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a D i a d a d e S a n t J o r d i o m p l e l e s p l a c e s d e pa r a d e s d e f l o r s i l l i b r e s .
L a r o s a , p r o ta g o n i s ta d e l a j o r n a d a e s c o n v e r t e i x a m b s í m b o l d ' a m o r.
L e s pa r e l l e s s ' i n t e r c a n v i e n , l l i b r e p e r a e l l i r o s a p e r a e l l a .
Llibreters i escriptors surten al carrer per donar a conèixer les seves
n o v e s o b r e s i a p r o f i t e n p e r t e n i r c o n ta c t e d i r e c t e a m b e l s e u p ú b l i c t o t
s i g n a n t e l s e x e m p l a r s v e n u ts .
A R i b e s e s ta m b é e l d i a o n e s c e l e b r a e l c o n c u r s d e p i n t u r a r à p i d a .
U s d o n e m l e s b a s e s d e l c o n c u r s p e r s i u s a n i m e u a pa r t i c i pa r - h i .
L a r e c e p ta d ' a q u e s t m e s f a d i u m e n g e : u n p o l l a s t r e d e pa g è s f a r c i t q u e
garanteix l'èxit per a qualsevol celebració.
E n a q u e s ta è p o c a e n s c o m e n c e m a p r e o c u pa r p e l l n o s t r e c o s . É s p e r
a i x ò q u e r e b e m e l c o n s e l l d e l d o c t o r N i e t o s o b r e l ' o b e s i ta t i l a d i e ta
proteinada.
D e s d e Tu r i s m e i l a b i b l i o t e c a d e R i b e s e n s p r o p o s e n a c t i v i ta ts d i v e r s e s
p e r a b r i l i m a i g . E n D a v i d P u e r ta s e n s r e p ta d e n o u a m b e l s i d o k u
musical que cada cop té més adeptes al nostre municipi.
E l d o s s i e r e n s p o r ta a " e n t r e e l c a f e t i i c a l a B r i g i d a " . E l t e m ps
transcorregut i les noves generacions a vegades ens porten canvis de
negoci entre d'altres coses.
En el proper número farem un especial vacances. Els destins més
sol·licitats i els més originals així com els consells i accessoris
n e c e s s a r i s p e r v i a t j a r.
Fins aleshores podem anar gaudint de la primavera.
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SANT JORDI 2006
"Gaudí herètic"

El llibre pòstum del nostre Josep Maria CARANDELL
A Reus, una de les grans capitals culturals de Catalunya es va presentar el
passat 7 d'abril al Centre de Lectura (fundat el 1859) el llibre "Gaudí herètic",
llibre pòstum de Josep Maria Carandell. És el volum 100 de la sèrie Assaig de
les Edicions del Centre de Lectura. Hi van intervenir Pere Anguera, president del
Centre, Joan de Sagarra, escriptor i Lluís Miquel Pérez, alcalde de Reus.
L'escriptor Josep M. Carandell va estimar el poble de Ribes i en va deixar
constància en articles i programes de festa major. Però la seva obra és àmplia
amb narració, poesia, teatre, llibrets d'òpera, assaigs, cançons, llibres sobre
Barcelona i de viatges, obres sobre el modernisme i Gaudí, conferències,
pròlegs i més de mil articles a la premsa barcelonina. “Gaudí herètic”, l’última
obra d’un escriptor universal, culte i sensible.

L'ESGLÉSIA DEL MAR
ILDEFONSO FALCONES
Traducció de Carles Urritz

Pàgines: 666 - Mides: 15 X 23,5
ROSA DELS VENTS
Enquadernació: Tapa dura amb sobrecoberta
Any d'edició: 2006
Segle XIV. La ciutat de Barcelona és en el seu
moment de màxima prosperitat; ha crescut cap a
la Ribera, l'humil barri dels pescadors, on els seus habitants decideixen
construir, amb els diners d'uns i l'esforç d'uns altres, el temple marià més
gran que hom ha conegut: Santa Maria de la Mar. Una construcció que
és paral·lela a l'atzarosa història d'Arnau, fill d'un serf de la terra que fuig
dels abusos d'un senyor feudal i es refugia a Barcelona, on es converteix en ciutadà i, gràcies a això, en un home lliure.
El jove Arnau treballa com a palafrener, bastaix, soldat i canvista. Una
vida extenuant, sempre a l'empar de l'església de la Mar, que el portarà de la misèria del fugitiu a la noblesa i la riquesa.
Però en aquesta posició privilegiada també li arriba l'enveja d'altres
ciutadans que ordeixen una sòrdida conjura que posa la seva vida en
mans de la Inquisició...
L'església del mar és una trama en la qual s'encreuen lleialtat i venjança, traïció i amor, guerra i pesta, en un món marcat per la intolerància religiosa, l'ambició material i la segregació social.
Tot això converteix aquesta obra no només en una novel·la excepcional, sinó també en la més fascinant i ambiciosa recreació de la
llum i les ombres de l'època feudal.

DONASSES.
PROTAGONISTES DE LA
CATALUNYA MODERNA
MARTA PESSARRODONA

Pàgines: 292 - Mides: 14,5 X 22,5
ROSA DELS VENTS
EDICIONS DESTINO Col·lecció: "L'Àncora", 185
Any d'edició: 2006
Un intencionat recorregut per les grans figures femenines de la cultura
catalana de la modernitat.
La cultura catalana de la modernitat també és femenina. Al començament del segle XXI és encara necessari recordar-ho, tot i que sigui des
d'un feminisme postmodern i conscient dels avenços -malgrat el camí
que falta per recórrer- de la dona a Catalunya, equiparable a la resta del
món occidental.
Així ho entén Marta Pessarrodona, que recorre des de mitjan segle XIX
fins al final del XX per retratar 22 dones significades de la història
cultural catalana, des de la primera escriptora en català, la burgesa i
conservadora Dolors Monserdà, defensora d'un feminisme catòlic, a un
dels darrers referents de la literatura catalana, Montserrat Roig,
convertida en icona de la igualtat de la dona respecte a l'home. Al llarg
d'aquest viatge que comença amb el moviment literari de la
Renaixença, se succeeixen, entre d'altres, l'actriu Margarida Xirgu,
exiliada i renovadora del teatre sud-americà, la pintora Remei Varo,
surrealista de fama internacional, o l'escriptora feminista Maria Aurèlia
Capmany, "la donassa per excel·lència".

1

JOAN COROMINES.
UNA VIDA DE LLEGENDA
SERGI SOL

Pàgines: 353 - Mides: 15 X 22,5
EDICIONS 62
Enquadernació: Rústica amb solapes
Col·lecció: "Biografies i Memòries", 59
Any d'edició: 2005
Joan Coromines va ser, des de molts punts de vista, un personatge extraordinari. En ell, passió, talent i intel·ligència confluïen en
un grau altíssim. Amb aquestes qualitats, i amb una tenacitat
implacable i un compromís nacional il·limitat, va construir una obra
lingüística que és
essencial en l'àmbit del català (i també del
castellà) i que, alhora, és d'una singularitat extrema dins el context
científic internacional.
Per bastir aquesta obra, en el curs de molts decennis, Joan
Coromines va recórrer a peu tots els municipis dels Països
Catalans (també el nostre: tan sols cal buscar la paraula
“aixeta” al Diccionari Etimològic); excursionista empedreït,
també va ser el primer català a coronar un cim verge andí de
més de 5.000 metres. Perquè la llarga vida de Joan Coromines
el va portar a viure i protagonitzar alguns dels episodis més
vibrants i audaços dels anys vint i trenta del segle XX, va pagar
amb exilis les dictadures de Primo de Rivera i de Francisco
Franco, va exercir la docència en universitats diverses (a
Barcelona, a l'Argentina, als Estats Units), però sempre posant
la seva vida al servei d'un ideal que no és altres sinó el
redreçament de la pàtria.
La conjuntura històrica, el llegat familiar i l'entorn que Joan
Coromines es va triar van contribuir en diversa mesura a la
configuració d'una personalitat que ha esdevingut llegendària.
Aquest llibre de Sergi Sol ens proposa una aproximació
exhaustiva i minuciosa a aquesta figura incomparable.

TIEMPOS DE LUZ Y MAREAS
Cinta Manteca

Pàgines: 111 - Mides: 21 x 14,5
TRIÁNGULO ESCALENO EDICIONES
Any edició: 2003
Cinta Manteca va néixer a Algesires (Cadis)
però als 17 anys és va traslladar a Barcelona.
Diplomada en psicologia i teràpies naturals
alterna els seus interessos socials i de voluntariat amb l'escriptura. Des de fa uns anys viu
a Sant Pere de Ribes.
Amb aquest llibre passejaràs per ciutats d'emocions, nedaràs en
mars de sensacions, resaràs sota cúpules de silenci i descansaràs en habitacions plenes de calma. Cinta és una viatgera intrèpida que fuig dels itineraris marcats per crear el seu propi i particular mapa vital.
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EL PA DE CADA DIA
MOHAMED XUKRI

Pàgines: 206 - Mides: 15 x 23.5
EDICIONS BROMERA
Enquadernació: rústica amb solapes
Col·lecció "L'Eclèctica", 7
Any d'edició: 2000
Aquest és un relat esfereïdor, terriblement cruel,
que narra la història d'un nen a la recerca d'un
lloc en la vida i de coses ben elementals: l'aliment i el sexe. El
protagonista és un orfe voluntari que desitja la més dolorosa de les
morts al seu pare, un home misogin i violent que, a més de maltractar
a diari l'esposa, estrangula el seu propi fill.
En un món dominat per la violència, la prostitució, la droga, la por i
l'opressió, el narrador haurà de lluitar cada dia per a guanyar-se el
pa, encara que per a aconseguir-lo haja de regirar entre les
escombraries dels barris on viuen els europeus, més riques que no
les dels marroquins. Amb un posicionament allunyat de l'exotisme
orientalista, El pa de cada dia és una novel·la autobiogràfica crua i
colpidora, però que posseeix alhora una tendresa capaç de
commoure.
Gràcies a la tenacitat i a un dur autoaprenentatge, Mohamed
Xukri s'ha convertit en "l'escriptor de Tànger". El pa de cada dia
va estar censurada per les autoritats del seu país durant molts
anys, i va ser publicada quan Paul Bowles s'hi interessà i la donà
a conèixer al món occidental.

A PEU PER ARAGÓ.
EL SOMONTANO
JOSEP M. ESPINÀS

Pàgines: 312 - Mides: 14 X 21,5
EDICIONS LA CAMPANA
Enquadernació: Rústica amb solapes
Col·lecció: "Llibres de viatge de Josep M. Espinàs",
259 Any d'edició: 2006
En el pròleg d'aquest llibre, Josep M. Espinàs diu que les seves
últimes narracions de viatges a peu li han fet pensar que aplica
a la realitat, instintivament, les tècniques de la novel·lística. "No
per afegir fabulacions o pintoresquismes a una realitat que no ho
necessita, sinó -i això ho he descobert en Michel Le Bris-, per
restituir a la realitat la seva dimensió novel·lesca. Perquè la vida
real, observable, és plena de personatges que semblen de ficció,
d'escenes teatrals i de seqüències cinematogràfiques".
Això és el que Espinàs s'ha trobat quan caminava, de poble en
poble, per l'Aragó del Somontano: gent i situacions imprevisibles,
experiències recollides amb tanta fidelitat com traça narrativa.
Des de les terres planes de Laluenga fins a la vall recòndita de
Rodellar, a la serra de Guara -passant per Alquézar i les ribes del riu
Vero- el viatge és una successió d'estímuls que seduiran el lector.

ADÉU-SUAU

FARSA

ISABEL-CLARA SIMÓ

Pàgines: 203 - Mides: 15,5 X 23
EDICIONS 62
Enquadernació: Tapa dura amb sobrecoberta
Col·lecció: "El Balancí", 529,
Any d'edició: 2006
Nor torna a la llar després d'una important
operació quirúrgica. Ningú no ha estat amb ell
a l'hospital i ningú tampoc no l'espera a casa.
Les hores de convalescència es van omplint de records. A poc a
poc retorna el final de la seva relació amb la Sol, les misèries dels
amics i companys, la doble moral de la seva antiga família... i
també la reminiscència d'altres temps, molt més llunyans, però
que han marcat igualment el seu present i sospita que fins i tot els
orígens i el destí del seu país. Així es va completant un teixit de personatges que, com en un joc de miralls, van definint un mosaic de
culpes i penitències, de somnis i esperances d'una nissaga catalana al llarg del segle XX.
Mitjançant una estructura suggeridora i un amplíssim registre
lingüístic, “Adéu-suau” construeix una narració que endinsa el
lector en l'univers de la memòria, la història i la identitat, i no
només la dels personatges sinó la historia i la identitat del nostre
país. Un llibre fascinant que sap retratar un món d'una actualitat
absoluta, amb uns protagonistes mancats d'orígens i de referents
i sempre en conflicte entre l'horitzó d'expectatives i la realitat.
Isabel-Clara Simó sempre que ha vingut a Ribes ens ha recordat
el seu amic periodista Eugeni Molero i Pujós.

MÀRIUS SERRA
Pàgines: 341 - Mides: 15,5 X 23,5
EDITORIAL PLANETA
Enquadernació: Tapa dura amb sobrecoberta
Col·lecció: "Ramon Llull Narrativa", 100
Any d'edició: 2006
El 1856 Robert Houdin, pare de la prestidigitació
moderna, viatja a Algèria enviat pel govern francès. Es tracta de
demostrar la primacia de la raó il·lustrada mitjançant la pràctica
científica de la màgia.
Al Fòrum 2004 un mag català fascinat per Houdin presenta un truc
amb un armari que havia estat del francès. Un immigrant magrebí hi
entra i en surt convertit en un català com cal: parla amb accent
d'Osona, se sap Els Segadors, té una visa de La Caixa i el carnet de
soci del Barça. Després desapareix.
L'espectacle és un gran èxit, però les contínues desaparicions
d'immigrants provoquen alarma social. Les respostes són a l'interior del
Gran Casino de Barcelona. En aquest espai circular un expresidiari
lletraferit i un llibreter maldaran per descobrir quins mètodes utilitza
l'ambiciós mag per guanyar-se la voluntat de tothom.
Màrius Serra, que té bons amics a Ribes, aconsegueix lligar el món
enigmàtic del joc amb la farsa flagrant d'alguns comportaments públics,
per conduir-nos cap a un desenllaç inesperat, a l'alçada d'aquesta
brillant paròdia de la societat en què vivim a primers del segle XXI.

L'HOME DEL SAC

MANUAL PER LLIGAR

Il·lustracions de Tha

136 pàg. 15,5 x 23,5 cm
Columna Edicions S.A.
Sàtira, humor i paròdies. Català

JOSEP M. JOVÉ

Pàgines: 40 - Mides: 25 X
35 EDITORIAL LA GALERA
Enquadernació:
Cartoné
Col·lecció: "Àlbums il·lustrats", 35 Any d'edició:
2006
Tot comença quan un nen veu una cosa sospitosa: un home vell i esquerp, posa, de tant
en tant, un sac davant del portal de la seva
casa, un casalot mig abandonat i inòspit.
En la imaginació del nen es desvetllen els
més obscurs temors i els fa saber a l'àvia.
Aquesta comparteix els somnis del nen i l'ajuda a descobrir què hi ha darrere tota
aquesta història del sac...
OBRA GUARDONADA AMB EL PREMI
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU A PARTIR
DE 8 ANYS

JORDI DIAZ

Què has de fer per atraure l'atenció d'aquella persona que et
posa a mil? Què no has de fer per evitar que se't vegi el llautó?
Quin és el millor pla d'atac en entorns tan diferents com la
discoteca, el parc, la platja o els transports públics? Aquest
divertidíssim manual ha estat pensat per a nois i noies de qualsevol edat que volen
menjar-se el món i passar-ho d'allò més bé sense gaires manies. Per obtenir el
carnet de seduir que et donarà via lliure a totes les autopistes de l'amor, amb aquest
llibre aprendràs coses tan diverses com les noves espècies masculines -dels
metrosexuals als homes alfa, passant pels bobos i els übersexuals-, una anàlisi de
la química femenina, i centenars d'idees originals per lligar a tort i a dret. Tens a les
mans un curs de seducció a l'abast de tothom, perquè amb una mica d'estratègia i
una mica d'humor multipliquis el teu atractiu personal. Inclou entre molts altres
temes: .Com entendre els misteriosos senyals que t'envia el sexe contrari. .Trucs
per passar el càsting de la seducció. .Consells per trencar el gel sense quedar-se
glaçat. .El que l'altre mai hauria de saber de tu. .Solucions genials per a situacions
d'emergència. l que tot lligon / lligona hauria de fer abans de morir.
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El bon menjar
per Pepita Rosell
(la “petita” de Ca l’Eriço)
Ingredients per a 8 persones:
Un pollastre de pagès de 3 quilos
desossat per la esquena i sencer
Carn picada de vedella
Carn picada de porc
Bacó
2 ous cuits i 1 ou cru
Prunes, pinyons i orellons
Xampinyons
Sal i pebre
All i julivert
Una mica de llard
1 copeta de conyac
Brou de pollastre o carn

Pollastre de
pagès farcit
Preparació:

Posarem en un bol gran la carn picada de porc i de vedella i la barrejarem amb l'all i julivert ben picat com si anéssim a
fer la pilota del caldo. Desprès li afegirem els xampinyons tallats amb dos o quatre trossos i els ous durs tallats de igual
manera. Una vegada estigui tot això ben barrejat li afegirem les prunes, els orellons i els pinyons. Per acabar de lligarho bé batrem el ou cru i ho remenarem tot junt perquè el ou ens ho qualli tot dins del forn.
Per altre banda agafarem el pollastre i l'obrirem bé per tal de anar omplint-lo, i intentar farcir tots els racons del mateix.
Una vegada ple el cosirem amb més o menys gràcia (això es qüestió de la traça de cadascú).
Per acabar el lligarem recollint-li les cuixes i les ales, el salpebrerem, l'untarem amb el llard i cap al forn.
El forn l'haurem precalentat prèviament.
Un cop dins anirem, afegint-li la copeta de conyac i desprès el brou de pollastre per tal de que no ens quedi sec en cap
moment de la cocció.
Tenint en compte que el pollastre pesava 3 quilos, després de desossar-lo quedarà en uns 2 quilos. Per això tindrem que
contar que necessitarem 1 hora per quilo de forn, o sigui aproximadament dues hores en total.
Bon profit
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PROPERA OBERTURA

N O V E S I N S TA L . L A C I O N S

FIRSTOP

T E C N O A U TO M I G U E L A N G E L S . L .
Pol. Industrial Les Salines
c/ Vallespir, s/n nave 17 - 18
Tel. 93 895 40 38
08880 Cubelles - Barcelona
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E S T I L S

U R B A N

T E N D È N C I E S L L O N G U E R A S P R I M AV E R A - E S T I U 2 0 0 6
Són els etils URBAN Llongueras, més que una proposta, una invitació a
gaudir de la individualitat de cada dona, de la irrepetible i única màgia
del propi cabell.
Els colors es mimetitzen als cabells, convertits en mescles de rossos daurats
amb coral, clars i cendres, vitals i poderosos però alhora naturals.
Els estils URBAN aposten clarament pel moviment, allunyant-se de cabells
estàtics i rígids; per la varietat de volums, textures, mides i colors;
Aquesta temporada, Llongueras aconsegueix que la dona gaudeixi del
seu estil a l'aire... lliure.
A Fontan-Ruby també hi trobaràs un nou producte
i tractament revolucionari: l'allisat permanent
japonès. Té una durada de sis mesos o més,
segons la mida i la qualitat del cabell.
Prepara el teu cabell per aquest estiu amb el
nou tractament japonès de hidratació,
volum i brillo amb uns resultats increïbles i... sedueix aquest estiu.
Pep Ventura, 67 Tet. 93 896 31 50
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fontanruby@yahoo.es

08810 Sant Pere de Ribes
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Per Josep-Lluís Palacios

Un cafè de la
plaça del Centre
Fa cent anys la plaça del Centre eren la "plaça" i el
centre de Ribes. La plaça de la Vila no existia perquè
encara hi havia edificacions a la part central i la futura
plaça Marcer no estava urbanitzada fins dècades més
tard. La plaça del Centre era l'espai de reunions i de
festes i el transport sortia d'allà així com era la seu de
dos populars establiments: ca la Paula i el "Cafeti", tal
com era conegut aleshores.
Avui la plaça del Centre és on hi ha establiments com
els Queviures ca la Margarita, el centre de podologia i
ortopèdia, drogueria Versailles, restaurant Els Arcs,
Toli (interiorisme) i s'acaba amb can Manel que ja
inicia el carrer del Pi. I ho explico així perquè molt
sovint em trobo conductors que travessen la plaça del
Centre i em pregunten aquesta adreça i gairebé ni
s'ho creuen i et vénen ganes d'explicar una història.
Però ja tenim L'Altaveu al carrer.

Façana de caire modernista de ca la Brígida a la plaça del Centre que
ha estat cafè, botiga de queviures i fins ara merceria (foto: S.P.A.C.)

Ca la Brígida, edifici modernista

Un grup de joves ribetans berenant a la font d’en Zidro fa més de seixanta
anys, entre als quals hi ha Àngela Rovira i Àngela Cuadras.

Ca la Brígida, com coneixem ara la casa, formava part de la
zona, és un edifici modernista. El seu arquitecte va ser
Josep Font i Gumà (1859-1922) autor d'obres a Barcelona,
Vilanova, Sitges i altres a Ribes com poden ser l'antiga
fàbrica Pirelli o la font, (en record de l'inici de l'aigua corrent
al poble, l'any 1906, tot i que va trigar bastants anys en
arribar a tot el municipi) de la plaça de la Font.
El bar que hi havia a ca la Brígida estava situat a la part
baixa, també al primer pis i a la terrassa que comunica amb
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La seva dona portava el bar i la botiga. Hi havia gairebé de
tot. Fesoletes i patates mesurades amb balances de coure,
venia moltes espardenyes, la merceria, bar i també diaris
després de la guerra. Era l'entrada del cafè. Un cafè molt
bo, que encara es recordat, elaborat amb una màquina d'un
mànec sol.
Un dia Magí Capdet i tots els altres ribetans van tornar de
Melilla. Es va posar a treballar en la construcció del pont de
can Coll, però allà va tenir un accident de treball que va
acabar amb la seva vida.

Escoles i hospitals que no s’obliden

L’any 1962 Ribes va quedar ple de neu. Ho podem comprovar en aquesta
imatge de la plaça de l’Esglèsia de la qual va gaudir l’aleshores jove
Brígida Duran (foto: Jaume Gómez i Puig).

el carrer de Monescal, que avui tothom coneixem com
carrer de sant Isidre. En alguna ocasió, abans de la guerra,
al pati es va fer ball desenfrenat, però no s'ha aclarit si és
que fou quan el Local va estar tancat.
Els primers de la família que varen viure a la casa
modernista i s'encarregaren del negoci foren Brígida Font
Marcer i el seu home, Magí Capdet, de can Pau de la Gralla
al carrer del Calvari, que molt aviat se'n va anar a treballar
de paleta a Melilla, junt amb altres ribetans. Allà va adquirir
experiència en la construcció de cases modernistes.
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Havien tingut dos fills: Rossend i Antònia. Rossend Capdet
Font es va casar molt aviat amb Àngela Rovira Massó que
havia nascut a Puigmoltó. L'Àngela era de la generació que
havia rebut l'ensenyament
en
català i no ho va
perdre mai. A partir del 39 ja no es
va aprendre més
català a l'escola
fins l'arribada de la
democràcia.
L'Angeleta, durant
la guerra, va treballar d'infermera
a l'Hospital de
Solers i sempre
els explicava històries de túnels
que es comunicaven i que havien
trobat.
El "cafetí" el portava amb un germà
de l'àvia. També L’entrada al ball de gala del Bell-lloc de Brígida
Duran i el seu germà Rafael Duran.
feien menjar i hi
havia jocs. En acabar la guerra van haver de lliurar tots els

Sardà a Barcelona -un mestreamb una vida per explicar: va
ser un instructor a l'església durant la guerra- i el recader
Duran esperava la redacció de la resposta. Tot un món. Ara
són coses d'ADSL o SW-088, per exemple. Els paquets
grossos ja no els portava. Quan ja van haver-hi camions de
transport ells ja no va tenir tanta feina i es va dedicar a
donar suport a la merceria.

Ni televisio, ni soroll, però ara la merceria
El temps va anar passant i es va arribar als anys seixanta.
Al bar encara no tenien televisió. No se sentia res més que
la ràdio i moltes vegades s'escoltava en silenci. Tot el bar ho
feia, com passa ara en altres països que no tenen l'última
innovació tecnològica. El bar modernista que havia estat
testimoni de part de la nostra vida, el "cafetí", tancava les
portes.

Imatge de mitjans del anys 50 del poble natal de Avelino Pérez, Acehuche
(Cáceres). És la festa de Sant Sebastià i se celebren actes populars i religiosos, però l’origen de la festa és ben desconegut. Es poden veure
homes amb símbols relacionats amb la fertilitat i la primavera: vestits de
pell i branques d’olivera. En aquesta fotografia veiem a Avelino Pérez, a
l’esquerra de la imatge junt amb la seva mare i germana.

diners estalviats durant la República. Tot ho van perdre.
Un dia Rossend Capdet va anar a Sitges a una inauguració
i després van llogar un patí a la platja i es varen banyar. Un
company d'ells es va morir i els va afectar profundament a
tots. Ell ja no va poder fer de soldat i a principis dels
quaranta va morir. La seva dona va quedar-se sempre més
amb la família del seu home.

Quant hi havia recaders
La seva germana, Antònia, va casar-se amb Josep Duran
Juliachs que aleshores vivia a Barcelona tot i que la seva
família paterna venia de Sitges i la de la mare era de Ribes.
Va treballar de recader i primer ho va iniciar amb les
farmàcies. No tenia vehicle propi però portava als
establiments els medicaments que cada dia necessitaven
des de Barcelona fins a Sitges utilitzant el transport públic,
en tren o en el cotxe de línia d'en Bartrets. Eren els
recaders d'abans. També portava paquets a can Panxo o
cartes urgents. A vegades portava una carta del mestre

Ara només
hi havia l'establiment de
merceria ca
la Brígida,
que també
tancarà les
portes. La
B r í g i d a
D u r a n
Capdet es
va
casar
amb Avelino
Pérez, que
sempre me'l
trobo amb el
seu tricicle
blanc
per
carrers
i
places de
Ribes, que
no necessàriament ha
de ser la
plaça
del
Centre.

Avelino Pérez, segon per l’esquerra, amb amics de
Vilanova i el seu germà Rosendo Pérez, a la dreta de la
fotografia (que mai han oblidat els seus amics i familiars),
en una imatge dels anys seixanta.
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SALUT BUCODENTAL
Com evitar la càries en els infants?
En els infants, la detecció de càries inicials, les teràpies
preventives com l'aplicació de fluor o l'aplicació de segellats
dentals són menys costoses i menys traumàtiques que els
tractaments més invasius que es fan quan les dents ja han
sofert danys més irreversibles.
Però hem de tenir present que vuit de cada deu infants a
Catalunya pateixen càries. La seva formació és deguda a
tres factors ben definits:

La neteja diària, amb raspall de dents i fil dental, és essencial per mantenir les peces dentals i les genives amb bona
salut.
La millor tècnica per raspallar bé les dents és fer-ho amb
petits moviments circulars passant el raspall per totes les
cares de la dent. Cal tenir molta cura a la zona on la dent
s'ajunta amb la geniva, ja que és el lloc on habitualment es
diposita la placa bacteriana. Un bon raspallat dura aproximadament uns tres minuts.
També convé familiaritzar-se amb l'ús del fil dental ja que facilita l'eliminació de la placa bacteriana de l'espai interdental.
Cal tallar-ne un tros d'uns 40 cm. de longitud i enrotllar-lo
entre els dits del mig de cada mà, tot deixant-ne un tros
suficient per passar-lo entre les dents. D'aquesta manera,
podem eliminar les restes que hi queden. El fil dental no
s'aconsella en nens petits, però si a partir de l'adolescència.
Com podem mantenir més sanes les nostres dents i genives?
Raspalleu-vos les dents al matí, al vespre i també després
de cada menjada.
Mantingueu una alimentació variada i rica, però tenint en
compte que els aliments amb molt de sucre faciliten l'aparició de càries, ja que són transformats pels bacteris en àcids
que erosionen l'esmalt de la dent.
No fumeu.
No utilitzeu escuradents ni burxeu les dents amb cap estri,
perquè només aconseguireu fer-les malbé.
Si utilitzeu pròtesis dentals sigueu escrupolosos en la seva neteja.
Per mantenir una boca sana és recomana consultar l'odontòleg almenys un cop l'any, o més sovint si aquest ens ho
indica. Per exemple, detectar la gingivitis a temps evita mals
més greus i estalvia diners.
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- La manca d'higiene bucal que facilita la presència de
bactèries a la boca.
- La susceptibilitat de les mateixes dents.
- L'excés de dolços.
Si aconseguim aturar la formació evitarem que els petits tinguin:
- Dolors i molèsties innecessàries.
- Problemes de masticació i en conseqüència de nutrició
- Pèrdues de peces que després poden comportar malposicions.
Per això hem de vetllar perquè, diàriament, els nens es raspallin les dents amb un dentifrici fluorat per tal d'evitar la
proliferació de bactèries, vigilar els consum de dolços,
especialment entre els àpats i a partir dels 6 anys augmentar la resistència de l'esmalt dental amb glopeigs de solucions fluorades.
És important dir que l'exemple dels pares és decisiu perquè
els infants adoptin els hàbits adients.
Com a guia orientativa, és interessant tenir en compte
aquests consells:
0-8 mesos. Evitar l'addició innecessària de sucre o mel en
el biberó o xumet.
7 mesos. Moment en el qual haurien d'aparèixer les primeres dents.
12 - 15 mesos. Si encara no han paregut les primeres dents
temporals o de llet cal consultar l'odontòleg.
2 anys. Iniciar la utilització del raspall de dents. Evitar el
biberó o xumet. Primer control odontològic.
6 anys. Edat en la qual apareixen els primers queixals definitius. Iniciar els glopeigs amb solucions fluorades.
8 - 10 anys. Vigilar les malposicions de la dentició.
12 - 14 anys. Ja hauria d'estar completada tota la dentició
permanent (28 peces)
Als 18 anys aprox. Haurien de sortir els queixals del seny.
(Definitives 32 peces)

OBESITAT I
DIETA PROTEINADA
En els preceptes mèdics actuals hi ha consens en que
l'obesitat i el sobrepes fan que l'ésser humà obtingui
una disminució en la qualitat i quantitat de vida. També
està demostrat, que aquesta malaltia crònica (obesitat)
comporta una despesa sanitària molt important degut a
la manifestació de les patologies associades,
principalment la cardiovascular (infarts de miocardi i
embòlies)
La dieta proteinada, ve a ocupar un lloc molt important
en el tractament d'aquesta patologia. En molts fòrums
científics especialitzats gaudeix d'un gran estima pel
seus efectes espectaculars sobre la disminució de pes
a costa del greix corporal en excés, així com per a
l'eliminació paral·lela de la sensació de gana i el
benestar general durant el tractament. Es tracta
d'aportar proteïnes purificades, es a dir, sense els
components greixosos ni de sucres de la dieta habitual
i mantenint la quantitat proteica de la dieta normal,
provocant en l'organisme un consum dels greixos
acumulats principalment en l'abdomen, així com en
altres zones de l'organisme, essent així també molt útil
en la cel·lulitis i flacciditat femenina i sempre, per
suposat , controlat per un professional expert que ens
faci una exploració mèdica prèvia i descarti qualsevol
patologia associada que arribes a contraindicar
aquesta utilització dietètica.
En definitiva, la dieta proteinada és una eina molt
valuosa per perdre pes d'una manera segura, que a
més a més ens manté la massa muscular i només ens
elimina el greix en excés. Es per això, que la seva
trajectòria des de fa més de 20 anys, fos iniciada en la
medicina esportiva.
Dr. M. Nieto - Núm. Col·legiat 20.428
Vice-president de l'"Asociación Española de la Dieta
Proteinada (AMEDPRO)"
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Servei d’ocupació

Una bona iniciativa!!
Hola !! Som " S.O.S.", la classe de 6è de la Riera de Ribes.
Aquest any fem el viatge de fi de curs i hem triat anar a
FUTUROSCOPE (França). Aquest viatge surt una mica
més car del pressupost i una de les idees que hem tingut
per recaptar diners, juntament amb els nostres pares, ha
estat organitzar un concert d'un grup musical conegut.
Gràcies a un pare de la classe, hem pogut contractar a
Macedònia, un grup de 5 noies que ens presentaran el seu
nou disc: Sakam te. L'organització d'aquest concert ha
estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada de
molts dels comerços, entitats i empreses del poble i de la
comarca del Garraf. Aprofitem per agrair-vos la vostra
col·laboració.
El concert es farà el dia 22 d'Abril del 2006 a les 19:00 h.
a la Nau del GER, al carrer del Pi núm. 25. Les entrades ja
les podeu trobar a la venda en la pàgina web
www.telentrada.com de la Caixa de Catalunya. El preu és
de 8 € en venda anticipada i 10 € el mateix dia del concert.
Us esperem!!!!

c l i c s

Aquest servei ofereix la possibilitat a les empreses de
trobar a personal per aquells llocs de treball que necessitin
cobrir, així com a totes aquelles persones que estiguin a
l'atur i que busquin una feina, o bé estiguin en actiu i que
cerquin una millora professional.
Es un espai que ofereix informació sobre qualsevol tema
d'ocupació:

Per a usuaris...
o
o
o
o
o
o

Recerca activa de feina
Orientació professional
Borsa de Treball
Taulell d'anuncis d'ofertes de feina
Informació d'oferta formativa
Per crear el teu propi negoci...

Per a empreses...
o
o

Recerca i selecció de personal
Assessorament en matèria laboral

La seva finalitat és donar una bona orientació laboral i a
més actuar com a intermediari entre les ofertes i les
demandes de feina que puguin existir al Municipi, de
forma totalment gratuïta.
Per tots aquells que desitgin beneficiar-se d'aquest servei
només cal contactar, sol.licitant cita prèvia amb la tècnica al :
CPEF Can Puig 93 896 32 44
Major, 110 (Sant Pere de Ribes)
cpef@pereribes.diba.es
Fax 93 896 32 77
www.santpereribes.org

6è Riera de Ribes S.O.S
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OAC Oficina Atenció Ciutadana 902 076 760
Plaça vinya Petaca, 1 (Les Roquetes)
www.santperderibes.org
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Un poema i una rosa
Aquest poema de Ma. Antònia Salvá descriu perfectament
el significat i el sentiment que té la rosa en la nostra
tradició i en la diada de Sant Jordi.
La tradició catalana de regalar roses per Sant Jordi neix a la
fira dels enamorats de Barcelona. L'any 1456 les Corts
Catalanes van instituir com a Patró de Catalunya Sant Jordi.
A l'escut de Sant Jordi, la creu revela la seva fe cristiana i
recorda les creuades; el drac encarna el mal i representa el
dimoni. Sant Jordi és la representació d'un cavaller cristià i
el cavall blanc és la puresa i la heroïcitat. El nom prové del
grec "Gea i Ergon" i significa "el que treballa la terra".
És patró de molts llocs i es un sant universal: Anglaterra,
Aragó, Portugal, Gènova, Grècia, Lituania, Rússia,
Geòrgia, i com no, Catalunya.
Qui era Sant Jordi? Era un tribú militar de Dioceleciano,
nascut a Capadòcia, que va morir martiritzat degut a la
seva fe, l'any 303, a Nicomèdia.
La rosa vermella de Sant Jordi significa passió, les
espines són el dolor que genera l'amor, l'espiga és
renéixer i la llum i la senyera és la catalanitat del dia.

c l i c s

Sant Jordi, Santa Diada,
del passat i l'avenir,
Fe i Pàtria nostrada
del meu cor fas sobreeixir.
Oh la vella matinada!
Quina joia de collir
una rosa perlejada
una rosa a mig obrir!
Poema "La rosa" de Ma. Antònia Salvá (1869-958)

COLECCIÓN ‘06

Albert
Flors Ribes

c/ Lluis Companys, 57

PRIMAVERA
VERANO
-

Te l . 9 3 8 9 6 4 6 1 6

ROPA Y
CALZADO
-

Sant Pere de Ribes
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CUNTINUEM TERCERS
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El passat dia 1 de abril es va celebrar al
camp del Vendrell el tercer partit del
Campionat de Catalunya 2a divisió. El
nostre equip va assolir el quart millor
www.golfmontgros.com
resultat i continua en tercera posició
en la classificació general. Tots els jugadors van jugar a un
bon nivell, destacant la targeta de J.A. Ramirez amb 56 cops,
el pròxim partit serà el dia 8 de maig al camp del Vallès
(Terrassa) esperem fer un bon resultat i continua en la lluita
per pujar a 1a divisió. Informem a tothom que està oberta la inscripció de socis del club.
J. Ramon Garrido

Partit de veterans del Ribes Club Patí
El passat diumenge 19/03/06 dia de sant Josep a 2/4 d’una al pavelló de Ribes es va fer el partit de
veterans del Ribes Club Patí que organitza trimestralment.
Hi van participar 25 jugadors de diferents edats, on va destacar el bon nivell i estat físic dels
jugadors, i la molt bona actuació dels porters.
Tal com indica el marcador, va haver màxima igualtat
fins al final del partit.
Va haver bastanta afluència de públic i grans recordatoris entre els
exjugadors i delegats de vells moments del passat.
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F A R R A I A C C I Ó , H I V E R N A G I TA T
Cada època de l'any invita a practicar unes certes activitats a la muntanya i amb l'arribada
de l'hivern, tot i que les llars de foc i la calefacció conviden a quedar-se a casa, la secció
d'aventura de Els Xulius - CSR enceta un seguit d'activitats amb la neu com a principal atracció.
És el moment de deixar la farra aparcada fins a l'estiu i passar directament a l'acció.

A

mb aquesta consigna i amb les abundants nevades que han
caigut aquesta temporada, Farra i Acció va començar l'hivern el 17
de desembre a la Vall de Núria, al Ripollès, per pujar un dels cims
més emblemàtics de la nostra geografia, el Puigmal. La bellesa de
l'ascensió al cim de 2.913 metres i el dia clar que va acompanyar
els muntanyencs, van fer que aquesta primera sortida fos molt
agraïda, tot i el fred a dalt del cim.
La següent cita va ser a el 21 de gener i l'activitat escollida fou
l'ascensió al Pic de la Dona de 2.704 metres, situat a la comarca del
Ripollès. L'inici de l'ascensió es feia des de l'aparcament de l'estació
d'esquí de Vallter 2000 de bon matí (els esquiadors encara no
havien arribat) i cadascú amb el seu equipament: raquetes de neu
o grampons o esquís de muntanya. N'hi havia per a tots els gustos.
I amb les piles carregades i amb l'entrada del més de febrer, Farra i
Acció es va desplaçar cap a la Cerdanya per realitzar una sortida
amb raquetes de neu. Les ganes eren moltes però finalment, i degut
a les males previsions, es va optar per fer un petit recorregut al voltant de Tosses. No va ser una sortida amb un gran desgast físic, però
sí que va servir per descobrir i tastar la bona cuina d'aquella zona.
Aquest any tampoc ha faltat el campament d'hivern amb la
construcció d'iglús que va tenir lloc a principis de febrer. Enguany
s'estrenava una nova ubicació després que en anys anteriors
s'hagués fet a Coll de Pal, la Molina o la Vall de Núria. El matí de
dissabte es va dedicar a la construcció de dos iglús que havien
d'acollir els 6 membres de l'entitat que hi van prendre part. La
construcció va ser lenta i feixuga, tot i la gran quantitat de neu que
hi havia, a causa de la mala qualitat que aquesta presentava (era

Els Xulius CSR

neu caiguda recentment, molt poc compactada, que dificultava la
construcció dels blocs amb què es va edificant l'iglú) i quasi bé
sempre sota una lleu nevada que anunciava el canvi de temps
previst pels meteoròlegs. Un temporal que va arribar després de
dinar i ja no va donar cap treva als muntanyencs que van decidir
tornar a Ribes sense fer nit als iglús i deixant per un altre dia la
travessa amb raquetes de neu que s'havia de realitzar l'endemà
diumenge.
Tornant amb les caminades la següent cita va ser l'ascensió del
Cim de la Carabassa durant el primer cap de setmana d'abril.
Aquest està situat a la Cerdanya, amb una alçada de 2737 m.
S'iniciava la sortida des de el Pla de Campllong, just sortint de
Meranges. Poc després, començava la pujada endinsant-se en el
bosc pel lloc on es veiés més fàcil, i així fins arribar a la carena.
D'allí fins al cim només va faltar seguir la llarga carena en direcció nord, guanyant els successius lloms fins a l'objectiu.
Enguany la secció ha preparat totes aquestes sortides fins arribar
a la culminació, que es farà al mes de juny, de l'ascens a un 4000
als Alps. Després de valorar les diferents propostes, s'ha optat per
un pic fàcil i proper, tenint en compte que es necessiten 4 o més
dies i les dates per fer-ho no són les del període de vacances.
L'opció escollida finalment serà el Dome de Neige de 4.015m, a
la zona del Massís dels Ecrins, als Alps francesos. Aquesta és
una proposta que estava pendent des de la temporada passada
en què Farra i Acció va complir els seus 10 primers anys d'activitats i volia celebrar-ho amb un fita important com aquesta.
L'experiència de ben segur que valdrà la pena.
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Casa de la Vila
E l R e g i d o r d ’ e s p o r ts p r e s e n ta e l c a l e n d a r i d ’ o b r e s
Dimarts, 14 de març va tenir lloc en el saló de plens de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes una reunió entre el
Regidor d’Esports de Ribes, Manel Ojeda i les entitats esportives de la població. Concretament van assistir-hi
representants del Club Deportiu Ribes, Club Bàsquet Ribes, Club Tennis Ribes, Ribes Club Patí, Club Patinatge
Artístic Ribes, Societat de Caçadors, Gym Ribes, Club Esportiu Valles Altos i la recentment creada Club de golf
Montgròs.

Notícies

El Regidor va presentar a les entitats el nou Director de l’Àrea de Serveis a les Persones i va llegir un seguit de
petits treballs i millores de manteniment fetes principalment en el pavelló i en el camp de futbol i va demanar la
valoració per part de les entitats afectades.
Posteriorment el Regidor va posar sobre la taula les obres que es realitzaran a les instal·lacions esportives, consistents principalment en la millora de les pistes poliesportives del Bosc de Plaça, l’aprofitament del nou espai
multidisciplinar que es situarà al pati de Can Puig també per fer activitat esportiva i d’entitats, la construcció d’unes pistes exteriors, una d’elles coberta, al pati de la nova escola de Ribes i la construcció d’un camp de futbol7 a la zona de l’antic aparcament del camp de futbol Bosc de Plaça de Ribes, demanda històrica ja que el
CD.Ribes porta realitzant-la des de l’any 1995.
Ojeda es va comprometre davant les entitats a finalitzar les obres de les pistes del Bosc de Plaça, espai multidisciplinar de Can Puig i el camp de futbol-7 abans de la finalització de l’actual any.

La Generalit at finança la Rambla del Garraf amb 900.000 euros.
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal, il'alcalde de Sant Pere de Ribes,
Josep Antoni Blanco, han signat avui unconveni de
col·laboració per a finalitzar l'execució de la Rambla
del Garraf, que correspon al condicionament de l'antiga
carretera C-246 i quesignificarà una inversió conjunta
per un import total d'1,87 M. EUR.
La Rambla té una longitud total de 1.930 metres i una
amplada de 36 metres.
La
primera
fase de les
obres, que es
troba a punt
de finalitzar,
va
comptar
amb el cofinançament
dels
fons
europeus
FEDER.
L'acord signat avui permetrà l'execució i el finançament de la segona i tercera fases, amb una longitud
conjunta de 1.100 metres, des de la rotondad'accés al
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nucli antic de Vilanoveta fins a la rotonda d'accés a la
carretera BV-2113 i a la C-32. En total, el cost
d'aquestes fases pendents és d'1,87 MEUR.
Les obres previstes inclouen els moviments de terres, el
sanejament, la pavimentació, l'enllumenat públic, les
xarxes de serveis, l'ajardinament ila instal·lació de
mobiliari urbà corresponent a la banda sud de l'eix de
la calçada, amb una amplada de 18 metres.
Per a dur a terme aquestes
feines, l'Ajuntament de
Sant Pere de Ribes redactarà els projectes d'urbanització i realitzarà l'adjudicació ilicitació de les obres.
De la seva banda, el DPTOP
finançarà el 50% de l'import
d'adjudicació, fins a un
màxim de 900.000 euros.
Aquesta aportació es distribuirà en anualitats de fins a
300.000 euros entre aquest
any i el 2008.

CA L E N D A R I D ' A C T I V I T A T S
SANT PERE DE RIBES
2006
abril i maig
INFORMACIÓ DE LES
ACTIVITATS

HORARIS OFICINA DE TURISME
De dimarts a diumenges i festius
de 9 a 14.00 hores
Dissabtes
de 9 a 14 i de 16.30 a 19.30 hores

Es tracta itineraris guiats
a peu per passar una
estona
agradable
i
descobrir els diferents
potencials que ofereix el
territori de Sant Pere de
Ribes !

Tel. 93 896 28 57
p.garraf.ciribes@diba.es

PUNT DE TROBADA :
OFICINA DE TURISME DE SANT PERE DE RIBES

Sota-ribes s/n tel 93 896 28 57 p.garraf.ciribes@diba.es).
HORARI : 11 hores.
DURADA: La durada serà d'entre una hora i mitja i dues hores,
excepte les rutes comentades de muntanya del mes d'abril que tindran una
durada superior (2,5 h. aprox.)

RECOMANACIONS: El nivell de dificultat dels recorreguts és baix.

Cal portar calçat adequat per caminar per la muntanya, aigua i roba d'abric
segons l'estació de l'any que sigui.
Cas que el temps no permeti fer l'activitat en bones condicions, aquesta serà
suspesa.

ABRIL

Diumenge 16: Font de Can Zidro
Dissabte 22: Font de Can Zidro
Dissabte 29: La Vinya i el seu paisatge

MAIG

Diumenge 7: La Vinya i el seu paisatge
Dissabte 13: Ruta dels Americanos
Diumenge 21: Ruta dels Americanos
Dissabte 27: Ruta del rastrejador
(Ruta infantil)

PREU: 3,50 euros.

Descompte de 10 % per als infants fins
10 anys , persones majors de 65 anys,
i als membres del Cercle d'Amics dels
Parcs Naturals.

Anuncia’t 93 896 41 72
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Agenda
BIBLIOTECA
MANUEL DE PEDROLO

Biblioteca Manuel de Pedrolo
Adreça: Pl. Poeta Maria Mercè Marçal, 1 - 93 896 40 20 - 08810 Sant Pere de Ribes
Correu electrònic: 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. - Dissabte de 10:00 a 14:00 h.

ABRIL
Exposició "Tunísia vista per un sitgetà"
fotografies de Josep Ma. Jornet
Del 5 al 21 d'abril
Inauguració dimecres 5 d'abril, a les 19:30 hores
Exposició "La nueva cara de Europa"
Organitza: Patronat Català Pro Europa
Del 18 al 29 d'abril (al vestíbul de la biblioteca)
Exposició IX Concurs de Pintura Ràpida
Sant Jordi 2006
Del 22 d'abril al 26 de maig
Dimecres 19 d'abril, a les 19:30 hores:
Conferència "20 anys a la UE"
a càrrec del Sr. Manel Camós, director de representació de la

Comissió Europea a Barcelona.
Organitza: Patronat Català Pro Europa
Dissabte 22 d'abril, a partir de les 9 hores:
IX Concurs de Pintura Ràpida Sant Jordi 2006
Demaneu les bases
Dissabte 22 d'abril, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb la Jordina Biosca
El rei dels 3 regnats
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Divendres 28 d'abril, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de la Isabel Laso
La pell freda, d'Albert Sánchez Piñol

MAIG
Exposició IX Concurs de Pintura Ràpida Sant Jordi 2006
Fins al 26 de maig
Exposició Per a una escola i una societat inclusives
Del 29 de maig al 7 de juny
Organitza: Plataforma Ciutadana per a una Escola Inclusiva al
Garraf
Dissabte 6 de maig, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb la Núria Farrús
Contes d'aquí i de més enllà
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Dimecres 10 de maig, a les 18 hores:
Concurs de sidokus musicals, a càrrec de David Puertas
Per a nois i noies de 10 a 14 anys
Inscripcions prèvies. Places limitades
Divendres 12 de maig, a les 19 hores:
Conferència Qualitat de vida amb fibromiàlgia i síndrome de
la fatiga crònica, a càrrec de la Dra. Júlia Ferreras, especialista de la clínica del Dolor de l'Hospital Sant Camil
Organitza: Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de la Fatiga
Crònica del Garraf
Cicle de cine-fòrum La dona a través del cinema, a càrrec de Ma.
Piedad Espitia, llicenciada en Història i especialitzada en història
de les dones, amb la col.laboració de l'assagista Pepe Gutiérrez.
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* Divendres 19 de maig, a les 17 hores:
La pasión de Juana de Arco, 1928, dirigida per Carl Theodor
Dreyer
* Divendres 2 de juny, a les 17 hores:
Juana de Arco, 1942, dirigida per Victor Fleming
* Divendres 9 de juny, a les 18 hores:
El proceso de Juana de Arco, 1962, dirigida per Robert Bresson
* Divendres 16 de juny, a les 17 hores:
Juana de Arco. La mensajera, 1999, dirigida per Luc Besson
Dissabte 20 de maig, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb la Jordina Biosca
El Toomey dels elefants
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Dimecres 24 de maig, a les 19 hores:
Conversem amb...Mathew Tree
Acte de cloenda dels cursos de català per a adults
Col.labora: INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES (logo!)
Divendres 26 de maig, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de l'Antònia Santana
La ciutat del fum, de Vicenç Villatoro
Amb la participació de l'autor
ACTIVITAT DE TOT L'ANY LECTURA

IX CONCURS DE PINTURA SANT JORDI 2006

Bases:

1.Hi poden participar tots/es els/les artistes que ho desitgin
excepte aquell/a que hagi obtingut el primer premi en l'edició
anterior. Cada participant només pot presentar una obra.
2.La tècnica serà lliure i el tema haurà de tenir relació amb
la localitat i la seva rodalia. Les mides de les obres han de
ser com a mínim de 20 figura.
3.Els participants podran presentar-se el dissabte 22 d'abril
de 9 a 10 h per segellar les teles i la recepció de les obres
finalitzarà a les 13:30 hores del mateix dia.
4.Les teles pintades no podran estar signades per l'artista
en el moment de la recepció.
5.El repartiment de premis es farà a les 19 h del dissabte
22 d'abril de 2006 a la Biblioteca Manuel de Pedrolo.
6.Es recomana a tots el participants presentar-se a l'hora
del lliurament dels premis.

7.Composen el jurat persones competents en el món de les
arts: Sr. Lluís Amaré i Soler, Sr. Anselm Cabús i Torra i
Sr. Joan Marcer i Puig. La seva decisió serà inapel·lable.
8.Totes les obres premiades seran propietat dels seus
patrocinadors. Cada obra només podrà obtenir un sol premi.
9.Les obres s'exposaran a la sala polivalent de la biblioteca
Manuel del Pedrolo del 22 d'abril al 26 de maig de 2006.
10.Les obres es podran retirar en el termini màxim de dos
mesos a partir de la clausura de l'exposició presentant el
corresponent resguard. Les obres que no es retirin durant
el termini establert restaran en propietat de l'organització.
11.Es declina tota responsabilitat sobre les obres presentades
al concurs, no retirades en el termini establert.
12.La Comissió Organitzadora es reserva el dret de variar
aquestes bases si les circumstàncies les fessin inviables o
motius de força major ho aconsellessin.
13.El fet de participar en aquest concurs significa estar
d'acord amb aquestes bases.
14.L'Ajuntament i els diferents patrocinadors estan en
possessió dels drets d'autor per poder reproduir i editar les
obres premiades.

PREMIS

PREMI D'HONOR DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE
DE RIBES 1000 €
PREMI RIBES PISOS
600 €
PREMI RESTAURANT CAN LLOSES
600 €
PREMI FINCA MAS SOLERS
450 €
PREMI ASSEGURANCES LLORENÇ PRAT
300 €
PREMI CAIXA TARRAGONA
300 €
PREMI VALENTÍ VARO, S.A.
150 €
PREMI CAIXA SABADELL
100 €

sidokus 03
L'Altaveu, abril 2006

per David Puertas

Per resoldre un SIDOKU cal posar en cada
casella una nota musical (do, re, mi, fa, sol,
la, si), tenint en compte que les set notes
han d'aparèixer en cada columna, en cada
fila i en cada zona (una zona queda delimitada
per vores més gruixudes). Les notes que ja
estan posades són les pistes que t'ajuraran
a completar aquesta particular composició
musical. I encara et donem una altra pista:
si xiules les notes que hi ha a les caselles
més fosques (en ordre: d'esquerra a dreta i
de dalt a baix) sonaran els primers compassos
de la peça musical que s'indica al peu del
SIDOKU. Bona sort i bona música!

V isiteu el web www.sidokus.com

El gegant del Pi (Popular)
www.sidokus.com

