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Salutació de l’alcaldessa
Amb les ganes i la il·lusió pròpies d’aquestes dates,
Sant Pau 2018 es presenta com un punt d’inflexió per
encetar un nou any ple de reptes i bons propòsits.
D’entrada, la reobertura de la Casa de la Vila -tan
esperada i desitjada per tots i totes- ja és una
realitat. Malgrat els contratemps que ha patit, ens
alegrem que torni a estar al servei de la ciutadania
i recuperi de nou el protagonisme que li pertoca
com el símbol democràtic, polític, institucional i
administratiu que sempre ha estat. També la posada
en marxa del nou CAP és sens dubte una bona
notícia. Amb el nom de Josep Bertran i Miret –a qui
li dediquem la separata del programa d’enguany
de la mà d’Ana Mestre i Bertran- es posarà en
funcionament aquest primer trimestre de l’any.
Però a banda d’això, Sant Pau ens brindarà una
vegada més l’oportunitat de tornar a gaudir de la
nostra Festa. I no només dels actes més tradicionals,
sinó també d’aquells altres que com la Foguerada de
tancament del Correfoc o la incorporació de nous
elements –enguany també s’estrena la colla infantil
de Cabeçuts- s’estan fent un lloc i refermant en el
nostre costumari i imaginari popular i col·lectiu.
Sobre què cal millorar i com ho podem fer, estic
plenament convençuda que entre tots i totes
trobarem el camí perquè tots ens l’estimem i volem
el millor per a la nostra Festa Major.
De moment ara toca passar-ho bé. És temps de participar en tots aquells actes en què ens sigui possible
fer-ho i de gaudir-ne. També és un bon moment per
compartir estones i experiències comunes que ens
uneixen com a col·lectiu i com a poble. Sota el paraigua
del civisme, el respecte i la convivència, fem un cop
més que la nostra Festa Major sigui la més gran.
Moltes gràcies a totes i cadascuna de les persones
que la fan possible.
Visca Ribes i visca la Festa Major!

Abigail Garrido Tinta

Alcaldessa de Sant Pere de Ribes
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Salutació del Regidor de Cultura
Benvolguts veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes,
Ha arribat un altre mes de gener, i deixem enrere la màgia
dels Nadals que ens ha impregnat de llums, colors i il·
lusions. Ara ens trobem a les portes d’una nova Festa
Major d’hivern. Tornarem a sentir la traca que dóna
inici a la participació col·lectiva de tots els ciutadans i
ciutadanes de Sant Pere de Ribes, tant grans com petits.
La Festa Major de Sant Pau és única i molt especial per
a tots el vilatans i gent de la comarca. Cada any, amb la
col·laboració de les entitats del municipi, fem una festa
per a tothom i podem dir que es viu com mai. Encara
que plogui o faci fred, la gent de Ribes no deixem de
pujar a Sant Pau, tal com es va veure l’any passat.
Viure la festa significa deixar de banda les preocupacions quotidianes, gaudir del moment i deixar-nos
portar per l’olor de pólvora, els sons de les gralles i
els timbals que passen per entremig de vinyes mentre
anem a l’ermita.
La separata d’enguany vol retre un petit homenatge
a Josep Bertran i Miret (farmacèutic i historiador
del municipi). Llegint-la gaudireu d’algunes de les
anècdotes que apareixen anotades als seus dietaris,
on va descriure la vida quotidiana del municipi. La
portada del programa és disseny de Clàudia Sauret,
que ha volgut mostrar-nos la festa des de darrera
l’objectiu d’una càmera.
I vist tot això, estic segur que trobarem el moment
de sortir al carrer i gaudir dels diversos actes programats amb la imprescindible col·laboració de les
diverses entitats i col·lectius del municipi. Només
amb l’esforç de tothom podem fer que la nostra Festa
Major pugui créixer any rere any.
Us convido a llegir amb detall el programa de festes
d’aquest any, on segur que trobareu actes que seran
del vostre interès. Alcem la copa i brindem pels
bons moments que de ben segur ens depararà
aquesta Festa Major.
Bona Festa Major de Sant Pau.
Visca la Festa Major i Sant Pau, el seu patró.

Josep Moya i Ibáñez
Regidor de Cultura
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Salutació de la Comissió de Balls Populars
Un any més la Festa Major de Sant Pau és a tocar. Novament els balls sortiran al carrer
amb alegria, demostrant les ganes que tenim de viure-la, de sentir-la en pròpia pell,
com a balladors o com a espectadors.
La Comissió de Balls, però, ja fa temps que està treballant en l’organització d’aquesta
Festa Major i també en la de sant Pere. És per que això s’ha creat un grup de treball de
millora d’aquestes festes que està intentant buscar solucions als problemes existents
en les cercaviles i poder incorporar algunes millores així com atendre les demandes de
les pròpies colles i dels espectadors. Aquest grup ja ha preparat algunes propostes que a
dia d’avui s’estan debatent per intentar aconseguir el màxim consens entre la població
per tirar-les endavant.
Així mateix, la Comissió (en representació de l’Assemblea de Balls Populars) no vol
deixar passar aquestes línies per remarcar el to pacífic, integrador i inclusiu de les
nostres festes així com de la nostra societat en general davant de tots els esdeveniments
succeïts des de l’estiu en endavant. Condemnem qualsevol acte de violència i apostem
per l’entesa entre les persones. Totes les idees, respectuoses amb els demés, són
respectables, i la nostra cercavila està integrada de ben segur per balladors i balladores
de tot l’espectre social i polític. Però no podem quedar al marge d’esmentar els atacs
terroristes a Barcelona i Cambrils ocorreguts el passat agost, la violència injustificable
davant d’aquells que volen exercir el seu vot el passat 1 d’octubre o les detencions de
persones al nostre poble per possible enaltiment del terrorisme al novembre. Situacions
llastimoses que esperem no es tornin a repetir més.
Des de la Comissió us animem a participar de les nostres cercaviles i actes a l’entorn de
la Festa Major de Sant Pau, i ens alegrem de poder veure la nostra casa de la Vila altre
cop oberta, una demanda feta per tots els balls des de fa ja cinc anys.
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BALLS POPULARS
COLLES INFANTILS
Diables petits
Diables Colla Infernal
Drac Petit
Cabeçuts (estrena)
Cercolets
Pastorets
Cascavells
Panderetes
Cintes
Bastoners
Gitanes del Penedès
Bastoners

Dolors Pascual
Josep Graells
Sonia Aparicio
Joan Font / Marta Garcia
Natàlia Soler
Gemma Gallofré
Elisenda Castell
Mª Carmen Gavaldà
Anna Castellví
Esther Gallofré
Luna Frattini
Marta Lago

COLLES ADULTES
Ball de Diables de Ribes
Ball de Diables Colla Jove
Dimonis de Ribes
Drac de Tres Caps
Gegants (Pere i Paula)
Gegants (Andreu i Marina)
Grallers de Ribes
Cabeçuts i “capis” de Ribes
Cercolets
Panderetes
Panderos
Pastorets
Bastoners
Bastoners
Ball de cintes
Bastoners
Bastoners
Bastoners
Bastoners
Gitanes del Penedès
Bastoners
Bastoners
Bastoners
Gitanes de Ribes

Jordi Carbonell
Wen Alcántara / Mauri Taulés
Albert Domingo / Adrià Rubio
Josep Guillaumes
Jordi Mestre
Jaume Fortuny
Josep Mata
Nico Gambale
Laia Vives / Paula Izquierdo
Anna Gomez
Chantal Bertran / Gemma García
Josep Vilaplana
Marc García
Gemma Vendrell
Ariadna Vall
Marc Roig
Alèxia Taulé
Rosa Butí
M. Pau Fernández / Natàlia Olartecoechea
Olga Cerdans
Amanda Pérez / Miriam Ojeda
Lluís Gallego
Albert Roig
Isabel Mestre
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ACTES FESTA MAJOR
SANT PAU 2018
10, 11, 12, 17, 18 i 19 de gener
De 20 a 22h al Local

Torneig de Tennis Taula Sabre de Sant Pau

Per a més informació poseu-vos en contacte amb en
Sicu Mesia (dracicavall@gmail.com).
Ho organitza: Els Xulius- CSR

Dissabte 13 de gener
A les 11h, al Local

Presentació de la separata i el programa
de festes de Sant Pau 2018

Amb la participació d’Ana Mestre i Bertran, autora de la
separata Crònica de Ribes per Josep Bertran i Miret i de
Clàudia Sauret Verdejo, autora de la portada del programa.
Ho organitza: Servei de Cultura
A les 13h, a la carpa de Can Puig

Vermut no electrònic

Ho organitza: Coordinadora de Barraques

Dimarts 16 de gener
A les 20:15h, al Cinema Ribes - sala de teatre i cinema
Bell-lloc del Centre Parroquial

Òpera en directe amb Rigoletto de Verdi
des de la Royal Opera House de Londres

Venda d’entrades on-line a cinemaribes.com i a taquilla
(horari cinema i una hora abans de la projecció)
Ho organitza: Cinema Ribes

Dimecres 17 gener
A les 18h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Hora del conte Mulasses!

Per a nens i nenes a partir de 3 anys.
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dijous 18 gener
A les 18:30h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Xerrada Històries del cinema clàssic: No, bwana
el cinema d’aventures africanes,
a càrrec de José María Álvarez.
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
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Divendres 19 gener
A les 18h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Tardes literàries. Comentarem el llibre La Llibretera dins la llum, de Frank Andriat
a càrrec de la Sílvia Romero.
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dissabte 20 gener
A les 12h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Hora del conte en anglès amb Kids&Us Sant Pere de Ribes
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

A les 17h, des de la pl. de la Vila

Timbalada de convit al Pregó a càrrec de les colles timbaleres

Pl. de la Vila, c. Ajuntament, pl. de la Font, c. Major, c. de Jaume Balmes, c. Eduard Maristany,
c. Ensenyament, c . Sant Pere i pl. de la Vila.
A les 18h, al saló de plens de la Casa de la Vila

Pregó de Festa Major

a càrrec de Carme Jacas i Bertran
i a continuació, des de la Casa de la Vila

Correfoc de Ribes

Amb la participació de Ball de Diables de Ribes, Ball de Diables Colla Jove i el Drac de
Ribes, més colles convidades.
Pl. de la Vila, pl. del Centre, c.del Pi, Ildefons Cerdà, c. Sant Isidre, c. Nou, c. de Jaume
Balmes, c. Major, pl. de la Font, c. Sant Pere, c. Comerç i pl. Marcer, on hi haurà la Foguerada
A les 00:00h, a la carpa de Can Puig

Trakasound

amb Dj T-Bird, Rata & The Whiteys, Sra. Tomassa i Dj Carlos Subias (waves)
Coordina l’acte: Ball de Diables de Ribes Colla Jove
Ho organitza: Servei de Joventut de l’Ajuntament
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Diumenge 21 de gener
A les 10h, des de la plaça de la Vila

Anada infantil a Sant Pau

Plaça de la Vila, c. de mossèn Andreu Malgà, c. de
Canyelles, camí de Sant Pau i era de l’ermita.
Hi col·labora: Pastisseria Serarols Nin

Presentació de la nova colla infantil de Cabeçuts
A continuació,

Baixada infantil de Sant Pau

Camí de Sant Pau, c. de Canyelles, c. de mossèn Andreu
Malgà i plaça de la Vila.
En arribar a la plaça de la Vila, exhibició dels balls populars
(en cas de pluja, es farà l’exhibició al Local)
A les 11h, a les pistes de Can Macià

Fases finals del 45è Campionat Social
del Club Tennis Ribes (fins al 28 de gener)

En categoria masculina or i argent, femenina absoluta i Sub-13
Ho organitza: Club Tennis Ribes
A les 13h, al pati dels Xulius

Concert Vermut
amb el grup RibesJazzQuartet
Ho organitza: Els Xulius- CSR

A les 17:30h, al Local

Espectacle familiar El Cartero
de la companyia Una Mika

Ho organitza: Servei de Cultura

Dimecres 24 de gener (Vigília)
A les 10h, al bar social de l’entitat GER

Esmorzar de forquilla a La Cassola

Cal comprar el tiquet al bar social
Ho organitza: Societat Gastronòmica de l’Entitat GER
A les 12:45h, des de davant de l’entitat GER

Baixada dels grallers

(amb la col·laboració de Grallers de Ribes i amics)
Ho organitza: Entitat GER
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A les 13h, a la plaça Marcer

Disparada de morterets, traca i repic de campanes
A les 13:15 h, des de la pl. Marcer

Cercavila dels balls infantils

Plaça Marcer, carrer Nou, carrer de Jaume Balmes, carrer Major, pl. de la Font, carrer de
l’Ajuntament, pl. de la Vila, carrer Comerç i final a la plaça Marcer
(en cas de pluja, es farà l’exhibició al Local)
A les 16h, des de la plaça del Castell

Ballada per les masies del poble

Rectoria Vella, masia del Montgròs, la Serra, Can Climent, El Mur, Can Fontanals, Can Ramon, Puigmoltó i Can Roig de les Torres
A les 17:30 h, des del Redós

Cercavila dels Balls Populars

Sortida des del Redós (cruïlla Dr. Marañón i av. de Josep i Pere Jacas), c. de Jaume Balmes, c. Major, pl. de la Font, c. de Sant Pere, pl. de la Vila, pl. del Centre, c. del Pi, c. d’Ildefons Cerdà, c. de Sant Isidre, c. Nou i pl. Marcer
(en cas de pluja, es farà l’exhibició al Local)
A les 20h, a la plaça Marcer

Ballada conjunta de les colles de Bastons
i Versos del Ball de Diables Colla Jove i Ball de Diables de Ribes
En finalitzar, les colles faran una encesa conjunta
(en cas de pluja, es farà l’exhibició al Local)
A les 21:30h, a la Nau Pere Vall i Soler

Sopar de Vigília

Cal apuntar-se al bar social o a la Llibreria Gabaldà abans del 20 de gener,
i seguidament, al bar Social de l’entitat

Concert amb Terrasseta de Preixens
Entada gratuïta
Ho organitza: Entitat GER

A les 00:00h, a la carpa de Can Puig

Ball de la Vigília amb Últim Cavall, Dalton Bang i DJ Ferry Lip
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Dijous 25 de gener (Sant Pau)
A les 07:30h, a l’església de Sant Pere

Toc de l’Alba

A càrrec dels Campaners de Ribes
A les 07:45h, des de la plaça Marcer

Cercavila Matinal

Plaça Marcer, carrer Nou, c. de Sant Isidre, c. d’Ildefons Cerdà,
c. dels Comtes de Barcelona, c. Milana, c. del Palou, c. de Jesús,
c. d’Olivella, c. del Pi, c. d’Ildefons Cerdà fins a l’escola El Pi.
(en cas de pluja, es farà l’exhibició a l’Escola El Pi)
A les 8:30h, a l’ Escola El Pi

Esmorzar Balls Populars
A les 9:30h, des de l’escola El Pi i fins a la plaça de la Vila

Toc de timbals
A les 9:45h, des de la Plaça de la Vila

Anada a Sant Pau

Plaça de la Vila, c. de mossèn Andreu Malgà, c. de Canyelles, camí de Sant Pau i era de l’ermita
A les 11h, a l’Ermita de Sant Pau,

Missa solemne de Sant Pau

Presidida per Mn. Fermí Martín, rector de la parròquia
de Sant Pere, amb la presència dels capellans de l’Arxiprestat del Garraf i acompanyament de la Coral Levare.
En acabar, es cantaran els Goigs de l’apòstol Sant Pau
A les 12h, a l‘Era de l’ermita

Pilar dels castellers ribetans
i a continuació,

Baixada de Sant Pau

seguint el recorregut: Camí de Sant Pau, c. de Canyelles,
c. de Mossèn Andreu Malgà, i plaça de la Vila
A les 13.45h, a la plaça de la Vila,

Exhibició dels Balls Populars i Versos dels Cercolets, Pastorets i Ball de Gitanes de Ribes
(en cas de pluja, es farà l’exhibició al Local)

A partir de les 13h, al Bar Social de l’entitat

Toc de gralles i vermut de Festa Major
Ho organitza: Entitat GER
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A les 19h, a la carpa de Can Puig

Concert de Festa Major
amb l’orquestra Atalaia
A les 20:30h, a la carpa de Can Puig

Ball de Festa Major
amb l’orquestra Atalaia
Divendres 26 de gener
A les 17:30h, a la Nau Pere Vall i Soler

Festival Infantil

Entrada gratuïta
Ho organitza: Esplai GER

Dissabte 27 gener
De 9h a 14h, a la pista de pàdel de les instal·lacions de Can Macià

Torneig obert de Pàdel dobles mixtes, nivell mitjà
Ho organitza: Club Tennis Ribes

de 10h a 11h; de 11:15 a 12:15h i de 12:30 a 13:30h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Tallers de robòtica educativa amb Temps de Lleure
Inscripció prèvia, places limitades
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Diumenge 28 de gener
A les 8h, des de la pl. de l’Església

Anada a buscar el pessebre al Montgròs
Ho organitza: Els Xulius- CSR

A les 11h, a la pl. de l’Església

Trobada de gegants infantils

Amb recorregut pels carrers Eduard Maristany, Balmes, Major, pl. de la Font, Sant Pere i
Comerç fins a la pl. Marcer, on hi haurà una ballada de lluïment i una traca dolça
Ho organitza: Els Xulius- CSR
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A les 12:30h, a la pl. Marcer

Ballada de sardanes
a càrrec de la Cobla Catània

Ho organitza: Els Xulius- CSR

A les 18:30h, a la sala de teatre i cinema Bell-lloc del Centre Parroquial

Espectacle d’humor Dani i Peyu
a càrrec d’En Peyu.

Venda d’entrades on-line a www.centreparroquial.com i a taquilla
(horari cinema i mitja hora abans de la representació)
Ho organitza: Centre Parroquial

Dilluns 29 de gener
A les 22h, a la Nau Pere Vall i Soler

75è Campionat de Truc

Inscripcions al bar social
Ho organitza: Entitat GER

Dimecres 31 gener
A les 18h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Hora del conte Mig món diu

a càrrec de Mon Mas. Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Diumenge 4 de febrer
A les 08:45h, des de la plaça Marcer

Caminada popular al Montgròs
Ho organitza: Atletisme Ger

A les 10h, des de la plaça Marcer

51è Cross de Sant Pau

Inscripcions prèvies a l’entitat i punts habituals
Ho organitza: Atletisme Ger
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A les 10h, a la plaça Marcer

9a Trobada de Col·leccionistes de Punts de Llibre
Ho organitza: Xacavi Associació Cultural

A les 11:30h, a la sala de teatre i cinema Bell-lloc del
Centre Parroquial

Presentació de la nova secció de sardanes

amb l’audició de 3 peces de Sardanes de compositors
ribetants amb la Cobla Marina. Es tocarà la Santa Espina cantada per la Coral Levare. Entrada gratuïta
Ho organitza: Centre Parroquial. Hi col·labora: Cobla Marina
A les 12:30h, a la plaça Marcer

Ballada de Sardanes amb la Coba Marina

En acabar s’oferirà un petit piscolabis
Ho organitza: Centre Parroquial. Hi col·labora: Cobla Marina
A les 18:30h, a la sala de teatre i cinema Bell-lloc del
Centre Parroquial

Teatre amb l’obra Els Cacics

adaptació de Joan Rosquellas a càrrec del grup Belllloc de l’entitat. Venda d’entrades On-line a www.centreparroquial.com i a taquilla (horari cinema i mitja
hora abans de la representació)
Ho organitza: Centre Parroquial

Dimecres 14 de febrer
A les 18h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Hora del conte. Contes d’animals
titelles amb Pengim Penjam

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dijous 15 de febrer
A les 18:30h , a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Xerrada Històries del cinema clàssic:
Els metges al cinema

a càrrec de José María Álvarez
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dissabte 17 de febrer
A les 18h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Tardes literàries. Comentarem el llibre Em dic Lucy
Barton, d’Elizabeth Strout
a càrrec de la Sílvia Romero
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
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Diumenge 18 de febrer
A les 9h, a la zona esportiva del Pavelló, carrer Enric Morera

25a Trobada de BTT de Ribes.

Inscripcions a les 8 i sortida a les 9 al costat del pavelló. Dos circuits de 20 i 40 kms
Ho organitza: Club ciclista Ger

Caminada pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Més informació a joan@electronicajoan.com
Ho organitza: Els Xulius- CSR

Dimecres 21 de febrer
A les 19h, al Local

Inauguració i lliurament de premis del concurs fotogràfic Objectiu Sabre: Sant Pau 2018
L’exposició es pot visitar fins el 17 de març
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dijous 22 de febrer
A les 18:30h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Club de cinema.

a càrrec de José María Álvarez
Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut

Dimarts 27 de febrer
A les 17:30h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Taller BiblioLab: juguem amb les il·lusions òptiques

Per a nens i nenes de 6 a 10 anys. Inscripció prèvia. Places limitades
Ho organitza: Gerència de Serveis de Biblioteques

Dimecres 28 de febrer
A les 18h, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo

Hora del conte

Ho organitza: Servei de Cultura i Joventut
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AGRAÏMENTS
L’Ajuntament agraeix la participació i la col·laboració de totes les persones i entitats que fan possible la Festa Major:
•A la pregonera d’aquest Sant Pau, Carme Jacas i Bertran. Nascuda a Can Pau de
Sant Pau. Està vinculada a la Comissió de Balls Populars des de fa molts anys i
encara segueix implicada activament. Ha participat en actes en diverses entitats
del municipi com Centre Parroquial, Ger i Xulius. Actua en la passió d’Olesa de
Montserrat durant 18 anys i al Pessebre Vivent dels Xulius. També és campanera
i única dona dels Campaners de Ribes.
•A l’autora de la portada, Clàudia Sauret Verdejo.
•A l’autora de separata, Ana Mestre Bertran.
•ADF Sant Pere de Ribes (Agrupació de Defensa Forestal), Assemblea de
Balls Populars de Ribes, Pirotècnia Igual, NG Plàstics, Entitats i persones
col·laboradores, Personal de Cultura, Governació i Via Pública i Serveis.
RECOMANACIONS
•Agrairem puntualitat als participants en les activitats de Festa Major.
•Per a un millor funcionament de la cercavila dels balls populars i per
tal d’evitar desperfectes als vehicles, eviteu aparcar als carrers i places
del recorregut i seguiu les instruccions de la Policia Local.
•L’Organització no es farà responsable de possibles desperfectes a vehicles
que no hagin seguit les instruccions donades.
•Us animem a assistir a tots els actes que organitzen les entitats del nostre poble.
MESURES DE SEGURETAT DAVANT LA PIROTÈCNIA
Per evitar danys personals o materials, es recomana seguir les mesures
de seguretat següents allà on es realitzi l’actuació dels grups de foc:
1.Per al veïnat i comerciants
- Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no tingueu roba estesa o altres elements com banderes, etc.
- No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament
de l’actuació o el pas fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc.).
- No llanceu aigua fins que no hagi acabat l’actuació atès que la pólvora
mullada pot tenir efectes imprevisibles.
- No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
2. Per a qui vulgui participar-hi
- Porteu roba de cotó preferiblement vella, amb mànigues i pantalons
llargs, i coll tancat.
- Porteu un barret que us cobreixi tot el cap i mocador de cotó al coll.
- Porteu un calçat adequat, còmode i tancat.
- No demaneu al veïnat que llanci aigua fins que no hagi acabat l’actuació.
- Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra
i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames
s’escamparien i serien més virulentes.
- Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars
- No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu
cap dels seus membres.
- En el cas de patir cremades, dirigiu-vos immediatament als punts d’assistència sanitària.
- Seguiu en tot moment les indicacions dels integrants del grup de foc i
dels serveis d’ordre públic.

18

XIII CONCURS DE FOTOGRAFIA ‘OBJECTIU SABRE’
1. La participació és lliure i oberta a tothom, excepte als guanyadors de l’anterior edició del concurs.
2. La temàtica a l’entorn de la qual han de versar les fotografies és la Festa Major de Sant Pau
2018. Se n’acceptarà qualsevol motiu sempre que s’hi inspiri i no suposi la difusió de valors negatius com ara la xenofòbia, l’incivisme, etc.
3. Els treballs es presentaran respectant les mides de 18 x 24 cm com a mínim i 30 x 45 cm com
a màxim sense col·locar en cap tipus de suport.
4. Es podran presentar un màxim de 3 fotografies per participant.
5. Dipositades en un sobre gran, cada fotografia portarà un títol individual i s’agruparan en
col·lecció per afinitat temàtica sota un lema comú. Les dades de l’autor (nom, adreça i telèfon)
figuraran en un petit sobre tancat dins del gran.
6. El termini per al lliurament de fotografies és fins al dimarts 6 de febrer de 2018.
7. Dins d’aquest període, les fotografies es recolliran al Centre Cívic el Local, en horari d’atenció
al públic (de dimarts a divendres de 17 a 22h i dissabtes de 10 a 14h i de 17 a 22h).
8. El jurat estarà format per persones amb trajectòria consolidada en el món de la fotografia i també
per la persona guanyadora de l’edició 2017 del Concurs Objectiu Sabre. El veredicte serà inapel·lable.
9. Es concedirà un primer premi dotat amb 150€ i la possibilitat per a l’autor o autora que l’obtingui d’oferir al Local una exposició fotogràfica, més dos accèssits amb dotació de 75€ per a cada
un d’ells. L’Ajuntament sol·licitarà als guanyadors el lliurament de les imatges en format digital.
10. Només s’atorgarà un premi per participant. Si el jurat ho cregués oportú, algun dels premis,
o tots plegats, podrien quedar deserts.
11. El dimecres 21 de febrer de 2018 a les 19.00h es durà a terme el lliurament de premis al Local.
Aquest acte donarà també inici a l’exposició de tots els treballs presentats, que es podrà visitar
fins al 23 de març de 2018 al Local en horari d’atenció al públic.
12. Els autors de les obres no guanyadores podran recuperar els originals adreçant-se al Local del
3 al 20 d’abril de 2018 (ambdós inclosos i en horari d’atenció al públic). Tant les obres guanyadores com les que no hagin estat recollides pels seus autors dintre d’aquest termini passaran a ser
propietat del fons fotogràfic de l’Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes i l’Ajuntament en podrà
fer ús posterior en les seves publicacions i edicions.
13. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes serà el propietari de les fotografies guanyadores, les
quals s’incorporaran al fons fotogràfic de l’Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes i en podrà
fer ús posterior en les seves publicacions i edicions. L’Ajuntament passarà a ser propietari dels
drets d’explotació mantenint l’autor els drets morals sobre la obra.
14. La participació en el concurs suposa la plena acceptació de les bases.
15. Qualsevol cas no previst serà resolt per l’organització.

