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l naixement d'un nou mitjà de comunicació és motiu per congratular-nos
tots plegats, els que el fem i els qui el reben i en són lectors. Aquest món
dels mitjans de comunicació té això, tots ens som creadors. "L'Altaveu"
neix com a part d'aquesta filosofia; neix amb la voluntat de respondre
aquest rumb. 
És L'Altaveu en tant que volem ser difusors, transmissor de múltiples veus
que poden ser escoltades a un mateix volum. Altaveu per cridar l'atenció,
per ser transmissor de les paraules, com a mitjà de comunicació de
masses.
Altaveu com una representació que, des d'un hipotètic escenari
comunicatiu, transmet, comunica, explica, difon... L'elecció de la
capçalera Altaveu no és aleatòria, al contrari, pensem que totes les atribu-
cions que té aquesta paraula (aprofitant al màxim el poder evocador de les
imatges) ens serveixen per representar la idea de nou mitjà de
comunicació. Per dir: "Ara tenim una cosa nova que pretén arribar a
tothom". 
Però, anant més enllà, també farem córrer l'Altaveu de mà en mà perquè
tothom el rebi i tothom hi pugui dir la seva. Aquesta és la imatge de
l'altaveu viu, de l'altaveu amplificador, més enllà de les seves virtuts
tècniques. La que més agrada.
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L'Altaveu no es fa responsable 
del contingut i opinions expressades

pels seus col·laboradors.

L'Altaveu vol agrair, en la seva primera publicació, l'inestimable
confiança rebuda per las persones, comerços, empreses i entitats de
Ribes que ho han fet possible.
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La diada de Sant Jordi a Ribes és el dia que més llibres i roses es regalen. A partir de les dades que
han facilitat les principals llibreries de Ribes, fins un miler durant la setmana que envolta aquesta

diada. A Catalunya si se sumen les vendes de totes les llibreries podem estar parlant de números de
prop de vint milions d'euros. La tradició, però, se celebra des de fa menys anys del que ens poden

imaginar i ara varies regions del món ja l'acullen amb tant d'interès i estima, com curiositat. 
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La pregunta que mai té resposta es
saber si aquests llibres es llegeixen o
passen a engreixar les prestatgeries
de les cases antigues i els nous pisos
de Ribes. Els llibreters estan d'acord
en assenyalar que hi ha hagut un
abans i un després en les expectatives
dels lectors a llarg termini. Aquesta
nova tendència fa que la Pilar
Gavaldà, que regenta des de fa
dècades la papereria més antiga que
hi ha al poble, reconegui que "si el
Harry Potter ha de fer que els nens i
joves llegeixin, doncs visca en Harry
Potter". J.K Rowling i el seu ventall de
criatures fantàstiques i d'arrel mitolò-
gica estan al capdavant de les vendes
per als nens i joves. Les vendes de
llibres infantils i juvenils signifiquen un
5,5% de les vendes de llibres en global,
durant tot l'any. Malgrat això, les
principals llibreries de Ribes han
confirmat que el dia de Sant Jordi les
vendes de llibres per a joves signifiquen
un 40% de les vendes.
Els estudis que s'han realitzat
apunten que un 71 per cent dels joves
llegeix llibres i són els joves d'entre 14
a 24 anys els que més llegeixen,
encara que la majoria només acaben
entre 1 i 4 llibres a l'any. La majoria,
com també passa amb els adults pre-
fereixen la novel·la: Harry Potter arrasa.
A nivell de narrativa per adults, els
èxits de la temporada i de Sant Jordi
es mouen entre els mateixos noms

que figuren a les llistes de tot
Catalunya. "Hi ha llibres que funcionen
amb el boca orella o d'altres reben
l'impuls mediàtic, normalment els
quatre que més es venen a tot
Catalunya quan es fan els números
globals, també són els que surten
aquí, potser amb un altre ordre, però
són els mateixos títols", diu Pilar
Gavaldà. Aquest any a les llistes no hi
falten el Codi Da Vinci de Dan Brown,
Les dues cares de la lluna de la catalana
Asha Miró o el mediàtic Alguna
pregunta més? basat en el cèlebre
programa de ràdio del títol homònim.
L'excepció la solen marcar els autors
de la comarca i sobretot del poble,
aquest any amb Pepe Gutiérrez i el
seu Poemas a Fondo Perdido al
capdavant. 
Tot i aquesta novetat poètica que toca
de prop a la població de Ribes, els
lectors segueixen preferint la novel·la,
que representa durant tot l'any un
61% de les vendes, el dia de Sant
Jordi és clarament predominant i l'as-
saig i els llibres tècnics i humanístics
queden relegats per les compres de la
resta de l'any.

L'origen del dia del Llibre
Quan es va començar a celebrar
aquesta diada els llibres no estaven
presents a les llars i als estudis tant
presents com hi són ara. El temps
d'oci es dirigia cap a altres direccions

i la possessió d'una biblioteca a casa
de més de cent llibres, que ara es
compleix a la gran majoria de les llars,
era un fet reservat per a les classes
socials més altes.
Corria l'any 1926 i l'escriptor valencià
Vicent Claver i Andrés estava intentant
crear una festa anual per celebrar la
importància que tenien els llibres per
a la humanitat. Va trucar a les portes
de la dictadura de Primo de Rivera, de
la Generalitat i finalment, amb el
suport de la Cambra Oficial del Llibre
de Barcelona va aconseguir una data:
el 7 d'octubre. Aquella primera diada
del llibre es va celebrar en honor a
Miguel de Cervantes com a motiu
principal; el gran home de lletres n'era
l'excusa. No es trigaria gaire en establir
una altra data pel dia de la festa. 
L'any 1930 i després d'una forta polè-
mica es va acordar canviar la data de
la celebració al 23 d'abril que encara
avui celebrem. Es feia coincidir amb
l'aniversari de la mort de Cervantes i
també de William Shakespeare, una
data més favorable per sortir al carrer
i aprofitar per fer una bona lectura.

Les compres a Barcelona

Moltes persones compren els seus
llibres a Barcelona aprofitant que hi
treballen o hi estudien i es veuen
obligats a passar tot el dia fora. Des
de fa anys, a Ribes s'organitza una

Llegim els llibres que ens regalen per Sant Jordi



jornada de venda al carrer el diumenge
anterior a Sant Jordi. Una altra de les
estratègies que algunes llibreries de
Ribes han fet servir és oferir un
descompte del 10% no només el dia
23 d'abril, sinó tota la setmana
d'aquesta festivitat. "Es com agrair a
la gent que faci les seves compres al
municipi", diu Pilar Gavaldà.
Precisament, pel que fa als hàbits de
lectura, és a la Ciutat Comtal on més
es llegeix, un 66% de la població
recorre als llibres com a forma d'oci.
Per contra, a les poblacions d'entre
10.000 i 50.000 habitants, l'afició
lectora és molt més reduïda, només
s'engresquen amb els llibres un 49%
de la població.

Apunts per tot l'any

El Dia Mundial de Llibre (i dels Drets
d'Autor)
"Va ser una elecció natural per a la
Conferència General de la Unesco
realitzar un tribut mundial cap als
llibres i els seus autors en aquesta
data", així ho anuncia la pròpia
Unesco quan presenta el dia 23 d'abril
com el Dia Mundial del Llibre i dels
Drets d'Autor, instaurat l'any 1995.
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Per a l'organització de les Nacions
Unides per la Educació, la Ciència i la
Cultura, un dia com el de Sant Jordi
ha de servir per divulgar el plaer de
llegir entre els joves i per reconèixer el
paper del llibre en el progrés humà.
Al web de la Unesco s'explica que la
tradició prové de Catalunya i que a tot
el món molts clubs de lectura, editors,
escoles i també les seus regionals de
aquesta organització de les Nacions
Unides han donat suport i han
contribuït a difondre la iniciativa. 

Quin dia per a les lletres!
A la llista que encapçalen els grans
homes de la literatura, Cervantes i
Shakspeare s'han d'afegir altres
noms. Ells morien l'any 1616, tots dos
un 23 d'abril. Però si hem de parlar de
la màgia de les dates del calendari, el
dia de Sant Jordi és una de les impor-
tant per a la història de la literatura:
l'any 1981 moria Josep Pla, el 1918
va néixer l'acadèmic francès Maurice
Druon, el Premi Nobel islandés K.
Laxness va néixer el 1902 i el rus
Vladimir Nobokov també naixia un 23
d'abril, de 1899.

Roses de passió i
fecunditat

La tradició de regalar roses
pel dia de Sant Jordi té un
origen incert, simplement
no s'ha trobat el motiu. Els
uns assenyalen que la Fira
dels Enamorats del XV a
Barcelona podria ser l'origen
d'aquest celebració; n'hi ha
d'altres que busquen raons
més antropològiques parlen
de l'inici dels cicles de
fecunditat vinculats al roig
passional de la rossa i a
l'espiga de blat que l'acom-
panya simbolitzant la fecun-
ditat. 

“Es calcula
que a Ribes
es compren

més d'un
miler de
llibres”



LLaa  ppooeessiiaa  nneecceessssààrriiaa  ccoomm

Pepe Gutiérrez, 58 anys

“Sóc militant tant polític com personal”. Ja ha escrit un
llibre de memòries Memòrias de un bolchevique andaluz i

ara arriba amb la seva primera publicació poètica. Ha
corregut el risc d'autoeditar-se.

Diu qui l'ha prologat que la seva poesia
és "un testimoni de sensibilitat poètica
a la que li falta espontaneïtat i rotundi-
tat, però que tot i això arriba  gràcies a
les innegables qualitats que posseeix".
I ell reconeix que si la seva poesia
hagués de passar un examen a la
universitat segur que no el superava. 
Al seu primer llibre de poesia Pepe
Gutiérrez ha recuperat poemes de tota
una vida, des de 1974 a l'actualitat. Els
seus textos íntims suggereixen un
recorregut per diferents estats d'ànim i
situacions vitals. Però aquest recorre-
gut va més enllà i ens porta cap a La
Puebla de Cazalla on va néixer el
1946. Una estructura en cinc quaderns
ens porten per l'itinerari vital que ha
seguit Pepe Gutiérrez i que aquest any
representa l'aportació de Ribes a les

novetats editorials de Sant Jordi. Per
acabar de farcir el producte, l'assistent
del CAP, ha demanat a tres amics i a la
seva parella que el prologuin, l'epilo-
guin i en facin les il·lustracions del que
acaba sent un llibre amb principi, final,
contingut i aportació visual.
Amb la calma que caracteritza les
seves reflexions polítiques i ara també
els seus poemes, accepta crítiques
fins i tot d'aquests amics que el
prologuen: "en los poemas sociales, el
hombre político domina excesivamente
la escena", diu Cristian Carandell. Però
com no pot ser d'una altra manera es
desfà en elogis per reclamar per
aquest recull poètic  com un "pressu-
post indefugible de la qualitat humana"
i Javier García Sánchez estableix  que
el "destí -del poemari- es deixar nous,

vertaders brots a les nostres consciències".
Al seu primer llibre de poesia Pepe
Gutiérrez s'arrisca i fa un homenatge a
qui l'acaba d'abandonar ("Nadie dirá
ahora que eres débil. (...) / Eres ya
capaz de golpear la vida, / posees una
palanca oscura e inesperada, / una
potencia más allá de las dudas cotidi-
nas") i tenir paraules sinceres per a qui
apareix de cop a la seva vida ("No
encuentro palabras para decírtelo,/
pero has de saber que me encanta /
enrollarme contigo en el sofá"). I no
oblida tampoc una altra de les seves
grans passions cap a la que també hi
professa militància: "Pero como en el
cine igual que en la vida habrá un
final./ Un happy end sin censura. / En
el mío besaré todas las chicas en mi
chica".

"" ee ll   ppaa  nnooss tt rree   
ddee   ccaaddaa  dd iiaa""



Sitges y Sant Pere de Ribes recogen 200 kilos de chapapote
Aunque el Cecat dice que el problema "está controlado", más de media docena de playas del Garraf amanecieron
manchadas de chapapote. 
Ayer, diversas playas catalanas amanecieron impregnadas de chapapote. El Centre d'Emergències (Cecat) informó de que
ha recogido 200 kilos de alquitrán en las playas de Sitges y Sant Pere de Ribes, y restos menores en otros municipios.
Capitanía Marítima ignora el origen del vertido de petróleo que ha amenazado las costas del Garraf durante esta semana
y que ayer, a última hora, se había asomado a las aguas de Tarragona.

El xató de Joan Coromines i l'àvia Paulina 
El xató va néixer a Miralpeix, en una masia on s'acostumaven a fer timbes. La mestressa va elaborar una amanida amb
tot allò que tenia a mà com a consolació per a aquells que van quedar desplomats després d'apostar.
(...)El triangle Sitges, el Vendrell i Vilanova se n'ha disputat la paternitat, mentre que Vilafranca queda en l'oblit. Però
em quedo, de totes totes, amb una història contada per una àvia ribetana, de nom Paulina Miret i veïna del carrer del
Pi. I dic història. L'origen del xató li va desvelar el seu avi: el xató va néixer a Miralpeix, una masia ubicada sota la Mare
de Déu de Gràcia, entre Sitges i Ribes, prop de la costa de Terramar. Allí s'hi reunien peixaters, mariners, contrabandis-
tes i gent de mal viure en temps de Sagasta, en ple segle XIX. A Ribes sempre s'havia jugat molt fort: botifarra, set i
mig, truc, apostant sumes considerables en timbes il·legals. En una jugada carregada de dobles, una colla arrisca i ho
aposta tot, i perd; però la masovera de Miralpeix, generosa i condescendent, improvisa un berenar per a tots els que
havien quedat plomats. Va recórrer al poc que hi havia: avellanes, ametlles, pa torrat, tomacó escalivat, cabeça d'alls,
meitat escalivat i meitat cru. Tothom hi va aportar alguna cosa. Un dels contrabandistes s'adreça al corral per pixar, i
aprofita per robar un ou d'una gallina despistada. L'ou es rebenta a la butxaca dels pantalons, per això el xató de Ribes
porta ou i clara. Amb la sucosa xatonada van encetar la bóta de vi nou, d'aquí "xatonar la bóta", segons la Paulina. Van
aparèixer escarola i bacallà mentre la mestressa va fer unes truites amb fesols i cigrons.(...)
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Retalls de premsaRetalls de premsa

El futur parc d'oci de la Rambla del Garraf ja ha contractat la meitat dels espais  
L'empresa Grup Norfeu, promotora juntament amb Cines Oscar del parc d'oci i serveis de la rambla del Garraf, ja té
comercialitzades la meitat de les parcel·les del sector, segons ha informat al DIARI el responsable del projecte, Jaume
Garcia. Els promotors tenen intenció de presentar el projecte detallat dels edificis, amb les corresponents activitats, el
mes de maig vinent. 
El conjunt de les activitats confirmades corresponen a la franja compresa entre la prolongació de la ronda Ibèrica a Sant
Pere de Ribes i el futur passeig central que travessarà la urbanització. Aquest sector, que és on es construiran els
multicinemes, conté les parcel·les més grans. L'altra franja, situada entre el passeig central i la C-246, correspondria a
parcel·les més petites, que encara estan per ocupar. 
En espera que s'acabin d'enllestir aquestes primeres contractacions, els promotors del projecte no han volgut donar a
conèixer els noms de cap de les futures empreses ocupants. El que sí ha avançat Jaume Garcia és el tipus d'activitats que
hi haurà en aquesta zona. 

El POEC s'aprova sense discussió pública  
El ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar dimarts passat (16/03/2004) el Programa d'Orientació per als
Equipaments Comercials (POEC) del municipi, enmig dels retrets dels grups de l'oposició per la manca de participació
ciutadana amb què s'ha elaborat el document. El POEC, que estableix el model comercial que es pretén desenvolupar a
la població, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció d'Unitat Municipal 9, que es va abstenir, i
del regidor d'Iniciativa, Carlos Lizalde, que no va assistir a la sessió. El document passarà ara a la Generalitat, que haurà
de procedir a la seva aprovació definitiva. 

08/04/2004

19/03/2004

Sergio Heredia 20/03/2004

Sergi Sol  24/03/2004
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Un recorregut per “el mercadillu” de RibesUn recorregut per “el mercadillu” de Ribes

Fruites i verdures, plantes, objectes per a la llar, per a la cuina, per cuinar. Hi trobem conserves i salaons. Ara
hi ha roba de tota mena, complements i roba interior, impensable a l'Edat Mitja. Un mercat, a més de la
vessant d'intercanvi és un punt de trobada, de tràfic d'idees i mercaderies, un tret distintiu dels moviments de
la mediterrània. 
Els mercats han significat el naixement de la cultura urbana i, actualment, són el punt àlgid del comerç més
tradicional. Darrera de les parades de roba que actualment predominen s'hi amaga el farcell que portava la
pagesa amb calçots i la gàbia plena de conills que fa segles ja van carretejar els pagesos de la masia al poble.

El mercat sempre ha estat un punt d'encontre de persones, més a les zones agrícoles que significaven la trobada de
famílies pageses que anaven a comprar i vendre els productes que cultivaven.



Un dia de mercat és moviment i estacionalitat, aturant-se davant de la parada corresponent, en un entorn on habitualment, de  
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En zones interiors, els mercats han significat la possibilitat de veure com al poble arribaven productes de fora, de lluny

que ara estaven a l'abast de la mà.

Pot ser incalculable el volum econòmic dels mercats, el fet antropològic que signifiquen fa que aquesta vessant sigui inquan  



  dilluns a divendres, només és lloc de pas.
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Un recorregut per “el mercadillu” de RibesUn recorregut per “el mercadillu” de Ribes

 tificable.



10

E
nt
ita
ts

LA CUINA DEL FATO I ALTRES CUINES 
L'última publicació dels Xulius és un variat receptari
de cuina popular i un recull de dades sobre la
gastronomia tradicional de Sant Pere de Ribes. La
cuina del fato és la que practica el pagès al tros.
Altres cuines tractades al llibre són la cuina de festa,
la cuina dels americanos, la cuina de la gana i la
cuina dels orígens o del pueblo. El treball és fruit de
records i entrevistes a testimonis

Els Xulius - Centre Social  Ribetà
és una entitat cultural sense ànim de lucre de Sant
Pere de Ribes. Des de 1974 porta a terme activitats
d'educació en el lleure, dinamització cultural,
prestació de serveis a les persones i solidaritat. 
L'entitat té personalitat jurídica des de 1980 i un
local propi des de 1998.

C. Major, 13 
08810 Sant Pere de Ribes 
Tel. 938964449 
xulius@ribes.org
www.xulius.org

hoquei i futbol-sala; molts recorden encara aquelles
lloables jornades.
Representació d'obres de teatre, mostres de teatre
amateur, sarsueles, pastorets, concerts i la Passió
fins i tot artístes de la "Nova Cançó" han passat per
casa nostra i són ja una tradició.
Reformes i ampliacions han estat constants, sala de
butaques, tramoies, vestidors... però sempre per
aquest afany de tirar endavant i millorar.
L'ACTUALITAT
Actualment, el Centre Parroquial continua en la línea
i esperit de ser un centre social i cultural obert a
tothom i especialment al servei del nostre poble,
obert a les iniciatives, suggerències i activitats que
proposin i vulguin portar a terme. És una entitat amb
un grup de teatre federat, anomenat Bell-lloc,
participa activament en la Comissió de Festes de
Ribes, té un grup d'esplai integrat al moviment
d'esplais cristians de Catalunya (Fundació Pere
Tarrés), un grup sardanista anomenat Caliu,
col·labora amb altres entitats.

LA HISTÒRIA
El Centre Parroquial neix l'any 1924 amb la finalitat
de promoure la cultura i l'associacionisme entre els
feligresos. Anys més tard i passats els temps de la
República i la Guerra Civil, el Centre Parroquial pot
tornar a obrir les seves portes gràcies a l'empeny i
el voluntariat d'alguns homes i dones del nostre
poble. Es constituirà a partir de llavors com un
Centre Social i Cultural on es realitzen activitats
culturals i esportives.
LA MEMÓRIA
A la dècada dels anys 20 un grup de ribetans i
ribetanes creaven una entitat anomenada "Centre
parroquial" on aviat normalitzaren les activitats;
ensaig de cants, conferències, cors de nens i
nenes, vetllades literari-musicals. El local se'ls
quedà petit i iniciaren la construcció del primer pis,
on hi instal·laren una secretaria i un saló de cafè.
En altres temps feren projeccions de cinema i més
tard arribà el "cinemascope".
La nostra pista va donar molt de joc en basquet,
AGENDA

TEATRE
"CATALANS A LA ROMANA"
30 de maig al teatre del Centre Parroquial.

Organitza: Grup Jove Bell Lloc del Centre Parroquial 

Plaça Marcer 7 
08810 Sant Pere de Ribes 
parroquial@hotmail.com
www.ribes.org/centreparroquial

INTERNET A RIBES
L'objectiu de Ribes Internet és donar a
conèixer el municipi de Sant Pere de
Ribes a Internet, promoure l'ús d'Internet
entre la ciutadania del municipi, afavorir

la presència de les entitats culturals, esportives i
cíviques en aquest mitjà i promoure la creació de
continguts relacionats amb el municipi que aprofitin
els avantatges tecnològics de la xarxa.

ASSOCIACIÓ RIBES INTERNET
www.ribes.org



11

E
ntitats

L'Altaveu de Ribes ofereix a totes les entitats culturals, esportives i
lúdiques a publicar les seves activitats. Ho podeu fer a través de:

Tel.  93 896 41 72 / Fax  93 896 41 75
Correu electrònic: laltaveu@publipinups.com

Tot i això el GER s'ha distingit sempre per ser una
entitat oberta a tothom, alimentadora de nous reptes
i alternativa, autodefinint-se com una entitat
promotora de l'activisme sociocultural. La seva activitat
no es dirigeix als seus associats ja que pretén la
dinamització de tota la comunitat, d'aquí la projecció
que aconsegueix en les seves actuacions. 
Per tant l'entitat ha d'ajustar permanentment la seva
actuació i ha d'estar atenta a les noves realitats i al
seu entorn. El GER no és estàtic, les seves pròpies
finalitats i el compromís amb la comunitat ens
exigeixen el replantejament constant del nostre
activisme.

El GER és una entitat nascuda l'any 1972 al poble
de Ribes (Garraf). Al llarg de tots aquests anys ha
anat conformant el seu paper dins la comunitat, el
seu patrimoni i, allò més important, el seu capital
social. Es tracta d'una entitat sorgida en un context
de lluita pels nostres drets fonamentals i, com a raó
de ser fundacional, es proposà dur a terme la seva
activitat cultural en el més ampli sentit de la paraula
per tal de sensibilitzar l'opinió pública en la
perspectiva de recuperar i desenvolupar plenament
les nostres llibertats democràtiques i nacionals en
un marc de progrés econòmic, d'igualtat social i de
pau.

Els actes centrals del Fòrum tindran lloc en un
recinte. Es troba a la confluència del passeig Marítim
amb la prolongació de l'avinguda de la Diagonal.
Inclou cinc grans àrees: la Plaça, l'Edifici Fòrum que
compta amb l'edifici del Centre de Convencions, el
Parc dels Auditoris amb la Zona de Banys, el Port i
el Parc de la Pau.
Durant aquests gairebé 5 mesos, Barcelona acull el
circuit d'exposicions més gran que mai s'ha vist a la
ciutat. Un total de 24 exposicions expressament
relacionades amb l'esdeveniment. D'aquestes,
quatre són de gran format i es trobaran al recinte
Fòrum. Dues, "Ciutats, cantonades" i "Veus" al Centre
de Convencions i les altres dues se situen al Port,
"Habitar el món" al Moll Miradors i "Guerrers de
Xi'an" al Moll del Parc.

Del 9 de maig al 26 de setembre del 2004,
Barcelona acull una gran trobada internacional que
convoca gent de tots els orígens perquè accedeixin
a una oferta cultural i de lleure molt àmplia.
No és una exposició universal, ni uns Jocs
Olímpics; és un fet inèdit, sense precedents:

Una trobada que mourà el món
Durant els seus 141 dies de celebració, el Fòrum
ofereix espectacles, grans exposicions i conferèn-
cies o debats de repercussió internacional. La
llarga durada i la diversitat del seus continguts
proporcionen al visitant un ampli ventall d'activitats.
Partint de la iniciativa de les administracions públi-
ques, i amb el suport de la UNESCO, el Fòrum ha
escollit tres eixos temàtics:
Diversitat cultural, condicions de la pau i desenvo-
lupament sostenible.

ENTITAT CULTURAL I ESPORTIVA
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Segons el costumari català de Joan
Amades, pels pobles antics l'arribada
del mes de maig representava el
retorn de les flors i de la verdor. Hi han
refranys que ponderen aquest sentit:
Una flor no fa maig ni una gota raig.
Maig arribat, un jardí a cada prat.
El roser de maig fa olor tot l'any.
El roser de maig, el més gentil de
l'any.
En canvi altres pobles creien que en
arribar el maig els genis del fred
s'enfurien perquè acabava el seu regnat,
Per això creien que els primers dotze
dies de maig eren, per tant, d'hivern i
així ho expressen aquests refranys:
No és bon maig si l'ase no tremola a
l'estable.
Si pel maig el fred viu espera un bon
estiu.
El pastor que vol bé al ramat el guarda
de les rosades del maig.
Maig és el temps més bo per a treballar
i cavar el horts per tal d'assegurar la
collita per la tardor:

Si pel maig caves ton hort, colliràs per
la tardor.
Pel maig el bon pagès de llaurar ha
d'estar llest
Pel maig, a segar me'n vaig, però no
blat
Les pluges, en aquest moment de
l'any, són decisives per a les collites i
desperten la inquietud entre la pagesia.
La dita popular se'n fa ressò com es
podrà jutjar per les següents mostres:
Moltes pluges pel maig fan malbé
l'any.
Maig núvol i juny clar, pa per tot l'any.
Pluges de maig, garrofes a raig.
Aigua de maig, pa per tot l'any.
El mes de maig també es el moment
de l'any en què les abelles fan més
mel i millor. Els refranys ens ho confirmen:
La mel de maig, la reina de les mels.
Mel de maig, mel de rei.
Mel de maig, rica mel; mel de juny,
mitja mel.
El vent de maig, però es considera
dolent per a la navegació:
Maig ventós, el mar, perillós.
Maig ventós, pel mariner dolorós.
També figuren refranys relatius als
sants més coneguts d'aquest mes:

Sant Pancraç, doneu-nos feina pel
nostre braç.
Si sembres mongetes per Sant
Pancraç, en menjaràs més que no en
voldràs.
Si plou per Sant Pere Regalat, plou
quaranta dies de comptat.
Per Sant Pere Regalat, tot eixut o tot
mullat.
Quant Sant Isidre és arribat tot el blat
ja és igualat.
Per Sant Isidre el blat comença a treure
espiga.

COSTUMARI CATALÀ DECOSTUMARI CATALÀ DE

JOAN AMADESJOAN AMADES
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Sopa de xifres

La demografia de Ribes en un viatge numèric

Les primeres dècades del segle XX
van passar inadvertides, demogràfi-
cament, pels habitants de Ribes. Es
començava a notar, però, un increment
en el nombre de persones que arribaven
amb les maletes plenes, a quedar-se.
(amb tot i això?) encara que la barrera
dels 100 nouvinguts no s'atravessés
fins als anys 40, quan es van obrir les
portes a 398 persones (quatre vegades
més que a la dècada precedent).

Les raons s'han de contextualitzar
amb la història, amb aquells anys de
fam, d'estraperlo i de cartilles de
racionament que posaven en evidència
les mancances d'un règim dictatorial.
L'economia proteccionista -que bene-
ficiava els comerciants de casa
nostra, de les constructores, etcètera-
va haver de començar a obrir-se: Els
anys cinquanta entraven forts, amb la

liberalització econòmica que va donar
el tret de sortida a un llarg període de
creixement.

És en aquesta mateixa època en què
Ribes passa a ser, també, un dels
protagonistes del fenomen de la
migració. Es converteix en el lloc elegit
per moltes persones sobre tot del sud
d'Espanya (entre ells, els murcians)
que vénen a buscar treball. La població
comença a augmentar (entren prop
de 1.300 persones) i comença també
a aparèixer el nucli de Les Roquetes.
Als anys 80 la crisi econòmica mundial
trenca aquesta evolució ascendent
(amb què van arribar, als anys 60 i 70,
més de 3.500 nouvinguts). Malgrat
això, encara és considerable el nombre
de persones que se sumen a la
població local per primer cop, gairebé
el doble de les que van fer-ho a la
dècada dels 90.

Cap als 15.000
Les últimes dades de què es disposen
(segons les estadístiques d'empadro-
nament de l'Ajuntament del 2003),
indiquen que Ribes compta amb
10.705 persones. La barrera dels
10.000 es va saltar recentment, com a
punt culminant d'una cursa boja que
va començar fa algunes dècades. La
propera fita, el proper número rodó:
els 15.000 ribetans. Una xifra que,

segons les previsions (amb una mitjana
anual de 412 persones/any) es podria
superar el 2014.

En aquest cas, i també d'acord amb
les tendències de les estadístiques,
l'increment més important de la població
ve donat per estrangers: Entre el
1996 i el 2001, el seu percentatge a
Sant Pere de Ribes (Ribes i Les
Roquetes) va significar un augment
del 125%; per davant d'aquells que
procedeixen d'un altra comarca
(+35%), dels nascuts a Catalunya

(+26%), o a la comarca del Garraf
(+19%). Pel que fa els naixements
registrats al municipi, es van situar en
341 al 2002, davant els 320 de l'any
anterior).

El món sencer vibrava al compàs del charleston, sota l'ombra dels seus infinits gratacels i colorides faldilles a
plecs. Eren els anys vint a occident. Però una mica més a prop, a Ribes, a la que era llavors una vila tranquil·la,
els dies passaven més aviat lents. Diuen els números que a començament de segle passat no hi havia gaire movi-
ment, i que els nouvinguts -que eren els que acostumaven a donar un toc de novetat- es podien contar amb els
dits d'una mà.

La dècada dels feliços anys 20 americans registraven a casa nostra la anecdòtica xifra de 52 nous forasters. Ara,
vuitanta anys després, és quasi segur que aquella quietud fos incapaç de preveure el ball de números posterior
que va fer d'aquell poblat el lloc de trobada de més de 10.000 ànimes.



14

RR aa dd ii oo gg rr aa ff ii aa   uu rr bb aa nn aa

NOM: Sant Pere de Ribes // POBLACIÓ (any 2003): 25.580 hab.
DENSITAT: 567,1 hab/km2 // COMARCA: Garraf

Homes i dones per igual

Sant Pere de Ribes presenta un ajustat equilibri de sexes: mentre el percentatge d'homes correspon a un 50'45% del
total, el sexe femení es troba en una quasi imperceptible inferioritat (amb un 49'55% de la població).

Elles, sense treball

Pel que fa l'atur, les dades de la Generalitat de Catalunya del 2002 diuen que un 59% de les persones sense treball
corresponia a les dones, davant dels homes, que representaven el 41% del total. Aquest percentatge ha reduït
diferències en comparació amb les estadístiques del 2001, en què el balanç era del 62% i del 38%, respectivament).

Poques núvies

L'any 2001 es van enregistrar 130 matrimonis a Sant Pere de Ribes, tres més que al 2002. Aquest mateix any van
augmentar tant el nombre de naixements (en un 6,5%), com el de defuncions (en un 3,8%).

Amb la llengua

El 6% dels habitants de Sant Pere de Ribes no entén el català. Així ho recull l'Institut d'Estadística de Catalunya, en unes
dades del 2001 que també mostren que el 74% el sap parlar; el 73% el sap llegir, i el 50 % és capaç d'escriure'l.
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Ciutat de serveis

El sector serveis és el més nombrós i l'únic que presenta una evolució a l'alça a Sant Pere de Ribes (va significar el 65%
de l'activitat al 1996, davant el 61% del 1995). Li segueix la indústria (amb un 20% del total), la construcció (amb un 13%)
i l'agricultura (1,2%).
El lideratge del sector serveis al 1996 es compleix també tant a nivell comarcal (el 62%) com autonòmic (a Catalunya va
representar el 60% del total d'activitats).

Empreses, en números

Com en el cas anterior, les dades difoses per l'Indescat demostren que la majoria d'empreses a Sant Pere de Ribes
corresponen al sector serveis, amb un total de 668 registrades al 2000 (24 d'elles s'agrupen sota la categoria "Serveis
personals"; 18 pertanyen a l'hostaleria; 15 són per al sector immobiliari, i 15 més per als transports i les comunicacions;
entre d'altres). Són 277 les empreses de comerç al detall i 127 les industrials (13 i 4 menys que el 1999, corresponentment).

Més impostos, amb pessetes

A Sant Pere de Ribes, la quota mitjana per contribuent va pujar 29.000 de les antigues pessetes en només un any:
segons l'Agència Estatal Tributària, l'impost sobre la renda de les persones físiques va passar de 387.000 pessetes al
1997 a 416.000 pessetes al 1998.

Menys terreny forestal

Segons el cens agrari, el terreny forestal a Sant Pere de Ribes ha disminuït de la següent manera: mentre que al 1989
el nombre de superfície agrària d'aquest tipus era de 1377, al 1999 la xifra era de 724. Ha augmentat, però, el nombre
de pastures permanents (de 0 a 17); i les terres llaurades han patit una lleugera davallada (de 892 a 889).

Cauen els habitatges

El nombre d'habitatges construïts a Sant Pere de Ribes cau un 30% al 2001 (en comparació amb els que es van
edificar l'any anterior), quan es van iniciar 199 i van ser 521 els acabats. Aquestes dades corresponen al Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.

Segona residència

Un total de 1.800 són els habitatges familiars de Sant Pere de Ribes classificats com a "secundaris" per l'Institut
d'Estadística de Catalunya, segons el cens realitzat el 1991. Es distingeixen també els "vacants" (766), i els "principals"
(3.980).

Font: Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya
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De Ribes al món (i viceversa)

La Laia s'aixeca cada matí a les vuit.
Camina set minuts fins a la plaça de
l'autobús, espera fins a i quaranta ) i
uns vint minuts després ja ha arribat a
Vilanova. Com ella, són un total de
6600 persones de Sant Pere de Ribes
les que es desplacen diàriament fora
del seu municipi per motius laborals o
d'estudi.  Aquestes dades, obtingudes
per l'Institut d'Estadística de
Catalunya (Idescat) el 1996, especifi-
quen també que el màxim percentatge
dels desplaçaments es fan per acudir
al treball (4900 persones); mentre que
la resta (1700 persones) surten de la
seva localitat per estudiar.

Sis quilòmetres

Però clarament són molt més nom-
brosos els casos en què des de
Sant Pere de Ribes s'ha d'agafar el
transport públic o el privat per des-
plaçar-se a d'altres municipis. I és
Vilanova i la Geltrú (la localitat veïna
ubicada a sis quilòmetres) la desti-
nació més comú: amb més de 2.400
trasllats diaris, concentra el 36,75%
dels moviments. Barcelona apareix
en segon lloc (amb 1.500 desplaça-
ments i el 22,8% del total), seguida
de Sitges (on van a parar una de
cada cinc persones que surten del
municipi, unes 1.300 persones cada
dia).
A partir d'aquestes dades (un consi-
derable nombre de desplaçaments
diaris cap a centres de treball o
d'estudi) són moltes les veus que
alerten del perill de convertir Sant
Pere de Ribes en una ciutat dormi-
tori, un fenomen que, d'altra banda,
és molt freqüent en municipis situats
a prop de Barcelona ciutat. Atrets
per uns preus d'habitatge menys
exagerats que a la capital catalana,
moltes persones opten per establir-
se en una localitat no massa distant
al seu lloc d'ocupació i desplaçar-se
diàriament, malgrat la inversió de
temps. Al Garraf aquesta mobilitat
correspon al 18% dels casos, men-
tre que la majoria de moviments
(82%) es porten a terme entre els
diferents municipis de la comarca.

Segons un altre estudi més recent (El
Garraf, una reflexió estratègica, de
Pere Lleonart i Àlvar Garola, publicat
per l'Associació Ribes Internet) en el
període 1991 - 2001 es va reduir d'un
15% a un 11% el nombre de ribetans
que treballen a Ribes. De fet, en
aquests anys s'ha vist també incre-
mentar el nombre de persones que el
municipi acolleix per feina o per edu-
cació. Les dades apunten que, al
1996, eren 1850 persones les que
diàriament es desplaçaven fins a
Ribes, des de Vilanova i la Geltrú,
Sitges, Barcelona i Olivella (en aquest
ordre, els cinc principals llocs d'origen).

Tu en cotxe, jo a peu

Al Garraf ens agrada anar als llocs
caminant. Així ho diu un estudi el
aborat al 1996 sobre la mobilitat a la
regió metropolitana de Barcelona, que
assenyala que el 46% de la població
es mou a peu. Aquest fet ens situa com
a única comarca -juntament amb el
Barcelonès- en què les cames guanyen
a qualsevol motor.

De molt d'aprop, però, li segueix el
cotxe, un mitjà de transport que fa

servir el 45% dels garrafencs. A més, el
vehicle privat obté la més alta valoració
entre els seus competidors, gràcies
sobre tot a la seva comoditat.

Aquestes enquestes també parlen de
la bona disponibilitat a viatjar en
transport públic, sector que es repar-
teix al Garraf entre el tren (que el pre-
fereix un 6%) i l'autobús (un 3%). Pel
que fa el temps i la distància, les

mitjanes apunten que el trajecte estandar
és de 7,28 quilòmetres i  de 24 minuts.

I, amb el parc de vehicles de Sant Pere
de Ribes a la mà, el cotxe continua
guanyant terreny: les dades de la
Generalitat de Catalunya del 2001
assenyalen que el 70% del total
correspon als turismes, per davant
dels camions i furgonetes (16%), i de
les motocicletes (12%).
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Humor

L’apartamentL’apartament

Vivia a un antic apartament, un
d'aquells de sostres alts i mitja dotzena
d'habitacions. Totes estaven tancades
amb clau. El fosc passadís de portes
barrades i llums sense bombetes
semblava tan llarg com la seva solitud.
Al fons, al menjador, havia instal·lat un
petit llit. Dormia allà, amb l'escalfor de
la cuina, a un pas del lavabo, prop
d'una finestra que mai va conèixer el
sol.

Els últims anys, la tristesa havia guan-
yat terreny en la distribució de la casa.
Durant un temps la va tenir a ratlla,
reclosa a l'habitació de l'entrada. Eren
temps de rialles, de nens que corrien
pels passadissos, d'una olor a sardines
i pastís de xocolata que s'ensumava
des de l'escala.

Quan allò es va anar perdent, la tristesa
va començar a avançar pel passadís.
A mesura que la gent abandonava la
casa deixava una habitació indefensa,
i la tristesa no trigava gaires dies en
abraonar-se a sobre. Ell les va anar
tancant amb clau, encegant-les una
darrera l'altra amb l'esperança de
barrar-li el pas, però la tristesa es
filtrava per les escletxes. 

A poc a poc es va anar enretirant cap
al menjador, atrinxerant-se en aquella

taula on sempre havia jugat a les cartes,
i que ara suportava els seus solitaris.
Allà el va sorprendre un matí l'ombra
del passadís, quan  amb un petit salt
es va colar al menjador. Instintivament
va mirar cap a la finestra, feia temps
que la contemplava com una digna
escapatòria. Però en comptes d'això,
va recollir el joc de cartes, el va
guardar al calaix de la còmoda i va
treure una palanca de ferro que
guardava embolicada amb un drap. 

Es va endinsar en la foscor del passa-
dís, no necessitava palpar les parets,
coneixia el camí de memòria. Es va
aturar enfront l'habitació de l'entrada i
va clavar l'eina al marc fins que va fer
saltar el pany. La llum va menjar-se un
quart de passadís.

Es va apropar a un sofà deformat, el
seient guardava la silueta d'una
persona i tenia els braços desgastats
a l'alçada de les mans. Aquella era
l'empremta del seu pare, sens dubte. I
aquells pots de petxines amb el
número de l'any enganxat, es corres-
ponien amb cada un dels estius que
havien passat a Ribes, recollint
pedres i petxines a la vora del mar.

La següent porta va cedir amb més
dificultat. Quan va acostumar els ulls

a la llum que entrava per la finestra,
va retrobar l'habitació d'un nen.
Estava exactament igual com l'havien
deixat un matí d'agost de feia 30 anys.
Va obrir un calaix i va olorar la roba
amb angoixa, perquè mai se supera la
mort d'un fill. 

Darrera la tercera porta hi havia un llit
de matrimoni, un vell tocador amb una
pinta per als cabells i un retrat de
noces. Va anar directament a l'armari
i va repassar la roba de la dona amb
les mans. Només faltava el vestit
negre. 

Quan va estrènyer el marc de la
fotografia contra el pit,  la pols li va
deixar una marca sobre el cor. Llavors
es va canviar de camisa, va agafar
una americana del guarda-roba i va
buscar dins la còmoda un d'aquells
mocadors que la seva dona guardava
amb una miqueta de romaní. Pensava
que mai no tornaria a olorar-los. 

El va acomodar amb tendresa en la
butxaca de l'americana i va enfilar el
carrer, deixant darrere seu un passadís
ple de llum. Ni tan sols va palpar les
claus als pantalons, ni va mirar cap a
endarrere com altres vegades. La
tristesa ja no tenia on amagar-se.

David Cabrera
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- Com vivim els pagesos em pregun-
tes? Molt malament ja o veus, com
vivim. Els pagesos sempre s'han
queixat: si plou perquè plou, si no
plou perquè no plou.

L'A. Dissabte i plou, què toca?
- A la tarda festa que és dissabte.
Preguntes unes coses (riu). Avui
havíem de fer un tractament pels
presseguers contra l'arrufat que com
ha plogut ja no l'hem pogut fer. Però
com a pagès de feina no en falta mai,
normalment quan plou s'arreglen
coses del garatge. Pensa que ara hi
ha molta maquinaria i sempre falta
una peça. Aquest (referint-se al seu
fill gran) ha arreglat caixes tot el matí
que hi havia moltes caixes mal posa-
des.

L'A. Això era així abans i ara...
- Ara no és com abans. Abans marxà-

""QQuuaann  ee tt   tt eenneenn  dd iinn tt rree   ddee
llaa   rrooddaa   eess ttààss   ppeerrdduutt""

Can Feina

mateix, quan el preu del raïm el
venem a preus de vint anys endarrera.
Tot just cobrim costos.

L'A. El preu de l'ampolla de vi no
és el mateix que fa vint anys.
- Mira aquesta ampolla de vi, la
matèria prima val 0,60 euros perquè
amb un quilo de raïm surt una ampolla
de tres quarts de litre de vi. Tu vas al
mercat i et cobraran entre quatre i sis
euros. L'ampolla pot valer un euro, el
tap potser no hi arriba, l'etiqueta ves
a saber quant val i la barrica no ho sé.
En canvi, el producte pel que estàs
pagant, el que consumeixes, només
val 0,60 euros. A més, quan la
demanes al restaurant et demanaran
sempre per sobre del sis o vuit
euros.

L'A. Entre el temps i els diners, els
pagesos sempre us queixeu.

vem fins i tot massa de matí i quan
arribàvem al camp ens havíem
d'esperar a que es fes de dia. La roda
tot ho ha canviat: vens a esmorzar i a
dinar a casa, mentre que abans
havies de prendre el menjar de casa
o te l'havies de fer tu. 

L'A. Què és això de la roda que
dius?
- És per tenir-nos enganxats. Ara hi
ha molts pagesos que no estiguin
dins de la roda, molt pocs. Quan et
tenen dintre de la roda estàs perdut:
compres el primer tractor, sempre
has d'anar comprant noves eines
adaptades, quan es fa vell aquest
tractor t'has d’embolicar a comprar-ne
un altre i, encara més, perquè enlloc
d'anar amb un carro has de tenir una
furgoneta. Ja no en pots sortir
d'aquesta roda: has d'anar comprant,
comprant... Gastes més per viure del

Últim dissabte de març i porta tot el dia plovent. Ja se sap que si no treballes la vinya al març, poc vi beuràs i si
plou el pagès a casa. Al camp no s'hi pot fer res quan s'està amb el fang fins als genolls. "de feina mai en els
falta, als pagesos" i per això a Can Feina avui han estat netejant totes les caixes on s'hi guarda la verdura i la
fruita recent collida i ordenant el garatge.
Les sobretaules dels dissabtes són llargues, és el dia en que els pagesos baixaven al poble i solien reunir-se a
l'antiga Ca la Paula. Però Josep de Can Feina al capdamunt de Ribes, no acostumava a anar-hi gaire ni tant sols
quan "hi havia pagesos" de debò, a temps complert.
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- Ara fas verdura i ho vas venent,.
Gairebé vius de la verdura, perquè
vas tirant i el raïm és una de més a
més, però molt malament.

L'A. I hi ha qui diu que els pagesos
sou rics.
- N'hi ha que sí. S'han venut els béns,
part de la finca i han fet calés aquells
que tenien propietat a la vora de
Ribes. Un dels primers que va vendre
terres li van dir El Milionari i Milionari
se li ha quedat. Però el que no s'ha
venut terrenys no n'ha fet de calés.
Però només si s'hi fan vivendes,
perquè si és per carreteres et donen
el cost d'una collita i mitja. El que han
donat per l'A-16 ha sigut vergonyós.

L'A. Què és el que més t'agrada
d'aquests cicles anuals de la
pagesia?
- La pagesia és molt maca si tens
medis per treballar i maquinària per
treballar. És maca mentre ho veus a
créixer. El que et posa de mal humor
és quan ho has de vendre. Coi! és
que és veritat: veure créixer les plantes
és molt bonic, cada dia les vas mirant
i les veus com van creixent. 
A l'hort cada dia has d'anar plantant,
regar que és molt divertit regar. A
més, també has estat tu qui les ha
plantat, però a l'hora de vendre és
quan et fan posar de mal humor. T'hi
posen pegues, per dècimes no t'ho
volen, et canvien el preu per una
dècima i coses així.
A més, nosaltres sempre hem anat
desunits i ells sempre van units.
Quatre bodegues es posen de seguida
d'acord mentre que centenars de
pagesos no els posaràs mai d'acord.
Les quatre bodegues principals al
Penedès arriben a establir el preu a
que pagaran tots els tipus de raïm i clar,
si tu no estàs d'acord amb el preu que
et paguen ja l'hi portarà una altre. 

L'A. Pregunta de rigor: com es
prepara la collita?
- Pel temps va bé, una collita com a
mi m'agrada que vindrà 15 o vint dies

de retard. Comparant el tamany dels
brots  amb l'any passat ho podem
saber i aquest any són molt més
petits. 

L'A. El vi segueix sent el principal?
- Clar, el més habitual per la zona és
el raïm. D'horta n'hi ha molt poc per
no dir gens, només en tenim a nivell
particular. El pagès sempre n'ha tingut
i ara n'hi ha alguns que n'han fet una
mica més i ho poden vendre.

L'A. S'ha de cuidar molt la vinya?
- No. Al menys jo crec que tinc una
política mal enfocada: prefereixo la
qualitat per sobre de la qualitat i ara
has d'anar cap a la quantitat. Però la
qualitat tampoc no compensa. Per fer
qualitat has de fer menys quantitat,
fins i tot seria com fer la meitat de
quilos. Si la qualitat te la paguessin el
doble no hi hauria dubte, però no és
així. Sóc d'aquest parer i sé que vaig
equivocat. A dia d'avui hi ha pagesos
que encara no tenen l'adob posat
perquè diuen que amb tota la pluja
que ha caigut aquest any ja n'hi ha
prou, però jo no tinc un cep que no
tingui l'adob. Això no hauria de ser
perquè ja es fan prou bones les
vinyes, però tenim aquest mania de
donar-los més menjar del compte.
A mi m'agrada molt és l'horta que la

vinya. És més bonic. La vinya és
bastant avorrida: fas els tractaments i
ja està, no hi ha més volta de fulla.
Abans sí que hi anaves tota una colla
i tenies gent per esporgar i esporga-
ves. Érem cinc o sis persones
treballant junts durant uns mesos.
Amb ells reies i xerraves. En canvi
ara ja no, ara hi vas normalment sol.

L'A. Vas tenir molt clar que volies
ser pagès?

- Home, al principi em va costar una
mica però al final m'hi vaig quedar. Al
principi ho feia de molt mal gust i
quan em van preguntar "si no vols
treballar aquí què vols fer?". Jo
aleshores veia que tots els de la
meva quinta començaven a anar a
treballar a Pirelli. I jo que feia "ai! Que
em quedo, que no em quedo” i al final
em vaig quedar. Ells ara estan jubilats
i ara veig que jo no em podré jubilar.
Els pagesos no es jubilen, ets pagès
mentre pots perquè si no ho fas per tu
ho fas pels fills, has de continuar, no
pots parar. Clar que legalment sí que hi
ha una edat per jubilar-se, als 60 o als
65, però cobrem molt poc.  

L'A. I doncs?
- A Ribes tothom més o menys té el
jornal d'una fàbrica i treballa la terra
dels pares. Fan un torn a Pirelli i a la
tarda fan a les terres, la majoria. Que
ens hi dediquem al cent per cent n'hi
ha molt pocs. N'hi ha que fins i tot
tenen llarga malaltia i continuen
treballant la terra.

L'A. Aleshores és certa aquesta
imatge de feina sacrificada.
- De vacances no n'hi ha però les
hores sempre te les pots buscar.
Sempre pots agafar-te un dia de
festa. Si no la fas ara la feina... Sí que
hi ha coses bastant puntuals, però la
majoria les pots anar fent al teu ritme.
Encara que sempre mirant cap al cel.

L'A. El temps segueix sent el
principal enemic?
- El temps, els virus... encara que els
virus avui dia no perquè hi ha remeïs
per tot. El temps... A l'estiu sempre
mires enlaire pe veure si ve algun
núvol negre. Fa dos anys, en deu
minuts encara no, la vinya va quedar
pelada com a l'hivern. En deu minuts
es perd la feina de tot un any.
L'A. Aleshores?
- A plorar. N'hi ha que ploren, n'hi ha
que reneguen; no ho sé.



20

Futbol

Zoom In

Javi Lopez, procedent de l'AE.Prat, nou jugador del Club Deportiu Ribes.

El jugador que resideix des de fa pocs mesos a la comarca del Garraf arriba procedent de l'AE Prat
de la primera divisió catalana.
És un interior esquerra de gran projecció ofensiva i amb una gran experiència en categories
superiors.

El Club Deportiu Ribes ha arribat a un acord amb el
jugador Javi Lopez per incorporar-lo a la disciplina
del seu primer equip. Javi Lopez és un interior
esquerra de 28 anys, de clara projecció ofensiva i
que va començar l'actual temporada en el CE.
Granollers a la tercera divisió nacional per
posteriorment fitxar per l'AE.Prat de la primera
divisió catalana, club d'on prové actualment i on ha
rebut la baixa federativa aquesta mateixa setmana.

Javi Lopez resideix des de fa pocs mesos a la
comarca del Garraf, aquest fet i l'interès mostrat pel
tècnic ribetà Àngel Casado per incorporar un jugador
d'aquest perfil ha accelerat el fitxatge del jugador i

ha facilitat l'entesa entre jugador i directiva ribetana.

Des dels serveis tècnics del club s'estava buscant
des de feia temps la incorporació d'un jugador amb
aquestes característiques ja que després de la lesió
del migcampista Carlos el CD.Ribes ha tingut una
clara mancança per banda esquerra, on el tècnic ha
tingut de fer jugar a jugadors dretans per manca
d'efectius.

Javi Lopez està a les ordres del tècnic Àngel
Casado des de l'entrenament del passat dijous, dia
1 d'abril i per tant el tècnic podrà comptar amb el
jugador a partir d'aquesta data.

CALENDARI TEMPORADA 2003-04

2 de maig CD.RIBES Can Parellada

5 de maig CF.Olesa CD.RIBES

9 de maig St. Cugat CD.RIBES

16 de maig CD.RIBES Vista Alegre

23 de maig AE.Piera CD.RIBES

El dia 2 de maig el Ribes rebrà la visita del Can
Parellada de Terrassa i el dimecres 5 de maig els
homes que entrena Angel Casado tindran de jugar el
seu partit aplaçat al camp del CF.Olesa de
Montserrat.
El 9 de maig el primer equip ribetà jugarà al camp
del Sant Cugat del Vallès. En l'actualitat l'equip vallesà
es troba en tercera posició amb els mateixos punts
que els ribetans.
El penúltim partit de lliga el primer equip del Ribes
tindrà de rebre la visita del CF.Vista Alegre de
Castelldefels, que es troba també a la part alta de la
classifcació.
El darrer partit de lliga el Ribes visitarà el municipal
de Piera per enfrontar-se al primer equip de
l'AE.Piera.

CLASSIFICACIÓ

Pos Club J G E P Pts.

1 SANTFELIUENC 28 16 6 6 54

2 RIBES 27 14 8 5 50

3 SANT CUGAT 28 15 5 8 50

4 VISTA ALEGRE 27 14 4 9 46

5 EF CERDANYOLA 28 13 6 9 45

6 SUBURENSE 28 12 7 9 43

7 CA’N RULL RT 28 13 3 12 42

8 OLESA 27 10 10 7 40

9 CERVELLÒ 28 11 6 11 39

10 FONTETAS 28 10 7 11 37

11 TERRASSA B 27 11 3 13 36

12 FONTSANTA FATJÓ 28 9 9 10 36

13 CA’N PARELLADA 28 9 8 11 35

14 CUBELLES 27 9 7 11 34

15 CERDANYOLA V. 28 8 9 11 33

(Classificació 17-04-2004)
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El Ribes afronta l'últim mes de competició amb les fites a l'abast.
Tant el femení com el masculí depenen d'ells mateixos.

Els primers equips del bàsquet Ribes arriben als
últims partits de lliga amb opcions d'assolir els
objectius de la temporada.

El femení, entrenat per Jordi Ventura i Iñaki Carazo,
intentarà eludir les sis últimes places de la classificació
per evitar la promoció de descens a Segona
Catalana. La classificació final pot quedar molt definida
en el derbi amb el Vilanova la penúltima jornada.

Per la seva banda, el sènior masculí depèn d'ell
mateix per intentar l'assalt a la quarta plaça, l'última
que dóna accés a la promoció per pujar a Segona
Catalana. En aquest cas, el partit clau també arriba
a la penúltima jornada, quan els homes de Rubén
Hernández visiten la pista del Sant Vicenç, actual
quart classificat a la classificació.

CALENDARI SÈNIOR FEMENÍ

Jornada 27 25-04 Bàsquet Ribes Air Vent 2000 Lluïsos de Gràcia (8è Classificat)

Jornada 28 02-05 Sant Martí Esports (11è) Bàsquet Ribes Air Vent 2000

Jornada 29 09-05 Bàsquet Ribes Air Vent 2000 Vilanova i la Geltrú (10è)

Jornada 30 16-05 Sedis Bambola (7è) Bàsquet Ribes Air Vent 2000

Jornada 28 25-04 Bàsquet Ribes Cant Torreta Sant Andreu (2n Classificat)

Jornada 29 02-05 Sant Vicenç (4rt Classificat) Bàsquet Ribes Cant Torreta 

Jornada 30 09-05 Bàsquet Ribes Cant Torreta Martorell (1r Classificat)

CALENDARI SÈNIOR MASCULÍ
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Zoom Out

El català baixa a la gespa...

Aquells que diuen que els nostres avis tenien més
dificultats per aprendre idiomes, segurament no
havien assistit mai a un partit de futbol al segle passat.
Llavors els estadis s'omplien d'expressions com
"Això ha estat fens", que conjugaven amb  destressa
la llengua pròpia amb l'anglosaxona (fens per una
pronunciació deficient de l'anglès hands, mans). O
orsai, per un fora de joc convertit del off side. 
Pero no hem de desplaçar-nos en el temps per
comprovar que el llenguatge esportiu és un dels que
més tendeix a adoptar neologismes o estrangerismes.
Per influència de l'anglès, o simplement com a mostra
d´una flexibilitat enorme, alguns titulars queden fora
de l'abast d'un públic poc entès. Com a mostra,
aquest titular codificat: "El crack culer sentencia el
derbi amb un hat trick" (que en aquest cas ve a dir
que Ronaldinho ha marcat tres gols en un partit
contra l'Espanyol).
Pero no només el futbol (amb el seus penaltis,
liniers, corners...) s'encarrega d'augmentar l'argot
esportiu. El tennis, d'origen britànic i ple de deuces
(iguals), nets (xarxa) o outs (fora); o el bàsquet (que
sintetitza impossibles jugades amb termes diminuts
com alley oop o pick and roll) també s'apunten a
engrossar el nostre diccionari esportiu. Per no
parlar-ne de les expressions vàlides per qualsevol
disciplina, com fair play (joc net) o del mateix
"entrenador", que sembla  preferir l'accepció mister. 

Cap a la normalització

Sembla ser, però, que ja cent anys enrere, les diverses
llengües miraven de reüll l'anglès. I des de diferents
àmbits -sobre tot el periodístic-, es feien esforços
per establir uns límits en aquest ball de paraules que
a vegades sonava descompassat. 
Amb el català, els esforços es van materialitzar
institucionalment el 1989, any en què es va fundar el
Servei Lingüístic, a partir d'un conveni entre la Unió
de Federacions Esportives de Catalunya, el
Departament de Cultura (Direcció General de
Política Lingüística) i la Secretaria General d'Esports.
L'objectiu principal d'aquesta entitat era, i continua
essent, "vetllar per una plena normalització de l'ús
del català en el món de l'esport".
Aquesta no és, però, l'única aposta per donar compte
de l'orígen i de l'equivalència catalana dels mots que
es fan servir. Llibres com el fa poc editat Diccionari
del futbol (Rudolf Ortega, 2003) intenten recollir,
d'una manera amena, com acostumem i com hauriem
de expressar-nos correctament, a la vegada que ens
ajuden a no perdre el tren dels nous termes.
També el FC Barcelona, més recentment (des del
febrer passat) ha posat el seu gra de sorra en
aquesta difusió de la llengua. Com? Convidant a
jugadors com Luis Garcia, Ronaldinho o Saviola a
assistir a uns cursets en català. La normalització,
des de dins.

Sabieu que…?

L'equivalent català a l'italià catenaccio (joc caracte-
ritzat per una defensa aferrisada i impossible de
batre) s'expressa com defensa de pany i forrellat.
Un hooligan és un aficionat esportiu violent anglès.
El Barça i el Reial Madrid mai poden jugar un derbi.
Aquest terme s'aplica a partits disputats entre dos
equips de la mateixa ciutat (ex. Barça-Espanyol,
Betis-Sevilla, etc.). La paraula té el seu origen a la
ciutat anglesa de Derby, on, abans de fer-se la
primera reglamentació (al 1863), el futbol es vivia
amb molta intensitat en aquesta zona, deixant veure
els primers casos de hooliganisme.
Pressing s'utilitza per designar una pràctica d'equip
consistent a intensificar la pressió per fer perdre la    
pilota al contrari.
La primera vegada que es va fer servir l'expressió
hat trick (tres gols marcats per un mateix jugador en
un sol partit) va ser al 1875, en què un periodista
anglès va copiar el terme del críquet. En aquest
esport, quan un jugador aconseguia eliminar tres
batedors de manera consecutiva, el club li regalava
una gorra com a trofeu (la traducció de hat trick és,
literalment "broma de barret").

(Font: llibre Diccionari del futbol, 2003. Rudolf Ortega)

-

-
-

-

-
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El bon menjar   El bon menjar   

AMANIDA VERDA

Enciam "maravilla", escarola, col tallada
molt fina i "picles" de col llombarda.

Amaniment a gust del consumidor.

SAMOSES

(crestes índies) amb pastanaga, coliflor i
mongeta verda escaldada (s'escalden
amb margarina, oli i gingebre ratllat)

Es fa un sofregit amb curry, pebrot vermell,
pebrot verd, pèsols, comí i xampinyons,
tot talladet molt fi. Al final s'afegeix tofú
picat i es remena tot.

Quan està s'embolica tot amb la massa
de les crestes i es fregeix amb oli molt
calent.

Un cop acabat s'acompanya amb les
verdures escaldades.

SALUT I VEGETARIANS

La dieta vegetariana està de moda. La preocupació per a una alimentació sana està portant a moltes
persones a  passar-se als beneficis d'aquesta dieta, ja que proporciona al nostre organisme molts
beneficis. Per exemple, els vegetarians tenen menys possibilitats de patir malalties del cor, obesitat,
diabetis, càncer, desordres intestinals, pedres al ronyó o osteoporosis. Així doncs, la majoria de les
associacions que vetllen per a la salut aconsellen una alimentació baixa en grasses i rica en fibra i
vitamines.

L'Altaveu agraeix la col·laboració de Gemma Zafra del Restaurant MANDALA (Ctra. de Sitges, 85 - Sant Pere de Ribes), en l'elaboració
d'aquest menú de dieta vegetariana. 

per Gemma Zafra (Mandala)
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Biblioteca Manuel de Pedrolo
Pl. poeta M. Mercè Marçal, 1 - 08810 St. Pere de Ribes - T. 93/896 40 20, e-mail b.st.pereribes.mp@diba.es
Horari de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h. - Dijous de 10:30 a 13:30 h. i de 15:30 a 20:30 h. - Dissabtes de 10 a 14 h.

També a la biblioteca

Mes dedicat al personatge de TINTÍN en el seu 75è aniversari.

Del 27/03/2004 al 09/05/2004  

Exposició de pintures de Virgínia Rios.
De dilluns a dissabtes: de 10 a 13 h i de 16 a 20 h

diumenges i festius: de 10 a 13 h

Des del dijous 27,  fins al dissabte 12 de juny  

Exposició: Expressió plàstica 2004: treballs dels alumnes de l'IES Can Puig.
Inauguració: dijous 27 de maig a les 19:30 h.
Sala d'Art Valentí
Barri de Vilanoveta (prop de l'antic Gran Casino de Barcelona)
Tel.  93 8149980

Dimarts 18 a les 19:30 hores  

Temps de poetes: La tendra amiga. Espectacle basat en l'obra poètica de Carles Riba.
Interpretat per Neus Umbert, Baltasar Fonts i Franco Molinari (músic).

Dilluns 10, dimecres 12 i divendres 14, de 18 a 20 h.

Curs d'internet per a nens i nenes de 8 a 10 anys a càrrec d'Esteve Albiol.

Dissabte 22 a les 12 hores

Contes a la sala infantil amb la Yolanda Santiago.

Dissabte 08 a les 12 hores

Contes per a passar un bon matí, a càrrec de Roger Canals.

L'hora del conte

Dissabte 29 a les 12 hores

Passi de la pel.licula Hem caminat damunt la lluna.
A la sala polivalent.

Dimecres 26 a les 18 hores

TINTINVENTARI a càrrec de Salvador Boix.

Dimecres 19 a les 18 hores

Taller Els invents del professor Tornassol a càrrec de Jordina
Biosca.

Dissabte 15 a les 12 del migdia

Passi de la pel.licula Els cigars del faraó.
A la sala polivalent.

Maig

Divendres 7 a les 19:30 hores

La banda sonora del món de Tintín: seguint el fil conductor
dels còmics de Tintín, us proposem una audició comentada de
músiques tan diverses com les seves aventures.
A càrrec de Mònica Planas i Xavier Balfegó, de l'Escola de
Música Freqüències de Vilanova i la Geltrú.

Agenda
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Casa de la  Vi la

Segons una enquesta realitzada a gairebé 400 usuaris, les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament
de Sant Pere de Ribes són un servei molt notable i eficient. En aquest sentit, les persones que han estat
preguntades consideren que les instal·lacions d'aquests punts d'atenció al públic són adequades i que el
personal de les OAC desenvolupa més que notablement les seves tasques amb professionalitat i motivació.
Entre d'altres consideracions, els usuaris estan molt satisfets del tracte rebut i de la informació que se'ls
hi ha facilitat quan s'ha adreçat a aquestes oficines per a fer qualsevol gestió i en destaquen l'amabilitat
i la consideració del personal que els ha atès. En una escala de l'1 al 10, els usuaris han puntuat de mitjana
el servei de l'OAC amb un 8,24 en el cas de Ribes i un 8,30 els de les Roquetes.

Aquesta enquesta es va fer a principis d'any a peu de les oficines a un total de 374 persones. En sortir
de les OAC un enquestador els hi preguntava sobre diversos aspectes com les instal·lacions i les condicions
físiques del centre, els horaris d'atenció al públic, el tracte rebut per part del personal, el temps d'espera, la
informació rebuda i la gestió. En tots els casos, els enquestats s'han mostrat molt satisfets.

Les puntuacions més baixes, tot i que de mitjana superen els 7 punts sobre 10, són les que fan referència
al temps de resolució de les demandes i la millora dels serveis i els mitjans d'atenció. Per aquest motiu,
els responsables de les OAC tenen la voluntat de treballar i millorar els circuits de relació amb els altres
departament de l'ajuntament per retallar el temps de resolució de les gestions i peticions diverses. A més,
un altre dels objectius de les OAC és la de seguir treballant en la línia de la qualitat del servei per poder
optar l'any que ve a l'excel·lència que reconeix la normativa ISO de qualitat.

D'altra banda, el sondeig també ha servit per posar de manifest el grau de coneixement d'altres serveis
d'atenció ciutadana de l'ajuntament -com el telèfon d'atenció ciutadana, el servei de recollida de mobles
i la pàgina web-. Pel que fa al telèfon de les OAC, tot i que la majoria dels usuaris en coneixen el seu
funcionament, tan a Ribes com a les Roquetes més de la meitat dels usuaris reconeixen que no l'han
utilitzat mai, com també passa amb el servei de recollida gratuïta de mobles. 

La diferència més substancial entre els dos nuclis de població es dona en el tema de les noves tecnologies.
Al preguntar als enquestats sobre si coneixen la pàgina web de l'ajuntament, el 47,90% dels usuaris de
l'OAC de Ribes i el 22,06% dels de les Roquetes manifesten tenir-ne coneixement, però tan sols el
18,07% i l'11,76%, respectivament, reconeixen haver-la utilitzat alguna vegada. Davant la futura opció de
fer tramitacions a través d'Internet, el 73,95% dels usuaris de Ribes estimen la possibilitat d'utilitzar
aquesta via enfront del 38,24% dels de les Roquetes

Els usuaris de les OAC puntuen el servei amb un notable alt

Ràdio Ribes inicia una nova temporada de l'Espai de Consum

Ràdio Ribes (107.2 FM) ha iniciat aquest mes d'abril una nova temporada de l'espai de consum que
realitza l'emissora municipal amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

L'Espai de Consum és una secció radiofònica mensual que té cabuda dins del magazine de tarda "Eppur
si muove" i que s'emet el primer dilluns de cada mes, a partir de les cinc de la tarda. Durant prop de mitja
hora, especialistes en defensa del consumidor, com advocats i d'altres professionals del sector, informen
als oients sobre un tema relacionat amb el consum. A més, es donen a conèixer consells pràctics a
l’hora de comprar, es tracten qüestiones relacionades amb l'economia domèstica i la vida quotidiana i
disposa d'una línia oberta de telèfon a través de la qual els oients poden formular els seus dubtes i les
seves preguntes tot trucant al 93 896 08 26.

La propera cita de l'Espai de Consum de la Diputació de Barcelona a Ràdio Ribes serà el dilluns 3 de
maig amb el tema "Restaurants, bars i cafeteries: drets d'admissió, informació sobre preus, factures i
reclamacions". 
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Casa de la  Vi la

Les biblioteques Manuel de Pedrolo i Josep Pla han convocat un concurs per crear i escollir la seva
mascota.

Per participar-hi només cal presentar els dissenys de proposta de mascota i que aquesta estigui
relacionada amb el món de les biblioteques. Per aquest motiu caldrà presentar-la en tres situacions
diferents: llegint, davant un ordinador i escoltant música amb auriculars. Entre d'altres consideracions,
com la originalitat de la proposta, el jurat tindrà en compte que l'aspecte de la mateixa convidi a la lectura,
sobretot de cara als infants.

Tots els concursants, sense límit d'edat, hi podran presentar el nombre de treballs que considerin oportú
i les tècniques de creació són lliures (dibuix, còmic, fotografia, collage, etc.). 

Els treballs s'hauran de presentar en fulls mida DIN-A4 dins d'un sobre tancat, que a més haurà d'incloure
un altre sobre amb les dades personals i contacte de l'autor, abans del dia 30 de juny a les 20:30 hores
i es lliuraran a qualsevol de les dues biblioteques del municipi. El guanyador rebrà com a premi la
quantitat de 600 euros. 

A més, les biblioteques del municipi, vista la quantitat i la qualitat dels treballs presentats, podran organitzar
una exposició pública en les dates i el lloc que s'anunciarà oportunament.

Per més informació o per consultar les bases d'aquesta convocatòria us podeu adreçar a les biblioteques
de Ribes i Les Roquetes.

Es convoca un concurs per crear la mascota de les biblioteques 

El passat dijous 15 d'abril, l'Alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco i la Regidora de Benestar
Social i Salut Pública, Vinyet Carreras, van voler felicitar en el dia del seu aniversari a l'àvia de la
Residència del Redós de Sant Josep i Sant Pere, Fe Nebot Benages, que celebrava el seu centenari. En
aquesta ocasió, l'Alcalde i la regidora es van desplaçar a un restaurant de la comarca on les responsa-
bles del Redós, les seves companyes i familiars i amics li havien preparat una festa d'aniversari amb tots
els honors.

Després d'obsequiar-la amb un ram de flors, les autoritats locals van poder conversar una estona amb
l'homenatjada i d'altres assistents que participaven d'aquesta celebració.

El Redós de Ribes celebra l'aniversari d'una àvia centenària 
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la mobilitat longitudinal i transversal
del múscul, recuperant eventualment
un guany de l'amplitud  articular perduda
per l'activitat i obtenint una relaxació
física i psíquica.

Com hem d'estirar?
- Sense contraure el múscul que anem
a estirar mentre l'estirem, en sentit
contrari a la seva funció, flexionant
els extensors i estenen els flexors.
L'estirament ha de ser progressiu i
hem de notar la seva acció movent
l'articulació per augmentar o disminuir
la tensió de l'estirament. Un cop
trobat el punt de tensió, el mantenim
durant uns 10 segons i el deixem
anar suaument.

La intensitat de l'estirament ha de ser
sempre igual?
- No, els estiraments desprès de la
pràctica esportiva han de ser més
suaus que en la fase de preparació
de l'activitat.

Hem de seguir alguna precaució?
- Sí, mai hem de "rebotar" pensant
que millorem o augmentem  la qualitat
de l'estirament ja que ens podem
provocar lesions múscul-tendinoses.
Hem de deixar d'estirar si hi ha dolor
o sospita de lesió.
El grau d'estirament el marca cadascú
en funció de les característiques i mai
s'han d'establir competències amb
altres persones.

Quins músculs hem d'estirar?
- Prioritàriament els que més s'han
exercitat, que seran diferents en
funció de l'exercici físic realitzat, per
la qual cosa també es aconsellable la
incorporació dels estiraments en el
món laboral.

SalutSalut

Abans de respondre a preguntes
sobre els estiraments, volem fer algu-
nes reflexions que ens ajudaran a
comprendre la necessitat de la seva
realització.
La natura, que con sabem es sàvia,
ens indica quasi espontàniament
quan podem estirar. Sí, tots quan
estem en una determinada posició
molta estona, o quan ens aixequem
de dormir, que normalment ho fem en
posició de flexió, sentim la necessitat
d'estirar-nos. En canvi aquest gest
només ho fem en la intimitat perquè
denota mala educació, però tots som
conscients de la sensació de relaxació
que provoca l'estirament.
Si ens fixem en els animals, veiem
que els felins, animals de gran flexibi-
litat, capaços de fer grans salts i ser
molt ràpids davant les reaccions de
les caigudes, fan estiraments quan
s'aixequen i abans d'iniciar una activitat.
Un dels objectius que ens marquem
quan fem exercici físic es el d'acon-
seguir flexibilitat que poc a poc amb
el pas del temps i la falta d'exercici
anem perdem. Però amb freqüència
caiem en el parany de preocupar-nos
només de treballar la força, la
resistència i també la velocitat sense
adonar-nos que desprès d'un entre-
nament de força, si no estirem, la
nostra amplitud articular ha disminuït
i per tant la nostra flexibilitat.

Què entenem per estirament o
stretching?
- L'acció d'estirar un múscul o grups
musculars.

Quan hem d'estirar?
- Abans d'iniciar l'exercici com a
preparació a l'activitat d'escalfament,
proporcionant augment de calor
intern muscular, preparant el múscul i
el tendó per a la seva màxima tensió,
despertant la resistència dels teixits
contràctils, preparant la rapidesa
d'execució del que coneixem per gest
esportiu i despertant el sistema
neuromuscular i el sentit de vigilància
corporal.
Desprès de la sessió d'entrenament
com recuperació del esforç, lluitant
així contra el dolor muscular i la
tendència a la rigidesa, augmentant el
drenatge sanguini i limfàtic, recuperant 

ELS ESTIRAMENTS
Estirament recte 

anterior quàdriceps

Fig. 1

Fig. 2

Estiraments isquiaobials

per Francesc Pascual
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Informació útilInformació útil

“PLANA”
Per mès informació

93 814 58 48

“MONBUS”
Per mès informació

93 893 70 60

Ajuntament de Sant Pere de Ribes  93 896 73 00
Oficina Atenció Ciutadana              902 076 760 
Policia Local  93 896 73 37
Policia Local (urgències)           900 700 091 
Policia Guardia Civil 93 814 70 50
Aigües Sant Pere de Ribes 93 896 47 16
Ambulàncies emergència 061
Biblioteca Manuel de Pedrolo   93 896 40 20
Bombers (Vilanova) 93 815 00 80
CAP Ribes 93 896 27 94
CEIP El Pi 93 896 02 95
CEIP Els Costerets   93 896 10 01
CEIP Riera de Ribes    93 896 15 85
Centre de Mediació Social 902 076 760 
CPEF Can Puig   93 896 32 44
Escola Municipal d’adults 93 896 15 38

Deixalleria 93 893 51 11
FECSA (averies) 900 74 74 74
FECSA (informació) 900 73 73 73
Gas Natural (averies) 900 750 750 
Gas Natural (informació)     900 760 760 
Hospital Residència Sant Camil 93 896 00 25
IES Can Puig 93 896 23 18
Jutjat de Pau 93 896 32 55
OALGT Ribes 93 896 33 14
Oficina de Turisme 93 896 28 57
Parròquia Sant Pere 93 896 01 97
Ràdio Ribes 93 896 08 26
Servei Gratuït Recollida Mobles    902 076 760 
Servei Local de Català 93 896 48 84
TV Ribes (GER) 93 896 12 00 

TELÈFONS D’INTERÈS

SERVEI D’AUTOBUSOS






