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Valles Altos aposta per
Gran animació a
unes festes participatives l’aplec sardanístic
La urbanització celebra demà el sopar de
de Ribes
gala, l’acte més important del programa

Quart Aplec, divendres passat a la plaça Marcer

Redacció

Uns nens recullen caramels que els llança un veí en la cercavila de dimecres passat

Redacció

Els infants de Valles Altos
van obrir dimarts passat el calendari de la festa major
d’aquesta urbanització amb la
celebració de la cercavila. Fent
xivarri, els nens van passar a
partir de les deu del matí per
davant de les cases d’aquest
sector i van rebre, a canvi, caramels o galledes d’aigua per
part dels veïns. Tot seguit, la
Comissió de Festes els va oferir una xocolata amb xurros.
La urbanització enfila, a
partir d’avui divendres, el segon tram de la festa major. El
primer ha comptat amb una
programació similar a la de
passades edicions i amb una
novetat destacada, el concurs i
tast de truites i el sopar de

germanor de dimecres passat.
Segons ha explicat el nou president de l’Associació de Veïns, David Rodríguez, amb
aquesta activitat volem fomentar la participació de la gent.
En el segon tram de la festa
major, que es clourà diumenge
vinent, tindrà lloc el sopar de

JUANJO V.

aquesta edició, la Comissió de
Festes estava mirant de lligar
una conferència amb l’Agrupació de Defensa Forestal
(ADF), per avui divendres.
Rodríguez ha explicat que els
veïns de la urbanització volem
saber el perquè, el com i el
quan, ja que, si hi ha un in-

El concurs i tast de truites
i el sopar de germanor han
estat les novetats d’enguany

Redacció

emet l’emissora municipal de
Sant Pere de Ribes, s’ha adherit
a la 16a edició del concurs La
sardana de l’any, que organitza
la Federació Sardanista de Catalunya. La participació de la
ràdio consistirà a difondre totes
les eliminatòries setmanals que
s’aniran produint entre els mesos de setembre del 2004 i maig
del 2005, i els resultats.|

Bell-Lloc fa sàtira dels programes del cor
El Grup de Teatre Bell-Lloc de Ribes representarà l’obra
Corasón, corasón, del ribetà Joan Rosquelles, a la pista d’estiu del
Centre Parroquial a dos quarts d’onze de la nit de demà dissabte. La
peça, que és una corrosiva crítica dels programes televisius del cor,
donarà pas a l’actuació de Mauricio Contreras. Redacció

Creu Roja es promourà al municipi
gala, l’acte més important, que
es farà al Club Esportiu a partir
de les deu de la nit de demà
dissabte.
En el moment de tancar

cendi aquí, no sabem com en
sortirem. La baixada de banderes, a les instal·lacions de
l’Associació de Veïns, clourà
diumenge la festa major.|

La parròquia de Ribes envia 500
caixes d’ajut humanitari a Nicaragua
Grup de joves voluntaris
de la parròquia de Ribes van
carregar divendres passat un
camió contenidor amb tot el
material recollit en la darrera
campanya del projecte proNicaragua per fer-lo arribar al
seu destí. En aquesta ocasió, el
contenidor es va omplir amb
prop de 500 caixes, entre les
quals hi havia material didàc-

La plaça Marcer de Ribes
va acollir divendres passat la
celebració del 4t Aplec de la
Sardana. L’acte, organitzat pel
Grup Sardanista Tamborí, va
comptar amb les cobles Jovenívola de Sabadell i Ciutat de
Cornellà.
D’altra banda, el programa
sardanista Salt i punteig, que
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tic i escolar, llibres, màquines
d’escriure, un motocultor, ordinadors i roba d’estiu, entre
d’altres.
Aquest és el quart any que
es fa un enviament d’aquestes
característiques, des que l’any
1996 un grup de joves de la
parròquia de Sant Pere, amb el
suport de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes, van iniciar una
sèrie de projectes d’ajuda a

d’altres comunitats pastorals
més necessitades. El primer
projecte es va enfocar a la comunitat de Santa Clara de
Cuba. Després, la resta d’aportacions s’han enviat a la població de El Rama de Nicaragua i,
en especial, a la comunitat missional de les Germanes Caputxines. No obstant, també s’han
fet actuacions puntuals a països com Guatemala i Kosovo.|

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’assemblea local de la
Creu Roja de Vilanova i la Geltrú van signar dimecres de la
setmana passada un conveni per dur a terme diverses accions de
foment i promoció de l’activitat d’aquesta ONG al municipi.
L’Ajuntament subvencionarà Creu Roja amb 8.000 euros. R.

