
REDACCIÓ. La Cobla Maricel amenitzarà la ballada de 
sardanes que el Grup Sardanista Tamborí ha programat 
per a diumenge vinent, a les dotze del migdia, a la plaça 
Llobregat. Aquesta és l’única que tindrà lloc al Garraf 
aquest cap de setmana. A més, és la tercera del programa 
d’enguany a la comarca, després de la de festa major de les 
Roquetes, el 13 de febrer passat, i de la inaugural de tempo-
rada, el dia 20 del mateix mes.L’Ajuntament aprofitarà 

les Jornades de Patrimoni i 
Història Local, que se cele-
braran a la Masia Can Puig 
els dies 18, 19 i 20 de març, 
per presentar el mapa del 
patrimoni del municipi, que 
recull 467 elements patrimo-
nials de Sant Pere de Ribes. 
No serà l’única primícia de 
la trobada, donat que també 
es projectarà l’audiovisual 
de memòria històrica local 
Recordis Ribes 1930-1950 i es 
donarà a conèixer l’estudi ar-
queològic complet del Castell 

de Ribes i el llibre que recull 
aquest treball, El Castell de Ri-
bes, un monument mil·lenari.

El mapa del patrimoni és 
el primer que es fa al muni-
cipi. Segons la regidora de 
Cultura, Bàrbara Scuderi, és 
un recull d’elements ma-
terials i immaterials en un 
document viu, que s’hau-
rà d’anar actualitzant.

L’altra aportació de les 
jornades serà l’audiovisual 
de memòria històrica cons-
truïda a partir del testimo-
niatge oral d’una vintena de 
veïns del municipi. El treball 

permet conèixer com era el 
municipi dels anys trenta als 
cinquanta del segle passat.

Per últim, es presentarà 
l’estudi arqueològic complet 
del Castell de Ribes. Els resul-
tats d’aquest treball s’han 
recollit en un llibre, publicat 
en conveni amb l’editorial El 
Cep i la Nansa.

Per començar a obrir 
boca, avui divendres, a les 
set del vespre, s’inaugurarà 
l’exposició El llegat local, que 
es podrà visitar a la Biblioteca 
Manuel de Pedrolo. La mos-
tra ofereix un recorregut 

històric patrimonial de Sant 
Pere de Ribes.

Els diferents treballs que 
es presentaran els dies 18 a 20 
de març han comptat amb la 
col·laboració de més de cent 
persones. El mapa del patri-
moni ha estat elaborat per la 
historiadora Marta Lloret, 
mentre que l’audiovisual 
Recordis Ribes 1930-1950 és 
obra de Magí Fortuny, Carles 
Miret i Miquel Obenza. L’es-
tudi sobre el castell l’han 
elaborat les arqueòlogues i 
historiadores Jordina Sales i 
Natàlia Salazar. 

Amb l’objectiu d’incre-
mentar les actituds cíviques 
i de responsabilitat de les per-
sones propietàries d’animals 
domèstics, especialment 
gats i gossos, l’Ajuntament 
ha finalitzat a primers d’any 
una acció informativa de 
recordatori i conscienciació 
demanant el compromís 
d’aquests per tal d’acomplir 
el que disposen les ordenan-
ces municipals sobre aquest 
tema i així fer del municipi 
un espai de convivència més 
agradable i respectuós amb 
l’entorn i les persones. 

La missiva, que s’ha en-
viat a gairebé 600 persones, 
també fa referència a l’obli-
gatorietat d’inscriure els 
animals domèstics al registre 
municipal i d’implantar-los 
un microxip d’identifica-
ció, així com la necessitat 
de mantenir i actualitzar les 
dades d’aquest cens, doncs es 
tracta d’una eina important 
de planificació dels recursos 
ciutadans per atendre correc-
tament els animals de com-
panyia. Per a més informació 
les persones interessades es 
poden adreçar a les OAC de 
l’Ajuntament.
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La Regidoria de Medi Am-
bient i el Consell Municipal 
de Medi Ambient organitzen 
un nou taller teòric i pràctic 
sobre conreu ecològic, a càr-
rec de l’expert en agricultu-
ra ecològica Mariano Bueno, 
amb l’objectiu de fomentar i 
difondre aquest tipus d’agri-
cultura. Aquesta activitat, 
gratuïta i adreçada tant als 
adjudicataris dels horts mu-
nicipals com a altres perso-
nes que els pugui interessar, 

es farà dimecres i dijous vi-
nent.

Durant els dos dies que 
durarà el taller, els assistents 
podran aprendre diverses tèc-
niques i aspectes relacionats 
amb el conreu de la terra i la 
seva explotació. Es parlarà de 
la fertilitat de la terra, mane-
res d’adobar-la, el manteni-
ment i planificació de l’hort 
i de diferents possibilitats a 
l’hora de conrear, entre d’al-
tres. Un curs similar es va fer 
a les Roquetes a l’octubre. 

REDACCIÓ. La Casa de Andalucía de la Comarca del Garraf 
celebrarà el Dia Instucional d’Andalusia diumenge vinent. 
La missa rociera a càrrec del cor Los Romeros del Garraf serà 
el primer dels actes d’aquesta festivitat, a les onze del matí, 
a la parròquia de Santa Eulàlia. A dos quarts d’una del mig-
dia, el cor i el quadre de ball de l’entitat actuaran al Centre 
Cívic L’Espai.


