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ctubre, i després d’haver tingut l’oportunitat de fer ús del dret al vot, és 
el moment de treure l’as que tots portàvem amagat a la màniga. Perquè 
sense entrar en detalls i tenint en compte com han anat les coses ha de 
ser que tothom en tenia algun d’amagat per després de les eleccions. Ens 

queda veure com es juguen. Perquè si a la campanya electoral s’ha vist quines eren les 
intencions de cadascú, ara a posteriori cal veure com duen a terme els projectes venuts 
en campanya.

Si els votants hem estat a l’alçada amb la massiva participació, els que han rebut aquests 
vots, esperem que en siguin dignes, perquè la veritat és que ja va sent hora de treure 
alguna conclusió al respecte.

Mentrestant fem cap a la tardor amb unes pluges que prometen potser una bona 
temporada de bolets, us convidem a enviar imatges de les vostres troballes, les 
publicarem en el proper número per posar les dents llargues als que s’estimen més 
quedar-se al sofà.

Correspurnes 2015, torna a envair els nostres carrers d’espectacle, de foc, i del so dels 
timbals dels més petits de les nostres colles.

Entrevistem en aquesta edició al Dr. Castro. Tants anys fent de metge de família al nostre 
municipi dóna com per, segurament en alguns casos, cuidar la salut de tres generacions 
de veïns i veïnes del nostre poble.

Espectacular l’èxit del Festivalet Monocicle, diferents activitats i 40 participants al 1er 
Concurs de Cantautors varen donar l’oportunitat a un públic força divers a gaudir-lo 
durant tot el dia.

Pels més esportistes, enguany es torna a celebrar la Mitja Marató Rural de Ribes, el 25 
d’octubre, tothom és convidat a participar-hi.

I Ballem pel Rosa, és presenta el  18  d’octubre de 11 a 14 h a la plaça Marcer per 
celebrar el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama. Animeu-vos a participar, un petit 
donatiu contribueix a que cada cop es puguin fer més accions en benefici de les persones 
afectades, que no hem d’oblidar que al cap i a la fi podem ser qualsevol de nosaltres.

Fins aviat!

O
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb la col•laboració de 
les tres entitats del municipi que disposen de colles infantils, 
organització conjunta de les colles infantils de Sant Pere de Ribes, 
“Diables Petits de Ribes”, “ Petits del Foc” i  “Petits Diabòlics”, 
varen organitzar una nova edició d’aquest esdeveniment. 
Enguany, a més, se celebra el tercer concurs de colles infantils 
de foc, on un petit grup de persones representatives d’aquest 
àmbit, varen valorar durant el recorregut els diferents aspectes 
de cada colla.

Aquesta iniciativa va néixer el 2009 per commemorar el 30è 
aniversari de la Colla Ball de Diables Petits de Ribes. Tant en 
aquella edició, com en les de 2010 i 2011, es va dur a terme a 
Ribes. El 2012, per primer cop, es va celebrar a les Roquetes. 

7è  Correspurnes  Sant Pere de Ribes.  
“El foc és viu”

La intenció des de llavors és fer el correfoc infantil de manera 
alterna a Ribes i a les Roquetes.

Està clar que som un municipi amb una arrelada tradició de 
foc. I així es confirma amb la gran participació de les colles dels 
diables més menuts el passat cap de setmana a Ribes.

Correspurnes 2015 va ser un èxit rotund per quantitat de colles, 
12 colles participants amb més de 400 nens i nenes i qualitat 
en l’exhibició de totes les colles. Tasca difícil per als jutges 
encarregats de decidir les colles guanyadores del concurs.

Després d’una multitudinària cercavila de foc i timbals pel 
centre del poble, es varen concentrar les colles a la plaça de 
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l’església per donar pas a les exhibicions de les mateixes davant 
un públic expectant i un jurat que filava prim. Enceses molt 
preparades i vistoses senyal del interès i ganes que cada cop més, 
tenen les colles participants. Després dels grans lluïments de 
cada colla, vàrem acabar amb una encesa conjunta espectacular 
acompanyada d’un petit castell de foc per concloure l’acte i passar 
al lliurament dels guanyadors que en aquesta edició varen ser en 
1r lloc ”Colla Diables Infantils de Vandellòs”, seguit dels “Diables 
Petits de Ribes”, empatats a punts amb el Petits Diabòlics de les 
Roquetes i la colla dels Petits de la Pobla de Mafumet en 3r lloc, 
decidit pel jurat que ens acompanya cada any. 

Ja esperem el proper any per poder gaudir i millorar aquest 
concurs que va tenint una gran acceptació i ganes de tornar 

per part de tothom, i  fer del nostre ”Correspurnes” un acte 
reconegut a tot el país per les colles infantils de foc.

Agrair a les colles, canalla i tot el públic que van fer possible 
aquest acte, així com tots els patrocinadors, al Centre Parroquial, 
ja que no seria possible portar-ho a terme sense ells.

Tots van poder “cremar” i van fer gaudir als espectadors, d’una 
gran tarda de foc, i on la canalla va ser la gran protagonista a la 
festa del foc, que cada any pren mes rellevància.

Salut i Foc.
Diables Petits de Ribes, Petits Diabòlics, Petits del foc.

Colles de Diables Infantils de Sant Pere de Ribes
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El Dr. Castro és metge de família al CAP de Ribes ara fa més 
de 25 anys. Un veí del poble que compagina la dedicació a la 
medicina i la docència amb les seves altres passions com són 
la lectura, la música, l’esport i la família.

L’Altaveu.- Dr. Castro, com estem de salut? 
Dr. Castro.- Bé, cada vegada hi ha més prevenció i l’atenció 
des de les àrees de salut bàsiques ens permet accedir a una 
població d’una manera global, amb la qual cosa un pacient 
que pot arribar per un determinat malestar, amb els controls 
actuals, podem conèixer el seu estat general de salut. És la 
nostra feina. 

L’A.- Deia que fa més de 25 anys que Sant Pere de Ribes 
compta amb l’atenció del Dr. Castro, quan comença realment 
la nostra història comuna, si se’m permet l’expressió? 
DR.-  La veritat és que vaig arribar al 1988 a Ribes, quan encara 
era obert el consultori mèdic del carrer del Pi i amb prou feines 
érem un equip reduït  d’un metge fixe, un pediatra, un metge 
itinerant i dues infermeres. I ja al 1990, ara fa 25 anys, vam 
passar al CAP on encara estem, amb un equip més ampli i amb 
canvis importants. 

L’A.- Quins van ser els canvis?
DR.- El més important és que ens vam constituir com una Àrea 
Bàsica de Salut, és a dir, una àrea d’atenció primària bàsica 

central, en aquest cas el nucli de l’Àrea Bàsica del Garraf, amb 
atenció  aleshores per més municipis i actualment per Ribes, 
les Roquetes, Olivella i Canyelles.  I això ens va permetre 
desenvolupar la única àrea docent del Garraf de la que en sóc 
tutor i formador en l’especialitat de metge de família des de 
que es va crear al 1995, ara fa vint anys.

L’A.- La única Àrea Docent del Garraf, quina rellevància ha 
tingut aquesta vessant docent? 
DR.- Evidentment la docència sempre és bona. Ens ha permès 
comptar sempre amb residents i ens ha permès també als 
professionals estar al dia, constantment aprenent. Per ensenyar 
cal sempre estar aprenent i així hem tingut sempre un valor 
afegit a la nostra dedicació que en primer lloc ha beneficiat als 
pacients evidentment. 

L’A.- Quin paper hi va tenir el Dr. Castro en el projecte ?
DR.- Jo sempre he sigut un més de l’equip però sí és cert que 
des de que vaig finalitzar la meva formació a Barcelona i vaig 
anar a ocupar una plaça a Lleida, vaig estar des del primer 
moment compromès amb la difusió per la creació d’àrees de 
salut bàsiques al país, com a eix de l’atenció primària. Així que 
quan vaig arribar a Sant Pere de Ribes  vaig continuar el que 
havia començat però aleshores des d’aquí. 

L’A.- La nostra va ser la primera Àrea Bàsica del Garraf, doncs?

UNA CONVERSA AMB

XAVIER CASTRO BRESCÓ
EL DR. CASTRO.

Per Bàrbara Scuderi
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DR.- Sí, després es van constituir les de Sitges i Vilanova, però 
nosaltres vam tenir la primera.

L’A.- Han canviat molt les coses en aquests anys. Quin és 
l’equip bàsic d’atenció des de que es va crear el CAP?
DR.- Com et deia, vam començar entre quatre i cinc persones, 
actualment som set persones i el que tenim és l’atenció en metge 
de família, pediatria, l’àrea de salut de la dona,  l’assistència 
social i salut mental, a banda de l’atenció d’odontologia que es 
fa des del Cap de Les Roquetes. 

L’A.- Com es veu amb la perspectiva d’aquests més de 25 
anys?
DR.-  Les coses van canviant i el municipi ha anat creixent i 
també la comarca, per tant canvis sempre n’hi ha hagut. Vam 
començar al Cap de Ribes amb una atenció continuada que 
després va passar a les Roquetes i ara ha tornat a canviar, doncs 
es fa una atenció continuada des de l’Hospital Sant Camil, Sant 
Antoni Abad i l’atenció domiciliària. Recordo que vaig ser el 
primer metge de família en pujar a Olivella a fer atenció en 
determinades hores i actualment Olivella ja té el seu metge per 
exemple. I a Canyelles en són dos. 

L’A.- Des de fora es veuen com una gran necessitat les 
ampliacions del CAP de Ribes i el de les Roquetes. Com es veu 
des de dins?
DR.- Des d’una perspectiva d’estructura és evident que Ribes 
necessita unes instal•lacions millors i de que es necessita 
l’ampliació a Les Roquetes també se n’ha parlat força. 

La conversa sobre les inversions del CAPS ens van dur a una 
llacuna en la que vam estar d’acord en que una realitat és 
la salut, que entenem respon a les mesures d’atenció i al 
benestar de les persones i una altra és la sanitat, és a dir la 
gestió i la política de la salut i vam optar per retornar a la 
salut, àmbit que ell coneix millor i que jo prefereixo, sense 
ignorar que evidentment compartim les preocupacions i el 
desig perquè un dia les inversions siguin una realitat.  Sigui 
com sigui, continuem la conversa amb unes dosis de realitat, 
humor i música, doncs la passió per la música del Dr. Castro 
és una de les que més em destaca i en un sentit diu ell mateix 
eclèctic, doncs no té menyspreu a res, des de la música clàssica 
al jazz i als clàssics moderns. 

L’A.- Es diu que el metge de família, el metge de cadascú, és 
una mica el metge, el psicòleg... estàs d’acord?
DR.-  (jeje) Som el primer punt de trobada amb els pacients, 

amb les seves preocupacions i la salut de vegades també és part 
d’una més de les preocupacions i no la única, per tant tenim 
una responsabilitat també en sentir a la persona en totes les 
vessants, perquè no ens quedem amb un símptoma o una 
dolència. L’atenció primària és global i sí, comprèn tot. 

L’A.- Actualment es recomana molt als pacients no 
automedicar-se. És el Dr. Google una competència, un aliat o 
un enemic en aquest sentit?
DR.- (jeje) Internet pot ser una eina per a tothom, també 
ho és pels metges que estem constantment en la recerca, la 
docència i la necessitat d’estar al dia en les novetats. Ara bé, 
cal sempre saber que la informació d’internet sigui solvent, és 
a dir, consultant pàgines oficials, comunicats d’entitats oficials 
o especialitzades. Sí que a vegades pot haver-hi publicacions 
més divulgatives i l’abast de tothom per internet, però el millor 
sempre serà anar al metge. 

L’A.- Les noves tecnologies també estan deixant enrere 
alguns mites... com ara la lletra del metge... com són els canvis?
DR.- La lletra de metge ha passat a la història! La informatització 
fa que tot sigui per ordinador i ja pràcticament només escrivim 
les nostres notes, en alguns casos. Però això no és tot. Crec que 
amb les noves tecnologies, com viu ara la societat, en què tot 
és per immediatesa, també perdem virtuts. Per exemple penso 
en el whatsapp  i la mateixa internet, ens han acostumat a 

El Dr. Castro en un moment de l’entrevista.
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donar respostes al  moment, enviar un missatge al moment, i 
en medicina encara hi ha coses que requereixen el seu estudi, el 
seu temps. Ara fem pedagogia també en aquest sentit. 

L’A.- Ens hem centrat en l’activitat del CAP i docent del Dr. 
Castro, però la geriatria i el paper en l’atenció al Redós i en 
el seu creixement també ha ocupat una part important de la 
teva tasca al poble. Quina valoració en podem fer? 
DR.- És una de les coses de que estic més orgullós. El meu petit 
gra de sorra en el creixement del Redós. Vaig començar atenent 
i em vaig vincular al projecte junt amb la Montse Falguera. Fins 
fa tres anys hi he estat treballant i ha estat un orgull. Així vaig 
desenvolupar també l’especialitat en geriatria de la que també 
he fet docència. 

L’A.- En aquests  més de vint-i-cinc anys, hauràs tingut 
pacients que han passat de ser fills a ser pares. Quina 
experiència en treus?
DR.- (jeje) Els anys van passant. El que he vist és pacients que 
han tingut fills i ara són avis. Com jo. Que acabo de tenir la meva 
primera neta i és fantàstica!  De totes maneres, sempre he atès 
a les persones de forma molt personal, sense condicionaments 
en el sentit de si coneixes o atens a d’altres familiars. He pogut 
separar sempre les coses. 

L’A.- I el fet de viure a Ribes mateix, un més del poble o 
metge de carrer?
DR.- Un més de poble, evidentment. I molt satisfet. Vaig arribar 
amb els dos fills ben petits i aquí ja va néixer la meva filla i vam 
acollir a la quarta criatura integrant de la família. Tots hem estat 
sempre molt a gust i ells han crescut i desenvolupat aquí la seva 
infantesa, joventut i ara que són més grans la seva vida està 
plenament vinculada al poble. 

Estem a punt d’acabar la conversa. Coincidim en que les 
consultes de carrer no es fan per dos motius principalment, 
el primer, la gent respecta la feina i els espais de tothom. I 
en segon lloc, per si hi hagués algú més despistat, és evident 
que no es pot fer una revisió al carrer on difícilment algú es 
despullaria per fer-la... en fi.. que ens acomiadem parlant de 
les virtuts del nostre poble, del paisatge que li permet sortir 
a caminar que tant li agrada i de la seva afició a l’esport que 
practica  a l’Espai Blau, sempre amb bona música i com és 
persona oberta a tot i m’ha semblat que li podria agradar, 
li faig , per acabar, una recomanació que compartiré aquí 
mateix: Iron & Wine per gaudir de la música i la lectura que és 
la seva millor aliada.

A la consulta del Dr. Castro amb una  de les residents actuals 
en formació, Mónica Escajadillo.

Imatge de l’accés al CAP de Ribes. 
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El Departament de 
Territori i Sostenibilitat 
posa en funcionament 
el passat 1 d’octubre 
tres noves línies de bus 
exprés que circularan 
pel corredor del Garraf. 
Són l’e14:Barcelona-
Sant Pere de Ribes; 
l ’ e 1 5 : B a r c e l o n a -
Vilanova i la Geltrú; 
i l’e16: Barcelona-
Sitges. Oferiran, en 
conjunt, 104 noves 
expedicions diàries, de 

dilluns a divendres feiners, el que suposa increments d’entre el 
47% i el 286% respecte els serveis actuals.

La posada en marxa d’aquestes tres línies de bus exprés, 
operades per Cintoi-Bus (autocars Mon-Bus), suposarà la 
reestructuració global dels serveis actuals. La demanda global 
d’autobús d’aquests corredors és d’1.000.000 usuaris l’any. 
Amb aquestes ja seran 16 les línies de bus d’altes prestacions 

que funcionen a la demarcació de Barcelona, i 22 a tot 
Catalunya.

En el cas de Sant Pere de Ribes el servei es reconverteix en la 
nova línia de bus exprés.cat e14, amb una freqüència de pas de 
15 minuts en hora punta i 30 minuts la resta de la jornada. El 
servei començarà a les 5.45 h i finalitzarà a les 0.20h. Aquest 
corredor compta actualment amb 44 expedicions directes diàries 
(19 d’anada i 25 de tornada) i passarà a 65 directes (34 d’anada 
i 31 de tornada), un 47% més. La demanda d’aquest corredor és 
de 350.555 usuaris l’any.

D’altra banda, també es modifiquen els serveis entre Barcelona, 
l’aeroport del Prat, Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la 
Geltrú i el Vendrell. Concretament, en dies feiners es modifiquen 
els horaris i la major part de les expedicions acabaran a Bellvitge, 
ja que la comunicació amb Barcelona estarà coberta pel servei 
exprés.cat. I els caps de setmana es milloren notablement les 
expedicions, distingint entre temporada d’estiu (de Setmana 
Santa a finals de setembre) i temporada d’hivern (des d’octubre 
fins a Setmana Santa).

Departament de Premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

NOVES LÍNIES D’AUTOBÚS CONNECTARAN 
SANT PERE DE RIBES AMB BARCELONA
•  Es connectarà Sant Pere de Ribes, Vilanova i Sitges amb Barcelona 
amb 104 noves expedicions diàries.
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El passat dissabte 26 de setembre, el Cicle de Música 
Intimista de Ribes va deixar de costat el petit format 
íntim per sortir al carrer en una jornada festiva de tot 
un dia. 

El Festivalet Monocicle va ser un èxit en la participació 
per dins i per fora. Hi van col•laborar diferents col•lectius 
i àmbits de l’entitat Xulius i del municipi, l’Esplai Xulius, 
La Sala Llarga  i La Coral de Xulius, l’Escola de Música 
de Sant Pere de Ribes i el Bell-Gim JOPIL, entre 
d’altres. 

El resultat va ser una jornada  d’una gran diversitat 
d’activitats per a tots els públics. Des de TALLERS de 
Danses per a infants, l’aula de música oberta, el vermut 
musical al carrer, la Fira d’artesania, els tallers de salsa 
i country entre les diferents activitats que es van dur a 
terme, tot plegat en el marc de la final del 1r Concurs de 
Cantautors organitzat pel col•lectiu del MONOCICLE 
de la mateixa entitat.

Més de 40 participants no van posar fàcil la selecció per 
un jurat especialitzat i sensible, format per persones 
vinculades a la música des de diferents vessants: la 
composició, la producció, la divulgació i la interpretació. 
De totes maneres, tal i com estava previst, a partir 
de quarts d’onze de la nit es va poder gaudir de les 
actuacions dels tres finalistes, actuacions que es van 
traslladar a la Sala gran de l’entitat a causa de la pluja 

i que va permetre gaudir de tres estils de música ben 
diferents: des de suaus ritmes cubans fins a la tradicional 
cançó d’autor i el duet UAL•LA que finalment va ser 
la formació guanyadora gràcies a la seva originalitat i 
projecció segons la valoració del jurat. 

UAL•LA , els guanyadors, properament actuaran  
al Garraf ( 7 de novembre amb La Palmera Torta- 
Sitges), com a part del premi atorgat , informació que 
podreu actualitzar seguint la pàgina de facebook del 
MONOCICLE on hi trobareu a més a més les noves 
propostes i programació de les activitats que s’hi 
organitzin. 

La nit, a més a més, va portar novament a Ribes a Dani 
Rufà, conegut dels nostres escenaris, amb la seva 
darrera proposta, TREMENDU, en una actuació prèvia 
a l’entrega dels premis que va tancar una jornada sens 
dubte oberta a una manera de plantejar una oferta 
cultural local per un públic familiar, un públic jove i la 
gent gran que va participar des de la Coral de l’entitat. 

La valoració de l’organització ha destacat precisament 
aquest darrer aspecte: la rellevància de la diversitat de 
públic i també, evidentment,  la satisfacció d’un èxit que 
esperen repetir.

L’Altaveu

EL MONOCICLE SURT AL CARRER
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Ballem pel Rosa és com s’anomena l’acte de suport i solidaritat 
que  la Junta Local de l’AECC-Catalunya contra el càncer de 
Sant  Pere de RIBES, estem preparant per al DIUMENGE 18 
D’OCTUBRE de 11 a 14  h. a la plaça Marcer de Ribes i amb 
motiu del  DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA que 
s’escau el dilluns 19  d’octubre.

Enguany aquest acte comptarà amb la col•laboració dels 
gimnasos de Ribes, per tal de que totes i tots puguem gaudir 
una bona estona a ritmes de : 
ZUMBA i d’altres...

És obert a tothom amb un petit donatiu de 3 euros i  també 
tindrem una taula de l’Associació on es donarà informació i es 
vendran productes solidaris contra el càncer. 
Demanem que es porti, si és possible, roba de color rosa...

Agraïments:
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Els Xulius per la sonorització
Gràfiques Ferpala
Sports Ribes
Bel Gim Jopil
Mercè Artís
Espai Blau
Gràcies.....

Jordi Mestre i Escofet
AECC - Junta Local de S.P.Ribes

BALLEM PEL ROSA...!!!
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arrerament se sent molt la paraula 
”coach”. Als programes de televisió, 
sembla que s’ha posat de moda tenir 

un. Però, realment, què és un coach?

La paraula ”coach” és la traducció a l’anglès 
d’ ”entrenador” i, com segur estàs ja pensant, 
ve de l’àmbit esportiu. I és des d’aquest 
camp que el coaching (professió del coach) 
desenvolupa la seva metodologia, que no té 
res a veure amb entrenar a la persona sinó 
amb ajudar-la a que trobi els seus propis 
recursos, aquells que té al seu interior però 
que no ha sabut trobar o reconèixer-los. Si 
recordes la pel•lícula ”La llegenda de Bagger 
Vance”, a la qual Will Smith feia que Matt 
Damon tragués el millor de si mateix, sabràs 
d’allò que t’estic parlant.

Al seu origen, el vocable coaching (entès 
com a disciplina) ve de la paraula hongaresa 
kocsi (pronunciada Cochi), un carruatge amb 
sistema de suspensió que feia més còmode 
el viatge dels seus passatgers. Aquesta 
paraula va passar a l’anglès com a coach i 
a l’espanyol com a cotxe. Però, com gairebé 
sempre passa quan importem alguna cosa del 
món anglosaxó, es parla de coaching, coach 
i coachee als elements que formen part d’un 
procés de canvi.

Podríem dir que, simulant  al kocsi, el coach 
transporta a la persona que entra en el procés 

de coaching des del punt en què es troba fins 
al punt al qual vol arribar.

El coaching, per tant, és un procés 
d’acompanyament que ajuda a la persona 
a la recerca de solucions, d’alternatives i de 
recursos perquè pugui assolir els objectius 
que es proposa.

És una metodologia eclèctica, que rep 
influències de la Programació Neurolingüística, 
la Neurociència, la Psicologia Positiva i la 
Intel•ligència emocional i que s’adapta a la 
persona que passa pel procés.

Els beneficis del coaching són indubtables. 
La seva filosofia no és directiva. No dóna 
solucions. No tracta patologies. Per tant, no té 
res a veure amb la psicoteràpia.

La seva missió és ajudar a que la persona 
explori dins de si mateixa i trobi tot allò que li 
bloqueja i que no li permet avançar. D’aquesta 

manera, serà capaç d’obtenir els seus propis 
recursos, les seves pròpies solucions als 
problemes que li preocupen.

Des d’escriure un llibre, muntar un negoci, 
organitzar-se o estudiar una carrera 
universitària a comprendre per què s’actua 
d’una determinada manera en ocasions 
concretes, el coaching pot ser beneficiós.

La manera com es comportem, les nostres 
decisions i eleccions a la vida estan motivats 
pels nostres valors i creences. Sovint, 
aquests valors no estan alineats o tenim 
creences limitants que no ens deixen avançar.

Alguna vegada has actuat d’una forma i 
després no has sabut explicar per què ho has 
fet?

T’has posat a dieta i te l’has acabat saltant 
amb qualsevol excusa? 

T’has apuntat al gimnàs i sempre tens alguna 
altra activitat que t’impedeix anar-hi?

El coaching t’ajuda a ser conscient de 
què t’impulsa a actuar com ho fas, quines 
creences limitants tens, quins valors són els 
més importants per a tu i conèixer quins són 
els teus sabotejadors, perquè puguis prendre 
les regnes i la responsabilitat sobre la teva 
vida i ser protagonista d’ella.

Protagonitzes la teva vida o et 
conformes amb ser l’actor secundari?

Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

D
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Diuen que bona part dels orígens de les nostres tradicions 
o creences, fins i tot lleis, cal cercar-les a l’antiga Grècia o 
provenen dels Romans. 

Del llatí pro (abans) i misses (missatges) provenen les 
promeses. En el sentit terminològic només.   Segons les 
interpretacions vindria a significar el missatge que anticipa 
allò que volem dir, o allò que diem abans de que pugui 
passar. La interpretació en aquest aspecte serà sempre lliure. 

Les promeses les fan les parelles al comprometre’s, les mares 
i pares a les seves criatures, les amistats quan alguna cosa 
ha fallat i exemples en tindríem tants com experiències. 

El cert, però, és que podem entendre i desitgem entendre 
les promeses com una anticipació del compromís. Jo 
prometo perquè em comprometo. Seria fantàstic. La 
pràctica que podria conduir a una satisfacció infinita 
sovint ens porta a un calaix de decepcions que acaba sent 
una mena de calaix de sastre... per no dir un armari. El 
compromís individual no duu enlloc, el mínim sempre són 
dues persones. Sinó fem un cop d’ull i analitzem. Ho sento.. 
.però algú ho havia de dir...

De totes maneres el mite ha superat, probablement, totes 
les expectatives i ha substituït les arrels lingüístiques per 

una creença mítica generalitzada: un furt més enllà del 
compromís. I així reapareixen els déus a les nostres vides. 

Prometeu va ser qui enviat per Zeus per treure a la llum 
diversitat d’espècies, va robar l’art del foc i la va entregar 
als éssers humans sens dubte sense tenir en compte les 
conseqüències. El mite va néixer amb el càstig que va rebre. 
Doncs el foc era una arma que permetria  a destrucció. La 
fi del món perfecte ideat per Zeus.  El mite però ha anat 
més enllà, hi ha qui el relaciona amb el sacrifici als déus, 
amb el control del foc o l’aparició de la dona. 

Aturem-nos un moment. Perquè tot plegat resumeix el 
resultat de les passades eleccions del 27S. A les portes de 
saber com acabarà, doncs tot plegat escric sent 28 de 
setembre, de bon matí i amb uns resultats encara als 
fogons, la realitat és que només una ocurrència ha vingut 
a segrestar el meu pensament: el sacrifici als déus, doncs 
bona part ha optat per un missatge malgrat els odis al 
líder real; el control del foc, doncs el resultat no ha estat 
contundent i crema i finalment l’aparició d’una dona, la 
ciutadana Inés, a qui reconec em resulta difícil identificar 
tant com a ciutadana com a dona, però allí està. 

En fi, potser que recuperem l’exercici d’anomenar les coses 
pel seu nom. Abandonem els mites i que les promeses siguin 
allò que han volgut venir a representar: el compromís 
ferm, radical, voluntari i lliure. Perquè sortir a la llum s’ho 
mereix. No creieu? 

La Juani
PD. Que els mites corren a càrrec de cadascú no és cosa 
meva. 

   AIXÒ NO HI HAQUI HO ENTENGUI

PROMESES o
El MITE de PROMETEU 
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Hi ha dies on tot es confabula perquè passin coses agradables. 
Aprofitant les xarxes socials,  a instàncies de l’Agus i Pere Romero, 
s’ha conformat un grup que té com a objectiu reunir-se per a 
desbrossar espais naturals i comunitaris de Ribes, les Roquetes i 
els seus voltants.

El grup es troba quinzenalment els dimarts i diumenges a la tarda. 
Fa escasses tres setmanes que funciona. La idea està calant bé, el 
nombre de participants augmenta i els objectius són tan amables 
que no hem volgut esperar gaire, per a donar una  informació que 
els pot ajudar a créixer i que considerem una bona notícia.

Les primeres actuacions han estat a la Riera de Ribes, un espai de 
valor ecològic que necessitem net, per fruir-lo visualment i per 
motius de seguretat en cas de gran cabdal d’aigua.

Trist, observar com a mida que ens apropem a les zones de pas i 
estada de les persones, augmenten les escombraries en forma de 
llaunes, envasos, papers, cartrons.

Penós veure com hi ha gent que decideix desempallegar-se de la 
nevera, cafetera, motors,etc. llençant-los al bell mig de la riera.

Motiu d’alegria observar com un grup de persones, fan d’aquest 
desastre una oportunitat per fer pedagogia amb els nens/es que 
hi col·laboren i amb les persones que s’aturen.

El treball en comú és un plaer quasi oblidat. La col·laboració en 
grup fa que una tasca aclaparadora per dues mans, es transformi 
en revolució en mans de molts.
El grup  tracta de recollir, ben equipats amb guants i bosses, tot 

TREBALL EN COMÚ

allò que no és orgànic i que es considerat escombraria de rebuig, 
cartró, plàstics i vidres. I els ben assegurem que troben de tot. 
Destaquen com a  producte estrella un ampli i variat repertori de 
llaunes.

Manifesten els dos joves promotors de la idea que volen fer un 
recull de fotografies per més endavant poder a anar Centres 
Escolars a explicar el projecte. D’aquesta manera el seu objectiu 
es beneficiaria, potser, d’un canvi d’actitud en bona part de la 
ciutadania. 

A Facebook trobareu un grup: “Ribes net”, a on es redacta 
informació sobre les seves activitats. 

Només ens cal felicitar al grup i encoratjar-lo en la seva bona idea 
i treball.

Quima Albalate

El recient format grup de ”Ribes Net”, una iniciativa admirable.
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Sabies
què...
L’ANY 1929 VA MORIR EL DARRER 
AVI QUE DUIA BARRETINA? 

1929, Agost, 15 – “Aquesta nit ha 
mort Josep Giralt Vidal, l’home més 
vell del poble, que tenia 96 anys i 8 
mesos”. D’aquesta manera Pere Miret 
i Cerdà dóna notícia al seu dietari 
de la mort d’en Josep Giralt de ca la 
Gallinera, a la plaça de la Font, que 
segons m’explicava el meu pare va ser 
l’últim ribetà que va dur la barretina 
tradicional.

En Miquel Bertran de la farmàcia em 
va comentar que els darrers anys 
de la seva vida l’home es trobava 
força limitat. A l’hivern, si feia bo, 
la seva filla el treia al carrer i el feia 
seure en una cadira al solet. L’home, 
nascut el 1833, es posava la barretina 
tradicional que havia dut tota la vida. 
Passa que va viure tants anys que 
al seu darrere els homes ja vestien 
d’una manera més “moderna”: amb 
barret o amb catxutxa (tipus de gorra 
molt de moda al canvi dels segles XIX 
i XX).

La barretina que portava en Josep 
Giralt era de color morat, pròpia del 

Camp de Tarragona i de les zones 
veïnes, com al Penedès. La barretina 
vermella que coneixem avui dia la 
feien servir els mariners i s’utilitzava 
sobretot en celebracions festives de 
caire popular, com podien ser les 
comparses o les caramelles.

M’hauria agradat d’il·lustrar aquest 
article amb una fotografia d’en Josep 
Giralt amb la seva barretina, però no 
he tingut tanta sort. S’han conservat 
poques fotografies de persones 
cofades amb barretina. Entre elles, 
jo destacaria la imatge del meu 
rebesavi Cristòfol Mestre i Giralt 
de can Geló amb el seu fill Ramon 
presa vers l’any 1871. L’home es va 
mudar per anar al taller de Manel 
Roig, primer fotògraf documentat 
a Vilanova i la Geltrú, es va posar 
tapaboques (manta petita que els 
protegia del fred) i espardenyes. 
El seu fill Ramon, més conegut per 
“Punxes”, va marxar a Cuba amb 
12 anys i va trigar molt de temps a 
tornar. Noteu que ja va vestit d’una 
altra manera.

Josep Miret i Mestre

A la col·lecció de fotografies de Miquel 
Bertran he trobat una fotografia de 
l’avi Rigual, masover del mas Bargalló 
a Olivella, també amb barretina. 
Altres elements a destacar de la seva 
indumentària són la brusa i el bastó 
que l’acompanya.

I les dones? Com vestien les dones 
de fa cent anys? Doncs amb unes 
faldilles llargues i amb el cabell 
sempre recollit, amb monyo, trenes 
o molt sovint amb un mocador al 
cap. Els braços sempre tapats o com 
a molt fins al colze. Això sí, algunes 
noies lluïen unes cinturetes a base de 
cotilles que podrien generar l’enveja 
de moltes noies actuals.
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Fotografia de l’any 1871 de Cristòfol 
Mestre dit “Geló” amb el seu fill Ramon 
Mestre “Punxes” poc abans de marxar 
cap a Cuba (foto: Manel Roig. Col•lecció 
de can Geló).
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Fotografia de Pere Rigual, masover del 
mas Bargalló a Olivella, amb barretina 
(Col·lecció de Miquel Bertran).

ADDENDA: El setembre de l’any 
passat la Sílvia Boquer i jo vam 
publicar algunes fotografies de l’onze 
de setembre de 1923 al Montgròs. 
Un cop publicat l’article, algunes 
persones ens van donar detalls que 
desconeixíem. Entre ells, que la gran 
senyera que es va pujar al Montgròs 
es va cosir a la masia de la Serra. 
Les cosidores van ser les germanes 
Roig de la Serra i la van tenir uns 
dies abans amagada a la soca d’un 
garrofer de prop de la casa (entenem 
que per burlar la vigilància policial). 
La matinada de l’onze de setembre de 
1923 tres excursionistes, Josep Roig i 
Piera (Pepito de la Serra), Manuel 
Puig i Vendrell (Manel de Solers) i 
Miquel Bertran i Vidal (farmacèutic) 
van portar la senyera fins al cim del 
Montgròs. El masover dels Vinyals els 
va facilitar un tronc de pi llarg i prim 
que els va servir d’asta de la bandera. 

Dona desconeguda, segurament de la 
família Bertran, al carrer de la Riera, 
actualment de Pere Carbonell, vers l’any 
1902 (foto: Joan Milà i Giralt. Col•lecció 
de can Janet d’en Zidro).

Dóna una empenta al teu negoci amb...

Tel. 93 896 41 75 L ’A
Sant Pere de Ribes

MASIA 
EN VENDA
290.OOO€

TEL. 655 960 320
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Enguany i en motiu de la celebració del dia de la Mercè, 
es va recuperar un acte que durant  els anys 50 i seixanta 
del segle passat es feia a l’ermita de Sant Pau de Ribes, 
cada  dia 24 de setembre. Es celebrava  una trobada i 
missa  a l’ermita on totes les  Mercès i el  poble de Ribes 
hi eren convidats.

L’any 1950 es va encarregar una Mare de Déu de la 
Mercè, donat que la  existent havia estat destruïda durant 
la  guerra..., aquesta iniciativa va  ser de dues  ”Mercès” de 
Ribes, a les que s’hi van afegir  quasi bé totes,  col•laborant 
en la nova  imatge.

Així doncs El Consell Pastoral de la Parròquia de Sant 
Pere de Ribes, va creure una bona idea el recuperar la 
festivitat  i trobada amb missa a Sant  Pau.
 

L’acte va començar a les cinc de la tarda  amb l’obertura de 
l’ermita,  seguidament a  les 6 de la tarda es celebrà una 
missa amb la presència al  menys de 10  Mercès de Ribes 
i unes 100  persones assistents a l’acte.  Mossèn Fermí, 
el nostre capellà,  fou qui va fer la missa, que en acabar i 
un cop  fetes les fotografies de  rigor de les  Mercès amb 
la Mare de Déu de la Mercè, hi va haver un  petit  refrigeri 
amb coca, galetes i  moscatell.

Paqui López
Consell Pastoral

Missa a l’ermita de Sant Pau per la Mercè

Fotos: Xavier Callao



Era el seu primer viatge a Marrakech i l’Eloi 
no sabia res de la persistència d’aquests nois 
que fan del carrer i dels turistes el seu mitjà de 
vida. El mateix Noè hauria tingut problemes, en 
omplir la seva arca, per distingir entre un d’ells i 
una paparra.
- Què no! Que no necessito cap guia.

- Tu menjar. Tu menjar bo. Jo conec restaurant bo. Restaurant 
d’un cosí meu. Molt bo. 
El meu amic havia decidit menjar a les paradetes de la gran plaça 
propera. Volia envoltar-se de les olors i el bullici del poble i no del 
luxe fals i ostentós dels típics restaurant per a turistes. Era una 
decisió inamovible. Va mirar-se el noi amb duresa i li va parlar 
amb rotunditat.

Mitja hora després estava assegut a la taula d’un restaurant típic 
davant dels plats típics. El local estava ple i a la majoria de taules 
podia veure turistes envermellits pel sol marroquí. Hi havia de 
totes menes i mides i els que tenien l’aspecte de nòrdics anaven 
vestits gairebé de gal·la. Algunes d’aquelles dones fregaven el 
ridícul amb les seves lluentors i penjolls.
Després de la sopa, el xai i les verdures, va passar a les pastes 
d’ametlla, el te a la menta i la síndria. 
De sobte es va il·luminar el centre de la sala i s’enfosquí la resta 
del menjador. Quatre músics, que semblaven trets d’una vella 
pel·lícula de sèrie B, van començar a tocar instrument de corda i 
percussió i, quan la rítmica melodia va arribar a un punt àlgid, va 
aparèixer ella. 
Era una morena alta, vestida d’Odalisca, que remenava els 
malucs i el ventre. Si Medusa hagués mirat fixament el meu amic, 
no l’hauria petrificat amb la perfecció que ho va fer aquell cos 
bellugadís. 
De sobte la ballarina se li va acostar i, el meu amic, gairebé 
marejat d’intentar seguir el moviment del melic de la hurí, va 
veure que la noia l’estirava del braç per fer-lo aixecar. Es va resistir, 
però ella tenia força pràctica en això de treure clients a la pista. 
La insistència de la ballarina i els clams de les altres taules el van 
fer cedir. 
La cosa era bastant més complicada del que pensava. No es 
tractava de fer quatre remenades de cul i prou. La noia, enmig 

El ball del ventre 
dels aplaudiments dels espectadors, el va dur agafat de la mà als 
camerinos. Allà li va fer treure la camisa i li va posar una mena de 
faldilla de gasa i una armilla brodada en fil daurat. Ell es deixava fer. 

Quan van tornar a la pista va començar el ball. Havia decidit que 
era millor seguir el joc i no fer el ridícul de negar-se a ballar, i més 
disfressat com anava. Ella l’indicava els moviments i ell tractava 
d’imitar-la enmig dels aplaudiments dels espectadors. La noia li 
somreia insinuant i ell pensava que algun dia els turistes que els 
gravaven en vídeo, tornarien a riure ensenyant als seus coneguts 
un desconegut dedicat en cos i ànima a aquell paroxisme de 
desllorigaments. 

En acabar el ball, els van aplaudir amb ganes i ells van saludar. 
Agafats de la mà van tornar al camerino. L’Eloi estava suat però 
satisfet. No era a un país exòtic? No estava compartint camerino 
amb una excitant ballarina del ventre? Si allò era el que li tenia 
reservat el destí, endavant, ell estava preparat! I més ara que 
aquella bellesa el mirava amb tendresa i li xiuxiuejava a l’orella. 
- Tu agradar a mi.
- Tu també agradar a mi- va dir ell, utilitzant l’idioma de l’entorn i 
cofoi de l’èxit dels seus encants.
- Quan per mirar?
- Eh? 
- Quan em dones per mirar-me?– va insistir la noia. 
- Per mirar...? Per mirar, què?
- Els pits. Només mirar. Quan?
Es va sentir envermellir i va fer un pas enrere posant-se la camisa 
de qualsevol manera. No s’ho esperava. Una cosa és deixar 
volar la imaginació i fruir considerant les possibilitats eròtiques 
d’aquella mossa i altre pagar per veure-li els encants. El meu amic 
va creure que havia de dir-li alguna cosa. Una excusa plausible 
per no ofendre la noia. 
 - No res. Jo no pago res. Estic casat, tinc dona! –va dir mentre li 
assenyalava un inexistent anell a la mà esquerra i sortia corrents 
de l’estança emportant-se per endavant una tauleta de fusta 
llaurada de nacre.  

P. D. Aquesta crònica és real. Això va passar fa bastant anys i el 
protagonista és algú a qui m’estimo molt. Però, malgrat tot, he de 
dir que no balla tan bé com ell es creu.




