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Editorial

L’

abril, té fama de plujós, de què ni fred ni calor i d’adreçar les mirades, si escau
a les festes de Setmana Santa, que tot just sortint de setmanes blanques,
sembla que el propòsit es “vacacionar “el màxim les nostres vides, encara
que el conflicte sigui com finançar aquesta perspectiva. No cal desesperar a
falta de solucions hi han alternatives, de totes les mides i tots els colors.
Enguany dins les vacances de Setmana Santa, Sant Jordi compareix al nostre municipi
farcit d’activitats al carrer, el millor espai per gaudir de la diada, on les flors i els llibres són
protagonistes.
Un petit reportatge del que va ser la celebració de les Jornades de Patrimoni i Història
Oral al nostre municipi dóna fe de la bona rebuda i l’èxit d’afluència de tots els que hi van
participar.
La jove fotògrafa ribetana Carla Casulà és qui ens dóna a conèixer en aquest número en
Carles Miret al Cau d’Art,i de qui podem veure la seva primera exposició fins el 1 de maig a
La Premsa.
En Josep-Lluís Palacios va rebre la Medalla d’Honor en els premis Reconeixement 2011 que
es van lliurar dins l’Assemblea celebrada al nostre municipi l’Institut d’Estudis Penedesencs.
El premi li va ser lliurat “per la seva constant labor en l’estudi i promoció de la cultura
penedesenca, i la seva col·laboració amb l’IEP”. Gràcies a persones com en Josep-Lluís la
història i la memòria d’un poble s’allunya en el temps però mai no es perd.
Frankfurt és el destí que la Miriam i la Patrícia han escollit per aquest número. Ruta fugaç per les
ciutats de Mainz que sincerament, explicat per elles dóna per molt més del que sembla. Oi?
La Juani i el petroli, sembla que no tinguin res a veure, o si més no, que un no s’hauria de
preocupar de l’altre. Però ja ho veieu, està tot tan esquitxadet que les taques arriben fins el
racó més insospitat.
D’altres seccions i articles ens acompanyen aquest mes a L’Altaveu que anireu descobrint
pàgina a pàgina, però és que l’espai és el que és, i no voldria marxar sense recordar-vos que
en el mes de maig, DECIDIM, entre tots, i això implica PARTICIPAR.
Fins aviat!
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LES BIBLIOTEQUES SURTEN AL CARRER

Sant Jordi 2011

DIMECRES 20 D’ABRIL
a la plaça Llobregat

Sant Pere de Ribes

-16.30h
Parades de llibres i roses

Temps de primavera, l’hem de viure.

-16.30h
Concurs de pintura ràpida El Centre Cívic surt al
carrer

A Sant Pere de Ribes la primavera de 2011
ve marcada per la Diada de Sant Jordi i
per molt més. Enguany us oferim tota una
Quinzena Cultural, amb la participació i
implicació de les entitats del municipi, que
www.santperederibes.cat
segueixen
demostrant la seva bona salut .
És temps de regalar, comprar i vendre roses
i dedicar un temps a llegir. És moment
de potenciar la llengua, l’expressió
creativa, la comunicació i la cultura amb
majúscules. És temptador fer una ullada
a la història tot gaudint d’una novetat, la
Fira d’Art Jove, que ens farà recuperar la
vella i bella essència del carrer de la Mitja
Galta. És hora de bufar espelmes amb el
primer aniversari de l’Espai Jove de Ribes,
mentre arribem al sisè Agromercat i al 30è
aniversari de Ràdio Ribes.

-17.30h
Conte teatralitzat Sant Jordi i la princesa poesia, a càrrec de ‘Fes-t’ho com vulguis’
-18h
Taller Dracs, roses i llibres, a càrrec de ‘Kalathos difusió’

DIJOUS 21 D’ABRIL

a la plaça Maria Mercè Marçal
-10h
Parades de llibres i roses
-10.30h
Tallers de xapes i de punts de llibre
-12h
Pallassos i animació
amb ‘Tres Quarts de Quinze’

Temps de Sant Jordi, hi hem de ser.

manelfont

Organitza: Servei de Cultura
Amb la participació de les
entitats del municipi.
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Del 13 al 17 d’abril

Exposició de pintura d’Adrián Iturburu
Centre Cívic l’Espai
Organitza: Servei de Cultura

-19h
Performance relacionada amb la mostra d’A. Iturburu
Centre Cívic l’Espai
Organitza: Servei de Cultura

Divendres 15 d’abril

Dilluns 18 d’abril

-18h
Tardes literàries, a càrrec d’Antònia Santana
Mil cretins, de Quim Monzó.
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Servei de Cultura.

Dissabte 16 d’abril

-18h
Taller infantil Plegant paper: taller d’origami,
a càrrec de Rosa Casanovas.
Sala infantil de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Per a nens i nenes a partir de 6 anys
Organitza: Servei de Cultura

-12h
Hora del conte, L’altra història de Sant Jordi, a càrrec
de ‘Vivim del cuentu’.
Sala infantil de la Biblioteca Josep Pla
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Organitza: Servei de Cultura.

Dimarts 19 d’abril

-18h
Festa Espai Jove Ribes
Amb motiu del primer aniversari, hi haurà
actuacions de màgia, música i altres sorpreses.
A l’Espai Jove Ribes
Organitza: Servei de Joventut

-18h
Presentació del llibre Qui diu la veritat? La versió de la princesa
de Montse Balada i il•lustració d’Eva Sans a càrrec de
l’autora i Cesca Mestres
Sala infantil de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Organitza: Servei de Cultura.

-18.30h
Sardanes amb la Cobla Reus Jove
Plaça Llobregat
Organitza: Grup Sardanista Tamborí
- 19h
Concert de guitarra amb Jordi Capdet i Jordi Ibáñez
Sala Polivalent de la Biblioteca Josep Pla
Organitza: Servei de Cultura

Diumenge 17 d’abril

-11h (fins les 15h)
FIRA D’ART JOVE
Fira de joves artistes del municipi amb
l’exposició i venda de treballs, i actuacions de música, malabars, teatre...
Al carrer Torreta (carrer de la Mitja
Galta)
Organitza: Servei de Joventut
Col.labora: Taverna La Premsa

-18h
Taller d’ous de pasqua a càrrec de ‘La Llàntia’
Sala infantil de la Biblioteca Josep Pla
Per a nens i nenes de 5 a 12 anys
Organitza: Servei de Cultura

-19h
Tertúlia Literària sobre Camí de Sirga de Jesús Moncada
Al Centre Cultural l’Escorxador
Organitza: Cor Literari del Garraf

Dimecres 20 d’abril

-18h
Taller Reciclem fent titelles, amb Sara Tornos de
l’associació ‘Esqueix’
Sala infantil de la Biblioteca Manuel de Pedrolo
Per a nens i nenes a partir de 6 anys
Organitza: Servei de Cultura
-19h
Inauguració de l’exposició de pintura de
Xavier Miró
Oberta fins al 13 de maig
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Servei de Cultura

ant Pere de Ribes Sant Pere de Ribes Sant Pere de Ribes Sant Pere
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Divendres 22 d’abril
-6h
Travessa pel Garraf, Ribes - Bruguers
més informació a www.ribes.org/xulius
Organitza: Xulius-CSR

Dissabte 23 d’abril

Diada de Sant Jordi

-11h
Parada de llibres i roses.
Edició del Matalaranya. Tallers infantils.
Plaça Marcer
Organitza: Ger, entitat cultural i esportiva
-16h
Parada de llibres i roses
Plaça Llobregat
Organitza: Casa de Andalucía de la Comarca del Garraf

Diumenge 24 d’abril
-11h
Cantada de Caramelles
Plaça Marcer
Organitza: Xulius-CSR

Dimecres 27 d’abril
-15.30h
Club de lectura fàcil, a càrrec d’Eulàlia Ribó.
Cartes que sempre he esperat,
de l’autora M. de la Pau Janer.
Activitat dins el Pla Educatiu d’Entorn.
Biblioteca Josep Pla
Organitza: Servei de Cultura

-21h
Feria de Abril
Encesa de l’enllumenat i inauguració de casetes.
Degustació d’aperitius i ball amb sevillanes.
Centre Cívic l’Espai
Organitza: Casa de Andalucía de la Comarca del Garraf.

Dissabte 30 d’abril

-10h
6a edició de la Fira Agromercat 2011
Degustacions de productes,
actuacions de balls populars de Ribes,
Ruta dels Americanos, tallers infantils
(Celebració de la Fira també al llarg de diumenge
1 de maig)
Plaça Marcer
Horaris: 10 a 14h i de 16 a 20h
Organitza: Serveis de Comerç i Turisme
-12h
Conte L’hora del temps amb Santi Rovira
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Biblioteca Manuel de Pedrolo
Organitza: Servei de Cultura
-20h
Actuacions en directe del cor i quadres de Ball de
l’entitat, degustació de tapes
Centre Cívic l’Espai
Organitza: Casa de Andalucía de la Comarca del Garraf

Divendres 29 d’abril

-19h
5è recital dels poetes del Cor Literari
del Garraf
Biblioteca Manuel de
Pedrolo
Organitza: Cor Literari del Garraf

e de Ribes Sant Pere de Ribes Sant Pere de Ribes Sant Pere de Rib
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LLIBRES
Blanc bo busca negre pobre. Crítica de la cooperació i les ONG
Nerín, Gustau
LA CAMPANA EDICIONS Pàgines: 255

Any d’edició: 2011

Sentir-se salvador dels negres pot ser molt agraït. Però cinquanta anys de cooperació no han servit tant
com sovint es creu. Europa ha demostrat ser un pou sense fons de donants. L’Àfrica ha demostrat ser un
pou sense fons de fracassos. Per ineptitud, per poca sostenibilitat, per corrupció, per interessos ocults,
per ignorància de les formes de vida africanes...

L’home de la maleta
Solsona, Ramon
EDICIONS PROA Col·lecció: A Tot Vent Pàgines: 255

Any d’edició: 2011

Un antic músic d’orquestres de ball decideix, en quedar-se vidu, vendre el pis, fer la maleta i viure un mes
a casa de cada una de les seves tres filles. Tot i ser un gat vell que n’ha vist de mil colors, l’home se sent
descol·locat davant d’unes filles que no són pas com voldria, d’uns néts internautes que tenen més d’un
pare, d’uns models de família que no entén i, en definitiva, davant d’un món que va massa de pressa. Però,
en comptes de fer un drama de la seva perplexitat, mira al seu voltant amb uns ulls burletes i les seves
reaccions generen moments de comicitat. La novel·la combina l’emoció d’uns personatges de carn i ossos
amb la mirada càustica i humorística del protagonista sobre el món d’avui i el nostre dia a dia. Finalment, les
incògnites i les mancances de la infantesa de l’antic músic afloraran amb una força inesperada. Premi Sant Jordi 2010

Si tu em dius vine ho deixo tot...però digue’m vine
Espinosa, Albert
PLAZA JANES Narrativa
Traducció: Sílvia Pons Col·lecció: Narrativa Pàgines: 208 Any d’edició: 2011
En Dani es dedica a buscar nens desapareguts. Al mateix instant que la seva parella fa les maletes per
abandonar-lo, rep una trucada de telèfon d’un pare que, desesperat, li demana ajuda..El cas el conduirà a
Capri, illa on afloren records de la seva infantesa i de dos personatges que el van marcar per sempre: el
Sr. Martín i en George. Retrobar-se amb el passat portarà en Dani a reflexionar sobre la seva vida, sobre la
història d’amor amb la seva parella i sobre les coses que són de veritat importants...Dedicat a tots aquells que
continuen volent ser diferents.i que lluiten contra aquells que desitgen que siguem iguals....Albert Espinosa

1Q84.
Haruki Murakami
Col·lecció: Narrativa Número: 384
La novel·la més esperada de l’autor
1Q84 és una novel·la esplèndida i ambiciosa que ens transporta a un Tòquio alternatiu en un any que
George Orwell va fer emblemàtic, el 1984.
L’Aomame és una misteriosa jove d’uns trenta anys que assassina maltractadors i que, quan comença
la novel·la, està atrapada en un embús, dins d’un taxi, camí de cometre un dels seus homicidis. En una altra escena, en
Tengo, un jove escriptor que no ha publicat mai i es guanya la vida fent de professor de matemàtiques, es troba atrapat
quan un prestigiós editor li demana que reescrigui l’obra d’una jove promesa. A partir d’aquí, les vides de l’Aomame i en
Tengo s’aniran encreuant sense arribar a tocar-se mai, en una novel·la al més pur estil Murakami.
EL METODO DUKAN ILUSTRADO: COMO ADELGAZAR RAPIDAMENTE Y PARA SIEMPRE
DUKAN, PIERRE
RBA LIBROS, 2010
Adelgazar en un contexto de abundancia es algo antinatural, penoso y a menudo insoportable. El
método Dukan propone adelgazar de forma natural, con un regreso a los alimentos fundadores de
la especie humana, los alimentos de los primeros hombres, los cazadores-recolectores, las proteínas y
verduras, 100 alimentos de los cuales 72 provienen del mundo animal y 28 del vegetal. Y esta oferta
viene acompañada de las palabras mágicas: “A VOLUNTAD”
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LLIBRES

AUTORS DE CASA

El Castell de Ribes - Passat i present d’un Monument Mil·lenari
Natàlia Salazar Ortiz i Jordina Sales Carbonell
El Cep i la Nansa edicions

Aquesta obra presenta una síntesi dels resultats d’un estudi del Castell de Ribes (monument conegut
també amb els noms de Castell de Bell-lloc o Castell de Sota-ribes) que s’ha dut a terme sota els auspicis
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i de l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona
durant l’any 2010. L’objectiu era aconseguir una primera aproximació a l’evolució històrica i arquitectònica
del monument, des dels seus orígens fins a dia d’avui.
Els últims habitants del Castell, la família Udaeta, artífex de la bona conservació que presenta actualment
l’edifici, es van traslladar a Barcelona als volts de l’any 2004 i, com a conseqüència d’aquest fet, el Consistori va decidir donar
un ús social i cultural al Castell, més enllà de l’ús particular de què havia estat objecte en les últimes dècades.

NOTES DE CONCERT La música catalana a l’abast de tots els públics
David Puertas
Sebla edicions

David Puertas, músic i periodista, presenta un llibre sobre la música de concert catalana dels darrers cent
anys. L’obra, publicada per Sebla Edicions, és un recull d’articles sobre més de seixanta compositors
catalans des d’Albéniz i Granados fins a Montsalvatge i Guinjoan.
Notes de concert compta amb una desena d’il·lustracions de Laura Borràs que ha sabut captar en
imatges l’esperit divulgatiu i engrescador que impregna les pàgines del llibre. Tal com diu David Puertas
al primer capítol: “Parlar sobre música, llegir sobre música i escriure sobre música és apassionant, però
encara és millor escoltar música. Fer-ne, ja és el summum!”. Per complementar musicalment les pàgines impreses, l’autor
convida els lectors a visitar una pàgina web (www.notesdeconcert.com) des d’on es poden escoltar bona part de les obres
que apareix comentades al llibre.

Ves, què en trec jo, de fer teatre? Publicació de l’anecdotari del teatre amateur de Catalunya
Joan Rosquellas i Gil
En aquest llibre trobareu com s’ho fan els actors per salvar una escena, alguns accidents inesperats o com
trobar una solució per a aquelles coses que, després d’haver estat assajades mil vegades, no van a l’hora
el dia de l’estrena per culpa “d’una mena de follets que hi viuen als teatres”, diu Rosquellas.
Naturalment, no poden faltar els incidents propis d’una de les gran tradicions teatrals del nostre país, “Els
Pastorets”, on el gran nombre d’actors, efectes pirotècnics, animalons, decorats i escotillons que s‘obren i es
tanquen, és terreny abonat per a tota mena d’anècdotes. I tot això amb el sentit de l’humor que caracteritza
als “teatreferits” i que dona resposta a la pregunta del títol del llibre: “Ves, què en trec jo, de fer teatre?”

Excursions a peu pels Castells del Penedès

UN LLIBRE INTERACTIU

JuanCarlesBorrego

Cossetània edicions

Excursions a peu pels castells del Penedès, escrit pel roquetenc Juan Carlos Borrego, és una guia
itinerària interactiva. Amb tres fronts oberts, pretén ser una eina útil per al senderista interessant en la
nostra comarca penedesenca, en els seus castells i en les seves llegendes. Defugint de l’arquetip de guia
excursionista clàssica, on només es contemplen rutes amb una fitxa tècnica, un croquis i una descripció,
Juan Carlos Borrego ens proposa uns itineraris al voltant de 47 castells penedesencs, entre ells el de
Ribes, els de Sitges (Campdàsens i Miralpeix) i els de Vilanova. La interactivitat radica en que a aquestes
excursions conjuguen tres elements: història, literatura i excursionisme. L’autor obre cada ruta amb una
llegenda sobre el castell en qüestió, continua obrint tantes fitxes com castells es visiten per la ruta i acaba proposant un
itinerari, amb la clàssica descripció, el mapa i la fitxa tècnica.
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Jornades de patrimoni i història oral

Text: Míriam Ojeda
Fotografies: Servei de Cultura i Juventut

A la tarda es va presentar, el
Mapa del patrimoni de Sant Pere de
Ribes, un exhaustiu recull de més de
400 elements d’interès patrimonial local
i que el podem veure a partir d’ara tant
a la web ( www.santperederibes.cat ).

Sant Pere de Ribes va poder gaudir
entre els dies 11 i el 20 de març de
diverses jornades culturals.
El dia 11 s’inaugurà a la biblioteca
Manuel de Pedrolo l’exposició “El
llegat local“, una exposició itinerant que
recull un resum dels principals treballs
en matèria històrica referits a patrimoni
i història oral. La presentació de la
inauguració va anar acompanyada
d’una
interessantíssima
xerrada
sobre les fonts en la investigació de la
història local, a càrrec de l’historiador
local, Josep-Lluís Palacios.

Presentació “El llegat local” amb la par�cipació
de l’historiador local Josep-Lluís Palacios.

El dies 18, 19 i 20 de març foren el
moment àlgid de les jornades. Tres dies
on vam poder gaudir de l’experiència i
aportacions de destacats arqueòlegs,
historiadors/es i gestors/es culturals

06

en els camps del patrimoni cultural i la
memòria oral.
El divendres 18 va tenir lloc una
gran ponència de l’arqueòleg Magí
Miret, arqueòleg de la Generalitat
de Catalunya, que va fer una
brillant exposició sobre el patrimoni
arqueològic.
Competències
de
les
diferents
administracions,
inventaris,
instruments
legals,
tipus d’intervencions, finançament
i
subvencions,
documentació
arqueològica
del
patrimoni
arquitectònic, arqueologia urbana,
dipòsit de materials en museus,
conservació versus destrucció de
restes ...
Posteriorment
Joan-Lluís
Amigó,
regidor de Cultura de Castelldefels
va fer una ponència interessant sobre
la importància del Patrimoni com a
símbol de la identitat col·lectiva. El
Carles Vicente, gerent de Serveis de
Cultura de la Diputació de Barcelona,
va fer una explicació sobre la gestió
des de la perspectiva administrativa
dels diferents àmbits patrimonial.
Finalment, a la taula rodona, ponents i
públic, van poder intercanviar opinions
i plantejar qüestions i solucions.
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Les jornades es van celebrar a Can Puig amb
una bona afluència i par�cipació de públic.

El dissabte 19, les jornades es
centraren en les fonts orals i la
història col·lectiva. El Marià Hispano,
arxiver i historiador, la Paola Lo
Cascio, professora de la Universitat
de Barcelona, el Francesc Prieto,
del Memorial Democràtic SEAT, i
el Ramon Arnabat, president de
l’Institut d’Estudis Penedesencs, van
fer cadascun d’ells intervencions
magistrals sobre la importància de les

Les ponències del dissabte 19 es van centrar
en les fonts orals i la història col·lec�va.

Presentació a la sala teatre del Centre
Parroquial del treball audiovisual “Recordis
Ribes 1930-1950”

Rotund èxit de públic assistent en els passis
del audiovisual, on per primer cop en el nostre
municipi la memòria oral es veu en pantalla.

Presentació de l’estudi i del llibre El Castell de
Ribes: Un monument mil·lenari, on s’analitza
l’arquitectura i la història del castell de Ribes.

fonts orals i la seva utilització com a
eina de reconstrucció de la memòria
col.lectiva.

silenci es presenta al poble per primera
vegada en un treball audiovisual. Un
treball que és un resum del primer
arxiu d’història oral del municipi. Un
treball que comença i no ha d’acabar
mai. És la història del nostre poble. És
la nostra història.

l’arquitectura i la història del castell de
Ribes.

Un dels moments àlgids de les
Jornades va ser la presentació, a
la sala teatre del Centre Parroquial,
del treball audiovisual fet per Carles
Miret (historiador local), Magí Fortuny
(periodista) i Miquel Obenza (enginyer
tècnic) que porta el títol de “Recordis
Ribes 1930-1950”. En aquest treball
s’ ofereix el testimoni de deu homes
i deu dones que varen viure aquella
època. Un treball exhaustiu sobre les
vivències de veïns i veïnes de Ribes
en una època plena de dificultats. Un
document inèdit i emotiu on la veu del

El treball es podrà continuar veient a
la biblioteca Manuel de Pedrolo els
dilluns a les 18,30 (fins el dilluns 11
d’abril).
Les Jornades també van ser el marc
de presentació de l’estudi i del llibre
El castell de Ribes: Un monument
mil·lenari. Un treball fet per Natàlia
Salazar i Jordina Sales on s’analitza

Moment de la visita al castell després de la
presentació del llibre dels assistents a les
jornades, acompanyats per les autores.

El punt i final de les jornades el va
marcar la visita in situ al Castell de
Ribes.
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Per Carles Miret i Massó

La primavera ja ha arribat!. En aquest magnífic mes i amb tota
l’efervescència Cau d’Art torna a fer-vos cinc cèn�ms de tot el que
passa a la taverna de la Premsa. El mes anterior vam parlar de
Cristòfol Almirall i Mestre. A la taverna va exposar el pintor Antoni
Nicolau, el 25 de març en David Puertas va presentar el seu úl�m
llibre -Notes de concert - amb il·lustracions de Laura Borràs, i el
diumenge 26 de març, Bàrbara Scuderi (veu i
lletres) i Jordi Triquell (piano) ens presentaven
el recital de poesia i música - L’estratègia del
cargol -.
Aquest mes Cau d’Art entrevista a la jove
fotògrafa ribetana Carla Casulà Ruiz que, des
del passat 1 d’abril i fins el 1 de maig, presenta
la seva primera exposició de fotografia ar�s�ca a
la taverna . La jove autora de 21 anys va néixer a
Barcelona i en l’actualitat viu entre la urbanització
de Mas Mestre a Sant Pere de Ribes i la ciutat
de Barcelona, on ha estudiat varis cursos de
grau mitjà i superior de fotografia i imatge a les
escoles ITES, CCEC i GROC . Actualment té en
perspec�va ampliar els seus coneixements de
fotografia a Madrid o altres ciutats.
Què exposes a la Premsa?
Des del 1 d’abril es�c exposant una vintena de fotografies
seleccionades dels dos projectes de fi de curs a les escoles de
Barcelona on he estudiat, i també, una selecció de fotografies
de diferents treballs a par�culars. També hi ha un projector que
va reproduint diverses fotografies relacionades amb els treballs.
L’exposició fotogràfica es basa en la visió personal del món de la
dona en tres eixos temà�cs:

08
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Primer eix : El cos nu femení . Fotografies en blanc i negre de
varies parts dels cossos nus de diferents models. Mai es veu la cara
perquè la persona és anònima i el cos és el protagonista. Segon eix:
Autoretrats. Fotografies en blanc i negre on mostro la meva visió
més personal i ín�ma. Tercer eix : Noves experiències. Fotografies
amb colors suaus i també amb flash. En aquest eix busco noves
composicions i formes a la fotografia.
Què és per a tu la fotografia?
Sé que és un món di�cil però és el que a mi
m’apassiona. De pe�ta sempre vaig tenir molt
clar que m’agradava la fotografia i especialment
la fotografia ar�s�ca, i és per això, que per a mi, la
fotografia és un llenguatge, una forma d’expressió
in�ma i personal al món que m’envolta:´ És gairebé
tota la meva vida.
Què és per a tu l’art?
-L’art és una cosa tan complexa com l’intent de la
seva explicacióDoncs fins aquí aquesta breu però interessant
entrevista a la jove fotògrafa Carla Casulà Ruiz. Des
de Cau d’Art us desitgem que gaudiu de l’exposició
fotogràfica entre el bon menjar, el bon beure i
les tertúlies agradables en aquests inicis de primavera. Nosaltres
tornarem el pròxim mes i entrevistarem a Esther Villa, que a par�r de
maig, exposarà a la taverna una sèrie de pintures i dibuixos.
A l’abril, cada gota val per mil.
Bon profit i arreveure.
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F RA N K F U R T

Un reportatge de:

Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil.

Centre neuràlgic de la ciutat de Frankfurt,
amb el riu Meno creuant la ciutat

Imatge molt colorida del tranvia de Frankurt

An�c edifici de la policia, on les parets parlen
per si soles

Casa �pica de Mainz

L’Altaveu d’aquest mes ens porta a l’Estat
federal de Hesse en Alemanya. Una ruta
fugaç per les ciutats de Mainz, la riba del
riu Rhin amb la ciutat de Rudesheïm am
Rein, i finalment Frankfurt, la cinquena
ciutat més gran d’Alemanya.

10

Un cop més Ryanair ens porta al des� per
menys de 40 euros. I per aquest preu val
la pena escapar-se quatre dies a qualsevol
indret d’Europa.
Llàs�ma que el viatge va ser al febrer i el
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Via del tren en dessús que travessa el parc
que envolta el riu Meno

alemanyes, ideal per fer passejades i unes
grans i bones cerveses.
Amb un dia n’hi ha prou per veure aquesta
ciutat així que a l’endemà van agafar un
tren cap a Rüdesheim am Rhein.

Plaça molt cèntrica de la ciutat de Mainz

Aquesta és una pe�ta ciutat a la riba del
riu Rhin molt encarada al turisme. És
coneguda pels vins i la gran extensió de
vinyes, i pels creuers pel riu al llarg de la
vall de Loreley. Durant aquesta travessia

fred és sovint inaguantable. Però un mes
ideal per viatjar a aquest país és a mitjans
d’octubre, ja que en aquestes dates la
ciutat de Frankfurt alberga la major fira
comercial de llibres del món.
L’aterratge amb Ryanair es fa a l’aeroport
de Frankfurt Hahn. Aquesta és un pe�ta
ciutat que queda aproximadament a 100
quilòmetres de la gran Frankfurt am Main
(o del Meno). Des d’aquí la única opció és
agafar un autobús que va a les principals
ciutats de tota la regió.

Fotografia de la plaça més cèntrica de
Romer.

contrastos entre els grans gratacels i les
�piques construccions alemanyes.
El primer que veus al arribar són els
enormes gratacels platejats més �pics de
Manha�an que d’Alemanya.

Vistes del riu Rhin

A Frankfurt destaca el Römer, ens cridà
molt l’atenció. Tres an�gues cases de
patricis del segle XIV formen una gran
portada gò�ca, la façana del Römer, que
s’ha conver�t en el símbol de la ciutat.
Avui dia fa la funció d’Ajuntament i
oficines.

Nosaltres vam decidir fer una pe�ta ruta
per la regió, i vam agafar un autobús cap
a Mainz.
Mainz o Magnucia es troba a l’estat
federal de Rhineland-Pala�nate, però
just al límit amb Hesse. En aquesta ciutat
va néixer l’inventor de la impremta,
Gutemberg. I disposa d’un museu dedicat
en exclusiu. És una ciutat amb un casc
an�c encantador, amb cases �piques

Imatge espectacular del cap vespre a
Frankfurt. Les línies rectes dels gratacels fan
una imatge perfecte

Rudesheim

Després de passar el dia a Rüdesheim am
Rhein vam prendre el tren cap a Frankfurt
am Main. Frankfurt és una ciutat de

es pot gaudir de les excel·lents vistes dels
castells medievals que s’alcen a la costa
del riu.

Església del poble de Bingen Am Rhein

És molt recomanable passejar per
la riba del riu Meno. La estampa és
impressionant! Gent passejant, nens i
nenes jugant. Joves fent cua per entrar al
museu..
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Les ciutats i els pobles mostren i exploten
els seus monuments i sovint mostren
al món l’orgull que suposa el que algun
personatge il·lustre hagi nascut allà.
En el cas de Frankfurt, una �pica casa
residencial burgesa del barroc és la casa
on el poeta Johann Wolfgang von Goethe
va néixer el 1749. Dins la casa hi ha una
recreació del que fou la casa de Goethe

quan ell hi vivia. Prop d’aquí es troba
el Museu Goethe amb una important
galeria de quadres dedicada a pintors
de l’etapa de Goethe i altres obres
importants de l’art alemany.

Cerveses alemanes de gran qualitat i varietat

Gèlida imatge d’un parc de la ciutat amb els
gratacels al fons

A N U N C I A’ T

93

EXPOSICION FOTOGRAFICA
El pasado viernes 8 de abril a las 19.30 h. se celebró el acto
de inauguración de la exposición colectiva de fotografía
“Semana Santa Barroca”. Exposición que permanecerá
abierta al publico hasta el 4 de mayo en la sala polivalente
de la biblioteca Josep Pla de les Roquetes.
Titulo de la exposición

“Semana Santa Barroca”

Fotografías tomadas en Ecija
(Sevilla) Puente Genil (Córdoba)
y Arcos de la Frontera (Cádiz)
Exponen
Lambert Gràcia
Pepe Cabello
Luís Reyes Merino
Organiza; Globalitzat-e y
la Casa de Andalucía de la
comarca del Garraf.

12

Si el que voleu es descansar i agafar
forces es pot anar al barri de cerveseries,
Sachsenhausen, on t’espera una
bona cervesa i menjar �pic alemany.
Per acabar, voldríem dir que és
interessant perdre’s per la ciutat i buscar
aquells edificis an�cs, vells, insignificants
a simple vista. Edificis que si t’endinses
en ells et parlen i t’expliquen històries
passades. Històries d’una estúpida
guerra, com ho són totes. I finalment
aquelles parets tristes, ennegrides et
diuen que allò va ser un edifici important
a la Segona Guerra mundial però que ara
està abandonat i oblidat.

896

41

El passat 23 de març i per raons
mèdiques es va suspendre
la xerrada i presentació de la
novel·la Elisabeth Eidenbenz,
Més enllà de la Maternitat
d’Elna, d’Assumpta Montellà.
Serà aquest proper 13 d’abril la
nova convocatòria per a conèixer
aquesta apassionant historia de
la mà de la seva autora.

L’acte �ndrà lloc a la Biblioteca
Manuel de Pedrolo (Plaça Maria Mercè Marçal, 1, 08810 Sant
Pere de Ribes.

Dimecres 13 d’abril a les 7 de la tarda.
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Més enllà de lamaternitat d’Elna
Elisabeth Eidenbenz

Si es va amb temps es pot visitar,
l’església de Sant Pau, no tant per la
seva bellesa sinó pel que simbolitza. El
1848 es reuní aquí la primera Assemblea
Nacional escollida lliurement. Amb la
seva reconstrucció després de la Segona
Guerra Mundial, deixà de banda els seus
fins religiosos i es conver� en bressol de
la democràcia alemanya, amb un con�nu
d’homenatges i exposicions dedicades a
la Segona Guerra Mundial.

El bon menjar

per
Ramon Prats

Ingredients per a 4 persones:
8 talls de bacallà dessalat
Farina
Oli d’oliva
1 ceba
2 tomàquets
Sal
Pebre negre
400 gr de cigrons cuits
El brou dels cigrons
4 ous durs

Picada:

3 grans d’all
4 ametlles torrades
4 avellanes torrades
Julivert
Pebre vermell dolç

Bacallà de Quaresma
Elaboració:
Fregim el bacallà enfarinat i reservem.
En una cassola fem el sofregit de ceba i tomàquet amb una
mica d’oli de fregir el bacallà.
Un cop fet el sofregit hi col·loquem els trossos de bacallà i
els cigrons cuits i ho cobrim amb el seu brou.Ho deixem
coure 5 minuts a foc lent, finalment tirem la picada,
col·loquem els ous durs, rectifiquem de sal i
pebre, i tornem a deixar coure uns 5 minuts
més.
El plat estarà acabat.
Bon profit.

Pd. : Aquests és un plat que si deixem
reposarunes hores o el preparem el dia
anteriorel trobarem més bo a l’hora de
menjar.
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De mas
en mas
per Núria Martí

LA TORRE DEL VEGUER
A la banda de ponent, i proper al terme
municipal de Vilanova, s’hi conserva
en perfecte estat aquest mas for�ficat,
documentat cap al segle XIV, i edificat
l’any 1359. Les seves vinyes, distribuides
en unes vint hectàrees, s’extenen des dels
peus del massís del Montgrós en direcció
al mar. És un edifici que ha estat catalogat
per la Generalitat com a históric-ar�s�c
pel seu gran valor patrimonial. Es troba
situat a l’an�ga Quadra des Cortey Vey,
la qual al 1318 ja pertanyía a la familia
de Guillem de Cortei i on també hi havia
exis�t un mones�r de frares jerònims,
conegut com Sant Jeroni de Mont Olivet,

14

als inicis del segle XV. Aquest va ser fundat
per un mercader barceloní conegut com
Bertrán Nicolau, precursor també del
mones�r d’agus�ns de Sant Pere de la
Gornal. La comunitat va estar en ac�u
entre els anys 1413 i 1416, i després es
va traslladar a Sant Jeroni de Murtra, a
Badalona, on els frares hi tenien millors
condicions per viure, sobretot en quant
a necessitats bàsiques en relació l’entorn.
Llavors la casa la vàren vendre a Blas de
Castellet, i al 1464, després de la guerra
contra Joan II, va passar a ser de Gaspar
d’Avinyó i al cap del temps la va heretar
Frederic d’Avinyó. El seu nom com a Torre
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Foto: Ricard Ballo
del Veguer li ve donat al 1601, quan es
converteix en propietat de la familia dels
Vilafranca, que en de�ngueren la veguería.
A mitjans del segle XIX l’adquireix el
Marquès de Montellà, comte de Torralba
i posteriorment la família Desmassieres i
Fernández de San�llana.
Va ser a l’any 1883 quan l’industrial
vilanoví Josep Ferrer-Vidal, el fundador
de la fàbrica tèx�l Gumà i Ferrer, entre
altres, va fer reformar l’edifici dins un es�l
neogò�c, donant-li l’aparença pròpia d’un
castell.Tot i així, encara conserva alguns
elements del segle XVI, com un escut de

El camí principal que condueix a l’entrada
de Torre del Veguer.

marbre amb les armes dels Avinyó, del
segle XV, o el portal adovellat. Després
de Ferrer-Vidal, passà a ser del seu fill
Joan Ferrer-Vidal, que va representar en
un pe�t teatre que va habilitar a la casa
algunes de les seves obres teatrals.
Per la Torre del Veguer hi han passat
cinc generacions de descendents dels
Ferrer-Vidal, les dues darreres la de
Joaquim Gay de Montellá Ferrer-Vidal,
fill de Elena Ferrer -Vidal Llorens, i la
familia Gay de Montellá Estany, que ha

Caracterís�ca de la torre que encapçala
l’edifici i d’on li prové el seu nom.

Detall situat en un dels extrems de la façana,
amb una pe�ta campana al seu interior.

Forma i detalls en una de les finestres de
l’edificació.

donat con�nuitat a la finca seguint la
tradició vi�vinícola que la caracteritza, i
amb la criança de vins d’alta qualitat. Va
ser al 1990 quan van iniciar un projecte
encaminat a l’elaboració de vins propis a
les bodegues de Torre del Veguer a par�r
de la collita de les seves vinyes. Cinc anys
més tard neixen el seus primers vins, i és
des d’aleshores que compten amb unes
an�gues bodegues de gran valor històric
que han adaptat de forma adequada a les
necessitats més novedoses i on s’elaboren
els vins D.O Penedès que duen com a nom
el de la finca. Compten amb punts de
venda distribuits per Catalunya, Madrid
i les Balears i també han con�nuat amb
l’afany d’exportació dels seus productes
arreu, un fet que ja tenia lloc al 1930,
amb les exportacions de vins a la zona
de Burdeus, França, a través del port
de Vilanova. Aquest fet els ha portat a
donar a conèixer Torre del Veguer a nivell
de tot Catalunya, i també en territori
nacional i internacional, per la qual cosa
han ob�ngut diversos premis en aquests

anys que donen el reconeixement a
l’elaboració dels vins i caves que duen a
terme, la majoria cul�vats amb el mètode
de l’emparrat: el Muscat, una varietat
provinent de les vinyes de can Parés,
el Pou i el canal del Foix, al mas de les
Catalunyes, on s’hi realitza el seu conreu,
o el Xarel.lo, que es troba al voltant de
la pròpia finca, a la vinya anomenada
les Abelles, la varietat Pe�te Syrah, que
trobem en el seu rosat de llàgrima, o el
seu cabernet sauvignon, entre altres. A
més, des de l’any 2008 també han iniciat
el cul�u de vinyes a Bolvir de Cerdanya, al
pirineu català, amb unes caracterís�ques
i condicions climà�ques i en quant a sòl
diferents, i per tant, conver�nt-se amb una
nova experiència i un repte per el conjunt
de Torre del Veguer. La primera collita en
aquestes vinyes va �ndre lloc el passat
mes de setembre, amb varietats com el
Pinot Noir i Muller Thurgau. Des de fa un
any també han adreçat les seves vinyes
cap a una nova forma de cul�u: l’ecològic,
del qual s’hen esperen veure resultats
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Vista lateral de la finca, amb una de les
seves vinyes a tocar el mas.
can Feina, que porten a terme tot el cul�u
de les vinyes, entre altres la plantació dels
nous ceps, la poda, i la preparació per la
seva collita anual. A la bodega, en el procès
d’elaboració de vins també compten, amb
el Josep Guillaumes Sancho.

El celler de Torre del Veguer, que han anat conservant, amb diverses botes i una an�ga premsa.
d’aquí dos anys. El fet que la majoria de
vinyes que poseeixen es trobin situades
prop la finca garan�tza part del bon
resultat de la collita al mes de setembre,
que es realitza a mà en caixes que passen
després directament a la bodega. Aquesta
conserva la seva estructura original, amb
un seguit de reformes realitzades al segle

16

XlX, i nova maquinària incorporada a
par�r de 1995 per l’elaboració de vins.
Les barriques de roure on aquest reposa
posteriorment són seleccionades com les
millors per tal que la criança sigui d’un
nivell òp�m. Al capdavant de les vinyes,
entre altres, s’hi troben els ribetans
Josep Guillaumes i Xavi Guillaumes, de

L’Altaveu nº 60 any 2011

A la vessant ar�s�ca els vins de Torre
del Veguer també hi estàn relacionats,
amb una obra de Salvador Dalí il.lustrant
l’e�queta del seu vi negre reserva del 2005
Raïms de la Inmortalitat. La seva diversitat
en varietats es pot tastar en les visites que
ofereixen a la finca, que van acompanyades
sovint d’una cata degustació i un passeig
per les vinyes, on entre renglera i renglera
s’hi poden recordar anys i anys de tradició.
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Premis Reconeixement 2011
Dins la celebració de l’Assemblea 2011
de l’Institut d’Estudis Penedesencs a
les instal·lacions de Can Puig a Sant
Pere de Ribes es van lliurar els premis
Reconeixement 2011.
Enguany en Josep-Lluís Palacios
va ésser reconegut amb la Medalla
d’Honor per la seva constant labor
en l’estudi i promoció de la cultura
penedesenca, i la seva col·laboració
amb l’IEP.
En Josep-Lluís va agrair rebre-ho de
mans de l’historiador Ramon Arnabat,
el president de l’IEP, i de fer-ho en un
edifici que fou Centre de Formació
Ocupacional i l’IES Can Puig.
Can Puig va ser traspassat a
l’Ajuntament després del primer
Pla General d’Urbanisme, ara fa 28
anys. L’edifici tenia molts problemes
urbanístics. El primer que es va instal·lar
varen ser recuperacions de treball, en
una època de greu crisi econòmica.
Després es va pactar la creació d’un
IES (Institut d’Educació Secundària) en
esperit de la Reforma Educativa.

Calen mans
El voluntariat de l’Hospital Residència
Sant Camil fa una crida a la població de
Ribes i Roquetes per a la col·laboració
com a voluntaris en aquesta institució.

També van ser premiats en Pere
Marce Ricard per la col·laboració amb
l’IEP, la biblioteca Manuel de Pedrolo
per col·laborar amb les activitats
programades i l’Eco de Sitges per
la difusió dels actes de l’IEP i el seu
compromís amb el Penedès en els
seus 125 anys d’existència.
Redacció
Fotos: Institut d’Estudis Penedesencs

A N U N C I A’ T

La tasca del voluntariat consisteix en
l’acompanyament a residència, ajuda
alimentària i La Casa de Tots, que dóna
servei com a centre de dia.
Les tasques que més necessiten
actualment de voluntaris són les de
emmagatzematge i les d’assistència al
transport.
El voluntari es una persona que de
manera altruista, col·labora en alguna
tasca que d’una manera o d’un altra
beneficia a la societat. En aquest cas el
comprimís del voluntari és amb persones
que per malaltia o per circumstància
necessiten dels altres. Animeu-vos,
que donar, diuen els que ho practiquen,
reconforta més que rebre.

93 896 41 75
CAMPANYA RENDA I SOCIETATS 2010
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El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

REsSOLUCIÓ 1973

H

aurà estat l’atzar o un sarcasme.
El fet és que recordava aquests dies,
com entre agost i novembre de 1973
va esclatar la que van denominar
crisi del petroli. La primera gran
crisi de la segona meitat del segle XX.
Clar... què això pot semblar que quedi molt enrere. Podria
semblar que no té res a veure, que senzillament (i ho torno a
pensar tot posant-me les mans al cap i encenent la cigarreta)
senzillament ha estat l’atzar.
Seria massa pensar en un nou embargament de petroli als
països àrabs avui,oi? Seria massa pensar que tan sols és un
exercici d’enfortiment del dòlar un altre cop, oi? Seria massa
pensar, que la debilitació del sistema financer es repetís com
el 1973, oi?
M’aixugo els ulls perquè ja no sé si he fet un viatge enrere
en el temps o se m’ha precipitat el present com una gerra
d’aigua ben freda. Massa casualitat.
La pluja d’ara fa dies potser m’ha deixat massa humits
els records, la memòria. De sobte em miro el fons de la
tassa de cafè... diuen que el marro pot explicar el futur, el
present o respondre allò que es desitgi. Però tampoc hi estic
acostumada, allí on hi ha marro... millor marxar sempre.
Avui però, la denominada resolució 1973 ha impulsat
uns bombardejos encara no sabem ben bé on (diuen que
en espais específics) per salvaguardar una de les regions
petroleres més properes a occident... Perdó, perdó... disculpes,
que es va contra l’enemic per a salvar tot un poble!
El coratge sembla no tenir límits en la frontera de l’
inversemblança. Ni el Petit Príncep en el més amagat dels
planetes hagués pogut trobar personatges com els que
protagonitzen les notícies dels darrers dies. Ni jo mateixa

hagués imaginat de petita les múltiples cares que podia
arribar a tenir el llop de la caputxeta.
Diuen que la realitat supera la ficció. Jo penso que tot és
mentida. Que la realitat són famílies i persones que lluiten
i sobreviuen per créixer i complir amb els seus somnis, els
seus projectes, les seves aspiracions. Aquí i en qualsevol dels
quatre costats del mediterrani i del món mundial.
Que la llibertat és una altra cosa!!! Que no ens poden robar
els somnis com ens roben el pa.
Encenc una altra cigarreta i veig que la cosa continua igual.
Que el món gira a la inversa de com sempre l’hem imaginat.
Que tot és pel nostre bé i no paren, no paren de fer mal. La
pregunta del milió... de qui parlo? De qui per no tenir, no
té ni un mirall on veure’s reflectit, de qui per a sacsejar-se
la butxaca ens sacseja constantment amb brots de rebel·lió
perquè tot, definitivament tot, continui igual per a nosaltres.
Ens veiem a la plaça, allí sempre sembla que el món no
s’acaba.
La Juani
PD. Promet una primavera tranquil·la (sic) Posem un gra
de sorra a les nostres vides i avancem-nos a Sant Jordi
per a comprar i llegir més d’un bon llibre. Al menys a
les històries dels llibres morir és quelcom més que passar
pàgina.

L’Altaveu nº 60 any 2011

19

Afeccions del sistema nerviós: Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)
Bernat Planas Pascual
Fisioterapeuta i terapeuta Bobath
Especialitzant en neurologia
bernat.planas@fisioterapeutes.org

El nom de la malal�a, va ser descrita per primera vegada el 1869
pel metge francès Jean Mar�n Charcot .
«esclerosi lateral » (del grec, enduriment de la zona lateral de la
medul·la espinal).
«amiotròfica» (del grec, a: negació; mio: múscul ; tròfic: nutrició).
L’esclerosi lateral amiotròfia forma part del grup de malal�es de
les motoneurones d’origen desconegut. En aquest cas s’afecten
tant les motoneurones superiors com inferiors (neurones de
la via cor�coespinal i les provinents de la banya anterior de la
medul·la espinal). Aquesta afectació provocarà que les neurones
gradualment es tornin afuncionals i moriran causant una paràlisi
progressiva de pronòs�c mortal.
Símptomes:

•
o
o
o
o
o
o
o

La debilitat muscular suposarà una dificultat per:
Caminar
Realització de les AVD (Activitats de la vida diària)
Mastegar
Tragar
Respirar (amb el temps es pot arribar a necessitar
ventilació mecànica)
Fatiga
...

Progressivament, apareixeran moviments musculars anormals com
fasciculacions, espasmes, sacsejades, enrampades o debilitat, o una
anormal pèrdua de massa muscular o de pes corporal. La progressió
de la malal�a és normalment irregular, és a dir, asimètrica (la malal�a
progressa de manera diferent en cada part del cos). De vegades, la
progressió és molt lenta, desenvolupant-se als llarg dels anys i tenint
períodes d’estabilitat amb un variable grau d’incapacitat.
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En cap moment s’afecten les facultats intel·lectuals, ni els òrgans
dels sen�ts (oïda, vista, gust o olfacte) ni hi ha afectació dels
es�nters ni de la funció sexual. La malal�a cursa sense dolor
encara que la presència d’enrampades i la pèrdua de la mobilitat i
funció muscular impliquen cert malestar. En qualsevol cas, aquesta
sensació sol desaparèixer amb la medicació específica i l’exercici.
En alguns casos, apareixen símptomes relacionats amb alteracions
de l’afec�vitat (plors, riures inadequats o, en general, respostes
emocionals desproporcionades com a reacció a l’afectació �sica)
denominats labilitat emocional i que en cap cas significa que
existeixi un autèn�c problema psiquiàtric.
Patogènia:
•
Disminució de glutamat (neurotransmissor) al interior
de les neurones i augmenta en el plasma i en el LCR (líquid
cefaloraquidi).

Tipus:
•

ELA hereditària (5%)
o

•

Lesió al braç llarg del cromosoma 21

ELA esporàdica (95%)

o
Aparició al atzar amb lo que no es possible
definir cap factor de risc
Tractament:
Actualment no existeix un tractament curatiu, però si que es poden
tractar amb fàrmacs els símptomes que acompanyen la malal�a,
com són les enrampades, la espas�citat, les alteracions del son, etc.
Els fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i logopedes, són els
professionals encarregats d’assegurar la independència funcional a
través de l’exercici i la u�lització dels equips tècnics oportuns.

ADRIÁN MORA PARDINEZ, DE L’INSTITUT
ALEXANDRE GALÍ DE LES ROQUETES,
PRIMER CLASSIFICAT JUVENIL EN LA
FINAL TERRITORIAL D’ESCACS
Un estudiant de l’ins�tut de les Roquetes, Adrián Mora, va
quedar primer classificat de la seva categoria en la Final
Territorial d’Escacs dels Jocs Espor�us Escolars de Catalunya
que es va celebrar els passats 26 i 27 de març a Calella de
Mar (Maresme).

8 0 ANYS
D E L’ ESCOLA DEL PI
La passada Festa Major de Sant Pau va fer 80 anys de la
inauguració de l’escola del Pi. Per commemorar aquest
fet, des de l’AMPA de l’escola s’ha format la Comissió
dels 80 Anys. Ens agradaria organitzar una exposició
amb un recull de fotografies de l’escola des de l’any
1931 i perquè sigui el més complerta possible ens cal
l’ajut dels an�cs alumnes i professors que han anat
formant part de la seva història.
Així doncs, si teniu fotografies relacionades amb
l’escola (edifici, professors, promocions d’alumnes...),
només cal que contacteu amb nosaltres. Per la nostra
part ens comprometem a exposar només còpies dels
originals i a citar la procedència de les fotografies.
L’escola del Pi forma part de la nostra història i la
història la fem entre tots. Gràcies per endavant per
col·laborar a mantenir i donar a conèixer les nostres
arrels als ribetans i ribetanes més joves.
La Comissió dels 80 Anys.
(Dades de contacte):

80anyselpi@orangemail.es

De la trentena de nois i noies del Garraf que van par�cipar en
aquesta compe�ció sis van passar a la Final Nacional entre
els quals hi havia tres alumnes de l’ins�tut Alexandre Galí
de les Roquetes: Adrián Mora Pardinez (primer classificat) i
Cris�an Morcillo Dominguez, en la categoria Juvenil i Daniel
Soto Fleta en la categoria Infan�l.
Els altres alumnes garrafencs classificats van ser: YuanChiuan Tseng (Casino Prado) en categoria Aleví , Adrià
Enriquez Alvaro (Casino Prado) en categoria Infan�l i Daniel
Xaus Fernandez (Casino Prado).
Els centres i en�tats representades han estat : Esteve
Barrachina , Casino Prado , IES Vinyet i Escola Pia de Sitges ;
El Cim , Margalló , Llebetx , Itaca , la Pau i IES Manuel de
Cabanyes de Vilanova i la Geltrú ; Les Parellades i Alexandre
Galí de Sant Pere de Ribes i Les Vinyes de Cubelles.
Departament de premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral
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