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om-hi, setembre ja és aquí. Tenim l’oportunitat de tornar a començar, 
de retrobar-nos amb els costums, de deixar les maletes guardes fins a 
nou avís, de fer canvi d’armari i treure ja alguna manegueta llarga i de 
guardar les sandàlies fins la propera. Sobretot, és el moment de deixar 

imprès en la memòria el millor que ens ha donat aquest estiu, tot el que hem viscut i 
compartit i el que segur que hem après de nou. Tots, hem crescut una miqueta, segur, 
d’una manera o d’una altra.

A L’Altaveu donem pas a les activitats i esdeveniments programats per aquest mes, 
perquè com encertadament diu la Juani, mira que hi ha cosetes per gaudir al poble i no 
cal fugir a altres indrets. Assabentem-nos del que es cou i potser ens estalviem anades i 
vingudes.

El Festivalet del Monocicle torna en aquesta edició, la cinquena, amb força i novetats per 
descobrir. Cada vegada més fiançat i amb la voluntat de créixer i expandir-se.

L’entrevista ens presenta la visió de dues professionals del món de l’educació, finalitzada 
la seva carrera a hores d’ara. La Sol Serna, mestra d’educació infantil, parla del moment 
en que els petits s’incorporen al món escolar i afronten la separació del vincle familiar 
durant unes quantes hores diàries; i l’Estela Campañá, professora de l’institut, parla del 
seu treball per ensenyar i per preparar als joves per a la seva projecció de futur com 
adults. Tasques que totes dues senten haver-ho fet amb la cura i dedicació que la seva 
vocació els ha proporcionat.

Al setembre, a més de començar l’escola, iniciem també les extra-escolars dels petits i 
joves, el reforç escolars per tirar endavant el nou curs i també nous reptes per assolir, no 
només els més joves, sino també els grans, els adults. Tots tenim alguna que altre coseta 
que l’estiu ens ha inspirat a proposar-nos; de vegades coses que mai ens haguéssim 
plantejat si no fos per un moment d’inspiració. Provem a assolir les nostres propostes, 
res no dona més plaer que aconseguir allò que desitgem, som-hi.
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l Festivalet del Monocicle se celebra el cap de 
setmana del 14 i 15 de setembre. El certamen arriba 
a la cinquena edició amb una alta participació i la 
novetat del Monoclip, el concurs de videoclips 

que en la seva primera edició ha comptat amb 43 treballs 
presentats. 

El Festivalet és una jornada musical, intensa i per a tots els 
públics, que aplega diferents activitats durant tot un dia, al 
voltant del carrer Major i la zona de les Planes. 

L’objectiu del Monocicle, impulsat per Jordi Guillaumes, 
Toni Jordan i Gerard Gómez, dels Xulius, té des del primer 
dia, l’objectiu de promoure la música en el sentit més ampli 
del terme, aplegant les diferents activitats que l’entitat 
promou durant tot l’any. A més, impulsar la cançó d’autor, 
que no arriba sempre a un ampli públic i que gaudeix de 
grans talents arreu del territori. Enguany el realitzador 
Alejandro Conde també està com a organitzador (i serà 
jurat del Monoclip).  

El Festivalet

El Festivalet ha crescut i ha diversificat escenaris i espais, 
introduint activitats per a nadons, de sensibilitat musical, 

espectacles i jocs infantils, a més de les actuacions dels 
participants del concurs de cantautors. Tota una jornada 
amb diferents activitats programades que es realitzen entre 
les sales de l’entitat i els espais especialment instal·lats al 
carrer per a cada una d’elles. 

Des del matí i fins passada la mitja nit, té lloc al carrer, 
tot un tribut a la música a partir de diferents experiències 
d’interacció entre participants, artistes i professionals, 
predisposats a gaudir el màxim. La Sala gran i la Sala Llarga 
de Xulius acolliran els tallers de sensibilització musical 
per a nadons i el body percussion, durant el matí i per la 
tarda. A més, en el pati de l’entitat tindran lloc tallers com 
l’Armonicus, que es dirigeix a diferents franges d’edat; el 
concert vermut amb Abraham Rivas, el guanyador del 
concurs de cantautors de la passada edició; el dinar popular 
i el conte infantil per la tarda. 

Respecte dels escenaris, el carrer Major acollirà la 
tradicional roda d’instruments durant el matí i al 
vespre les actuacions dels tres finalistes del concurs de 
cantautors. I ja a l’escenari de les Planes, tindran lloc la 
resta d’actuacions. L’espectacle musical de Lali Begood 
per la tarda, per a un públic familiar, i ja per la nit, Andreu 

E

Arriba la cita musical amb la cançó d’autor i molt més
El Festivalet s’amplia amb la projecció dels treballs audiovisuals del primer concurs de videoclips

Andreu Martínez, finalista de l’edició anterior, actuarà abans del concert de Veneno en la Piel. Foto de Laura Bregante.
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Martínez i Veneno en la Piel, que posaran la banda sonora 
final de la jornada. 

A més, durant tot el matí i per la tarda, també a la zona 
de les Planes hi haurà un espai de jocs infantils, coordinat 
per Temps de Lleure i un espai amb diferents ofertes de 
gastronomia i tast de begudes de producció local. 

Un concurs en primera persona i eclèctic

El concurs de cantautors ha aplegat en la seva cinquena edició 
un total de 54 participants, consolidant el ritme d’aspirants 
de cada edició i mantenint l’alta qualitat i professionalitat 
de la immensa majoria. Encara no es coneixen els resultats, 
perquè tot just el jurat, durant els primers dies de setembre, 
haurà de seleccionar els tres finalistes. Els membres del 
jurat, com ha estat en cada edició, són persones vinculades 
al món del teixit associatiu, de l’espectacle, de la música, de 
la producció i del periodisme cultural, amb una encomana 
cada vegada més complicada pel talent dels participants. 
L’organització ha desvetllat, que a més d’un repertori 
d’artistes eclèctic, amb diferents estils i gèneres musicals, 
en solitari i acompanyats, els cantautors continuen arribant 
d’arreu del país i fins i tot d’altres comunitats. El motiu és 
que, tot i que no ho sembli, la música d’autor no compta 
amb gaires festivals ni escenaris per donar-se a conèixer, 
fora del circuit més comercial i poc accessible. Per primera 
vegada els guardons s’han concentrat en el premi en 
metàl·lic i sobre tot en el primer lloc, tot i que els tres 
finalistes reben una compensació econòmica, en concepte 

de la seva actuació en el Festivalet. Es tracta d’un altre dels 
objectius de la promoció del certamen, rere cada artista 
hi ha un professional que treballa, amb vocació, però no 
només per amor. Les actuacions permetran que el públic 
emeti també un vot que se sumarà als vots del jurat i per 
tant, la cita és obligada amb un doble matís: gaudir de la 
música en directe i original i participar del premi. 

El Cinema Ribes acollirà la projecció dels 
treballs del Monoclip

Potser no sigui casual, que la incorporació d’Alejandro 
Conde a l’organització del Monocicle hagi donat com a 
primer fruit la celebració d’un concurs de videoclips. Conde 
és un expert, un artista de la realització, que ha estat 
guardonat també en diferents ocasions pels seus treballs. 
Enguany, a més d’organitzar el certamen formarà part del 
jurat de la primera edició. Fins a 43 treballs audiovisuals 
s’han rebut en el concurs del Monoclip. Una participació 
que ha superat totes les expectatives. I que compta 
amb la col·laboració de Cinema Ribes, on (amb vermut 
inclòs) l’endemà del Festivalet, és a dir el diumenge 15 de 
setembre, es projectaran tots els treballs perquè el públic 
pugui emetre el seu vot. Els premis, en metàl·lic per al 
guanyador i per al premi del públic, també s’entregaran 
el mateix dia. Es tracta d’una convocatòria que ha rebut 
treballs de tot tipus, de més i de menys elaborats, i que 
representen un viatge pel panorama dels treballs musicals 
actuals, tant per a solistes com per a grups.  

Abraham Rivas, el guanyador de l’edició anterior, actua 
enguany al Vermut Musical. Foto de Laura Bregante.

La roda d’instruments al carrer és una de les atraccions 
musicals de la jornada. Foto d’Anna Vidal.

L’A
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Dissabte 14 de setembre
10h        Taller Musical per a Nadons, a la Sala Gran de Xulius
               Taller de sensibilització musical per a infants, a la Sala Llarga      (Hi haurà tres torns de 10 a 13h)

10.30h  Armonicus (1 i 2), al pati de l’entitat

11h        Obertura àrea de jocs amb Temps de Lleure, i fira de gastronomia i beure, a la zona de les Planes

11h        Roda d’instruments, carrer Major

12.30h  Presentació de la darrera novel·la de David Puertas, El pianista cec

13h        Concert Vermut amb Abraham Rivas, al pati de l’entitat

14h        Dinar popular, al pati de l’entitat

16h        Taller Body Percussion, a la Sala Gran

17h        Contes de l’Alexandra, al pati de l’entitat

18h        Jocs amb Temps de Lleure, a les Planes

19h        Animació musical per a tots els públics amb Lali Begood, a l’escenari de les Planes

19.30h  Actuació Finalistes Concurs de Cantautors, escenari carrer Major

20h        Contes de l’Alexandra, a l’escenari de les Planes

21.30h  Actuació d’Andreu Martínez (funk, soul, reggae)

23h        Concert amb Veneno en la Piel, escenari de les Planes 

Diumenge 15 de setembre
11.30h Projecció audiovisuals musicals del Primer Concurs del Monoclip, al Cinema Ribes

12h        Vermut i premis, al pati de l’entitat Centre Parroquial 

*Els horaris es podran veure modificats per la incorporació de noves activitats en els darrers dies. Consultar les xarxes 
socials del Monocicle per a més informació. 

EL PROGRAMA* 
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7 setembre:

Festa Holi a la plaça Llobregat de 18h a 21h organnitzada per 
l’Associació Popular de Festes de les Roquetes

10 setembre:

Marxa de  Torxes des del Castell fins la plaça Marcer i actuació musical 
organitzat per l’enitat GER a les 20:30h

11 setembre
La Diada Nacional de Catalunya

10.30h. Acte institucional (Cantada de les Corals, Ofrena floral, 
Parlaments i pilar Casteller) a la pl. de la Vila  (Ribes)

11.30h. Acte institucional (Cantada de les Corals i la Rondalla de les 
Roquetes, Ofrena floral, Parlaments i pilar Casteller) a la pl. interior de 

l’edifici institucional de la Vinya d’en Petaca (Les Roquetes).

14 setembre:

Festival Monocicles organitzat pel Xulius

15 setembre:

Matinal CountryStylers a la plaça Marcer de 11h a 14h

21 setembre:

Actuació Castellers de Les Roquetes a la plaça Llobregat de 17h a 20h

29 setembre:

Festa Sant Miquel a la plaça del Castell de 17h a 21h amb un concert 
de cobla de sardanes organitzada pels Xulius

29 setembre:

XVIII Diada Bastonera amb recorregut de cercavila a les 10:30h 
organitzat per l’Agrupació Balls Populars de les Roquetes

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS SETEMBRE 2019
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CARTES A LA JUANi
Estimada Juani, per primera vegada en molts any hem gaudit de 
les vacances en família, o gairebé en família, al poble. El cert és 
que ha estat una molt bona experiència, i amb la mateixa calor i 
la mateixa tempesta que hauríem viscut si haguéssim anat, com 
d’altres anys, a les illes o a la Costa Brava. En el mes de juliol 
la canalla va participar en alguns dels esplais i per les tardes i 
vespres sortíem a caminar o hem anat a la piscina municipal. Les 
nit, les vam gaudir entre concerts al Castell o al Palmerar. Dos 
dels fills han anat de colònies i nosaltres amb les amistat hem 
anat a veure els monòlegs a la Carpa Revolució, vam assistir 
al cicle de concerts de veus femenines i fins i tot algun recital 
poètic.[...] Hem recorregut camins, de vesprada, hem sortit en 
bicicleta pels voltants i hem descobert algun restaurant que no 
coneixíem. Vaja, que les vacances d’estiu a casa, no han estat 
precisament un estalvi, però feia anys que no ens ho passàvem 
tan bé sense agafar el cotxe! Ho recomanem! [Sònia, 25 d’agost 
2019]

Benvolguda Sònia! 

Tota la raó. I quina enveja poder gaudir del nostre entorn, amb 
totes les activitats que s’hi ofereixen. A més, m’expliques que 
vau estar al carnaval d’estiu de Roquetes, a la Festa Major de 
Puigmoltó i fins i tot heu participat en el campionat de Truc de 
la Festa Major del Palou. És ben cert que al poble hi ha activitats 
per a totes les edats i per a totes les hores del dia (i de la nit, 
és clar!), tant, que potser hi hauria fins i tot més estima per 
l’entorn si tothom en gaudís d’aquesta manera.

Com bé expresses, moltes persones viuen aquí i no en coneixen 
ni la història ni costums, ni paisatges ni l’ampli ventall d’activitats 
de les que es pot gaudir. Tant per a activitats relacionades amb 
la cultura com amb la natura, les entitats i col·lectius locals i 
també diferents equipaments programen sempre divertides 
propostes i pràcticament es pot fer alguna cosa cada dia! 

Entre les experiències de que parles, és cert que en l’aspecte 
cultural es podrien proposar altres rutes, pel llegat de les masies 
històriques de Ribes i dels camins, que tot i que en alguns casos 
estan indicats, sempre ve de gust que t’ho expliquin i aprendre. 
M’ha semblat una bona proposta. Potser algú en podria prendre 
nota. 

També veig que no us n’heu estat de provar la gastronomia 
local. De bars, amb tapes i entrepans diversos, que ni ha uns 
quants, fins a la cuina nacional i internacional, que hi ha des 
de cuina àrab o xinesa fins a la italiana i argentina, és clar, 

passant per la bona cuina casolana i tradicional catalana, que 
en molts establiments locals es combina amb d’altres modernes 
propostes. 

Les places també són una festa, tranquil·la, però una festa per 
gaudir de les nits. Un gelat, un còctel, un cafè... i sempre hi ha 
veïns amb qui difícilment es coincideix durant l’hivern, en que 
tothom va amb un ritme més accelerat.

Un costum mig perdut (perquè en alguns barris o carrers no s’ha 
perdut mai o es va recuperant) són les nits a la porta de casa, 
amb la cadira al carrer i en rotllana, per compartir o intercanviar 
anècdotes i fins i tot algun rumor, entre els veïns i veïnes. 

Al meu barri ho vam provar... però ni els carrers moderns, ni 
la moderna circulació, ni els moderns habitatges ens ho van 
permetre. Al menys, no sense córrer algun que altre risc. 
M’explico. El portal és prou ample... la vorera no tant! El portal 
és un. Són tres plantes amb quatre habitatges per planta, és a 
dir, com a mínim, dotze, si tot va bé. Per ser honesta, tampoc 
vam ser tants... però ni així. El carrer és de doble circulació, 
no gaire cèntric però tothom hi té dret a passar... ja m’entens. 
En resum, un fracàs. Allí érem, vuit persones, amb tota mena 
de cadires, de fusta i de plàstic, en fila, d’esquena a la paret... 
allargant el coll per sentir als nostres interlocutors. Res de 
rotllana... res de seguretat... i així vam estar una estoneta... 
fins que algú va insinuar que podríem prendre la cadira i anar 
una mica més enllà, que tampoc era gaire lluny la plaça. Com 
era encara d’hora, la majoria vam assentir i en fila novament 
i cadira en mà, vam anar cap a la plaça més propera. Els bars 
eren oberts. I si prenem un refresc? Algú va tenir l’ocurrència 
i en menys de vint minuts, tot en orris. Les cadires atapeïdes 
en un racó de la plaça. Tres veïnes van marxar i la resta vam 
ocupar una de les taules del bar, algú va treure unes cartes i 
vam decidir, que la vida moderna no sempre es pot gaudir la 
nostàlgia d’un temps que ja no hi és, si més no, des del nostre 
portal. 

laltaveu@laltaveu.com.

Vacances d’estiu
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Fins el divendres 27 de setembre, a les 14 hores, es poden 
presentar els relats per participar a la 20a edició del concurs 
literari de narrativa curta Els Cinc Pins de Sant Pere de Ribes. 
Els treballs, de temàtica lliure, optaran a dues categories: 
la primera, d’àmbit nacional (dotada amb un premi de 550 
euros), i la segona, d’àmbit comarcal (amb una dotació de 350 
euros per l’obra guanyadora). Per presentar-s’hi cal ser, això sí, 
major d’edat, les obres han de ser inèdites, escrites en llengua 
catalana i no poden tenir una extensió superior als cinc fulls 
DinA4 mecanografiats a doble espai i a una sola cara. Així 
mateix, la font tipogràfica ha de ser Arial o Times New Roman, i 
la mida igual o superior a 11.   

Cada autor o autora podrà presentar únicament a concurs un 
escrit, que es lliurarà per quadruplicat i es presentarà dins d’un 
sobre tancat on es farà constar la comarca de procedència, 
el nom del concurs i la categoria a la qual es presenten. Dins 
d’aquest sobre n’hi haurà un altre tancat que contindrà una 
targeta on es farà constar el nom, adreça i telèfon de la persona 
que el presenta.

Els relats s’han de lliurar personalment a les Oficines d’Atenció 
Ciutadana de Ribes (plaça de la Vila, 1) o de les Roquetes (plaça 
de la Vinya d’en Petaca s/n).  El veredicte del jurat, format 
per tres persones especialistes convidades, es comunicarà 
directament als premiats la setmana de l’11 al 15 de novembre 
i l’acte de lliurament de premis es farà el dia 22 de novembre 

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DEL 20è CONCURS LITERARI DE 
NARRATIVA CURTA ELS CINC PINS

a les 19.00 hores, a la sala Sol del Centre Cívic l’Espai de les 
Roquetes.

El certamen està organitzat per l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes, el Centre Cívic L’Espai i la Biblioteca Josep Pla de les 
Roquetes, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona.

Per a més informació es poden consultar les bases del concurs 
a la web municipal o adreçar-se al Servei de Cultura (tel. 93 896 
73 00 o a l’email cultura@santperederibes.cat)

L’acte de lliurament de premis es farà el dia 22 de novembre.

La cita és el 26 de setembre a la 
biblioteca Manuel de Pedrolo a les 
19.30h

Jordi Hidalgo, col•laborador de 
L’Altaveu, presenta aquest mes de 
setembre el seu llibre El menú del 
guerrero, amb un compendi de 
màgiques receptes. La publicació, 
de l’editorial ViveLibro, s’ha fet 

gràcies a una campanya de micromecenatge que es va dur 
a terme abans de l’estiu. Gràcies a les aportacions de 200 
mecenes, Hidalgo va superar l’objectiu dels 4.975 euros 
necessaris per la publicació. L’èxit de participants ha tingut 

els seus fruits, superant fins i l’objectiu inicial i tots els petits 
mecenes gaudiran del seu exemplar durant aquest mes. 

El llibre recull les receptes, els consells i els petits secrets 
culinaris que Hidalgo detalla per a cada àpat. Disposant així 
d’un menú complet assegurat, per a tota classe d’experts, 
curiosos o cuiners més novells amb ganes d’aprendre i 
passar una bona estona a la cuina.

La presentació del llibre serà el proper dijous 26 de setembre 
a les 19.30 a la biblioteca Manuel de Pedrolo, i comptarà 
amb la presència del l’autor, Jordi Hidalgo; Joshua Novick, de 
l’editorial ViveLibro; i Josep Moya, regidor de Cultura de Ribes.  

Jordi Hidalgo presenta un nou llibre de receptes

L’A
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L’Altaveu.- Com es viu l’inici del curs, ara que enceteu 
una altra etapa?

Estela- Jo encara estic de vacances! No en sóc conscient encara, 
fins el 31 d’agost... 

Sol.- Jo també! És com que encara no hi penses... 

L’A.- Però quan arribi el setembre... 

Sol.- (riu) Aleshores sí. Serà diferent.

L’A.- Com han estat sempre els inicis de curs?

Estela-. Els primers dies (que de vegades comencen a l’agost 
a casa) són organització, planificació, et donen els horaris, els 

A les portes de l’inici del nou curs escolar, parlem amb Sol Serna, mestra d’educació infantil i Estela Campañá, 
professora d’educació física de secundària. Totes dues inicien una nova etapa, per jubilació, i reflexionen 
sobre una trajectòria de gairebé 40 anys en el món de l’educació, des dels dos cicles, inicial i final, que tenen 
aspectes en comú i també les seves particularitats. A més, deixen anar alguns consells, que són un bon 
punt de partença per encetar, amb entusiasme i compromís, aquest curs i cada nou curs. La Sol i l’Estela no 
havien coincidit abans, però inicien la conversa descobrint que totes dues han estat mestra i professora, 
respectivament, en els centres on havien cursat els seus respectius fills. Una casualitat que els ha portat a 
un viatge ple de records. 

grups, i gairebé en deu dies s’ha de preparar un curs sencer! 

Sol.- Per nosaltres, és intens i diferent, perquè a infantil ho fem 
tot. Com preparar l’aula. A mi sempre m’ha agradat muntar els 
racons, distribuir les activitats que es faran, els espais per acollir 
els infants. A més, esclar, tot el que té relació amb l’organització 
del centre, que no és poca! 

L’A.- Sol, amb tu, a P3, la canalla enceta un nou cicle, que 
acabarà, com qui diu, amb tu Estela, a 4rt de l’ESO. Es veu llarg 
el camí?

Sol.- A P3, els infants arriben al cole dels grans i és tota una 
descoberta! El grup és nou, i tot va sent nou, el pati, els amics, 
la mestra... tot és un nou començar. 

Una conversa amb...
UN INICI DE CURS DIFERENT

Sol Serna

 Estela CampañáPer Bàrbara Scuderi
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Estela-Jo, crec que ni tan sols a 4rt d’ESO es percep el final 
des del primer dia. Tot just entre el segon i el tercer trimestre, 
sobretot els estudiants, comencen a veure que s’acaba una 
etapa important. 

L’A.- Per la vostra experiència, quins serien els consells per 
afrontar l’inici del curs?

Sol.- Pels companys mestres, l’important és encarar el curs 
amb emoció! I als pares, la confiança, confiar amb els mestres 
i l’escola. 

Estela- Jo penso que el millor consell és sentir empatia els uns 
amb els altres. Per tots. Professors, alumnes i famílies, cada 
curs, coincideixi o no amb nou cicle, és una novetat, i cal posar-
se al lloc de l’altre, comprendre els esforços que cadascú, des 
del seu lloc, ha de fer. 

L’A.- Estela, el 1r d’ESO també és un nova etapa important. 
Com es viu?

Estela- Com deia la Sol, és un curs d’adaptació, com el P3, en 
una escola també de grans! 

L’A.- Totes dues heu viscut un avançament en les edats 
d’accedir els alumnes als centres, tant a infantil (dels 4 als 3 
anys) com de secundària (dels 14 als 12). Quina valoració en 
feu?

Estela- Fa tant... que per nosaltres, almenys per a mi, ha estat 
una normalitat. Res especial, i al final adaptant-nos, com 
sempre, en cada canvi dels sistema educatiu ens hem anat 

adaptant. 

Sol.- Sí, bé. Tot i normalitzat, que és veritat que fa molts anys, 
és cert que els petits quan arriben a infantil, són uns bebès. 
Però per això el primer curs, i diria que tot infantil, és una 
adaptació, una fase de coneixença i descobriments, més enllà 
dels continguts. 

L’A.- Si tornéssiu enrere?

Estela- Tornaria a ser professora! 

Sol.- Jo també! 

L’A.-- Vocació?

Estela-No m’agrada dir-ho així, però suposo que sí.

Sol.- Sí. El treball amb els infants és apassionant, perquè tot és 
un coneixement constant, créixer junts... anècdotes? Cada dia 
és una anècdota amb els petits. Per a mi és un privilegi treballar 
del que t’agrada. 

Estela-A més, es va innovant cada any i són sempre nous reptes. 

L’A.- De petites ja pensàveu en dedicar-vos a l’educació?

Sol.- Jo primer volia ser infermera. 

Estela- Jo, metge! 

www.visitsitges.com

Sol Serna amb el grup de Batucada. 

 Estela Campañá amb el seu marit durant la Cursa de la Lluna 
Plena
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Fem un parèntesi en la conversa per repassar les seves 
trajectòries. La Sol Serna, es va traslladar a Ribes a finals 
dels anys 80, quan va començar a treballar a l’escola Esteve 
Barrachina de Sitges (on estudiaven els fills de l’Estela), i on 
hi va estar durant tretze anys, fins arribar el 2002 a l’escola 
Costerets de Ribes, d’on ara es jubila. L’Estela Campañá, per 
la seva banda, viu a Sitges des de que fa 27 anys (1992) quan 
va començar com a professora a l’institut Can Puig (on van 
estudiar els fills de la Sol). Els seus records, com a mares, 
mestra i professora, se sumen a d’altres de les seves passions. 
El mar i la solidaritat, en el cas de l’Estela, i la música i l’art en 
el cas de la Sol. 

L’A.- Ha canviat molt el sistema educatiu en que vàreu 
començar i el que ara deixeu enrere?

Estela-Ha millorat molt. Hem passat de 34 a 20 alumnes, més o 
menys, i es nota. La tecnologia ha implicat també molts canvis, 
tant en procediments com en l’ensenyament, però encara ens 
basem en les notes! 

Sol.- Per infantil és diferent, tot i que també ha canviat molt 
i els informes són més importants cada vegada. També s’ha 
burocratitzat una mica i ens hem hagut d’adaptar! Sort de les 
companyes! 

L’A.- Ensenyar també és aprendre.

Estela- Sí, esclar. Sempre s’aprèn i a més, no deixem de formar-
nos mai. En el mes de juliol cada vegada s’ha intensificat més 
la formació.

Sol.- Jo diria que durant tot el curs!

L’A.- Com serà per a vosaltres aquest nou inici de curs, si 
es pot dir així?

Estela- Primer família, amistats... i continuar amb tot el que ja 
faig, com el voluntariat de Sant Joan de Déu, la cursa de Lluna 
Plena de Sitges...

Sol.- (riu) Jo encara m’he de fer a l’idea! I sí, també primer 
la família, i amb ganes de fer tantes coses, que primer toca 
reflexionar! 

L’Estela Campañá, és impulsora de la Cursa de Lluna Plena, 
una cita solidària, anual, que enguany se celebra el proper 
11 d’octubre. A més, va impulsar a Can Puig, l’Associació 
Esportiva, de la que se sent especialment satisfeta, ja que 
després d’onze anys funcionant, sap que tindrà continuïtat i 
a més, en ella ha pogut combinar la seva passió per l’esport 
i pel mar, a través del curs de vela recreativa. La Sol Serna, 
és de la colla de timbals del Ball de Diables de Ribes i fins 
aquest any també formava part d’una batucada, en que la 
seva passió per la música i la percussió l’han portat a diferents 
festes, protagonitzant cercaviles i gaudint del contacte amb les 
amistats i la colla. Totes dues, són dinàmiques i activistes en 
les seves passions, i com a docents, han ensenyat i han aprés, 
que primer és la confiança i l’entusiasme, en una professió que 
tornarien a repetir. 

Sol Serna amb un grup d’alumnes en els anys 80.

Estela Campañá amb dues alumnes del passat curs a can Puig.
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Ja tenim l’oli novell

L’A.- Com han anat els comiats dels respectius centres?

Estela- Nosaltres, com coincideix que durant el curs es jubilen 
altres professors, per primera vegada hem fet un dinar, tots 
plegats, al que també van venir altres companys amb qui havia 
treballat, i per suposat hi eren alguns amb qui hem estat més 
de 25 anys junts! 

Sol.- Nosaltres al revés! Sempre es feia un dinar! I també com 
coincidien altres companys, aquest any per primer cop es va fer 
un pica-pica! Això sí, em van fer una festa sorpresa, de pares i 
mares, que em va emocionar molt! Van decorar tota la classe, i 
va ser molt emotiu. 

Uns àlbums de recordatori que entre companys, familiars i 
alumnes els han dedicat, són el resum d’una cicle que es tanca 
per obrir noves portes, ara que comença un nou curs i la Sol i 
l’Estela inicien la seva particular nova etapa, sempre agraint 
el companyerisme i la satisfacció d’una professió que les 
apassiona. I mentre aniran encetant una nova vida, amb altres 
aprenentatges, aniran també sortint dels grups del whatsapp que 
ja no formaran part del seu dia a dia. Mantenint, això sí, sempre 
una especial dedicació a les amistats forjades en els respectius 
claustres, amb les que de ben segur continuaran mantenint el 
contacte. Al seu costat, tant en un cas com en l’altre, són altres 
companys i companyes les que també es jubilaran durant aquest 
curs. Un merescut reconeixement a totes elles. Bon inici de curs a 
tothom i que els bons resultats ens acompanyin! 

 Les protagonistes de la conversa durant l’entrevista.  El repte dels grups de whatsapp, pendent per l’1 de setembre.
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Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

La tornada a la rutina suposa per a moltes persones un greu 
trastorn. 

Sobretot, quan la feina que tens no et motiva i et causa malestar.

De debò estàs disposada a seguir malgastant el teu temps i la teva 
energia en alguna cosa que no et fa feliç?

Ja sento la teva resposta: “Si sé que tens raó. La meva feina no 
m’agrada, però paga les factures “

Sí. Això és el que em diuen moltes de les meves clientes. I, 
precisament per això, són les meves clientes. Perquè els seus 
valors estan totalment desalineats. Es senten malament i no saben 
com afrontar aquesta situació.

Fa anys vaig llegir una pintada al carrer que em va impressionar: 
Vius per treballar o treballes per viure?

I això mateix és el que jo ara et pregunto. Perquè aquestes barreres 
emocionals que estàs construint al teu voltant són creences que 
t’estan limitant a tenir la vida que t’agradaria tenir.

Recorda el que deia Henry Ford: “Tant si creus que pots com si 
creus que no pots, tens raó”.

Tot depèn de tu. Del que tu creguis que pots aconseguir. Si poses 
afany, actitud i ganes, ets capaç d’aconseguir tot el que et proposis. 
La clau està en creure que pots. I en posar-te en marxa. Perquè 
ja saps que, si et poses un objectiu i no poses acció per assolir-lo, 
aquest objectiu es queda únicament en un somni.

A què estàs esperant per dedicar-te al que t’agrada? Que 
potser no hi ha res que t’apassioni? No t’agradaria dedicar-
te professionalment? T’imagines poder conciliar treball i vida 
personal d’una forma natural?

Objeccions (llegiu excuses)

1ª excusa: Sóc molt gran per començar ara.

Precisament si ets gran és el moment oportú. Si tens fills, ja són 
grans i no et necessiten. Si tens parella, tens un suport emocional 
i econòmic. Si no tens parella, tens estalvis? Pots aconseguir el 
subsidi d’atur mentre arrenques? Pots compaginar la feina actual 

amb els començaments d’un nou projecte? 

Perquè, si no és ara, quan trobaràs el moment de fer el que vols 
fer? Esperes trobar el moment perfecte? Quan arribarà? Esperar 
que tot sigui perfecte és immobilisme. Perquè el moment 100% 
perfecte no existeix. 

2ª excusa: He cotitzat tota la vida. Perdré la meva jubilació. 

Segons la llei espanyola, són els últims anys de la teva vida activa el 
que compta per a la teva jubilació. Hi ha moltes persones que han 
treballat molt dur tota la seva vida i aquests últims anys han passat 
mil coses: crisi, atur, canvis, ... Ha augmentat l’edat de jubilació i 
el panorama actual pel que fa a les pensions no sembla ser molt 
favorable. Així que, com serà realment d’aquí a que et jubilis?

Tu creus que, de debò, et pots permetre pensar que pots dependre 
d’una cosa tan inestable? Penses que la vaca lletera del pare estat 
podrà tenir cura de tu com et mereixes? De debò penses que hi ha 
una vaca lletera per a tothom?

És hora de canviar de xip. No pots dependre d›això. Tu, que 
ets professional, que has lluitat per ser independent, ara vols 
dependre d›un ens?

3ª excusa: No sé què vull fer ni per on començar. 

Tranquil·la. No estàs sola. Puc ajudar-te a explorar els teus talents i 
desenvolupar-los per poder dedicar-te a allò que més t’apassiona. 

Imagina’t com seria el teu dia si tinguessis una feina que et motiva, 
en què les hores et passen volant. Una activitat que et permet 
decidir què fas amb el teu temps. Imagina’t com et sentiries, què 
pensaries, com seria la teva vida. 

Que potser no és millor això que passar-te el dia atabalada, 
estressada i cansada del que fas i de la sensació de malgastar un 
temps preciós per a tu i per a les persones que vols?

Si tu estàs bé, les persones del teu voltant també ho estaran.

Vius per treballar o treballes per viure?
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Sabies
què...

Josep Miret i Mestre

EN TEMPS DE FRANCO FINS 
I TOT ELS FALANGISTES 
PARLAVEN CATALÀ?            

Acabada la guerra civil de 1936-1939 
els vencedors van passar la consigna 
que a les sessions dels ajuntaments 
s’havia de parlar en castellà. A 
les grans ciutats de Catalunya la 
llengua que es parlava als plens de 
l’ajuntament era l’espanyol, malgrat 
que la majoria dels alcaldes i regidors 
eren catalanoparlants. Però als pobles 
petits les coses anaven diferent i els 
falangistes i tots els addictes al règim, 
per més franquistes que fossin, eren 
catalanoparlants, com tota la gent del 
país. En aquells moments als pobles 
la immigració espanyola no passava 
d’unes poques famílies.

Fa molts anys em van comentar que 
quan era alcalde en Ramon Miret 
i Massó —els anys 1940-1946— 
un dels regidors falangistes que 
parlava l’espanyol amb un marcat 
accent català va dir en una sessió 
de l’ajuntament: “¡Tenemos que 
hablar en castellano!”, o com em 
van explicar: “¡Tanemus cablar an 
castayanu!”. L’alcalde li va respondre: 
“Però si tu no saps parlar castellà!” 

i va seguir la sessió en català, com 
havia fet fins aleshores. El secretari 
de l’Ajuntament, Antoni Bosch i 
Nicolau, ja es cuidava de traduir les 
actes al castellà.

L’anècdota em va fer gràcia i un matí 
del mes de juliol em vaig escapar a 
can Puig, on hi ha l’Arxiu Històric de 
Sant Pere de Ribes, per demanar les 
actes municipals dels anys quaranta. 
No sabia en quina reunió s’havia 
produït el comentari, ni podia estar 
segur que el secretari de l’Ajuntament 
l’hagués recollit.

Però no hi va haver sort, i la lectura 
de les actes de l’Ajuntament no em 
va aportar cap dada sobre els fets 
que us he comentat, però sí que em 
va servir per recordar algunes de les 
coses que van passar aquells tristos 
anys quaranta. 

La nit del 22 al 23 d’abril de 1942 fou 
robada la caixa forta de l’Ajuntament. 
Els lladres van entrar per un balcó del 

primer pis, van forçar amb violència 
tots els calaixos tancats que van 
trobar als despatxos de secretaria 
i alcaldia i es van emportar la caixa 
forta, que va ser trobada oberta al 
Pèlag Gran de la riera, prop de l’antic 
escorxador. Comprovats els llibres de 
comptabilitat de l’Ajuntament, resulta 
que els lladres es van endur en total 
unes 17.480’19 pessetes de l’època.

Una de les ocupacions de l’Ajuntament 
d’aquells anys va ser el monument en 
record de les víctimes de la guerra 
civil del bàndol franquista, anomenat 
oficialment “Cruz de los Caídos”. Se’n 
parla extensament en les actes dels 
dies 18 agost de 1943 i següents. El 
projecte era de l’arquitecte Manuel 
Puig Janer i contenia l’escut de Ribes 
en un lloc preeminent. Però demanats 

Benedicció de la creu de la Santa 
Missió al camí de Sant Pau el 
diumenge 1 de març de 1942 (Foto: 
Manuel Torrens Urgell de Sitges. 
Col·lecció de can Janet d’en Zidro)
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els permisos corresponents, la 
“Delegación Nacional de Propaganda 
de la Vice-Secretaría de Educación 
Popular” va declarar que no procedia 
a l’aprovació del projecte si no es 
modificava. A més el “Jefe Provincial 
del Movimiento, delegado de 
Educación Popular” va exigir d’afegir 
a la part del davant del monument 
el jou i les fletxes (símbol dels 

falangistes) i la creu de Borgonya 
(símbol dels carlins), en comptes de 
l’escut de Ribes.

El 3 de maig de 1944 Pere Pons Ferret 
demana fer un alambí al carrer de la 
Pau. L’Ajuntament va donar permís 
d’obres i l’alambí es va construir, però 
sembla que no va arribar a funcionar 
mai. Encara ara es pot veure la torre 

i la xemeneia entremig de les cases.

Dels anys quaranta també destacaria 
que per primer cop el Castell de Ribes 
va ser llogat al pintor Josep Mestres 
Brunet, de Barcelona, i se’n parla a 
la sessió del 23 febrer de 1945. Fins 
aleshores el Castell només servia 
com a presó provisional per a petits 
delictes com robar ametllons o un 
feix de vergues.

La plaça Marcer als anys 1950 (Foto: Jaume Gómez i 
Puig. Postal Garriga nº 17)

Inauguració de la “Cruz de los Caídos” l’any 1948. 
En primer terme s’observen alguns cabeçuts (Autor 
desconegut. Col·lecció de Josep-Lluís Palacios)
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Una convenció de malabars és una gran trobada d’artistes 
i gent aficionada als malabars que durant 3 dies comparteix 
la seva afició participant dels tallers i compartint 
el coneixement de la pràctica de totes les diferents 
disciplines dels malabars (maces, pilotes, diàbolo, devil 
stick, buugeng, staf, ventalls, carioques, hula hoops ...). 
A més, durant la trobada hi ha dues gales de circ, una rúa 
de malabaristes pels carrers de Sant Pere i diferents Jams 
i Escenaris oberts on es faran presentacions artístiques 
públiques durant tots el dies; per acabar el diumenge 
amb unes autèntiques olimpíades de malabars consistents 
en fer diferents proves d’habilitat amb els malabars on 
cadascuna d’elles es converteix en una competició lúdica 
i molt divertida. Tot amb un ambient familiar, de grup i 
de fraternitat.

Comunicació BJC2019

27, 28 i 29 de setembre a Sant Pere de Ribes.



·

Per sempre...

Quan era petit i anava a la platja amb els pares, alguna vegada 
ens havia acompanyat monsieur Jacques, un vell amic del meu 
pare. Tant ma mare com la meva germana i jo érem amants del 
sol i de l’aigua i ens passàvem en remull o estirats a la sorra tot 
el matí. En canvi tant el pare com monsieur Jacques s’asseien 
a una terrassa del xiringuito a fumar (el meu pare els seus 
inseparables Gauloises), a beure cervesa i a xerrar. 

Un dia vaig preguntar-li al pare perquè el seu amic no es treia 
mai la camisa de màniga llarga, tal com ell feia. 

-De jove, va fer-se fer uns tatuatges que ara no vol que ningú 
vegi -em va explicar. 

Allò va desfermar la meva imaginació. 

-Com els pirates? -vaig inquirir fent els ulls com a taronges.

-Més o menys... -va fugir d’estudi el pare.

Anys després vaig assabentar-me que monsieur Jacques havia 
estat a la Legió Estrangera i que duia als braços i al pit, tatuades 
amb potineria, coses com: un cor sagnant amb un ganivet 
travessat, una declaració d’amor a la seva mare, el nom d’una 
núvia oblidada i un Marche ou Crèver (Caminar o morir) una de 
les divises de la Legió Francesa.

Aquest record m’ha fet pensar que precisament en aquests 
moments que ens toca viure, quan tot és tan permutable, tan 
volàtil: la moda fugaç, la música d’escoltar i oblidar, els mòbils 
i els cotxes substituïts per nous models; quan les coses es 

canvien, es reciclen; quan tot és 
fungible, efímer, d’usar i tirar... 
Doncs justament ara, la gent 
ha decidit fer-se coses que 
seran per sempre: tatuatges. 
Frases, dibuixos, grafismes, 
sigles que romandran a la 
pell tota la vida.

La veritat és que es 
veuen veritables obres d’art però 
també autèntics nyaps. Tatuatges minúsculs i d’altres 
enormes que volen emular Queequeg, l’arponer maori de 
Moby Dick. 

Dracs, flors, ocells, noms, llegendes que ara tenen molt 
sentit però que, tal vegada, d’aquí a deu, vint, quaranta anys... 
significaran el mateix? I les imatges, mantindran la seva puritat?

Respecto els gustos de tothom i reconec que n’hi ha que fan 
molta pena i d’altres que son dignes d’admirar però, tot i això, 
no me’n penso fer cap. Quèe voleu que us digui, les agulles i 
jo no ens avenim massa. I pel que fa als missatges, críptics o 
no, crec que gairebé res és etern. Excepte algunes hipoteques.

P. D. “Ella me quiso y me ha olvidado,
en cambio, yo, no la olvidé
y para siempre voy marcado
con este nombre de mujer”.
Quina putada!    
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