
Un total de 470 persones 
van participar en les Jornades 
de Patrimoni i Història Local, 
celebrades aquest cap de set-
mana passat a la Masia Can 
Puig. En el decurs d’aquesta 
trobada es van presentar el 
Mapa del Patrimoni de Sant 
Pere de Ribes, que conté 476 
elements inventariats, així 
com l’estudi sobre el castell 
de Ribes, del qual se n’ha 
editat un llibre, El castell de 
Ribes. Un monument mil·lenari, 
que es pot trobar a les llibre-
ries de la comarca. Amb tot, 
l’acte que més va atraure la 
curiositat de la gent va ser la 
presentació de l’audiovisual 
Recordis Ribes 1930-1950, que 
va omplir dos cops el teatre 
del Centre Parroquial.

Dels 476 elements inven-
tariats en el Mapa del Patri-
moni, el 70,5% pertany a pa-
trimoni immoble, que inclou 
edificis, conjunts i elements 
arquitectònics, jaciments ar-
queològics i obra civil. La res-
ta d’elements es reparteixen 

regidora de Cultura, Bàrba-
ra Scuderi; l’alcalde, Josep 
Antoni Blanco, i molts dels 
protagonistes del treball.

Per la seva banda, el tre-
ball sobre el castell de Ribes 
és obra de les arqueòlogues 
i historiadores Jordina Sales 
i Natàlia Salazar. La propera 
edició de les Jornades de Pa-
trimoni podria ser d’aquí a 
dos anys.   

L’Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes ha finalitzat fa uns 
dies l’actuació de millora de 
l’àrea de pícnic de la Vilano-
veta. Aquesta intervenció 
s’ha dut a terme amb els se-
güents objectius: condicio-
nar l’espai per evitar l’accés 
de vehicles, evitar comporta-
ments incívics, intensificar-
ne la vigilància i la seguretat 
i adequar-lo a la demanda i 

utilització que acostuma a te-
nir l’espai per aquesta època 
de l’any, tot coincidint amb 
Setmana Santa.

En aquest sentit, s’ha ne-
tejat la zona, s’ha reforçat el 
punt de recollida de residus 
amb tres contenidors més 
(dos per a la brossa orgànica) 
i s’ha instal·lat un senyal de 
circulació prohibida a l’en-
trada principal del recinte, 
on hi ha l’aparcament. 

entre un 9% de patrimoni 
moble (col·leccions, objectes 
i elements urbans), un 5,4% 
documental (fons documen-
tals i d’imatges), un 8,8% 
immaterial (manifestacions 
festives, tradicions orals, mú-
sica i dansa, costumari i tèc-
niques artesanals) i un 6,1% 
natural (zones d’interès na-
turals i espècimens botànics 
singulars).

Pel que fa a les dues projec-
cions del documental Recordis 
Ribes 1930-1950, van atraure 
prop de 400 persones. Aquest 
audiovisual recull el testimo-
ni de dues dècades d’història 
narrades en primera persona 
per una vintena de veïns del 
municipi. A la presentació 
van assistir els autors del 
treball, Magí Fortuny, Carles 
Miret i Miquel Obenza; la 
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REDACCIÓ. El grup de pop-folk Bulma, de Sant Pere de Ribes, 
ha estat escollit com a finalista del Festival de Videoclips 
de Catalunya ZOOM VI pel seu treball El llençol, que ha estat 
dirigit per Anna D. Ortuño. L’audiovisual es va enregistrar a 
l’ermita de Sant Pau el maig del 2010. Es projectarà al CCCB 
els dies 1 i 2 d’abril vinents. 

Més de 250 persones estrenen la pista exterior. 
Amb una diada es van estrenar, diumenge, les noves 
instal·lacions del pavelló de les Roquetes. En el decurs 
d’aquest acte es va fer una gimcana infantil en què es 
van poder practicar els esports previstos a les pistes.

Més de 150 persones van 
assistir diumenge passat, al 
Centre Parroquial, a l’acte de 
proclamació de Lluís Giralt 
com a cap de llista de CiU-
ViA. En l’acte es va recalcar 
la vocació de govern de 
la candidatura i el caràcter 
prioritari que la formació 
atorga a la dinamització eco-

nòmica, a la bona gestió dels 
serveis públics i el respecte a 
la personalitat de Ribes i les 
Roquetes.

Giralt va fer la seva presen-
tació agombolat per Carles 
Campuzano, diputat de CiU 
al Congrés, i per Gerard Fi-
gueres i Marta Llorens, dipu-
tats al Parlament. Una de les 
peculiaritats que es va desta-
car en l’acte va ser el relleu de 
Francesc Pérez, que passa a 
ser el número dos, per Giralt. 
Segons la coalició, entre tots 
dos s’estableix un tàndem i 
es transmet la importàn-
cia del treball en equip.


