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Primer de tot volem felicitar-nos per l’èxit d’una de les últimes activitats de
l’Entitat, com ha sigut la trobada de convivència a La Serra. Volem també des
d’aquí fer agraïment a tothom que hi va col·laborar i especialment a qui, com
cada any, ens cedeix l’espai.
Aquest més vindrà marcat al nostre municipi per la consulta del dia 25, pel dret
a decidir. Junt amb altres municipis catalans Sant Pere de Ribes està cridat a les
urnes, a nivell extraoficial, per qui vulgui dir la seva.
També en aquest curs hi haurà canvis, com els que es preveuen a la Junta, en la
qual hi ha gent que tanca un cicle havent fet força bé la seva feina fins al final.
Voldríem aprofitar per animar a tots i totes, socis i sòcies, que estiguin interessats
en formar-hi part que no s’ho pensin dues vegades i col·laborin amb la nova
Junta, que és una tasca molt gratificant.
Un altre petit canvi que s’esdevindrà és el del nou format d’aquest Butlletí. Ja se
n’ha parlat des de la redacció i entre els col·laboradors i possiblement el pròxim
número tindrà una nova cara. De moment encara teniu aquí el vell
format, que no sabem si serà l’últim. De moment
ho diem amb la boca petita.
La Junta
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Agenda
Diumenge 9 de maig
ça de l’Església,
A 2/4 de 7 del matí a la pla

Dissabte 15 de maig
Sortida a primera hora del matí,

bre”
GR-99: “Sender de l’E

Etapa: Amposta – Deltebre
M. Àngels.
Inscripcions a la merceria

Via Ferrata d'Oliana

més informació a xulius@ribes.org

Cap de setmana del 29 i 30 de maig

a socis
Inscripcions de colònies i casal per
a 19h.
Horaris: Dissabte 29 d’11 a 13h i de 17
Diumenge 30 d’11 a 13h.

Cap de setmana del 5 i 6
de

juny

Inscripcions de colònies
i casal per a no socis
Horaris: Dissabte
5 d’11 a 13h i de 17 a 19h.
Diumenge 6 d’11 a 13h.

Diumenge 6 de juny
A 2/4 de 7 del matí a la plaça de l’Església,

GR-99: “Sender de l’Ebre”

Diumenge 13 de juny
A les 12 h en primera convocatòria i a les
12:30 h en segona convocatòria,
a la sala gran dels Xulius,

Última etapa: Deltebre – Far del Garxal
Inscripcions a la merceria M. Àngels.

Assemblea general de socis i sòcies
Dimecres 23 de juny
A les 10 de la nit, al carrer
Ma

jor (davan

t de l’entitat)
Sopar de revetlla de Sa
nt Joan
Inscripci
ons i venda de tiquets fin

s el dia 20 de juny a la me

A les 12 de la nit

rceria M. Àngels i al bar

Ca la Nisa

Ball de revetlla de Sant
Joan
Dijous 24 de juny
A les 7 de la tarda, als Xulius

es d’artistes de Ribes
Inauguració de l’exposició de pintur
a.
Horaris: Dissabtes de 6 a 8 de la tard
del migdia i de 6 a 8 de la tarda.
2
a
12
de
Diumenges i festius
Oberta fins el 12 de juliol.
A 2/4 de 8 del vespre, a la plaça Marcer

Ballada de sardanes

Divendres 2
i 9 de juliol
A 2/4 d’ 11 d
e la nit, a la p
laça del Caste
XXI
ll

Cicle de Mú
sica

al Castell

l
Dissabte 10 de julio
a la plaça Marcer
t,
ni
la
A 2/4 d’ 11 de

res
Cantada d’havane ó de rom cremat
staci
A la mitja part, degu

Diumenge 11 de juliol
A les 4 de la tarda, al pati dels Xulius

8 hores de botxes
Inscripcions fins el dimarts 6 de juliol a la merceria M. Àngels
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Excursionisme
EL GR-92
I LES SEVES VARIANTS
Les primeres etapes de la temporada han estat les variants de la zona de
l'Empordà i la Selva
Tal com dèiem en l’últim Bulletí, les tres etapes que faltaven del Sender de l´Ebre les
faríem els mesos d´abril, maig i juny. Per completar la temporada 2009-2010, varem pensar de fer les
variants del GR-92,-0,-1,-2. Això comportava tornar a creuar les comarques de l'Alt i Baix Empordà i la Selva, però
aquest cop per l´interior. Les cinc etapes que hem fet, totes han tingut el seu interès, tant cultural com paisatgístic. La primera etapa
fou dura, molt dura, tant pujant com baixant, però poder gaudir de la costa als nostres peus, amb els seus pobles -Llançà, el Port de la
Selva, el golf de Roses, i altres indrets- en un dia tant clar també compensa. La visita al monestir de Sant Pere de Rodes, també ens va
reconfortar de l'esforç fet i ens va permetre conèixer quelcom més de la nostra història. La segona etapa, cultural per excel·lència, anomenant
uns quants pobles pels què varem passar, ho diu tot: Palau-sator, Forallac, Peratallada, Vullpellac; un exponent del romànic, el gòtic esplèndid,
i uns carrers medievals encantadors i ben cuidats ens deien que estàvem a la comarca del Baix Empordà. A l’arribar a Sant Pol, ja sentíem la
fragància dels boscos de les Gavarres a prop. En la tercera etapa varem travessar el cor de les Gavarres pels seus punts mes emblemàtics: Sant
Cebrià dels Alls -poble abandonat- la Creu de can Sabater al peu de Puig d´Arques, el punt més alt de les Gavarres, 531m.alt. Poc abans
d’arribar a Romanyà de la Selva varem visitar el dolmen la Cova d´en Daina, famós exponent del megalític. En aquest poblet, que pertany a
Santa Cristina d´Aro, hi ha enterrada la famosa escriptora catalana Mercè Rodoreda. La següent etapa va ser un xic monòtona en seus inicis,
però a l' apropar-nos al monestir de Solius, el paisatge va anar canviant, i mentre gaudíem d’aquest canvi ens va arribar la forta i llarga pujada,
fins l’ emblemàtic lloc de Pedralta, lloc molt concorregut pels habitants de Sant Feliu de Guíxols, un lloc molt bonic, on varem gaudir de la pedra
basculant fins fa poc més gran d´Europa. El temps no era apacible, però varem dinar en aquest indret. Després, tot xino-xano, vam anar baixant
fins a trobar el GR-92. La cinquena i última etapa d'aquestes variants ens oferí un paisatge amb moltes alzines sureres i boscos, on varem poder
veure de primera mà els estralls de la nevada del passat 8 de març. Uns quants monuments molt emblemàtics i ermites ens varen acompanyar
tot el camí fins el Pla de Gelpi on varen trobar el GR-92, i seguint-lo per la vora del Tordera, arribàvem a la població. Punt i final d’aquestes
variants, que en les últimes etapes no han tingut la concurrència de gent que esperàvem.

CAMINADA POPULAR
Les dues caminades populars que fem a l´any la secció
d´Excursionisme dels Xulius s´han convertit en tot un ritual per a
moltes persones que no se les volen perdre. En aquesta ocasió no ha
estat una excepció. Vora de 50 persones han volgut gaudir de l´entorn
del nostre poble. Al llarg dels anys, lògicament repetim camins i masies,
però sempre ve gent nova, que en un lloc o altre del recorregut que
fem no hi han estat mai. Aquet any després de passar per la font de
Ca l´Almirall, varem poder admirar la masia, sempre altiva des d’aquest
punt, per Mas Berenguera ja ens tocava el sol, per ser molt agrait per
tots el caminants. Varem entrar el terme d´Olivella, en arribar els quatre
camins, va servir perquè molta gent conegués les masies veïnes,
Mas Bergalló i Mas d´Aliona, d´un tros llunyà, un xic mes avall varem
esmorzar, més avall la masia del Maset de Dalt, de prop i ha tocar.
També hi havia persones que no havien vist mai els forats d´en Bori,
i la Cova Negra, això ens omple de satisfacció, de poder ensenyar
aquesta natura tant a prop nostra. L´ ombrívol de la Penya del Duc,
"Marcer" i Can Bertran ens va servir per acostar-nos a Ribes,
i haver gaudit d´un matí de diumenge encantador i profitós.
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Plataforma Pel Dret a Decidir a Sant Pere de Ribes
El dia 25 d’abril Sant Pere de Ribes decideix. No és una consulta vinculant, diuen algunes fonts com
a contra argument. És una oportunitat perquè decideixi el poble, la gent del carrer, desmarcant-nos
dels polítics, diuen qui hi estan a favor.
Tota aquesta moguda va començar a la població d’Arenys de Munt, quan amb força ressò mediàtic i amb una significativa participació, hi
hagué un referèndum sobre la independència de Catalunya. Això va ser el 13 de setembre de 2009. Els diaris d’aquí i els d’allà n’anaven
plens i també alguns de l’estranger. Aquell dia l’arribada de dos autocars farcits de feixistes
que desembarcaven a la localitat del Maresme per reivindicar la unitat d’Espanya,
possiblement va multiplicar l’interès d’aquella jornada que havia de ser pacífica i
democràtica i probablement animà a mes d’un a anar a les urnes. Els que sembla que van
deixar d’anar-hi, com demostren les estadístiques i les declaracions d’alguns dirigents,
va ser la gran massa social socialista, que se’n volien desentendre.
Després van venir el 13 de desembre i el 28 de febrer (cada
vegada el ressò mediàtic i l’assistència ha anat minvant).
Però a banda de la data indicada, que és la part visible
d’aquesta manifestació cívica, hi ha moltes hores, moltes
altres dates i molta feina al darrere per arribar a organitzar
unes eleccions, amb el handicap que no hi ha suport
institucional. És a dir, com a primer cop (baix) els
ajuntaments no poden cedir les seves dependències per
una crida que reclama el poble (o part del poble). En un
país avançat com Suïssa hi poden fer referèndum sobre
qualsevol assumpte i ningú s’hi enfada. I sense anar
més lluny a Barcelona es vol fer una consulta sobre
com canviar l’avinguda Diagonal. Però quan es tracta
del tema sobiranista la gent tremola, s’irrita, renega i
alguns amaguen el cap sota l’ala o simplement xiulen
mirant cap un altre cantó. (Les dues últimes accions
són les que es repetiran el 25 d’abril).
Hi ha una nova generació, però, que ja no ha
conegut el feixuc llast del franquisme, a Déu gràcies, i
totes aquestes reticències a l’hora no sols de votar sinó simplement de posar el tema damunt la taula, tan sols són paper mullat.
Aquests no s’amagaran o no aniran a votar amb les entranyes, sinó amb plena consciència, sigui sí o sigui no. Potser per això hi estan
cridats tots els censats al municipi des dels 16 anys. Així també com un nou col·lectiu que fins ara no hi era convocat: els estrangers.
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Tots aquells estrangers censats al poble, fins i tot els no-comunitaris. D’aquesta manera el ventall d’opinions és més obert, però alerta,
també així augmenta la possibilitat d’abstenció. Així ha passat a les darreres consultes, al mes de febrer, com per exemple al Vendrell, una
localitat amb alt índex d’immigració, una localitat molt dispersa, que només va poder reunir poc més d’un 9% de votants. El nostre municipi
ja ens el coneixem, és força disgregat i té una massa social adormida (en totes les eleccions), per tant el dia 25 serà tot un repte.
Serà difícil obtenir una alta participació, perquè no només es miraran el dia següent els resultats del nucli de Ribes. Per això, la comissió
“Sant Pere de Ribes Decideix!” porta mesos treballant, han celebrat assemblees per obtenir ajuts, humans i logístics, per crear-hi voluntariat.
Els voluntaris, com a les Olimpiades del 92, com a tots els municipis són una part indispensable per tirar
endavant el dia de les eleccions. El resultat de tot plegat, ho veurem el dia 26. Potser per animar
la participació, per Internet hi ha força moguda, amb el Facebook pel mig i amb alguna peça
original, com una auca de la consulta per la independència de Catalunya que comença així:
La llibertat no es demana,
tenim dret a decidir.
Vota el que et doni la gana,
tant val el no com el sí.
El 25 d’abril hi participaran un total de 187 municipis catalans. És la consulta més gran en xifres:
hi ha més d’un milió de persones cridades a votar. Hi destaquen com a capital de província la
ciutat de Girona, capitals de comarca com Granollers i municipis del Baix Llobregat com
Castelldefels i Martorell.
Sembla que pel 30 de maig hi haurà consulta en solitari a Sabadell. I que pel 20 de juny si afegiran
Sitges i Mataró.
Adreces d’interès a Internet:
http://santperederibesdecideix.wordpress.com/
http://www.referendumindependencia.cat/
http://www.facebook.com/profile.php?id=1077007638#!/group.php?gid=348029782036&ref=mf

Entitats Socials i Culturals i Organitzacions Polítiques que han manifestat la seva adhesió:
Entitat Cultural GER, “Els Xulius”-Centre Social Ribetà, Associació de Veïns de Les Roquetes, Grup de Teatre Bell-Lloc,
Ball de Diables de Ribes, Penya Barcelonista, Ribes Patí Club, Club Ciclista Ger, Comunitat d’Intercanvi de Ribes,
Penya Ribes, FC Joventut Ribetana, Colla Jove Ball de Diables de Ribes, Colla del Drac, AMPA IES Montgròs, AMPA
IES Can Puig, CIU-Via, ERC, Unitat Municipal 9.
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Farra i Acció
UN PUNT DE VISTA DIFERENT
Una visió a través de les noves tecnologies
Portals com Wikiloc o Google Earth ajuden a fer-se una millor
idea de la sortida.
Des de que l'entitat disposa d'una web nova, la secció ha mostrat tota la seva activitat a
través del portal. I ho ha fet amb la intenció de donar a conèixer excursions, sortides,
indrets, etc, a tots els interessats i què després aquesta informació els pugui ser útil. Per
això sempre ho acompanyem de fotos (també algun video), del recorregut plasmat en un
mapa, la descripció detallada de l'itinerari, etc.
Avui en dia, gràcies a les noves tecnologies, podem veure els nostres itineraris sobre el
Google Earh, amb bastant de realisme. Gràcies a això, ens podem fer una millor idea de
la sortida que volem fer.
Aixó és una petita mostra

Un tomb per Port del Compte

Ascensió a la Gallina Pelada

Travessa del Garraf

Sortint de Ribes

Baixant de la La Morella

Reagrupament a Jafra
Passant per la
Plana Novella

Pont natural, arribant a Bruguers

Pujant pel camí de les
torres elèctriques
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Ascensió a la Tossa Plana de Llés

Ascensió al Puigmal, per Núria i per França

Via Ferrada de les
Dames
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Tractat de compostura
FINS AVIAT
Benvolguts Ribetans:
Una tarda plujosa de les moltes que hem gaudit aquest llarg hivern, vaig visitar una jove família ribetana. La bona companyia que hi vaig
trobar i la poca oferta d’activitat social que es presentava al carrer en aquella tarda va fer que la visita s’allargués més del compte. La
conversa, amenitzada per l’aroma d’una Garnatxa dolça de l’Empordà, va ser més que agradable. L’ambient de confiança era suficient com
per que la petita de la casa ens plantegés sobtadament els deures que li havien posat a l’escola.
Es tractava de definir: província, vegueria, comarca, municipi. Les mirades dels adults presents intentaren no creuar-se, despistant,
defugint aquella qüestió. Com li expliquem a una nena de 10 anys les raons d‘aquestes ratlles que dibuixen la superfície terrestre? Davant
la falta de reacció em vaig decidir a dir alguna cosa:
- Una província té una capital què és una ciutat gran, en una comarca hi ha molts pobles i en un d’ells, la gent hi va a mercat, al jutjat
i a l’oficina de l’INEM, i un municipi és el territori que volta un poble, que té un ajuntament i un alcalde que l’organitza (si en sap prou).
- Un “terri” què ???? - Va dir la nena tot intentant escriure literalment el que jo deia.
Els demés adults es van quedar mirant-me pensatius, i jo desitjava que ningú (sobretot la nena) em reclamés la definició de vegueria. El seu
pare, que no volia allargar el tema, la va ajudar a transcriure les meves paraules, afegint que un municipi pot tenir dos o més pobles (el xicot
és de Sant Pere Molanta). Dels nuclis i les urbanitzacions no en va dir res.
No us ho he dit, però la visita era de comiat. Me’n vaig una temporada llarga i lluny. De fet aquestes ratlles també són de comiat. Me’n vaig
a veure món, a treure’m de sobre el localisme excessiu del que estic untat, a ser més global. Aquí us deixo, debatent sobre la nació, sobre
l’estatut, sobre els fanals del carrer nou, i si des del Montgròs es veu Mallorca.
Potser si torno a dirigir-me a vosaltres us explicaré el que m’ha passat, o potser com he enyorat aquesta vall presidida per un mont gros
i travessada per una riera seca que tothom vol veure el dia que hi passa aigua, vingui del poble, del municipi, de la comarca o de la
vegueria veïna.

Sempre vostre,
Marquès de l’Argelaga.

Ai... recoi!

