
El Mercat del Cava va a més

L’organització va vendre 1.200 tiquets de degustació, el doble que l’any anterior YOL

REDACCIÓ. La Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes acull, 
fins al 27 de novembre vinent, l’exposició Llum i color a Sant 
Pere, de l’artista Montserrat Figueras Pàmies. La mostra, 
organitzada pels Serveis de Cultura de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes, s’inaugura avui divendres, a les set del 
vespre.

Exposició de Montserrat Figueres, a 
la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Breus

 La fira supera les xifres del 2009, amb 4.000 visitants

// REDACCIÓ

La segona edició del Mer-
cat del Cava, celebrada aquest 
cap de setmana passat a la 
plaça Llobregat, va aplegar 
més de 4.000 persones, supe-
rant amb escreix el nombre 
d’assistents de l’any passat. 
A més, es van vendre gairebé 
1.200 tiquets de degustació, 
doblant el nombre del 2009.

El Mercat del Cava és una 
fira protagonitzada per pro-
ductors de cava del territori 
que juntament amb l’oferta 
gastronòmica d’alguns res-
taurants del municipi i pro-
ductors agroalimentaris de 
la comarca han fet d’aques-
ta trobada anual un aparador 
d’èxit per a conèixer els   pro-
ductes de la terra. 

Aquesta f ira ha estat 
organitzada per la regido-
ria de Comerç i Turisme de 
l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes i la Comissió de Festes 
Populars de les Roquetes i va 
acollir diversos productors 
que han tingut l’oportunitat 
de promocionar i vendre els 
seus productes sense inter-
mediaris. 

Tot i que el temps es pre-
veia inestable, finalment 
la meteorologia no va fer la 
guitza i va propiciar la visita 
de molta gent. Durant tot el 
cap de setmana es van fer 
diverses activitats dirigides 
a nens i adults amb la ma-
teixa temàtica del cava i els 
productes de la terra, com el 
taller del mousse de cava.

Centre de menors amb nom ribetà

El sociòleg Antoni Inglés dóna nom al CRAE de Vilafranca DIARI

// REDACCIÓ

El sociòleg ribetà Antoni 
Inglés i Prats (1946-2009) do-
narà nom al centre residenci-
al d’atenció educativa (CRAE) 
que s’obrirà aquest mes de 
novembre a Vilafranca del 
Penedès. D’aquesta manera, 
es reconeix la tasca que, com 
a investigador en matèria de 
maltractaments infantils, va 
portar a terme durant molts 
anys.

Antoni Inglés, mort el 
5 de desembre del 2009, va 
ser president de l’Associació 
Catalana d’Infància Maltrac-
tada (ACIM). De fet, aquesta 
entitat, conjuntament amb 
la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA), li van retre un ho-
menatge el 22 d’octubre 
passat a l’Institut d’Estudis 
Catalans, a Barcelona.
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El festival PIPOP 
atrau 600 persones

// REDACCIÓ

Unes 600 persones van 
passar per la tercera edició 
del PIPOP, Ribes Independent 
Pop Festiva, que es va cele-
brar del 22 al 24 d’octubre 
passat. Segons han donat a 
conèixer els organitzadors, el 
certamen es consolida com 
una cita de referència del 
pop independent català. 
La trobada ha transcendit 
l’àmbit local i ha sabut 
organitzar l’esperit dels 

grups emergents, amb 
els noms consolidats de 
l’escena musical indepen-
dent catalana.

Segons ha informat el 
GER, entitat organitzadora, 
el festival ha estat un re-
flex fidel del moment àl-
gid que viu el gènere pop 
independent al nostre 
país. La trobada va comptar 
amb la participació de grups 
com Vanova, Pulpopop i Es-
túpida Erikah.

REDACCIÓ. El Síndic de Greuges visitarà Sant Pere de Ribes 
dijous vinent. En la seva estada al municipi, atendrà les 
persones que vulguin presentar les seves queixes contra 
l’Administració pública o contra les empreses que presten 
serveis d’interès general. La visita s’ha de concertar trucant 
al 900 124 124 o enviant un correu a sindic@sindic.cat. 

El Síndic de Greuges visita Sant Pere 
de Ribes aquest dijous vinent

Des que va començar a 
treballar com a sociòleg a la 
Generalitat durant els anys 
vuitanta en el Centre d’Estu-
dis Jurídics del Departament 
de Justícia, i durant tota la 
seva àmplia trajectòria labo-
ral, va optar per dedicar-se al 
món de la infància més desfa-
vorida i sempre va lluitar per 
no separar-se d’aquest àmbit 
de treball. De fet, des que es 
va crear la Direcció General 
d’Atenció a la Infància, va 
treballar-hi i la major part 
de la seva trajectòria laboral 
hi està vinculada.

A banda de presidir l’As-
sociació Catalana d’Infància 
Maltractada, que va presidir 
els anys 2007 i 2008, també 
va ser Jutge de Pau d’Olivella 
del 1997 al 1998. Va morir el 
5 de desembre després d’una 
llarga malaltia.

El CRAE Antoni Inglés 
oferirà 22 places residenci-
als d’acció educativa per a 
infants i adolescents sota 
tutela de la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència. El nou centre, de 
dues plantes, està situat a 
l’avinguda del Pla del Diable 
de Vilafranca del Penedès. 


