




PROGRAMA D’ACTES DE LA 
FESTA MAJOR DE PUIGMOLTÓ

 SANT JAUME 2014 

20:00 Hores

20:00 Hores

21:30 Hores

CROSS DE SANT JAUME

Inscripcions a la Penya Barcelonista  
de Ribes i a la botiga Evasion Running 
de Vilanova i a la Sitgetana.

Preu de la inscripció: 2 €

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE 
VITRALLS 
- DEL MODERNISME AL MANDALA -
a càrrec de Andrea Johnstone 
i Mario Garegnani, artistes plàstics.

PREGÓ DE FESTA MAJOR
a càrrec de Josep Martí i Guillaumes.

XXXII CAMPIONAT DE TRUC
MEMORIAL JOSEP PASCUAL “BEPPO”
Inscripcions a la Floristeria Flors Ribes.

22:30 Hores

DIJOUS 24 DE JULIOL

DIVENDRES 25 DE JULIOL



 

 El Cosidor 
 Arranja ments  en peces  de vest i r  
 Cre mal leres ,  e ix a mplar,  estrènyer,  
 roba de l lar ,  et c . . .  
 Artesania  en patchw ork i  encàrrecs  
 Personal i t zat s .  
 
 C/  Bal mes nº  37  
 08810  St .  Pere de Ribes  
 Tel .  660  238  860  



13:00 Hores

10:30 Hores

18:30 Hores

GRAN TRACA

VERMUT POPULAR i MUSICA 
a càrrec del grup CMP PEOPLE.

CERCAVILA DE BALLS POPULARS
amb Gegants, Timbalers, Cabeçuts, Bastons, 
Panderetes, Cercolets, Cascavells...

ACTUACIÓ CASTELLERA,
amb els castellers de Les Roquetes.

GRAN BALL DE FESTA MAJOR
amb els grups JARM, SPIDERS, VORAMAR i 
TREMENDAMENTE.
i els DJ RIBES ELECTRÒNIC MÀFIA.

MISSA SOLEMNE, A LA CAPELLA 
DELS CARDS
Ofi ciada per Mn. Pere Corbera i Palau.
I tot seguit CONCERT de cançons populars 
catalanes a càrrec de Lluisa Millan (veu) i 
Luís del Val (Guitarra).

ESPECTACLE INFANTIL amb “Lluc Cachís, 
el Mag que fa País” i a continuació JOCS 
INFANTILS (Trencar l’olla, Curses de Sacs, 
Curses ciclistes de lentitud i Curses atlètiques)

CAMPIONAT DE TRUC
- 2ª eliminatòria -

20:30 Hores

13:15 Hores

18:30 Hores

19:30 Hores

23:00 Hores

DIssabte 26 de juliol

DIUMENGE 27 DE JULIOL





22:00 Hores ELIMINATÒRIES DEL CAMPIONAT 
DE TRUC

- El dibuix de la portada és obra de la dissenyadora local 
Berta L. Millán. 
- La separata és obra de Teresa Puig i Bisbal.
- Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
- ADF de Sant Pere de Ribes.
- Anunciants del programa i a tots els col·laboradors de la 
Festa Major. 

Del DILLUNS 28 al DIMECRES 30 de JULIOL

NOTES i AGRAÏMENTS

 

LA PERINOLA 
(HOSPITAL St. CAMIL) 

08810 Sant Pere de Ribes  

Tef. 938960025 ext. 3256 

PREMSA 

HIGIENE 

REGALS 

        FLORS 

         T-10 

RECARREGA 

MÓBILS



CAMINS DE PUIGMOLTÓ 
I A PUIGMOLTÓ

Camins que ara s’esvaeixen
Camins que hem de fer sols
Camins vora les estrelles
Camins que ara no hi són.
Camins que ara s’esvaeixen
Camins que has de fer sol
Camins vora les estrelles
Camins que ja són nous.
(Sopa de Cabra)

 Puigmoltó és des de sempre un lloc de pas i de trobada per a tothom que per mo-
tius diversos s’ha apropat a aquest petit poble i a la nostra Festa Major. També però, tots els 
habitants de Puigmoltó s’han acostat des de molts anys enrere als pobles veïns per camins 
que ens han ajudat a arribar a llocs de treball, mercats i fi res i festes majors. 

Sembla ser que Puigmoltó en el seu origen va ser un encreuament de camins, donat que de la 
“villa de Puigmoltó” de signifi cat medieval, partien diversos camins orientats als quatre punts 
cardinals. Es diu i potser no és del tot cert, segons l’ historiador i fi ll del nostre petit poble de 
Puigmoltó, el Pare Josep Mª Coll, que arran del “pou del Carç” hi passava una via romana de 
segon ordre. Va esdevenir després, un camí veïnal conservant diversos trams empedrats, que 
des de Can Macià, passant per sota del Padruell i arran del “pou del Carç”, seguia fi ns la Serra 
del Carç i assenyalava un dels límits del nostre petit poble. Un altre camí tot pujant per Puig-
moltó fi ns a Can Vidal, tancava l’altre límit força reduït per cert. Tot això segons l’anomenat 
historiador en formar-se el nucli en temps del senyor de Ribes, Berenguer Galceran l’any 1333.
En temps més propers en que s’anava per camins a ple dia tant si feia calor com si feia fred 
i també de nit, amb colla i tot fent gresca pel camí, comptàvem moltes vegades els estels i 
contemplant la “Via Làctia o Camí de Sant Jaume”, imaginàvem el cavall de l’Apòstol, el nostre 
patró, aixecant la pols d’infi nites estrelles camí de Compostel·la. En ser lloc de peregrinatge 
des de molts i molts anys, ens explica també el nostre historiador esmentat anteriorment, que 
Mir Geribert, feudatari de Ribes, peregrinà a Santiago de Galícia per visitar el sepulcre del Sant 
Apòstol l’any 1055. No esmenta on es va preparar però se sap que va fer testament i marxà 
per a la realització d’acte tant solemne.

Seguint i avançant en els nostres temps, recordem alguns noms que avis i pares havien donat 
als camins que ens portaven a Ribes, a Sitges i a Vilanova, els pobles més propers per a com-
pletar la nostra vida comercial i de relació social i cultural.

I així com diu el poeta Antonio Machado, “Caminante no hay camino, se hace camino al an-
dar...”



Per anar a Ribes, quasi bé sempre després d’haver passat per “la Raseta” i el “camí Nou”, el 
camí ens portava per davant de la casa de Can Coll i fent la baixada i el pont, seguia un camí 
tot recte amb garrofers a banda i banda que ens feia arribar a les primeres cases i davant de 
l’església.  Abans d’agafar però el camí Nou, podíem anar per un altre camí fondo de marges 
força alts dit “el fornot”, avui gairebé desaparegut en construir-se la carretera i que encara  es 
pot veure el seu rastre en la mateixa rotonda de l’Hospital Sant Camil. El camí seguia passant 
per les masies de Can Fontanals i de Can Jove i després d’un tram empedrat de forta baixada 
trobàvem un caminet estret i travessant la riera ja arribàvem al Camp de futbol, l’Església Vella 
i el Cementiri.

En direcció a Vilanova els camins portaven els 
pagesos a les vinyes i als camps de conreu per 
la Carrelada, les oliveres, el camí de Xoriguera 
i els Cocons i fi ns dalt la Serra del Carç on hi 
havia també la soldonera i alguns treballadors 
de Ribes passant per Puigmoltó s’hi apropaven 
cada dia.

Un altre camí ens portava fi ns a Can Vidal pel 
bosc darrera la masia de Can Ferret i entre vin-
yes, camps i garrofers podíem anar a agafar el 
cotxe de línea per la carretera vella per un camí 
anomenat “el fi garot”, i passant per sobre de Can Climent s’arribava a Can Vidal on s’ofereix 
una vista molt bonica i extensa del poble de Ribes. En els nostres dies alguns caminants li han 
donat el nom de “camí dels pintors” potser per la bellesa d’aquest paisatge que atrau a molts 
artistes. 

Per anar a Sitges des de Puigmoltó, baixàvem per “la costa”, per l’empedrat arribàvem  al Carç 
i podíem  seguir dues vies, una ens portava per sota del Padruell, vorejant l’Autòdrom i sortint 
davant de la masia de Can Girona fent camí fi ns a Can Panxampla, i passant per sota el pontet 
del tren arribàvem al Santuari del Vinyet o a l’estàtua del Dr. Benaprès. Arribats a aquest punt, ja 

ens podíem banyar a la platja o admirar el castell 
de foc i la processó de Sant Bartomeu.

Si s’anava a Sitges a treballar, al dentista, a com-
prar unes sabates o bé portar-les a cal sabater o 
fer qualsevol altre encàrrec, el camí utilitzat era un 
altre, que sortint del Carç, passava per “Mas d’en 
Bosc” seguint camins vora  vinyes i  camps, arri-
bàvem davant mateix del nucli de Les Torres i tot 
seguint la carretera fi ns dalt “la Creu”, ja teníem el 
camí guanyat pel fet d’albirar Sitges i el mar.

Durant una colla d’anys, alguns puigmoltonins feien aquest camí cada dia a peu per anar al seu 
treball com la meva cosina Cèlia Esparza i Puig durant deu anys, primer per estudiar i després 
per treballar al despatx d’una fàbrica de sabates, en Joan Puig i Gallofré a fer de manobre, estiu 



i hivern arribant sempre el primer i en Pere Muntaner  (Peret) que segons un article de l’Eco 
de Sitges, de quinze de gener de 1994 signat per Carles del Garraf i conservat pel seu fi ll Joan, 
en diu el següent:  “En Peret viu a Puigmoltó i venia cada dia a Sitges sempre fent el trajecte a 
peu, la seva tasca era mantenir el Sitges net i més tard es va centrar en el mercat vell. Després 
un cop acabada la feina, a primera hora de la tarda es carregava el sac a l’esquena i camí enllà 
fi ns arribar a la planúria de Les Torres i més enllà de la riera fi ns a Puigmoltó.” Recordo que en 
plegar de l’escola a les cinc, la mestra Sra. Nieves Pacheco, la meva mare i jo amb alguna altra 
veïna marxaven  per anar a cal Sr. Martínez, dentista sitgetà ben conegut per tothom,  però 
a la tornada, en ser ja fosc, ho feien en l’autobús de línea, en l’únic horari que hi havia a dos 
quarts de nou del vespre.

En els nostres dies tot s’ha capgirat, tot s’ha de fer de pressa, no tenim temps ni per caminar... però 
sembla que volem tornar a fer vies i camins per recuperar-los i conservar-los. Alguns camins que 
passen prop del nostre poble s’han refet de nou i no paren de passar-hi vianants ja sigui per fer 
salut o per gaudir de la natura.

I tal com diu el nostre cantautor  Lluís Llach:                   

I  caminem per poder ser
 I volem ser per caminar...  

I tot fent via ens apropem com cada any a la nostra ermita de Sant Jaume del Carç, 
també hem fet  la “Via Catalana” perquè els  catalans i les catalanes som un poble 
que estimem les tradicions, la cultura i  tenim tot el dret a decidir el nostre futur tot 
celebrant amb entusiasme tots junts  la nostra petita gran Festa Major.

Visca la Festa Major  i 
Visca Sant Jaume, el nostre Patró.



 




