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Altaveu especial Nadal ens ofereix un contingut ple d’activitats per al mes de 
desembre.

S’acosten les dates nadalenques i tant les entitats com els comerços, associacions de 
comerciants i Ajuntament ens proposen actes participatius per gaudir de les Festes a casa.

També hi ha la possibilitat per a els més inquiets de sortir a donar un tomb pels nadals d’altres països i fer món.

Tant és si ens aixopluguem a la nostra llar o fem cap a l’aventura, les dates demanen la voluntat de 
compartir amb qui pertoqui dies assenyalats i amb un potent contingut de reflexió, o al menys així hauria 
de ser.

Així doncs, donem pas a un Nadal on de ben segur que tots i cadascun de nosaltres podem aportar alguna 
cosa bona en benefici d’algú altre. Perquè no ens oblidem de la realitat d’un món farcit de desafortunats 
que possiblement no notaran la diferència en aquestes dates tan assenyalades.

E d i t o r i a l
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TOT UN MÓN PER COMPARTIR, 
GRÀCIES
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Els Pastorets de Ribes
Els Pastorets de Ribes són una versió lliure de l’obra de Josep Maria Folch i Torres “Els Pastorets o l’adveniment 
de l’infant Jesús”, on algunes escenes s’han substituït per d’altres de “Camí de Betlem” de Joan Rosquellas.

Els clàssics Pastorets de Folch i Torres es van estrenar al Coliseu Pompeia del barri de Gràcia fa gairebé un 
segle, l’any 1916. Va ser un encàrrec del Patronat de Nostra Senyora de Pompeia, l’entitat religiosa que gestio-
nava la sala, que volia renovar l’obra que representaven fins llavors. 
L’estrena d’Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús, no cal dir-ho, va ser un èxit, però li va costar el càrrec 
al frare Rupert Maria de Manresa: la nunciatura el va destituir acusant-lo de “fomentar les associacions mixtes i 
les representacions teatrals poc pietoses”, segons revela el llibre “Barcelona, ciutat de teatres”.

Avui, gràcies a l’esforç de tots els components del Centre Parroquial, aquells Pastorets continuen sent 
una tradició nadalenca al nostre poble, irrenunciable per aquestes festes, on grans i petits s’ho passen 
d’allò més bé. 
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TALLIN (ESTONIA).-
L’entorn medieval del centre de la ciutat 
es transforma quan el Nadal comença 
a arribar. El fred i la neu no es cap raó 
per no gaudir d’un altre dels mercats 
nadalencs. A la plaça del Ajuntament 
hi ha més de 50 casetes al voltant 
del gran avet il•luminat. Si tens que 
fer algun regal per aquestes festes, 
hi trobaràs de tot, però l’artesania de 
vidre és tan bonica que no podràs 
resistir-te.  També hi ha menjars, 
podràs escollir entre sopes calentes, 
salsitxes, xucrut y moltes altres més 
delícies, tot regat amb vi calent.

NURENBERG (ALEMANYA).-
Alemanya és el bressol dels mercats 
nadalencs, però la pintoresca ciutat de 
Nuremberg és la més important. El seu 
mercat  porta organitzant-se des de fa  
4 segles i està molt arrelat. Si t’agrada 
viure el Nadal de forma intensa, apropat 
i passeja pels seus carrers de vianants 
amb aires medievals. La decoració et 
deixarà amb la boca oberta...   ideal per 
que, ja que estàs, tasta algunes de les 
especialitats locals com les ametlles 
torrades, les típiques Lebkuchen 
( galetes amb especies i mel molt 
decorades que trobaràs per tot arreu) i 
el Glüwein (vi calent especiat).
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VIENA (ÀUSTRIA).- 
És la capital europea per excel•lència 
dels mercats nadalencs.  Quan 
s’apropen les festes de Nadal,  moltes 
de les places de la ciutat s’omplen de 
casetes de fusta en las que en ven 
des d’artesania local fins al més variat 
dels objectes decoratius nadalencs.  
La quantitat de llums i esforços que 
inverteixen els vienesos als seus 
mercats nadalencs és increïble i el 
resultat és espectacular.  Has d’anar al 
que posen cada any davant del Palau 
de Schonbrunn o al típic de davant de 
l’Ajuntament. Si vols un ambient més 
relaxat passa pel barri de Sprittelberg 
o pel mercat de Karlsplatz.

Endinsa’t a les ciutats europees a conèixer-les en temps de Nadal. A totes les 
ciutats importants hi han els tradicionals “Mercats Nadalencs” A tots ells, hi 
trobaràs artesania, menjars  i begudes típiques i d’altres.
Des de RIBES VIATGES us presentem  varies opcions per visitar.

Nadal a

EUROPA
Nadal a

EUROPA
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PRAGA (REPÚBLICA CHECA).-
El seu mercat és el més gran de la 
República TXeca i possiblement el 
més bonic. Per poc que hagis vist 
el seu espectacular centre històric, 
és fàcil entendre el perquè del seus 
atractius. La ciutat s’engalana de llum 
i colors i passejant per la plaça de la 
Ciutat Vella, la Plaça Wenceslao i la 
de la República, la seva atmosfera 
brillant i els seus aromes et sedueixen. 
No et perdis el dia 29 de novembre la 
encesa del seu Arbre de Nadal.

ESTRASBURG (FRANÇA).- 
Aquesta ciutat francesa  a prop de la 
frontera alemanya, viu les setmanes 
prèvies al  Nadal amb tanta intensitat 
com els seus veïns alemanys. Des 
de 1590 aquí se celebra el mercat 
nadalenc més antic de França, el 
famós “Christkindelsmarik” de la 
plaça Broglie. Alsàcia és una regió 

molt bonica, però encara ho es més 
si la veus sota les llums i decoracions 
típiques de l’hivern. Aprofita aquests 
dies per comprar artesania, provar la 
confiteria local i passejar quan cau la 
nit i tot s’omple de màgia.

BUDAPEST (HONGRIA).- 
Una de les millors coses de Nadal 
a Hongria són els seus mercats 
nadalencs. El seu encant és únic i 
indescriptible. Apropa’t a qualsevol dels 
que s’organitzen a Budapest. La capital 
hongaresa és una ciutat molt bonica, 
però  il•luminada per la màgia del Nadal 
encara ho es més.  El mercat més gran 
és el que es posa a  Vorosmarty tér, 
junt a Vaci utca, el carrer  comercial 
més important. Les seves paradetes 
són una veritable  temptació per les 
delícies gastronòmiques que serveixen.

BRUSSEL·LES (BÈLGICA).- 
Els mercats nadalencs són uns 
del plaers de l’hivern de Bèlgica, i 
en particular el de la seva capital 
Brussel•les. El seu mercat té una 
extensió de 2 Km.  i  un arbre gegant 
decora la Grand Place, es pot  pujar 
a una sínia  molt gran  per disfrutar 
de les vistes de la ciutat. I si ets  una 
persona molt activa, pots patinar a la 
seva pista de patinatge sobre gel.



ESTOCOLM (SUÈCIA).- 
Passeja pels carrers de llambordes i 
estrets  de Gambla Stan, amb la neu 
sota els teus peus i el fred a les galtes 
mentrestant  et deixes guiar per les 
llums de les decoracions nadalenques. 
Vagis on vagis, segur que acabes en 
alguna plaça amb un mercat nadalenc 
molt pintoresc amb el flaire de les 
castanyes  torrades. Si vols veure un 
del més conegut ves al Skansen que 
més que un mercat, és una mena de 
museu a l’aire lliure, on podràs veure 
als artesans en acció.

ZURICH (SUÏSSA).- 
Pels voltants de les festes de  Nadal, 
aquesta ciutat de negocis, es 
converteix en un lloc romàntic com 
pocs i ple d’encant gràcies als mercats 
d’artesania i les llums que ho il•luminen 
tot . El més gran, més assortit i més 
espectacular és el mercat nadalenc 
de l’Estació Central, que té més de 
160 casetes decorades,  mentre que 
el més antic i tradicional és el que està 
en el centre de la ciutat. Per una altra 
banda, en la plaça Werdmuhleplatz  
instal•len el famós “Singsing 
Christmas Tree” i al seu voltant  varis 
cors li posen música a la ciutat.
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COPENHAGUE (DINAMARCA).- 
El Nadal danès és molt més calent 
del que creus. Potser faci fred i es faci 
de nit abans del que voldries, però la 
il•lusió d’aquestes festes ho embarga 
tot. Aquesta  època de tradicions 
antigues és un moment ideal per visitar 
Copenhague  i deixar-te emportar pels 
seus carrers i esdeveniments.  A més 
a més de menjar i beure bé, són molt 
freqüents els concerts de música a 
les esglésies, ideals per entrar en 
calor desprès de visitar qualsevol dels 
seus mercats nadalencs que hi ha per 
tota la ciutat, no et pots perdre el que 
posen al Tivoli Gardens.

L’artista Judit Paretas ha preparat 
per aquestes dates una col.lecció 
de xapes i imans per felicitar 
d’una forma original i creativa les 
festes nadalenques. La col.lecció 
té diferents missatges com per 
exemple: ” és Nadal quan somrius”, 
” Feliç 2016”, ” xapa màgica per ser 
el millor amic invisible”...

Durant la Fira de Nadal que se 
celebra a Ribes els dies 12 i 13 de 
desembre tindrà una paradeta on 
es farà taller de xapes i imans per a 
qui vulgui  fer la seva pròpia creació. 
El taller està enfocat sobretot als 

més petits que podran fer els seus 
dibuixos i escriure els missatges 
que desitgin.  

Podeu consultar diferents models a 
la pàgina del Facebook miucreativa 
o al correu:
miucreativa1@gmail.com

DIFERENT, DIVERTIDA, CREATIVA i ORIGINAL
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La 27ena edició del Pessebre Vivent Parlat 
organitzat pels Xulius, ja fa uns mesos que està 
en marxa. 

El Pessebre Vivent Parlat té la peculiaritat que 
cada any s’intenta canviar de lloc o espai, però 
s’ha de reconèixer que després de 27 anys, cada 
cop és més difícil trobar una nova ubicació.

Enguany el lloc triat per la coordinadora és la 
Finca Mas Solers (antic Casino). Tot i ser un lloc 
on l’any 1999 ja es va representar el pessebre, 
el públic assistent no repetirà quasi bé cap dels 
espais d’aquell any.

En els últims anys, el Pessebre Vivent Parlat ha 
tingut un creixement important en tots els seus 
aspectes. L’any passat es va sobrepassar la 
xifra de 2.000 visitants en els 4 dies que durà el 
pessebre, una xifra que s’acosta al màxim de la 
seva capacitat.
El Pessebre Vivent Parlat actualment mou 
unes 200 persones entre actors, muntatge, 
tècnics, modistes, maquillatge, vestuari, guies i 
col•laboradors.

Un any més el Pessebre Vivent Parlat es durà 
a terme els dies 25, 26, 27 i 28 de desembre a 
partir de les 6 de la tarda, amb sessions cada 30 
minuts.
Per adquirir entrades, es podrà fer anticipadament 
a la Merceria Mª Àngels (c/ Balmes 43), 
fer reserves al web del pessebre www.
pessebreviventparlat.ribes.org o bé comprar-les 
els dies de representació als Xulius (c/ Major 13). 
També podeu seguir informats  a la pàgina del 
facebook www.facebook.com/pessebrevivent

Peco Xic

El Pessebre Vivent Parlat de Ribes 2015 a la 
Finca Mas Solers
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Per Bàrbara Scuderi

En Joan Giralt Vidal és constructor jubilat i membre 
del grup de pessebristes dels Xulius. No hem pogut 
parlar amb tots ells, però de ben segur que rebran el 
nostre agraïment. Tenim amb ell una conversa sobre 
la vocació i el missatge, el treball en equip i col•lectiu, 
les tradicions i costums del pessebrisme .

L’Altaveu.- El pessebrisme és una tradició o una 
vocació?
Joan Giralt.- Són les dues coses i el missatge. És 
vocació. A Ribes ja des de després de la Guerra cap aquí 
hi ha hagut tradició de fer pessebres de guix. Al Redós, a 
la Granja (actual GER). Eren pessebres que anomenem 
diorames, perquè són de guix, pintats i amb vegetació. 
Com els de l’Escola de Barcelona, que es diu així perquè 
ells ho van iniciar. 

L’A.- Com vau començar aquí a Ribes?
J.G.- Jo tenia uns 16 o 17 anys. Va començar en Pere 
Carbonell i Grau, comprant figures i fent el pessebre a 
casa seva. Amb el temps un grup ens vam engrescar i vam 
continuar amb la tradició. Primer cadascú a casa seva, 
però era un inconvenient per ensenyar. I ara farà 36 anys 
que  vam començar a fer el pessebre col•lectiu. Primer el 

UNA CONVERSA AMB EL

JOAN GIRALT 
Pessebrista

fèiem a diferents espais cada any, i des de que l’entitat va 
adquirir la casa ja estem sempre aquí als Xulius. 

L’A.- Com a tradició a Ribes hi ha altres pessebre 
força coneguts, oi?
J.G.- Sí, de pessebres de borra hi havia el que feien les 
monges i actualment el d’en Francesc Font a l’Església i el 
d’en Vicenç Pascual de Les Parellades (Can Guillem) que 
també es pot anar a visitar, per exemple.

L’A.- Actualment quants formeu part del col•lectiu 
de pessebristes?
J.G.- Som uns sis o set, més qui pinta, escultors i altres 
pessebristes que exposen els seus propis. En total a 
l’exposició hi acostuma a haver-hi uns 11 o 12 pessebres.  

L’A.- L’exposició quan s’obre i fins quan es pot 
gaudir?
J.G.- La inauguració és la vigília de Nadal, en sortir de 
la Missa de Gall i fins passat Reis. L’entitat organitza el 
concurs de pessebres també  i es fa coincidir la cloenda 
amb l’entrega dels premis. Un premis que són figures de 
pessebre per fomentar la importància de les mateixes. El 
seu valor que és important. 
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L’A.- Cert, diuen que no és pas econòmic  fer un 
pessebre! Són petites obres d’art!
J.G.- Hi ha de tot! Però és cert que les bones figures, 
de fang o marmolina, poden costar de 30 a 90 euros.  
Nosaltres anem adquirint figures, cadascú les seves i amb 
el compromís de compartir-les i així ho fem. Com cada 
any fem un quadre diferent es va canviant. Un compra un 
Naixement , un altre l’Anunciació... Les tenim de ninotaires 
coneguts, com els germans Castells, en Mayo de Madrid 
que exposa sempre a Barcelona, en Muns que ja és mort 
i actualment dels germans Colomer i en Sales de Sitges.

L’A.- Aquestes figures que m’has portat per veure 
d’on són?
J.G.- Aquestes figures van ser un regal que la Federació 
de Pessebristes de Catalunya i les Illes va donar als seus 
socis ara fa uns anys. La Federació, de la que som socis, 
té per exemple una publicació de cada any on hi surten 
tots els pessebres dels membres i d’aquí que algunes 
vegades hem rebut visites de fora a veure el pessebre, 
d’Olot, de Navarra... I nosaltres també acostumem a 
participar de la trobada anual que es fa i es coneix altres 
poblacions amb tradició pessebrista i pessebristes de 
diferents llocs. 

L’A.- De les figures, en els darrers anys sempre es 
destaca alguna figura d’un Caganer personatge de la 
vida real. Què en penses?
J.G.- No ho veig ni bé ni malament, però de vegades es 
passen. No tot es pot caricaturitzar. Per exemple vaig 
veure una Mare de Déu de Montserrat i això no em va 
semblar gens bé. 

L’A.- Com es comença a fer un pessebre col•lectiu?
J.G.- Nosaltres primer agafem la idea d’algun paisatge de 
Ribes, com enguany és el Pont de Can Coll, però no en 
fem una maqueta tampoc.  Es fan els motllos amb cartrons 
i treballem el més important que és la perspectiva i amb 
els contramotllos de fang s’omplen amb el guix d’escaiola. 
Així fem una adaptació del paisatge. Es crea un escenari 
que permeti donar un missatge.  Abans quan es feia 
el pessebre col•lectiu en diferents llocs, calia traginar 
cadascú una part. Ara tenim espai i fixe i això ens permet 
treballar al mateix local i ajuda a evitar trencades o coses 
així. 

L’A.- Amb tanta feina no m’estranya que ja heu 
començat un mes abans?
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J.G.- Sí, cap al 1200. Tot i que diuen que anteriorment 
ja se’n feia. Ell va contribuir a escampar el missatge 
i la imatge del Naixement en una imatge que no surt a 
l’Evangeli sinó que s’ha fet tradició i que es va reforçar en 
l’època de la Contrarreforma. Per nosaltres el missatge és 
viu i a més a més a través del pessebre donem a conèixer 
costums locals de la pagesia i artesania com eines, un 
pallar, el morral dels animals que es feia servir, coses que 
es desconeixen perquè han desaparegut o s’han oblidat.

L’A.- I quin és el missatge?
J.G.- El missatge és sempre el mateix. Entendre que 
el pessebre és molt dels valors del Nadal que en 
contraposició a la societat de consum, mostra un paisatge 

J.G.- (riu) Com veus hi ha els suports, els motlles i tots els 
materials. Per sort podem ser-hi i disposar de l’espai amb 
temps per treballar directament aquí mateix. 

L’A.- Hi ha continuïtat en la tradició d’aquest tipus 
de pessebre?
J.G.-  Ara hi ha fills i néts de pessebristes que exposen. 
Però el guix fa molt brut i les cases d’avui són més petites 
i és més complex fer-ne. Tot i així jo animaria tothom que 
tingués un pessebre de borra o de guix, com una tradició 
independentment de la religió.

L’A.- Una tradició que em deies ve de Sant Francesc 
d’ Asís, oi?

Exp. Pessebres 2013 - Els Xulius - Quadre 6 - Manel Font Exp. Pessebres 2013-Els Xulius - Quadre 9- Raimon Casals
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auster, senzill, amb el naixement de Jesús amb la Mare 
i el Pare adoptiu. Ara per Nadal gairebé no es veuen 
aparadors amb Naixements. La austeritat no ven.

L’A.- És un missatge en contraposició a l’opulència?
J.G.- Sí. I un missatge que és actual. La fugida d’Egipte, 
per exemple, és la imatge dels refugiats que avui veiem. 
Qui ho recordarà per Nadal? El naixement en un estable 
també pot ser una imatge actual, amb la situacions que 
es viuen. Per això veiem tant important el missatge del 
pessebre davant de la imatge d’un Pare Noel ric, robust 
i ple de regals, el pessebre conserva l’austeritat, la 
senzillesa i reforça els valors. 

M’aturo en la conversa perquè la reflexió que 
compartim ho mereix: la societat no ha canviat tant. 
Pobles a la recerca de refugi, persones sense llar. 

En Joan em ressalta que el missatge ja no és només 
religiós sinó de valors i actualitat. Ell així ho viu, “el 
pessebre hi  fa feix i ajuda a difondre aquest missatge 
d’ humilitat ”. Jo li afegeixo... un petit gra de sorra i 
molt de guix per un pessebre que el col•lectiu de 
pessebristes dels Xulius ens ofereix per visitar durant 
aquestes festes. 

Exp. Pessebres 2014 - Els Xulius -  Quadre 3 - Josep Rius Exp. Pessebres 2014 - Els Xulius -  Quadre 1 - Col·lectiu 
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SALUT I BON PROFIT
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Us desitgem

Bones Festes

El Vi-Blioteca, ha estat un programa d’activitats de les 
Biblioteques de Sant Pere de Ribes, actiu  durant tot el 
mes de novembre en el marc del Programa Biblioteques 
amb DO de la Generalitat de Catalunya. Laia Bertran i 
Ester Callao fan un balanç més que positiu de les activitats 
que s’hi han realitzat. L’Ester, directora de la Biblioteca 
Josep Pla de Les Roquetes, destaca entre les activitats 
“el  Laboratori de Lectura, una activitat de pares i fills que 
ha combinat la lectura compartida amb altres tallers  en 
el marc d’un treball sensorial que ha tothom va agradar 
molt.” La Laia, directora de la Biblioteca Manel de Pedrolo, 
també destaca l’acte organitzat conjuntament, Òpera i Vi, 
que va comptar amb la col•laboració dels cellers de Ribes, 
el músic David Puertas i una seixantena de participants. 

Durant tot aquest mes, les diferents activitats de 
les Biblioteques han girat entorn del vi i la música 
principalment, al costat de la literatura, el cinema, els tast, 
els tallers, els contes, l’exposició i les xerrades. Un èxit 
que ja anuncien que es repetirà, doncs la sol•licitud per a 
participar el 2016 ja és en camí. 

LES BIBLIOTEQUES DE SANT PERE DE RIBES 
SATISFETES AMB L’ÈXIT DEL VI-BLIOTECA

Les directores de les Biblioteques de Sant Pere de Ribes, 
Laia Bertran i Ester Callao.

NOU TELÈFON

93 023 40 68
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Envoltar-nos de les persones adequades és 
molt important. La nostra energia i la dels altres 
s’uneixen en una mena de sinergia que ens dóna 
força davant els problemes quotidians.

Sovint es parla de les persones tòxiques que 
podem tenir al nostre voltant i com allunyar-
nos d’elles. Efectivament, tenir a prop persones 
que ens treuen energia, ens desmotiven i ens 
qüestionen sense avaluació prèvia, fa que perdem 
la il•lusió i la confiança en nosaltres mateixos. És 
la base, per exemple, dels assetjadors laborals 
o els xantatgistes emocionals, per parlar de dos 
tipus de persones tòxiques.

Però, no seria raonable pensar que no és la 
persona sinó el seu comportament el que és 
tòxic? 

La conducta d’una persona ve determinada per 
com se sent. I aquest sentiment està provocat per 
una emoció.

Un exemple simple: és el meu aniversari i la meva 
parella em fa un regal que no m’agrada. La meva 
cara al veure-ho és tot un poema. Ell se’n adona 
i se sent malament per no haver encertat. Aquest 
sentiment provoca un pensament automàtic de 
l’estil ”no hauria de haver-li comprat res” o ”per una 
vegada que em recordo i mira el que em passa”. 
I la propera vegada no em regalarà res i, potser, 
ni tan sols recordi felicitar-me. I jo em sentiré 
dolguda perquè la meva parella no és detallista 
amb mi. Es crea un cercle viciós que, únicament, 
es pot solucionar amb una comunicació sincera 
i eficaç. I per això, he d’haver pres consciència 
de com actuo i de com les meves accions -fins 
i tot el meu llenguatge no verbal- pot afectar les 
persones que m’envolten.

Les persones a les que anomenem tòxiques 
funcionen de forma semblant. La seva conducta 
ve produïda, entre d’altres, per un sentiment 
d’amenaça que fa que necessitin defensar-se 
de l’única manera que saben . No m’entenguis 
malament. No estic defensant aquest tipus 
de persones ni de conductes. Únicament vull 
recalcar que no són les persones, sinó les 
conductes d’aquestes persones, les que són 
emocionalment desafortunades.

Lamentablement, encara hi ha moltes empreses 
amb directius que gestionen al seu equip humà 
a cop de xiulet (o, més aviat, de crit).

La major part de les persones ens movem per 
sentiments força semblants, que ens transmeten 
emocions tan diferents com persones hi ha. 
La motivació és un d’aquests sentiments. És 
l’energia vital del motor de tots i cadascun de 
nosaltres.

Aquesta motivació és, per a alguns, tenir una 
bona nòmina a final de mes. Per a d’altres, 
serà el reconeixement de la seva tasca. D’altres 
es sentiran motivats per un ascens o per la 
confiança que dipositen en ells per formar a 
altres persones. Però tots necessitem estar 
motivats per fer la nostra feina. La motivació és 
la benzina del nostre motor. El que ens dóna 
energia en el nostre dia a dia.
I, evidentment, tenir un cap pressionant amb els 
objectius a complir, donant ordres a cop de crit 
no és, ni de bon tros, motivador. Ho he viscut en 
primera persona.

És clar que no és el mateix ser un cap que 
ser un líder. I això és el que moltes d’aquestes 
persones no entenen.

El líder escolta. Té en compte a les persones 
que formen part del seu equip. Sap dialogar. El 
líder no ordena, demana. El líder no pressiona, 
motiva.

Si hi ha caps que encara pensen que, 
amb una actitud de comandament és com 
s’obtenen resultats, sento comunicar-los que 
estan equivocats. “Pan para hoy y hambre 
para mañana”. Amb una actitud repressiva 
s’aconsegueixen resultats, sí. Però només a 
curt termini. Fins que la persona a la qual es 
pressiona arriba a un estat d’estrès insuportable 
al qual deixa de ser productiva.

Afortunadament, cada dia més empreses 
decideixen formar els seus directius en 
Intel•ligència Emocional. Cada vegada més, 
s’ajuda als equips de treball a estar més 
cohesionats, ser més productius i estar més 
motivats gràcies a estratègies de Coaching 
d’Equips.

I com va dir Luther King, ”I have a dream” 
(Tinc un somni): que en un futur molt proper, 
tots i cadascun de nosaltres tinguem relacions 
satisfactòries i emocionalment sanes, tant en la 
nostra feina com amb els nostres afins.

Ja sé que aquest dia, probablement, em quedaré 
sense feina. Però estic segura que s’obriran 
noves oportunitats per a la creativitat.

Tinc un somni
Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es



Por la compra de una chaqueta, 
guantes de regalo

FELICES FIESTAS

BONES FESTES

M
ERRY C
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TM

AS

JOYEUSES
   FÊTESFELICE FESTE

Sorteo CESTA DE NAVIDAD 
(por la compra superior a 10 €)
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EL CLUB ESPORTIU TAEKWONDO RIBES 
  GUANYADOR AL CAMPIONAT DE CATALUNYA

El pavelló de la Mar Bella de Barcelona va acollir diumenge 
8 de novembre passat la celebració del Campionat de 
Catalunya de Taekwondo infantil cadet de combat. En 
aquest certamen hi va participar 6 assistents del Club 
Esportiu Taekwondo Sport Ribes com a representants del 
nostre municipi, enfrontant-se a més de 1.100 competidors 
de tot Catalunya i Andorra.

Des d’aquest club del municipi comuniquen que han 
obtingut la medalla d’or i campiona de Catalunya Ariadna 
Robert; la medalla d’or i campió de Catalunya, Aaron Elvira; 
la medalla d’argent i subcampiona de Catalunya, Paula 
Vellet; i finalment 3 medalles de bronze en tercera posició 
per a Jessica Angulo, Laila Dalhou i Helena Barbero.

Ariadna Robert cuarta vegada 
consecutiva Campiona de Catalunya

Paula Vellet 2ª sub-campiona de 
Catalunya.

Aaron Elvira Campió de Catalunya, Laila Dalhou i Jessica Angulo 
classificades en 3ª posició amb medalla de broze.

Helena Barbero 3ª posició 
amb medalla de broze.
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Sabies
què...
EN CAPDET DEL CORRAL VA SER UN 
GUERRILER DE LA GUERRA DEL FRANCÈS?

Any 1808, Napoleó es fa l’amo de 
mitja Europa. A Espanya Napoleó va 
fer abdicar Carles IV i va col•locar el 
seu germà Josep Bonaparte (conegut 
per Pepe Botella) al tron espanyol. 
Les tropes napoleòniques ocuparen 
gran part de la península però van 
tenir nombrosos ensopecs el 2 de 
maig de 1808 a Madrid, més tard a 
Saragossa, al Bruc...

La guerra del Francès, que és tal 
com s’anomena a Catalunya la 
guerra que a Espanya en diuen de la 
Independència, va tenir una durada 
de sis anys (de 1808 a 1814). En molts 
llocs van sorgir guerrillers –gent 
amb poca preparació militar, però 
molt valents— que formaven colles 
que fustigaven l’exèrcit francès, 
no a camp obert, sinó aprofitant 
qualsevol descuit.

Un d’aquests guerrillers va ser en 
Josep Capdet del Corral, que, com ja 
us podeu imaginar els que coneixeu 
la masia anomenada el Corral d’en 
Capdet del nostre terme, sembla que 
va néixer en aquesta casa. Per qui no 

conegui prou bé aquesta masia, diré 
que es troba a mig quilòmetre al nord 
del poble i hi va viure durant molts 
anys la família Espachs. He buscat 
informació sobre en Capdet amb un 
resultat més aviat regular. El treball 
que dóna més notícies d’en Josep 
Capdet és un llibre que va escriure 
el pare Ramon Ferrer de l’oratori 
de Sant Felip Neri de Barcelona, 
titulat “Barcelona cautiva”, editat 
en diversos volums a partir de l’any 
1815.

En Josep Capdet del Corral va ser 
el cap del sometent de Ribes al 
temps de la guerra del Francès. Ell 
i el sometent de Ribes es van posar 
a les ordres de la Junta Superior 
de Catalunya, que tenia la seu a 
Lleida, ja que Barcelona es trobava 
en poder de l’exèrcit francès. En 
Josep Capdet i el sometent de 
Ribes van participar en nombroses 
accions de guerra contra l’exèrcit 
francès, que ocupava les principals 
ciutats, mentre que Ribes i moltes 
zones rurals eren controlades pels 
guerrillers. 

Josep Miret i Mestre

Al llibre “Barcelona cautiva” 
s’expliquen algunes accions de 
guerra en les què va participar el 
sometent de Ribes. Potser l’acció 
més important es va produir el 20 
de gener de 1809. Hi havia una tropa 
d’italians (aliats de Napoleó) a la 
vila de Sitges. Un grup de sometents 
comanats per Josep Capdet del 
Corral amb 300 homes va atacar 
una bateria situada al cementiri de 
Sitges, va capturar alguns canons 
i va obrir foc contra l’altra bateria 
de canons que hi havia a la Ribera. 
Quan se’ls van acabar les municions 
van fugir cap a la Creu de Ribes per 
mor de ser encerclats. En l’acció 
van morir dos o tres francesos i no 
hi va haver cap baixa per part dels 
catalans.

Tercer volum del llibre “Barcelona 
cautiva” del pare Ramon Ferrer, editat 
l’any 1816, on s’expliquen diverses 
accions de guerra del sometent de Ribes.
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El corral d’en Capdet tal com estava fa cinc anys. Actualment la casa s’està rehabilitant 
i es troba en obres.

El 24 de març de 1809 es va produir 
una altra acció del sometent de 
Ribes. L’exèrcit francès va sortir de 
Vilafranca del Penedès cap a Ribes 
amb la intenció de saquejar-lo. Diu 
el llibre: “el valiente Somaten de 
dicho término al mando de Joseph 
Capdet del Corral, sostenido por 
una partida de Migueletes del Tercio 
de Barcelona […], les obligaron á 
retirarse acompañándolos hasta la 
Cruz de Mont-aspre, á la vista de 
Villafranca, Quartel General de los 
enemigos”.

També diu que el 6 de maig de 1809 
un nombrós grup de sometents, 
entre els que hi havia el de Ribes, va 
atacar un grup de soldats francesos 
de la guarnició de Barcelona que 
anaven a buscar palla a l’Hospitalet 
de Llobregat. Com veieu, ni en 
Capdet del Corral ni el sometent de 
Ribes es van estar quiets mentre 
hi va haver l’exèrcit francès a les 
nostres terres.

+ INFO: Ramon Ferret: Barcelona cautiva, ó sea diario exacto de lo ocurrido 
en la misma ciudad mientras la oprimieron los franceses, volum tercer, 1816, 
p. 84, 202 i 362, accessible a https://books.google.es/.



·
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Fa uns anys, em vaig fer soci de l’Unió Esportiva Santboiana. I no va 
ser perquè fos un boig del rugbi o visqués a Sant Boi. Va ser per dos 
motius. Primer, per ajudar a aquest club, tota una institució esportiva 
al país i segon, per jugar a tenis a les seves instal•lacions. 

Cada dissabte anàvem a fer uns partits uns quants amics. Es tractava 
d’aquelles pistes dures de Tenis Quick on molts vam aprendre a fer 
anar la raqueta. El cas és què, després d’un temps de jugar-hi, em 
semblava que ho feia la mar de bé. De la meva colla no hi havia qui 
em guanyés i sempre tenia la cervesa pagada en acabar el partit.

M’ho vaig arribar a creure tant que ho comentava sempre que sortia 
el tema de l’esport. Tu corres? No, jo jugo a tenis. Fas bici? No, jo 
jugo a tenis. Jugues a futbol sala? No, jo jugo a tenis. 

Al final un company de feina, que desprès seria el meu soci, cansat 
de sentir-me em va invitar a jugar un partit al seu club, el Club de 
Tennis la Salut al barri de Gràcia. L’ocasió s’ho valia i vaig saltar a 
la pista de terra batuda amb unes bambes noves blanquíssimes. La 
primera pilota que em va llençar va botar a un metre de mi i fiiuu! 
Era allò què en diuen una bola liftada. Ai! I així, cada cop. Jo crec 
que el meu adversari no s’ha avorrit mai, en tota la seva vida, com 
aquella tarda, contenint els seus cops i donant-me peixet. Vaig sortir 
de la pista espolsant-me l’ànima perquè la pobreta m’havia caigut a 
l’alçada dels mitjons i, és clar, s’embrutí tota de terra vermella. 

Òndia! I jo que em pensava que en sabia.

He recordat aquesta anècdota tot pensant en l’embolic en que 
estem fotuts els independentistes en aquest moment i en la manca 
d’acord per tirar endavant el procés tots junts.

Jo em pensava que en sabien! Jo em pensava que ho tenien tot 
estudiat i preparat. Jo em pensava que no ens farien fer el ridícul 
com l’estem fent. 

Jo em pensava que aquest partit l’havíem de jugar tots, alts i baixos, 

  Em pensava que en sabien 

primes i grasses, calbs i peluts i que després, un cop guanyat, ja 
ens posaríem d’acord en establir les nostres pròpies regles i triar, 
democràticament, el què més ens convindria. 

Doncs no. Sembla ser que no en sabien. Doncs quina pena, perquè 
en aquest cas, l’adversari no ens envia boles toves perquè podem 
gaudir del joc. No, els nostres adversaris ens envien pedrades, 
revessos i esmaixades que fan tremolar i que si ens descuidem ens 
trauran de la pista o ens arrencaran el cap d’una pilotada.

Tant de bo que quan es publiqui aquesta revista ja haguem sortit 
d’aquest atzucac que a la majoria ens fa molta pena i a la resta del 
món els fa morir de riure.

P.D. També he pensat, a vegades, en aquella faula de les llebres 
que en comptes de córrer discutien “Que són llebrers” “No. Que són 
conillers”. I així, van anar fent fins que, els gossos se les van cruspir 
de viu en viu.
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Assecadores i Rentadores

GRANS OFERTES

Carretera de Sitges, 42 - Tel. 93 896 02 72 - Sant Pere de Ribes
Rambla Samà, 7 - Tel. 93 893 25 01 - Vilanova i la Geltrú

NADAL I REIS
BOSCH
SIEMENS
BALAY
SMEG
BEKO
AEG
ELECTROLUX

Des de 199€ - 5Kg.  1000rev.

VAPORETO
POLTI
89€

BATEDORA
DE VAS 500W

Des de 26’98€

OFERTES I PROMOCIONS EN CAFETERES
EXPRES, NESPRESSO, DOLCE GUSTO, TASSIMO, AUTOMÀTIQUES

PLANXES DES DE 11’98€

CENTRES DE PLANXAT
OFERTA
D’ASPIRADORS
Amb bossa i sense bossa,
de terra, de mà, ...
Escombres elèctriques.

Aspiradors des de 43’98€

OFERTA
MICROONES

des de
48’99€




