval de l’entitat
Ger amb un èxit de participants també molt
considerable.
El dimecres es va produir la Mort i Enterrament
de S.M. Carnestoltes.
Músics, vídues i persones de tota mena
acompanyaren tota l’hora a Sa Majestat
que estava extenuat. El discurs fou el seu
testament on va passar revista, però cada
vegada més íntim i senzill. Al funeral a l’entitat
GER es menjaven tradicionals bunyols de
patata i les coques ràpides, tot amb mistela de
Ribes. I així varen començar les set setmanes
de la vella Quaresma.
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,ES #OMPARSES

MÞSICA COLOR I TRADICIØ
per Joan Garriga i Cuadras
Fotos: Rosa Fernández i Ginesta Garriga

,ES #OMPARSES TOT BAIXANT PEL CARRER DEL 0I

Les Comparses a Ribes constitueixen un dels elements característics del nostre Carnaval. De fet quan
a les darreries dels setanta, des de l’entitat GER, es
va proposar recuperar el Carnaval no com un fet nou
sinó entroncat amb el d’abans de la guerra, un dels
elements que més ens va sorprendre va ser fer-nos
coneixedors de l’existència de les comparses en els
Carnavals dels anys 30 i la seva importància dins la
vida associativa d’aleshores.
Tot i la diﬁcultat que presentava recuperar un acte
com aquest, pel seu trencament històric, pel fet de
celebrar-se en un dia de treball i de nit, de seguida van veure que part de la recuperació del nostre
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Carnaval passava per celebrar de nou Les Comparses i fer-ho de manera el més semblant a com ho
feien els ribetans abans de la barbàrie de la guerra
civil. En Pep de l’Angelina, enterrat precisament
quan escrivim aquestes ratlles, va ser una de les
persones entre altres que van donar-nos a conèixer
com celebraven el Carnaval els Ribetans.
Les primeres Comparses actuals van tenir lloc l’any
1981 que celebràvem el Carnaval a l’antiga fàbrica
de torçats i ﬁlatures al carrer de la Pau abans de
ser el taller de VICA. Unes 12 parelles van sortir al
ritme del “turuta” acompanyades dels músics Toni
Mataró, Josep Mata, Xavier Güell i Manel Botella. Va
ser un xic emocionant. Per un costat els nervis de
fer per primer cop un acte com aquell i per altre ferho sota l’atenta, amable i sensible mirada d’aquells
que havent-t’ho fet abans guerra, la recuperació de
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%LS CARAMELS VOLEN A LA PLAÎA

les comparses era més un acte de recuperació de la
memòria històrica que no de Carnaval solament.
Des d’aquell inici ﬁns avui han mort molts Carnavals
i en cada un d’ells les comparses s’han reaﬁrmat
com un acte important i en certa manera d’orgull del
nostre poble. Amb pluja, vent i ﬁns i tot neu cada any
Els Comparses han saltat per carrers i places i la
bandera del Carnaval ha estat portadora de sons i
ritmes, de balls i salts, de passos harmònics i postures amables, de crits i caramels en una festa de tots.
Diversos han estat els comparses que han sabut
impregnar de bon fer la nostra comparsa. Gent com
en Lluís i la Carme de ca l’Escorçaire, Pere Soler i
Paqui, el Sito i la Juli, en Borràs i la Rosi, el Suec
i la Maite, han sabut encapçalar una comparsa de
novells i lliurats balladors.
La bandera del GER, la que va saber recuperar
com a bona hereva Les Comparses ribetanes avui
ja no està sola, l’acompanyen altres banderes, la
de les escoles, la de l’IES Can Puig, noves i alegres
banderes del Carnaval ribetà que fan del dimarts de
carnaval un gran acte comunal, un espectacle viu i
entranyable, un passeig de música i color pels carrers i places de Ribes.
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,ES #OMPARSES SACABEN TOTHOM BALLANT I LES BANDERES VOLANT
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Viure a pagès

És en el 52, i tal com mana la tradició, el nostre
osep Bertran (avi) entra de masover a la
protagonista i hereu de la saga, neix a la masia de
masia de Can Bruguera a ﬁnals dels anys
Can Bruguera. Josep Bertran (ﬁll),
trenta fent tractes amb la vídua
hi viu i treballa ﬁns l’any 77, que
d’en Bruguera mort a l’any 34 pel
En Josep diàriament controla
és quan se’n va per casar-se.
seu propi masover a la revolta dels
les temperatures de l’interior i
pagesos (coses de l’època).
l’exterior de la casa per fer-ne
El 17 de febrer de 1977 en Josep
un seguiment.
Bertran i la Carme Rozada es
Així doncs va iniciar la seva vida
casen i marxen a viure al pis, com
i una saga de tres generacions
ells l’anomenen. Deixa de viure a la masia però no
de Joseps a Can Bruguera que a principis dels 40
de treballar-hi. Combina la seva vida professional
va canviar d’amo passant a mans de la família
al matí en una fàbrica de Canyelles i a la tarda de
Mestres.
pagès. L’economia familiar havia de tirar endavant.
L’avi Bertran va viure i treballar a la masia ﬁns a
Els ﬁlls arriben aviat i encara que la seva vocació és
la seva mort a l’any 68, encara que a l’any 50 en
el camp, la realitat n’és un altra.
Josep Bertran (pare) s’hi va incorporar desprès de
Als anys 80 en Josep guanya el sobrenom de Josep
casar-se.
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l’any 45 com a terreny agrícola.
L’any 92 en Josep Bertran (ﬁll), el tercer de la
saga, pacta un acord amb els propietaris de Can
Bruguera i deixa la masia.
Bolcat absolutament a la Plana de les Torres
desenvolupa projeccions agrícoles de plantes
d’horta en terreny de regadiu per fer pràctica de
l’agricultura ecològica.

Imatge de la casa entrant pel camí de les Torres.

de l’aigua.
La proliferació de cases a Ribes i
la salinitat de l’aigua del municipi
tan contraproduent per als jardins
i l’ús domèstic fan que la seva
feina, paral·lela a la agricultura
ﬁns l’any 2000, sigui precisament
la de subministrar aigua a les
cisternes del poble.
L’aigua provenia i prové encara de
la Plana de les Torres, una ﬁnca
que l’avi d’en Josep va comprar

És un projecte humil, què qui se sent pagès i ho
és de mena, l’omple d’il.lusio. Però la falta de
productivitat crea la necessitat de que la família es
plantegi viure i treballar en el mateix lloc.

La Carme fa conserves. El
tomàquet que es menja a casa és
de l’hort tot l’any.
També van fer la matança del
porc.
Els
porcs
s’alimenten
absolutament de les sobres
de l’hort. Tenen intenció de
criar animals de granja per l’ús
domèstic, utilitzant procediments
absolutament naturals. Els residus
d’aquests animals s’utilitzaran per
adobar el camp.

Genèricament en Josep i la
Carme tenen l’expectativa de
mantenir una ﬁnca d’explotació
agrícola, ecològica i sostenible
fent pràctica del reciclatge
en les màximes expressions
possibles i garantint així tant
avantatges econòmiques com
mediambientals.
Passaran
deu
anys
aproximadament des d’aquell
plantejament ﬁns portar-lo
plenament a la pràctica.

L’aigua durant molts anys va ésser la feina que en Josep compartia paral·lelament amb el camp. En aquesta època de l’any l’horta és
pobre encara que les carxofes estan a plena producció. En Josep i la Carme a l’entrada de l’illa.
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La façana està decorada amb tres petits detalls que descriu els orígens de la família. La Moreneta com a símbol del nostre país,
la petxina del peregrí (per la procedència gallega de la Carme) i una matricula molt antiga de vehicle agrícola de Ribes que ens fa
endevinar a que es dediquen i a que s’han dedicat durant molts anys.

El 2005 construeixen l’Illa.
Una casa de fusta siberiana
que per començar no va
generar residus en el seu
muntatge. Només uns plàstics
de subjecció que cabien en
una bossa gran d’escombraries
ja que ﬁns i tot les serradures
que es varen produir a la

La casa és de fusta seguint els
patrons
ecològics
i
respecta
absolutament
l’entorn
dins
l’explotació
agricola.
No
té
calefacció doncs és una construcció
tèrmica pels materials utilitzats que
també són un immillorable aïllant
acústic.

construcció es van aproﬁtar com
adob per a l’hort.
Desprès de dos anys de viurehi, la seva perspectiva de futur
és continuar mantenint un
sistema de vida compatible
amb la natura, no només gaudir
l’experiència a nivell personal. Al

Aquest any les altes temperatures primaverals han propiciat l’anticipada ﬂorida dels ametllers. Flors que donen molta bellesa al paisatge
que ocupen. Per sort en el nostre municipi n’hi han molts.

£äÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ½Ì>ÛiÕÊ¨ÊÓÓÊ>ÞÊÓääÇÊÊÊ

Josep li agradaria molt poder compartir aquesta
iniciativa amb escoles, instituts i altres col·lectius.
Li sembla molt interessant que els joves tinguin
espais per poder comprovar de forma pràctica el
que els llibres de text i mitjans de comunicació
s’escarrassen desesperadament per inculcar a
una generació que ha de prendre consciència molt
ràpid dels problemes i les possibles solucions per a
“salvar el planeta”.
Els ﬁlls actualment, tot i què hi viuen, col·laboren
en el que poden ja que donada la situació socio
econòmica de l’agricultura, no s’hi dediquen com a
mitjà de vida.
En Josep i la Carme fan reﬂexió dels problemes
burocràtics i urbanístics que han
tingut i encara tenen actualment,
L’interior de la casa té una
ﬁns i tot una sanció econòmica
distribució absolutament pràctica
per haver ediﬁcat a la Plana de
uniﬁcant per exemple, la zona de
les Torres. Però tenen i mantenen
dia en un sol espai compartit, entre
la il·lusió i l’esperança de fer
el que seria de forma tradicional
realitat el somni d’en Josep:
rebedor, cuina, menjador i sala
donar continuïtat a una saga de
d’estar.
tres generacions d’agricultors,
ﬁlls de Ribes, que amb la seva
feina plena de dedicació i constància, mantenen

A N U N C I A’ T
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l’espectacle rural que envolta el
nostre municipi. Espectacle que
es perd, dia a dia, sucumbint al
progrés. Això si, adaptant-se
tant com calgui a les necessitats
actuals de respecte al medi
ambient i acollint-se a les noves
alternatives per aconseguir-ho.
Tot un repte.
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La Fira d’Estocs és força esperada a Ribes. Dues
vegades l’any els nostres comerciants ens donen la
darrera oportunitat per aproﬁtar les millors ofertes de
temporada. També artesans de tota mena omplen
l’esdeveniment amb la diversitat i el caliu que donen
els productes típics i tradicionals de totes les ﬁres.
La quantitat de parades, el temps immillorable, la bona
organització, l’expectació que varen crear els ponis en
els més petits, la plena col·laboració dels comerços i
veïns del entorn (encaixant els petits inconvenients o
molèsties amb tota naturalitat) i sobretot la participació
ciutadana, han fet que tothom, ja esperi la següent
edició.
És des de l’Acir que ens passen la seva valoració de la
5a. edició de la Fira d’Estocs a Ribes.

El diumenge 4 de març es va celebrar la 5a. Fira
d’ Estocs de Ribes. Val a dir que va estar un èxit de
participació i es va batre el rècord de visitants. Any
rere any es va millorant en l’organització i hem rebut
felicitacions per part dels expositors que venien de
fora i també el reconeixement i l’enhorabona d’establiments de Ribes per tot el moviment que aporta al
municipi aquesta ﬁra.
Donar les gràcies a tots els expositors per la seva
ﬁdelitat en cada ﬁra.
Felicitar a l’equip que forma la Comissió de Fires, ja
que s’ha fet molt bona feina.
Agrair la col.laboració de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, Dpt. de Comerç de la Generalitat de Catalunya
i de la Fundació La Granja que amb els seus cavalls i
ponies han donat vida i alegria a la Fira.
Fins la propera. US HI ESPEREM.
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El bon menjar

Ingredients per a 4 persones

Rap al romesco entre crema de calçots
i bolets amb cruixent de calçots

4 raps mitjans
25 calçots
500 gr. de bolets variats
Patates
Ceba
Pa de motlle
Sal, pebre i oli
Crema de llet

Salsa romesco
1 pebrot gran vermell
Ceba
Tomàquets
Nyores
Ametlles
All
Sal, pebre, oli, vinagre i pa fregit.

Preparació:

Començarem fent la salsa romesco: escalivarem els pebrots, la ceba, l’all i el tomàquet. Un cop estigui tot escalivat, ho
pelàrem i ho posarem en un recipient. Mentrestant escalfarem les nyores i els hi traurem la polpa de l’interior amb l’ajuda d’un
ganivet. Barrejarem bé tots els ingredients, afegint la sal, el pebre i l’oli. Ho passarem tot per la batedora ﬁns aconseguir una
pasta vermellosa. Rectiﬁcarem de sal i afegirem una mica de vinagre. Untarem 6 llesques de pa (per les dues cares) amb la
salsa i les posarem al forn a uns 170º durant una hora aprox. ﬁns que quedin ben torradetes.
En una olla posarem a coure amb una mica d’aigua i la crema de llet, els calçots, nets i trossejats, i una patata durant uns 30
minuts.
A part, en una altra olla posarem una ceba picada i els bolets. Ofegarem i incorporarem la crema de llet. Ho deixarem coure
durant uns 10 minuts a foc suau.
Un cop tinguem les dues cremes les passarem per la batedora ﬁns que quedi una crema ben ﬁna. Ho reservarem.
El pa que hem torrat, el triturarem ﬁns aconseguir un pa de romesco.
Una vegada estigui tot preparat ens disposarem a fer el muntatge.
Salpebrarem el rap i el passarem per la paella per marcar-lo durant uns dos minuts per cada banda. L’arrebossarem amb el
pa de romesco i el posarem al forn durant 5 minuts.
En un plat posarem les dues cremes i al centre el trossos de rap. Com a decoració suggerim que tallem un calçot (llarg) ben
ﬁ i el fregim a foc fort per tal d’aconseguir que quedi ben cruixent. També podem posar-hi algun bolet
Bon proﬁt!
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Terra
Promesa

El problema és que ara per ara queda descartat
qualsevol poble mesetari o de muntanya, que semblen
els més disponibles. L‛únic conﬂicte que mantinc
amb aquests pobles són de tipus climàtic. I això
que tot allò és molt bonic i està ple de poblets
esperant gent que els repoble de bones maneres.
Però no. Incompatibilitat climàtica. A mi aquestes
coses m‛afecten molt. Algun defecte havia de tenir…
Jo el que vull és un poble despoblat a la costa
mediterrània. Se gratiﬁcarà amb amabilitat a
qui puga informar-me. Busque poble despoblat a
la costa, amb intencions serioses de repoblar-lo
alegrement. Em serveix qualsevol poble de la costa
espanyola, africana, francesa, italiana, grega, turca
o pròximoriental. La gent interessada en el projecte
que adjunte currículum amb les coses que podríen
aportar, bé als comentaris, bé al meu correu personal.
Jo sé preparar uns desdejunis magníﬁcs per a
molta o poca gent segons les necessitats (dispose
de referències), també sé cuinar arròs de moltes
maneres, fer postres, ballar, valorar positivament les
coses ben fetes, explicar històries, elaborar bandes
sonores per a situacions diverses, fer companyia
i espantar els mal esperits de diversos tipus. Per
a altres habilitats veure condicions de repoblació.

És una idea que ve de lluny. La repoblació. Recorde
alguna conversa desﬁciosa amb la meua amiga Raquel
mentre preparàvem examens a la facultat i planejàvem
abandonar-ho tot i anar a repoblar algun poble mesetari.
La setmana passada, a conseqüència d‛un reportatge
que vam veure per la tele, va tornar a sortir
la conversa amb la meua germana. Tancar les
portes darrere nostre i anar a repoblar algun
lloc. Vaja, anar-me‛n jo, que la meua germana
normalment em mira amb cara de “ves anant, ves…”
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Tindríem una escola inspirada en SOMMERSBY
amb algunes adaptacions personals que decidiríem
entre tots, recuperaríem les festes paganes
de
veritat,
ens
reuniríem
a
explicar-nos
coses i a ballar i a cantar i tocar instruments.
El personal sanitari haurà de ser especialment
simpàtic i disposat a acceptar noves tècniques
de
sanació.
S‛acceptarà,
no
obstant,
la
presència
de
la
mercromina
i
l‛ibuprofeno.
Així mateix s‛acceptarà que la gent menge carn sempre i
quan siga d‛animals criats per ells mateixos i s‛assegure
la seua felicitat ﬁns el dia del seu sacriﬁci. Abans de

Catorze Llunes
matar-los se‛ls haurà de demanar permís i donar-los les
gràcies. S‛actuarà de la mateixa manera amb els vegetals.
Les noves tecnologies seran ben rebudes però
els que entenen del tema hauran de parlar en
un llenguatge comprensible per a tot el món.
Es valoraran tots els coneixements de les
persones que visquen en el nostre Poble Repoblat
de manera que tots podrem compartir les
experiències que es tinguen en qualsevol àmbit.
Es farà un referendum per posar-li nom al poble.
Cadascú podrà parlar la llengua que li done la real gana.
Tots ens estimarem molt i els que saben de bricolatge
ajudaran als que no saben a fer cosetes amb martells i claus.
Decidirem les coses amb assamblees i ens reunirem
al voltant d‛una taula rodona molt bonica. Farem
un concurs per decidir quina és la taula més bonica
entre els diferents dissenys que presentaran
els habitants del Poble Repoblat. Durant les
assamblees se servirà te, café i pastissets.
Els diners no estaran mal vistos però podíem
intentar viure amb intercanvis de coses i habilitats.
Construirem el Museu de les Coses que Valen la
Pena i anirem omplint-lo amb imatges, objectes,
olors, sons, idees… en qualsevol de les seues
formes. Estarà sempre obert i en continua expansió.
Si entre els lectors hi ha algun poble de costa
despoblat i amb ganes de ser cuidat i mimat que avise.
Tots

els

suggeriments

seran

molt

ben

rebuts.

Continuarem i /o començarem amb la vida que volem viure.

Júlia Zabala
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R e c erca d’intel·ligència
ext r a te rrestre

PER RAMON 3ANROMË

N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L
R, ne i L són nombres enters, les altres variables són
fraccions.
N, el nombre de civilitzacions a la Via Làctia de les quals
les emissions electromagnètiques són detectables depèn
fonamentalment dels factors següents:
R* és el ritme de formació d’estrelles “adequades”
(estrelles per any). Actualment es calcula una tassa de
20 estrelles per any.
fp és la fracció d’estrelles amb sistemes planetaris. Es
calcula un de cada dos, ½.

“Si no hi ha ningú més, quant d’espai malgastat”

ne és el nombre de planetes en l’interior de l’ecosfera
de l’estrella (l’espai al voltant de la estrella que està en
condicions d’albergar alguna classe de forma de vida.
Massa a prop és massa calent i massa lluny és massa
fred). Bàsicament la distancia a la que el planeta pot
contenir aigua líquida, fonamental per a la vida.

La intel·ligència existeix. Si no la trobem al nostre planeta,
l’haurem de cercar fora de casa

fl és la fracció d’aquests planetes dins de l’ecosfera en
els que la vida s’ha desenvolupat.

Frank Drake, astrònom nascut a Chicago 1930, es va
interessar per les ciències i l’astronomia des de jove. No
sols creia que podien haver altres civilitzacions en altres
planetes, sinó en la possibilitat de trobar-les. Des de 1958
va treballar al National Radio Astronomy Observatory
(NRAO) a Green Bank, West Virginia.

fi és la fracció d’aquests planetes en els que la vida
intel·ligent s’ha desenvolupat. A la terra, la intel·ligència
ha necessitat milions d’anys per aparèixer i ho ha fet en
dues espècies entre uns mil milions. (Nosaltres, Homo
sapiens i l’extingit Neandertal).

Imatges: NASA i Hubble
NGC 602.

El 1961 Drake i J. Peter Pearman, de l’Acadèmia Nacional
de Ciències van organitzar la primera conferencia
SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence, recerca
d’intel·ligència extraterrestre). Allí va presentar la famosa
equació de Drake per calcular quina era la probabilitat de
què hi hagués vida a la nostra galàxia:
N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L
La fórmula intenta esbrinar quantes civilitzacions hi ha
segons els estels, els planetes òptims i el desenvolupament
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fc és la fracció d’aquests planetes on la vida intel·ligent ha
desenvolupat una tecnologia i intenta comunicar-se.
L és el lapse de temps que una civilització intel·ligent
i comunicativa pot existir (anys). Aquest paràmetre
mesura la probabilitat de què encara hi siguin i no hagin
desaparegut o s’hagin destruït. Al nostre planeta, una de
les dues especies intel·ligents, els Neandertal, va existir
durant 130.000 anys i coexistir amb nosaltres durant uns
100.000 anys. Va desaparèixer fa uns 30.000 anys. I
això va passar quan la espècie encara no havia arribat a
l’evolució tecnològica que hem assolit ara.

de vida i intel·ligència a la nostra galàxia.
El 1960 Frank Drake a l’Observatori Nacional de
Radioastronomia va realitzar el primer intent de detecció
interestel·lar de transmissions de radio: el Projecte Ozma.
Ozma, és la reina de la terra d’Oz al llibre ‘el Mag d’Oz’ de L.
Frank Baum, un lloc “molt llunyà, difícil d’arribar i poblat per
éssers estranys i exòtics”. Durant 4 mesos el radiotelescopi
va analitzar les emissions de radio de dues estrelles: Tau
Ceti a Cetus i Epsilon Eridani, a 11 anys llum de nosaltres.
Esperaven rebre un senyal que seguis un patró, com, per
exemple, la sèrie inicial dels nombres primers 1,2,3,5,7,....
L’experiment va ser rebut amb entusiasme pels cientíﬁcs
més grans, però els més joves creien que desvirtuava
l’observació astronòmica i era derivar recursos escassos.
Malgrat no van trobar cap senyal signiﬁcatiu es van
repetir experiències similars apuntant a altres objectes,
especialment pels astrònoms de la Unió Soviètica.

Entre els projectes d’escolta radiotelescòpica existents hi
havia el projecte SERENDIP utilitzant noves tecnologies. La
NASA va dur a terme aquest tipus de recerca utilitzant els
seus recursos durant un any però el Congrés dels Estats
Units va deixar d’incloure-ho en els pressupostos. Aleshores
es va convertir en un esforç privat. El projecte consisteix
en la recerca de patrons que demostrin comunicació en les
senyals rebudes al radiotelescopi d’Arecibo (que recordareu
els qui heu vist la pel·lícula Contact, de fa 10 anys, amb
Jodie Foster i Matthew McConaughey).
El 1972 es van enviar les naus Pioneer 10 i 11 a investigar
el sistemes Solar. Cada una portava una placa d’or amb
uns signes i una imatge d’un home i una dona amb la nau
Pioneer, a escala, al darrera.
El 1974 es va enviar un senyal xifrat a la constel·lació M13
amb el radio telescopi d’Arecibo. El senyal un cop codiﬁcat

El 1970 el Centre de Recerca Ames de la NASA va elaborar
un informe sobre la recerca de vida extraterrestre: el
Projecte Cyclops. Aquest informe analitzava els temes
cientíﬁcs i tecnològics necessaris per un projecte de recerca
d’intel·ligència extraterrestre (Search for Extraterrestrial
Intelligence): SETI.
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indicava dades bàsiques sobre l’Hidrògen, l’element químic
universal més senzill, el radiotelescopi i l’home.

plaqueGolsPioneerCAT

El 1977 Les naus bessones Voyager 1 i 2 van ser enviades
a explorar els planetes del nostre sistema solar. Un cop
acabada la missió es perdrien en l’espai. Per si eren
trobades per alguna civilització extraterrestre portaven un
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disc xapat en or, plata i coure amb un esquema de la nau,
dades de l’hidrògen, com a element comú per comparar les
xifres; així com les distàncies i posició del Sol respecte a
14 pulsars i el centre de la Via Làctea. A més portava un
recull de salutacions gravades en 50 idiomes, 115 imatges i
sons naturals. La placa té diagrames per poder construir un
fonògraf i sobre com reconstruir les imatges, el sentit en el
que es reconstrueixen i la primera imatge que trobaran: un
cercle.
Tornant al projecte d’anàlisi de les emissions radio
astronòmiques que arriben a la Terra, la quantitat
d’informació rebuda era enorme i no hi havia administracions
interessades en portar a terme la recerca. El 17 de maig de
1999 la Universitat de Berkeley va posar a disposició del
projecte un programa de recerca de les senyals gravades
cercant patrons que podia ser distribuït per qualsevol
ordenador connectat a Internet per treballar un petit tros
de la senyal. Les gravacions del senyal rebut contínuament
durant mesos va ser dividit en parts d’uns 3 minuts i cada part
era enviada a diversos ordenadors per al seu anàlisi. Un cop
realitzat (a mi em trigava de 2 a 4 dies mentre l’ordenador no
estava executant altres tasques) enviava els resultats i rebia
el següent tros. Ha estat la més gran operació d’informàtica
distribuïda amb més de 2 milions d’ordenadors analitzant
la informació. Actualment la universitat de Berkeley ha
posat aquest sistema d’informàtica distribuïda a disposició
d’altres projectes cientíﬁcs. Podeu saber-ne més a http:
//boinc.berkeley.edu/ (en anglès) i col·laborar amb el vostre
ordenador.
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El fet que el programa i la web de Seti@home estigués en
anglès va fer que una persona – Emilio González – en veure
que parlaven del projecte a un programa infantil va pensar
en els nens i nenes que s’interessarien però no hi podrien
accedir per d’idioma. Va contactar amb els responsables i
es va oferir a traduir la pàgina al castellà. Aquest va ser l’inici
d’astroseti (www.astroseti.org), un projecte de traducció
d’articles de pàgines web cientíﬁques (de l’Institut SETI,
la NASA, la ESA, etc). Un grup de traductors voluntaris
dediquem part del nostre temps lliure a traslladar articles,
pàgines web al castellà, idioma parlat per més de 300 milions
de persones. La iniciativa ha tingut tant èxit que podria ser
exportat a altres llengües per permetre poder travessar les
barreres lingüístiques a tots aquells que comparteixen la
passió per la ciència.
Respecte al futur, l’institut SETI està construint el conjunt
de Telescopis Allen. Els cientíﬁcs esperen rebre missatges
de procedència extraterrestre a mesura que hi posem més
recursos per a aconseguir-ho. Potser no rebrem un missatge
dirigit a nosaltres, sinó el soroll d’emissions de radio dirigits
a ells però que nosaltres rebrem.
Per altra banda, l’astronomia està donant passes gegants
en la recerca de planetes fora del sistema solar. S’estan
utilitzant diverses tècniques, com el canvi de brillantor d’una
estrella quan un planeta hi passa davant o el balanceig de
la estrella per la presencia de la massa del planeta. Fins
ara s’han descobert uns 200 planetes, la majoria gegants
gasosos més grans que Júpiter.
Per mencionar sols un d’ells, HD 209458b, a la constel·lació
de Pegasus, és un planeta situat a uns 153 anys llum de
la Terra (un 30% més gran i un milió de vegades més lluny
de nosaltres que Júpiter). Va ser descobert el 1999 amb el
mètode de trànsit: mesurant la pèrdua de brillantor de la
estrella quan el planeta passa davant del seu sol. Fa pocs
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dies, un equip investigador amb l’ajut del telescopi infraroig
Spitzer va determinar la composició de la atmosfera, amb
menys contingut d’aigua de l’esperat.
Aquesta recerca i els fruits que està donant junt al nou
descobriment del 10é planeta al sistema solar (Xena) ha
motivat la redeﬁnició de què és un planeta i a ﬁnals del 2006
la IAU (Unió Astronòmica Internacional) va decidir que Plutó
va ser catalogat com un planeta nan, donat que la seva
òrbita no està prou neta de material i el seu satèl·lit, Caront,
és massa gran en comparació.
Personalment crec, com li deia el seu pare a la joveneta Ellie
Arroway a la pel·lícula Contact, “si no hi ha ningú més, quant
d’espai malgastat”. Quan els esforços conjunts ens donin
la notícia del descobriment de senyals d’altres planetes
habitats començarà la tasca d’interpretar-les i transformarles en sons amb signiﬁcat – frases – i en imatges. Aleshores
coneixerem com altres espècies afronten la vida i les
relacions amb ells mateixos, amb altres especies properes
i amb els seus ecosistemes. De segur que seguirem amb
atenció les notícies i ens sentirem emocionats. Seran moltes
les emocions que ens remouran, il·lusió, temor, sorpresa, ....
Però quan comparem aquelles vides amb les nostres, en
conjunt, amb com hem decidit nosaltres afrontar la vida i la
relació amb els altres i amb els nostres ecosistemes, de com
gestionem el recurs individual que és la nostra vida, potser
hi haurà una emoció que per damunt de totes sentirem la
majoria dels humans a la Terra: vergonya.

ORION?DEEPATLAS?
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L A PL A ÇA
DES DE

“JA HAN FLORIT ELS CARTELLS”
aquesta primavera.
Avui precisament ja he vist “ﬂorir”
a la plaça el primer cartell del
“Maig Electoral” i de ben segur us
preguntareu, “tan aviat?”, doncs
sí, és ni més ni menys que una
espècie de columna on pels seus
quatre cantons s’hi pot llegir “
els projectes i les excel·lències
del nostre municipi”, et diran:
”no, això no és propaganda sinó
informació institucional al ciutadà”.

h%, #!"!,%2v

Sembla que fa quatre dies que

han desaparegut dels nostres
carrers i cases les lluminàries i
ornaments nadalencs i ja estem a
punt d’entrar en aquesta primavera
que si fem cas dels termòmetres,
sembla que no ens hagi deixat en
cap moment aquest hivern, coses
del canvi climàtic, suposo.
Però avui no voldria parlar del
temps, cosa que habitualment fem
quan no sabem què dir al veí que
ens trobem a l’ascensor de casa,
sinó del que se’ns ve a sobre

Com hom sap, la diferència
entre propaganda partidària o
“propaganda institucional” consisteix
en que la primera la paguen els
partits (al menys legalment és així)
i la segona la paguem tots (sinó
mireu els rebuts de l’IBI, el de
l’impost d’increment del valor dels
terrenys, el d’escombraries i un
llarguíssim etc…).
Darrera d’aquesta “propaganda
institucional”
s’hi
amaguen,
òbviament, la dels partits que
governen i és clar, el nostre Municipi
no pot ser menys que els altres, al
menys en això som iguals.
No, us ho prometo, no és la meva
intenció parlar de política en aquest
espai, “va de retro Satanàs”,
però…què es diu i de què es parla
a la nostra plaça, si el Barça ja l’han
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eliminat de la “Champions” i el tema
del temps ja està gastat? Doncs
us ho dic ben ﬂuix i a cau d’orella
perquè no se n’assabenti ningú :
”…es parla de que Ribes, junt amb
Puigmoltó, ja és una “pedania” de
Sant Pere de Ribes on la capital és
les “Roquetes del Garraf”.
A propòsit d’això, fa pocs dies a
la plaça em vaig trobar un senyor
d’avançada edat. El bon home
em va preguntar per on anar a

l’Ajuntament. Com és natural l’hi
vaig indicar que es trobava a pocs
metres de la plaça i el conduí
ﬁns a la Casa de la Vila. Ell,
sorprès, em va dir: “no, aquí ja hi
he anat però m’han dit que haig
d’anar a no sé on a Roquetes o
una cosa així”. L’home tenia raó,
jo també em vaig sorprendre
, òbviament no estava al dia
, feia temps que no havia
tingut necessitat d’anar a les
dependències de l’Ajuntament i
no estava al corrent de que a
Ribes no hi queda més que un
departament que l’anomenen
“oﬁcina d’informació al ciutadà”,
és a dir, aquí ens hem quedat
com l’aeroport del Prat, només
amb els vols “low cost” i gràcies.
Vaig comprendre llavors com
es devien trobar fa anys els
ciutadans de Les Roquetes quan
necessitaven venir a Ribes per a
dur a terme qualsevol gestió.
Ara els papers han canviat del
tot. Llavors eren ells els qui
demanaven (amb raó o no) la
segregació de Ribes i cap, quan
dic cap és CAP, grup o partit
quan entrava al govern municipal
la donava ni la dóna, malgrat que
algun d’ells ho promocionés i ho
fes servir de bandera electoral
(suposo que” l’eròtica del poder”
prefereix manar a vint-i-vuit mil

ciutadans que a catorze mil.
Tant és així que aquest tema ja
no forma part de cap programa
electoral.
La
política
de
“paritat”
d’equipaments sembla doncs
que ja s’ha trencat i la gent
de Ribes comença a sentir-se
“d’equip de segona o de tercera
divisió”. Serà ﬁnalment Ribes
qui demanarà la tan manida
“segregació?” Seran aquells
que creien en la “unitat peti
qui peti” qui ara la demanin?
Realment el món està capgirat,
suposo que per això, la gent, mig
desencantada, mig incrèdula,
deixa que els dies passin
plàcidament prenent el sol a la
plaça, llevat, és clar , quan han
d’anar a les oﬁcines municipals.
Per cert, me’n oblidava, penso
que ja tenim solució per a que
Ribes no perdi el Centre Cívic.
Podrien fer-lo a les dependències
de l’ediﬁci del que fou la Casa de
la Vila. Hi quedaria bé, no? En
ﬁ, ja és primavera, d’aquí a molt
poc temps veurem com ﬂoreixen
tots els cartells i promeses que
us pugueu imaginar. El pitjor és
que després vindrà una gran
sequera d’idees i de fets durant
quatre llargs anys. Déu vulgui
que no sigui així.
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Han fet el cim
L’expedició de quatre ribetans que volia assolir el sostre d’Àfrica ho ha
aconseguit
Joan Puig, Manel Gomez, Josep Moya i Raúl Batalla, els quatre ribetans que
havien sortit cap a l’Àfrica per assolir el cim del Kilimanjaro van aconseguir
el seu objectiu. Concretament i segons informa Josep Moya, un dels
expedicionaris, en un comentari al bloc Aventura, a les 7 hores van arribar
al capdamunt del Uhuru Peak, és a dir, del Kilimanjaro, de 5895m. L’ascensió va durar 8 hores i, segons
aﬁrma Moya, va valer la pena.

Convoquen el segon concurs de Sidokus
Tindrà lloc el 16 de maig i els interessats ja s’hi poden apuntar
El proper 16 de maig se celebrarà a Sant Pere de Ribes el segon concurs de Sidokus per a nois i noies
d’entre 10 i 15 anys. El Sidoku o sudoku musical té una gran acceptació entre el públic jove. Després de
l’èxit del primer concurs, celebrat l’any passat, la Biblioteca Manuel de Pedrolo de Sant Pere de Ribes ha
decidit organitzar enguany el Segon concurs de Sidokus amb algunes novetats. Per començar, s’amplia
l’edat dels participant a 15 anys, cosa que permet que s’hi apuntin tots els alumnes que cursen des de 5è
de primària a 3r d’ESO. També s’amplia el nombre de participants: hi haurà un màxim de 25 inscripcions.
De la meteixa manera que l’any passat, hi haurà premis per a tots els participants. Les inscripcions es fan
a la mateixa biblioteca o per correu electrònic a: b.st.pereribes.mp@diba.es. El Sidoku és un joc de lògica
basat en el sudoku, el popular joc numèric. En el cas del sidoku, però, enlloc de posar-hi número es juga
amb notes musicals. Més informació a la biblioteca o a Sidokus.com .

Espectacular campionat d’Enduro
Molta expectació al circuit situat a la zona del portal d’en Rafeques
El Campionat d’Espanya d’Enduro va tenir en l’Enduro de Sitges la primera
competició puntuable de la temporada. Organitzat pel Moto Club Sitges amb la
col·laboració dels ajuntaments de Sitges i Ribes, un dels trams del recorregut era
al nostre poble i va aixecar gran expectació. Els motoristes arribaven al poble per la
riera. Davant del cementiri tenien un punt d’avituallament i control. Després entraven en un circuit tancat
i cronometrat: marxaven direcció Vilanova per la carretera Vella, al portal d’en Rafeques travessaven i
entraven en el circuit, que era un camp de garrofers. Si bé a la riera hi havia algun municipal, en aquest
punt no hi havia cap tipus de policia a pesar que una gran quantitat de cotxes estaven aparcats a les dues
vorades de la carretera, provocant tota mena de situacions de perill. No ha transcendit si hi haurà algun
tipus d’intervenció paisatgística en els terrenys on va tenir lloc la prova.
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Blanco presenta la rehabilitació de Sant Pau
L’Ajuntament negocia amb la Parròquia el futur dels dos retaules de
l’ermita
L’alcalde del municipi, Josep Antoni Blanco, va presentar davant els mitjans
de comunicació comarcals les obres que recentment s’han iniciat a Sant Pau,
unes obres que, segons ha dit, s’emmarquen en “la voluntat de millora dels
ediﬁcis que formen part del municipi, com ara les que ja s’han iniciat a Sotaribes”. Acompanyat de la regidora, Blanco ha exposat que el principal objectiu
és la reparació integral de la coberta de l’ermita, el drenatge de les aigües perimetrals a l’entorn dels murs
estructurals, la reparació d’esquerdes i ﬁssures i la reparació de la façana. De moment s’ha començat a
actuar a nivell de la coberta, de la qual s’està procedint a retirar les teules que es troben fora de les canals o
desplaçades i que fan que l’aigua penetri a l’interior malmetent les bigues de fusta. Moltes d’elles es troben
en mal estat de conservació i caldrà la seva substitució. Segons la informació facilitada tota la fusta que
s’adquirirà tindrà Certiﬁcació FSC o similar, per tal de garantir l’origen de la fusta.

L’escola Riera de Ribes renova el web
Disposa de gran quantitat d’informacions útils per a la comunitat
educativa i el públic en general
El web mostra els criteris del centre; informació sobre els equips
de mestres, monitors, la Junta de l’Ampa, l’equip directiu i els
delegats d’aula; el sistema d’organització, que inclou el Consell
Escolar, les comissons mixtes i el calendari; l’apartat “Què volem
fer”, amb la presentació de l’escola i un quadern de notes, i
l’apartat “Què fem” amb la publicació Una escola per a tothom,
un xat, activitats, el Projecte Educatiu de Centre, un fòrum i
enllaços.

I TAMBÏ
5NA EMPRESA OFEREIX ESMORZARS A DOMICILI
0ER 3ANT *OSEP FAN UNA OFERTA ESPECIAL hDIA DEL PAREv
3ITGES SUBVENCIONA ELS VOLUNTARIS DE 3ANT #AMIL
6OLEN IMPULSAR UN CENTRE DE RECOLLIDA DE TRANSEàNTS
%L 03# APOSTA PER )NTERNET
%LS SOCIALISTES ENCETEN LA PRECAMPANYA AMB UN WEB I LA TRAMESA DE 
PROPOSTES PER CORREU ELECTRÛNIC
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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CLICS
N OVA O F E RTA D E C U R S O S D E C ATA L À A L
S E RV E I LO C A L D E C ATA L À D E SA N T P E R E D E R I B E S
Les classes del segon quadrimestre han començat el dia 26 de febrer
Ja és obert el període de matriculació per als cursos de català per
a adults a Sant Pere de Ribes que organitza el Consorci per a la
Normalització Lingüística mitjançant el Servei Local de Català
de Sant Pere de Ribes.
Per al segon quadrimestre es proposen els següents cursos:
Nivell bàsic 2 i nivell bàsic 3. Els cursos de nivell bàsic són
gratuïts. Estan pensats per a no catalanoparlants, i s’adrecen tant
a persones que acaben d’arribar a Catalunya i que volen tenir un
primer contacte amb la llengua catalana, com a les que ja l’entenen
i volen adquirir la ﬂuïdesa necessària per desenvolupar-se en les
seves relacions personals i professionals.
Nivell elemental 1. Aquest curs està adreçat a persones que
volen millorar l’expressió oral i adquirir ﬂuïdesa.
Nivell intermedi 2 i 3. Són cursos dirigits a persones que
ja dominen en gran part la llengua oral, que volen aprendre
l’expressió escrita i perfeccionar l’expressió oral.
Pel que fa als cursos a distància, es farà l’intermedi 3 i
suﬁciència 1, 2 i 3. En aquest tipus de cursos l’alumne estudia
pel seu compte i té el suport d’un tutor que l’orienta en el procés
d’aprenentatge. Aquesta modalitat s’adreça a persones que per
raons laborals, personals, geogràﬁques, etc, no poden assistir als
cursos presencials.

Les inscripcions es fan a partir del 7 de febrer per als alumnes
preferents (antics alumnes) i a partir del 12 per a la resta
d’alumnes. Les persones que no hagin fet mai cap curs de
català poden fer una prova de col·locació per saber quin curs
els correspon. Les proves de col·locació es fan els dies 5 i 6 de
febrer.
Els cursos comencen els dies 26 i 27 de febrer.
Voluntaris per la llengua
El programa Voluntaris per la llengua està orientat als alumnes
dels cursos bàsics i elementals o a altres persones que vulguin
practicar la llengua parlada –o els calgui reforçar l’expressió
oral- amb la col·laboració d’alumnes d’altres cursos o d’altres
persones voluntàries que els ajuden a parlar i a expressar-se en
català compartint una hora a la setmana fora de l’aula durant
un mínim de deu setmanes. Aquest programa, que té molt bona
acollida tant per part dels voluntaris de parla catalana com per la
gent nouvinguda, es tornarà a iniciar a partir del mes de març.

Els cursos que imparteix el Consorci per a la Normalització
Lingüística estan homologats amb les titulacions que expedeix
la Secretaria de Política Lingüística. Així doncs, la prova ﬁnal
dels cursos B3, E3, I3 o S3 permet d’obtenir un títol oﬁcial, que
equival als nivells A, B i C de català.

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. El servei local de català pertany al Consorci per a la
Normalització Lingüística i té dues oﬁcines:

SLC de Sant Pere de Ribes (Ribes)
C. Major, 110 (Can Puig)
Tel. 93 896 48 84

SLC de Sant Pere de Ribes (Les Roquetes)
Pl. de la Vinya d’en Petaca, s/n
Tel. 93 814 27 44

spribes@cpnl.cat

lesroquetes@cpnl.cat
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Un bon any pel nostre golf
Els dies 3 i 4 del passat mes de febrer es va celebrar
el primer partit del Campionat de Catalunya de 2a i
3a divisió, on els nostres equips varen tenir una bona
actuació classiﬁcant-se en un quart lloc de entre 18 equips
participants . En l’equip de 2a divisió destaca la targeta
de Manel Ojeda i Ramon Garrido amb 6 cops sota la par.
En la de 3a divisió Jordi Gual que va fer 56 cops. Dolors
Alcazar i Mònica Escribano amb dos cops sota la par,
també varen demostrar que l’equip femení està en un bon
moment.

socials, com el Torneig del Pernil, en
el que es premiava amb un pernil al
jugador que més s’acostava al forat.

w w w.g o l f mont gros. com

Per acomiadar l’any, en el Portal del
Roc, es va organitzar el Torneig de Santa Claus amb una
gran participació de socis i jugadors de la comarca, Vam
comptar amb la presència del conegut Jordi LP que es
va mostrar en tot moment molt integrat a la festa i ens va
divertir amb els seus acudits.
Una altra novetat ha estat la creació d’un segon equip
de pitch and putt per aconseguir d’aquesta manera més
participació de socis. També vàrem organitzar un rànquing
per als socis, jugant en diferents camps. Els millors
classiﬁcats d’aquesta competició han passat a formar part
dels equips del club.
Aquest any 2007 hem començat amb els campionats de
Catalunya de 2a. i 3a. divisió. Esperem aconseguir una
bona classiﬁcació. Per la nostra part seguirem potenciant
l’activitat social del club amb sortides organitzades on a més
a més de competir també ens reunim per fer un bon dinar.
El club disposem d’una pàgina web, www.golfmontgròs.com,
perquè pugueu conèixer totes les nostres activitats,
competicions, classiﬁcacions i la informació per fer-se soci
del club.

L’any 2006 ha estat un bon any per al Club Golf Montgròs.
El número de socis s’ha incrementat considerablement i
s’han fet una sèrie d’activitats de club que han sigut un èxit
de participació. De febrer a juny l’equip de pitch and putt
va participar en el Campionat de Catalunya de 2a. divisió
aconseguint un meritori cinquè lloc tot i que érem novells en
aquesta competició. Hem de ressaltar que hi participaven 24
equips. Durant aquest torneig vàrem visitar diferents camps
de tot Catalunya. Amb motiu de la festa major de Sant Pere
de Ribes vam participar en la diada de l’esport organitzant
demostracions per als nens i que foren impartides pels
jugadors del nostre Club. En representació nostre, un
dels socis, Paco Salido, gran jugador i campió d’Europa
amb la Selecció Catalana, va assistir juntament amb altres
esportistes destacats com Beti Cebrián, a una xerrada
on cadascun va explicar les seves vivències i anècdotes.
Igualment amb motiu de la festa major es va organitzar el 3r.
Trofeu Ribes-Roquetes que es va celebrar a El Vendrell. En
acabar el esmentat trofeu es va fer el lliurament de premis,
un espectacular sorteig de regals i un sopar. També es van
disputar ryders contra els equips de la comarca i torneigs

Si us agrada el golf i voleu formar part d’un equip dinàmic,
apunteu-vos i sinó heu practicat mai el golf, no us preocupeu,
que entre tots us en ensenyarem.
Ramon Garrido
President del C.G. Montròs
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Casa de la Vila
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Farmacèutics
Mundi per a l’ajut humanitari i d’emergència
L’alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco, i el
delegat a Catalunya de la ONG Farmacèutics Mundi, Ricard
Troiano, van signar el passat mes de febrer un conveni de
col·laboració en matèria d’ajut humanitari.
L’objecte d’aquest conveni és la cooperació mútua entre
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’organització
Farmacèutics Mundi per tal de col·laborar en les accions
d’aquesta ONG durant l’any 2007 en les àrees i països que
ho necessitin, per tal d’atendre necessitats i mancances en
l’accés a la salut i la dispensa dels medicaments entre la
població necessitada.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes aportarà a l’entitat
Farmacèutics Mundi la quantitat de 3.000 euros en concepte
de subvenció econòmica destinats a les actuacions d’acció
humanitària i el subministrament de Kits d’emergència,
d’acord amb les directrius de la OMS, que realitzarà
Farmacèutics Mundi durant l’any 2007.
Farmacèutics Mundi és una ONG sense ànim de lucre que
gestiona el subministrament de material mèdic i de farmàcia
directament o per mitjà d’institucions o entitats per a fer-les
arribar a poblacions en situació precària, a les víctimes de
catàstrofes d’origen natural o humà i a situacions de conﬂicte

L’alcalde i el Sr. Troiano acompanyats per la regidora de
Cooperació Internacional, Vinyet Carreras

bèlic, sense cap discriminació de raça, sexe, religió, ﬁlosoﬁa
o política.
Per tal de poder realitzar actuacions en situacions de crisi
humanitària, Farmacèutics Mundi ha creat un Fons d’Ajut
Humanitari i Emergències (FAHE). Els recursos d’aquest Fons
es destinaran exclusivament a les actuacions en situacions
de crisi humanitària, sigui emergència complexa o desastre,
d’origen natural o humà.

Neix una nova associació de dones
El passat dijous 22 de febrer es va presentar al municipi
la nova associació de dones EL RACÓ DE LES DONES.
L’acte va tenir lloc a la Biblioteca Manuel de Pedrolo de
Ribes, a les 15.30h.
Aquesta associació neix de la inquietud d’un grup de dones
per crear un espai de trobada de dones on poder tractar
temes d’interès general com la família, les necessitats
socials d’integració de les dones arribades d’altres llocs
i països, compartir experiències i ensenyar a conèixer i
estimar la cultura i societat d’acollida, amb activitats que
afavoreixin la relació entre col·lectius.
Entre els seus objectius, també hi ha la voluntat de crear
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nexes solidaris entre totes les dones que conviuen a la
nostra comunitat, la implicació de la comunitat en el tema de
la dona dins la societat, del paper que desenvolupem com
a mares – educadores dels ciutadans i ciutadanes del futur
– com a mullers o com a ﬁlles, creadores de xarxes familiars
i socials i creadores de noves famílies.
El Racó de les Dones vol ser un espai propi on parlar
en femení sigui habitual, on parlar de dones amb dones
de temes que ens interessen a les dones. Per això es
pretén incidir en el coneixement dels drets i deures de les
dones, comprendre i analitzar les característiques que les
deﬁneixen, prevenir la violència de gènere i aconseguir la
conciliació familiar i laboral.

Casa de la Vila
Es reforçaran les patrulles conjuntes Policia Local-Guardia Civil ﬁns al
desplegament dels Mossos, previst pel dia 1 de novembre
Ajuntament i Departament d’Interior de la Generalitat signaran un conveni on es ﬁxaran els canals de
coordinació, així com el catàleg de responsabilitat i serveis que faran els Mossos d’Escuadra a Sant
Pere de Ribes
El passat mes de febrer l’alcalde de Sant Pere de Ribes,
Josep Antoni Blanco, la regidora de Governació, Dolors
Pinós, i la Policia Local es van reunir a l’ajuntament amb els
principals cossos de seguretat per tractar diversos temes
relacionats amb el municipi.

s’ha vingut realitzant han fet que els fets delictius al nostre
municipi no s’hagin incrementat en relació al 2005 (+0’07%).
D’altra banda, pel que fa robatoris a domicilis, al 2006 hi ha
ha hagut un descens del 30% en relació al 2005 i del 39%
de robatoris en interiors de vehicles.

La primera reunió va ser el passat dimecres 14 de febrer
amb la Junta Local de Seguretat. La trobada va servir per
acordar que es reforçaran les patrulles conjuntes entre
la Policia Local i la Guardia Civil ﬁns al desplegament
dels Mossos d’Esquadra, previst pel dia 1 de novembre.
L’Ajuntament i el Departament d’Interior de la Generalitat
signaran un conveni on es ﬁxaran els canals de coordinació
així com el catàleg de responsabilitats i serveis que faran els
Mossos al municipi.

En les juntes locals de seguretat es debat l’estat de la
seguretat ciutadana del municipi i s’orienten les accions
i les polítiques de seguretat municipal. És el marc en què
es determinen les prioritats, les accions especials i les
campanyes de prevenció i on, a partir del diagnòstic de
l’estat de la seguretat pública en el municipi, s’orienten les
activitats i l’acció policial i la seva coordinació amb tots els
serveis públics que operen en el municipi.

Malgrat a Sant Pere de Ribes la ratio de delictes per cada
mil habitants (25) és molt inferior a la mitjana del conjunt del
Garraf (39) i menys de la meitat que al conjunt de Catalunya
(55), l’alcaldia de Sant Pere de Ribes continua estant molt
a sobre de les qüestions relatives a la coordinació de la
seguretat ciutadana, tema que, com és sabut, preocupa
al conjunt dels ciutadans. És per això que aquesta durant
la setmana passada, l’alcalde ha mantingut dues reunions
en aquest sentit. Així, la Junta Local de Seguretat -formada
per l’Alcalde, la regidora i tècnics de Governació, la
Delegació del Govern, la Guàrdia Civil i els portaveus dels
grups municipals (van assistir UM9 i ERC)- va valorar molt
positivament la tasca de prevenció conjunta que des de ja
fa temps venen realitzant Policia Local i Guàrdia Civil en el
nostre terme municipal, col·laboració que es reforçarà ﬁns
que es produeixi el desplegament dels Mossos d’Esquadra
(1 de novembre de 2007), moment en que els Mossos
d’Esquadra prendran el relleu a la Guàrdia Civil en matèria
de seguretat ciutadana. Les tasques de prevenció que

D’altra banda, el passat mes de febrer i amb l’objectiu
de preparar el desplegament dels Mossos d’Esquadra al
nostre territori, l’alcalde també es va reunir amb els màxims
responsables d’aquest cos policial, els quals han informat
que el desplegament es farà efectiu, tal i com estava previst,
el dia 1 de novembre de 2007. Ajuntament i Departament
d’Interior signaran properament un conveni en el qual
s’estableixen tant el calendari de reunions periòdiques
que mantindran els responsables policials de l’Ajuntament
i dels Mossos per coordinar les actuacions en matèria de
seguretat ciutadana i, així mateix, es deﬁnirà un catàleg de
responsabilitats i serveis. L’alcalde de Sant Pere de Ribes
ha manifestat la seva satisfacció pel descens del nombre de
delictes en relació al 2005, però malgrat això, ha reclamat
que en cap cas es baixi la guàrdia, ni mentre la Guàrdia
Civil tingui les competències en seguretat ciutadana ni quan
aquestes passin a dependre dels mossos l’1 de novembre.
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ABRIL
� Exposició ESCLAT DE PRIMAVERA,
fotograﬁes de Glòria Bertran
Del 30 de març al 20 d’abril
Inauguració divendres 30 de març,
a les 19:30 hores
� Exposició X Concurs de Pintura Ràpida
Sant Jordi 2007
Del 21 d’abril al 19 de maig
•

Dissabte 14 d’abril, a les 12 hores:
El llibre de la selva, a càrrec de Titelles Naip
Centenari del Premi Nobel de Literatura
Rudyard Kipling
Per a nens i nenes a partir de 4 anys
ACTIVITAT TOT L’ANY LECTURA

•

•

Divendres 20 d’abril, a les 19 h.
Presentació del llibre Memorias sobre
medio siglo: de la contrarreforma a internet,
de Carlos París Amador, a càrrec de
Joan Manuel Cabezas, doctor en
Antropologia Social.
Organitza: Finestra Oberta
Dimecres 25 d’abril, a partir de les 19 h.
Recital poètic a càrrec del
Cor Literari de Mandala

8è Aniversari de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
•

Dissabte 21 d’abril, a partir de les 9 hores:
X Concurs de Pintura Ràpida Sant Jordi 2007
Demaneu les bases a la biblioteca

•

Divendres 27 d’abril, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de la Isabel Laso
El perfum: història d’un assassí, de
Patrick Süskind
i passi de la pel·lícula dirigida per Tom
Tykwer (2006)

•

Dissabte 28 d’abril, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb l’Anna Gracia
El Patufet i els cargols. Quin gust té la lluna
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
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El Servei de Català, amb la
col·laboració de la Biblioteca Manuel
de Pedrolo, presenta una exposició
sobre l’experiència d’aprendre català.
Fins al 24 d’aquest mes de març,
a la Biblioteca Manuel de Pedrolo,
es pot veure l’exposició Parlemnos, organitzada pel Servei Local
de Català de Sant Pere de Ribes.
Aquesta exposició és un recorregut
a través de les frases i les fotograﬁes
dels protagonistes: alumnes de
cursos de català per a adults, de procedències i
llengües diverses, que descriuen la seva experiència.
L’itinerari va des dels sentiments d’incertesa de
l’arribada ﬁns a la tranquil·litat de quan s’han establert
i se senten com un més. Aquestes persones són una
mostra clara de la diversitat actual que podem trobar a
les aules dels cursos de català
Un dels objectius d’aquesta exposició és donar a
conèixer una mostra de les llengües que es parlen
avui dia a Catalunya. Es vol deixar constància que
no hi ha llengües més desenvolupades que altres, ni
més difícils, ni més modernes. Totes les llengües són
iguals. També es vol fer reﬂexionar a les persones que
parlem el català del paper actiu que tenim perquè els
nouvinguts passin de forasters a veïns, i promoure
la llengua catalana com a llengua de cohesió social
i comuna, independentment de les llengües que es
facin servir en els àmbits privats.

per David Puertas

sidoku 09

Fixa’t-hi bé, n’hi han 7

L’Altaveu, març 2007

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

%LS SEGADORS 0OPULAR

Els Sidokus ja han venut més de 5.000 exemplars
La versió musical del sudoku s’estén ràpidament.
En aquests moments hi ha al mercat tres edicions del llibre Sidokus: el sudoku musical. Entre les tres
edicions (catalana, castellana i alemanya), ja s’han superat els 5.000 exemplars venuts.
L’edició en català va aparèixer al gener de 2006, l’edició alemanya es va presentar al setembre i la espanyola, al desembre. En aquest període, els Sidokus s’han anat estenent ràpidament i les visites al web
www.sidokus.com conﬁrma que ja es coneix el joc arreu del món.
A ﬁnals d’aquest mes de març se celebra a Frankfurt la Fira de la Música (Musikmesse) més important del
planeta i els Sidokus també hi seran presents per concretar edicions en altres llengües.
El Sidoku és la variant musical del sudoku numèric. En aquest joc, en lloc de posar-hi números, la graella s’ha
de completar posant notes musicals. A més, en cada Sidoku apareix una melodia que serveix com a pista que
ajuda a resoldre’l. Els Sidokus són un invent dels germans Bernat i David Puertas de Barcelona. Els llibres en
català i castellà han estat editats per Clivis Publicacions i l’edició en alemany és de Schott Musikverlag.
Més informació a: www.clivis-music.com www.sidokus.com

GRANS OFERTES
DE
MARÇ
SOM ELS MÉS BARATS
Del 10 de març ﬁns al 15 d’abril - MES DE LA RENTADORA
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Tenim la nova consola PS3 de SONY i els jocs
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

