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Editorial

M

arç esdevé un mes ple de reivindicacions. El dia 8 és el Dia Internacional
de la Dona, només això ja comporta una llarga llista i també un històric
camí de lluita per assolir drets, i malauradament el clam de rebuig al
maltractament, a la violació i a tot allò que menystingui a les persones.
Eduquem en el respecte als altres. Per davant de tot, no naixem cruels, ens hi fem.
Malauradament, la setmana passada una dona va patir una greu agressió per part d’un
desconegut en un camí del nostre entorn rural. No té explicació possible, i es condemna
de totes les maneres que es puguin expressar, però passa, i sovint, en diferents
circumstàncies. Donem escalf a qui va patir l’agressió i a la seva família i desitgem que
trobi la força per superar-la.
Entrevistem a la Fundació Miranda, la seva presidenta, Rosa Galindo ens explica l’activitat
i el paper de l’organització en el nostre territori. Gràcies a un acord de la Fundació amb el
Parc del Garraf, al parc hi viuen cavalls en llibertat, que a més de donar-nos l’oportunitat
de gaudir d’un increïble espectacle natural, que beneficia a cavalls recuperats, permet
una tasca natural de prevenció d’incendis, que és un benefici per a l’entorn.
La Fundació ha patit recentment la pèrdua de la Riba, aquesta preciosa pottoka que
hem homenatjat en portada. El desafortunat tret d’un caçador la va matar. Tristesa i
impotència davant el que no hauria de tornar a passar ni amb cavalls, ni amb gossos, ni
amb persones. Està passant i cal posar-hi remei.
I just a tancar d’aquesta edició, canvien les restriccions, amplien minsament les possibilitats
de socialitzar-nos. Sense que l’ombra de la pandèmia ens doni treva, esperem que
aquests canvis serveixin en positiu perquè alguns negocis puguin respirar una mica. Tot i
que seria un error oblidar-nos de la realitat i només mirar-nos el melic a l’hora de prendre
decisions, perquè allò de “a poc a poc i bona lletra” no serveix només per tenir una bona
escriptura, val gairebé per a tot i aplicar-ho al dia a dia pot ser de profit a tothom.
En aquests temps difícils que estem vivint, m’agradaria fer una abraçada a tots els joves
que estan sentint la por, la incertesa, la manca de recursos i de futur i la injustícia. I dirlos des del cor que no és la violència el camí, en cap de les seves modalitats, vingui d’on
vingui. Aquí també s’ha de reclamar tolerància 0 per a totes les parts.
Fins aviat!
Cristina Perelló
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PROGRAMA D’ACTES
8 DE MARÇ DIA
INTERNACIONAL DE LES
DONES
DISSABTE 6 DE MARÇ
ACTES INSTITUCIONALS
• Acte
simbòlic
institucional.
Estructures
simbòliques d’arbres amb cartells de dones
defensores de la igualtat de gènere, la cronologia del
8 de Març i l’Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides en relació amb la
Igualtat de Gènere.
• Acte simbòlic Espai Jove de Ribes amb estructura
d’arbre. El grup de joves després d’un treball
de recerca i reflexió presenten una proposta
d’objectius i accions que continuen justificant
la celebració del 8 de Març per aconseguir una
societat més justa en igualtat d’oportunitats per
raó de sexe.
• Penjada de la pancarta institucional del 8 de
març (Ribes i Les Roquetes), del 6 de març fins al
9 de març. Les façanes dels edificis institucionals
estan il·luminades de lila durant tot l’any.

DILLUNS 8 DE MARÇ
• Publicació vídeo del Cercle de Dones Migrades.
Històries de dones valentes: trencant fronteres.

DILLUNS 8 DE MARÇ - JORNADA DONES I TREBALL
•

WEBINAR PER A EMPRESES: VISIBILITAT DIGITAL PER LES DONES MAJORS DE 45 ANYS
PONENT: CÈLIA HIL
HORARI: 9:30 -10:30
OBJECTIU: Donar eines pràctiques per a dones empresàries i emprenedores perquè guanyin visibilitat digital
i puguin adaptar els seus negocis als temps de pandèmia.
Inscripcions: https://cutt.ly/DkEYrie
Organitza: Departament de Cultura

•

WEBINAR PER A EMPRESES: NO ÉS UNA QÜESTIÓ DE GÈNERE, ÉS UNA QÜESTIÓ D’INTEL.LIGÈNCIA
PONENT: LILIAN GOBERNA DE GO CONSULTING
HORARI: 11:00 – 12:00

OBJECTIUS:
•

Fomentar una cultura empresarial basada en la igualtat

•

Prendre consciència del que valor que té contractar dones a l’empresa

•

Identificar accions que fomentin la igualtat de gènere.

Inscripcions: https://cutt.ly/DkEYrie
Organitza: Departament de Cultura
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•

TALLER PER A PERSONES USUÀRIES DEL SLO: DESCOBREIX EL TEU IKIGAI
FORMADORA: ROSER MONTARDIT.
HORARI: 10:30 – 12:30
OBJECTIU: Identificar els nostres talents, el que ens agrada, per trobar la feina més adient per nosaltres.
Inscripcions: https://cutt.ly/DkEYrie
Organitza: Departament d’Ocupació

DISSABTE 13 de març
•

Espectacle LES KELLY’S INFLUENCERS, de la Companyia Cocorocó
Lloc: Sala Merla, Centre Cívic El Local
Hora: 18 hores
Sinopsi: Espectacle sobre els drets de les dones, en clau d’humor.

Qui ha dit que les persones majors no poden evolucionar i estar al dia del que passa en el món i de les noves
tecnologies?
Les Kelly’s Influencers són dues senyores grans, que han treballat tota la vida fent la neteja i han vist moltes
injustícies i drets de les dones vulnerats.
Organitza: Departament de Cultura

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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Novel·la Cuando nadie te ve. Autora Montse Santó.
Publicada per Edicions Forment.
Montse Santó Alcaide, nascuda a Vilafranca del Penedès.
Fixo la meva residència a Sant Pere de Ribes, l´any 2002.
He estat dissenyadora de moda, estilista, he treballat en
banca, en una editorial i en el món de l´ensenyament, una
grata experiència, aprendre ensenyant.
La curiositat, la creativitat, la imaginació, han estat una
constant en la meva vida, trets que m´han impulsat a
desenvolupar diferents disciplines artístiques. La pintura
autodidacta, la literatura i la poesia, són el fil conductor
de les meves emocions i aprenentatge continu. He rebut
diversos premis literaris en prosa, poesia i també en
art pictòric. He col·laborat en diverses publicacions
col·lectives de prosa i poesia.
Sóc una persona compromesa en diverses causes socials, a
través de l’organització de diferents actes solidaris, donant
suport a afectats per malalties rares, cròniques i contra el
càncer.
Actualment i des de fa uns anys, col·laboro en una
antologia poètica a favor de l’ONG Proactiva Open
Arms, organitzant presentacions poètiques i conferències.
Tanmateix junt amb l’Hospital Clínic de Barcelona,
col·laboro en un projecte anomenat Fibromiàlgia, dona i
art, per donar visibilitat a la Fibromiàlgia, Síndrome de
sensibilitat central.
Cuando nadie te ve, és la meva primera novel·la, escrita
en castellà i ja estic escrivint la segona, que serà en català.
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L’Altaveu nº 163 any 2021

Cuabdo nadie te ve, tracta d´una dona, la Shía, que
desprès del seu divorci necessita retrobar-se. Un viatge i
varis desencontres transformaran la seva vida en un caos
evolutiu i una exploració eròtica de l´amor i el desig, així
com de la relació directa de l´estat d´ànim i la salut.
Una dona aparentment fràgil descobreix la seva fortalesa
a través de ser honesta amb si mateixa. Un joc de
personalitats tan oposades i en el fons tan iguals, que sols
poden encaixar estimant-se. La trama de fons de la vivència
de la Shía en la que li passen moltes coses, ens porta a
diferents lectures i ens fa trobar en una sèrie de dogmes
que ens faran pensar en quines decisions prendríem cada
un de nosaltres, enfront d’una situació com aquesta.
Cuando nadie te ve, data de publicació 13-02-2021. Escrita
durant l’any 2020.
Montse Santó

G R A N S O F E RT E S D E M A R Ç
SOM ELS MÉS BARATS

RENTADORA
BALAY A+++

RENTADORA
NEW POL A+++

RENTADORA
SVAN A++

8 Kg. 1200 rev.

9 Kg. 1200 rev.
5 Anys de garantía

5 Kg. 1000 rev.

OFERTA 179’99€

OFERTA 379€

OFERTA 299’99€

CONGELADOR A++

EDESA

140x55x56

OFERTA 212€

RENTAPLATS
BALAY
ASSECADORA

amb bomba de calor

ASSECADORA
SVAN

ZANUSSI 8 Kg.
OFERTA 399€

RENTAPLATS
NEW POL A++

12 Coberts

OFERTA 389’99€

12 Coberts

OFERTA 255€

8 Kg. CONDENSACIÓ

OFERTA 269€

COMBI
NEW POL

186x60 no frost
5 anys de garantía

OFERTA 335€
FORN MEIRELES
4 FUNCIONS INOX

OFERTA 159€

INDUCCIÓ SVAN
3 ZONES
TOUCH CONTROL

OFERTA 209€

Carretera de Sitges, 42 - Tel. 93 896 02 72 - Sant Pere de Ribes
Rambla Samá, 7 Tel. 93 893 25 01 - Vilanova i la Geltrú
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LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES OFEREIXEN PRÉSTEC A
DOMICILI A LA CIUTADANIA AMB PROBLEMES DE MOBILITAT
El servei, gratuït, està adreçat a majors de
65 anys i persones amb mobilitat reduïda o
confinades per la Covid-19.

Les dues biblioteques públiques de Sant Pere de Ribes han
posat en marxa un servei de préstec a domicili gratuït per
a residents al municipi que, per diferents motius, tinguin
limitada la seva mobilitat. La iniciativa està adreçada a
majors de 65 anys i persones amb mobilitat reduïda o que
estiguin confinades per la Covid-19.
Totes les peticions d’informació i sol·licituds s’han d’adreçar
per telèfon o correu electrònic a les biblioteques Manuel de
Pedrolo de Ribes (93 896 40 20 – b.st.pereribes.mp@
diba.cat) o Josep Pla de les Roquetes (93 896 57 25 – b.st.
pereribes.jp@diba.cat). També es poden fer a través del
canal Pregunta a la teva biblioteca de l’aplicació Tellfy.
Les trucades a les biblioteques s’han de fer en els respectius
horaris d’obertura. De dilluns a divendres, la Manuel de
Pedrolo obre a les 15h i la Josep Pla, a les 15.30h. Tots dos
equipaments tanquen a les 20h i obren els dissabtes, de 10h
a 14h.
A banda de residir a Sant Pere de Ribes, tothom que estigui
interessat a gaudir d’aquest servei ha de tenir el carnet de
les biblioteques i comprometre’s a ser a casa en el moment
que els portin els documents sol·licitats. Com a màxim,
es poden demanar un total de 30 documents (15 llibres i/o

revistes, 6 DVD i 9 CD) durant 30 dies, amb la possibilitat
de prorrogar el préstec.
La consulta dels documents disponibles es pot fer a través
del catàleg http://aladi.diba.cat/. Tanmateix, es pot
demanar recomanacions al personal de les biblioteques.
En el moment de rebre la petició, les biblioteques prepararan
els documents i informaran a les persones usuàries del dia i
hora de repartiment, que serà les tardes de dimarts o dijous.
El mateix dia que es passi pels domicilis, s’informarà del
moment en què es tornarà a passar per fer la recollida.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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La merda de la muntanya
Benvolguda Juani. Estic indignat. Allà on vaig
trepitjo una llauna, deixalles de plàstics i els seus
continents. Sortir a la muntanya al nostre voltant
ha esdevingut una gimcana molt desagradable. La
brutícia pels camins o pels seus marges cada vegada
és més present i no només perquè en tenim fotografies
i surt a les xarxes socials, sinó perquè els qui sortim a
caminar o córrer en veiem cada vegada més. I si vas
en bicicleta, ja quasi és més perillosa la muntanya
que la carretera, perquè cal anar amb compte per no
caure en un cau de residus. I quan els meus fills em
pregunten per què passa això, papa, no sé si optar
per fer-los veure la misèria humana o directament
empènyer perquè trenquin contenidors de grans. [...].
(Jordi, 15 de febrer de 2021).
Benvolgut Jordi,
La cançó –inevitable– feia així: “la merda de la
muntanya no fa pudor, encara que la remenis amb un
bastó”. Quan la merda de la muntanya ve del carrer, la
pudor ja és el menys important, la destrossa ambiental
i del paisatge és criminal. I ho és. El Codi Penal ho
incorpora amb penes, fins i tot de presó. Però si entrem
en aquest tema, veurem que les lleis i la Justícia no
avalen cap tradició justa, ni equitativa, ni socialment
ni políticament i encara menys ambientalment parlant.
La canalla creix avui dia amb una activitat ja quasi
obligada a les escoles de Ribes: netejar la riera. I no
és una neteja de vegetació, no. És una neteja constant
de residus que la gent deixa anar com qui deixa anar
un sospir o tus enmig d’un teatre, que sembla que es
contagia. M’agrada anomenar les coses pel seu nom
i no diré que és una pandèmia. Les coses com siguin.
Però aquesta bruta tradició de menyspreu per l’entorn
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CARTES A LA JUANi

ja porta massa cua. A Sitges fan campanyes constant
de neteja de platges, aquí ara la riera, ara el parc del
Garraf, ara els camins. El missatge és ras i curt: només
tenim un paisatge i cal cuidar-lo.
El remei no el tinc. Perquè tampoc acabo de copsar on
neix aquesta miserable desconsideració que permet
llançar de tot en qualsevol lloc, amb l’agreujant
del desplaçament i qui no diu si també nocturnitat
i traïdoria. Perquè embrutar és traïr la convivència,
sigui a la muntanya, al carrer o a casa, no creus?
Diuen que ja està tot inventat, però el remei a la
mediocritat no existeix. Una llàstima. Una veritable
llàstima.
La Juani.

Aquesta és una secció a la que podeu escriure i
dirigir la vostra carta a través del correu electrònic:

laltaveu@laltaveu.com.
Un consultori, un intercanvi d’inquietuds, o bé
una manera de recuperar aquell enyorat costum
epistolar. Si m’escrius amb l’adreça de casa,
allí també rebràs la teva carta personalitzada
i manuscrita. A més, podràs veure la resposta
publicada.
Fins a la propera.
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Per Bàrbara Scuderi

Una conversa amb...

Rosa Galindo
Fundació Miranda

Imatges: Fundació Miranda

Rosa Galindo és membre de la Fundació Miranda, fundada el 2008, per a la recuperació i el
rescat de cavalls. L’entitat va néixer per facilitar la vida en ramat dels cavalls, en llibertat i en
contacte directe amb la natura recuperant la transhumància. Fa quatre anys, Rosa Galindoque viu a Ribes-, va tenir un paper important perquè la Fundació Miranda encetés un acord
de col·laboració amb el Parc del Garraf. La mort d’una poni per un tret de caça fa poc més
d’una setmana ha posat dempeus l’organització i la societat per cercar una major (i menys
perillosa) convivència en els espais naturals.
L’Altaveu: Com arriba la Fundació Miranda al
Parc del Garraf?

primer vam fer nosaltres el camí a peu i després a
cavall. Pensa que en l’arribada es va recuperar un
antic camí, en desús, que tampoc és senzill, ja que
ara travessa alguna carretera o nucli urbà.

Rosa Galindo: Bé, jo visc aquí a Ribes. I el cert és
que l’arribada al Parc del Garraf va ser preciosa.
L’A: Com ho feu per travessar aquests camins
Ara fa quatre anys que hi som. I tot va ser gràcies
urbanitzats i de carreteres?
a un acord amb la Diputació de Barcelona, a partir
d’una trucada a cegues amb el seu director, Santi
R.G: Ens ha costat i no sempre és igual, però
Llacuna, en què vam coincidir en la
generalment ja comptem amb el
riquesa per a les dues parts que la
suport dels ajuntaments, també dels
Gràcies
a
l’arribada
al
recuperació dels cavalls al parc ens
cossos de seguretat i l’ADF que ens
Garraf hem recuperat
podia propiciar.
facilita l’acompanyament en aquests
el Camí Ramader de
trams més complexos. Arribem bé i
L’A: Quan va ser i com van ser els
Marina
per als cavalls, que són nòmades per
inicis?
naturalesa i autosuficients, és del tot
R.G: Fa quatre anys. Primer va ser un petit ramat de
enriquidor. Gràcies a la transhumància i l’arribada
15 cavalls amb els quals havíem fet la transhumància
aquí al Garraf hem recuperat el Camí Ramader de
des del Pirineu. Va ser una arribada en fases, ja que
Marina, que feia 70 anys que no s’utilitzava.
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que calia una major intervenció als espais naturals.
Fa menys d’un mes hem vist altres tragèdies amb
una persona i un gos que han rebut trets. Nosaltres
no volem cap conflicte però sí que la Generalitat
intervingui amb una regulació que sigui segura, per
les persones, els animals i els espais naturals on cal
que puguem conviure sense córrer perills. El tret de
la pottoka va ser mortal. I va ser a pocs metres d’un
ciclista i un grup de caminants. T’imagines l’impacte?
Cal posar ordre.

L’A: Un exemple dels perills i vulnerabilitats.
El grup de ponis pottoka al parc del Garraf.

R.G: Totalment. Estem vulnerables a tot allò que es
viu als espais naturals i a més estem sovint en precari.
L’A: Parlaves dels beneficis a les dues parts de
La transhumància requereix espais naturals que no
la recuperació dels cavalls al Parc del Garraf, en
són fàcils d’aconseguir. Pensa que ens cal enfrontar
què consisteixen?
una situació molt complicada per aconseguir accedir
al territori. No som una empresa de
R.G: D’entrada, és una renaturalització
ramaderia extensiva ni productora de
La
pedra
calcària
a dues bandes, per als cavalls i per al
carn que té uns beneficis i compra o
i el carç han estat
parc. Però a més hi ha un paper essencial
dels cavalls en la prevenció d’incendis. El elements beneficiosos lloga terrenys en subhastes i ho pot
pagar. Nosaltres hem parlat sovint
pasturatge del carç (que només fan ells i
per als cavalls
amb el Departament d’Agricultura,
que el devoren) lliura l’entorn d’una planta
Ramaderia i Pesca precisament
molt pròpia de l’estepa mediterrània, que
indicant aquesta precarietat nostra perquè és urgent
alhora resulta propícia a la propagació del foc. I per als
tenir accés a més territori i no és més complicat del
cavalls, a més d’accedir lliures a aquest pasturatge,
que sembla. Per això el suport dels ajuntaments,
hem trobat que la pedra calcària del Garraf els llima
ara la Diputació de Barcelona i empreses i també
els casos, les ungles i els és beneficiosa. Es troben
particulars és per la Fundació Miranda imprescindible.
ben adaptats aquí i l’entorn també els ha acollit molt
bé.

L’A: Van arribar 15 cavalls, ara quants en són?
R.G: Actualment érem fins ara 35 ponis pottoka, a
banda dels cavalls. Una classe de ponis ancestral en
el seu patrimoni genètic, autòctona del País Basc,
que s’està recuperant.

L’A: Dius érem, perquè ara fa dues setmanes

una de les ponis va rebre un tret mortal d’uns
caçadors. Una dura pèrdua.
R.G: Una tragèdia. Una tragèdia incomprensible. Ja
fa temps que reclamàvem, nosaltres i altres entitats

Una de les activitats en grup amb cavalls de la
Fundació Miranda, 2019.
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d’una comparativa de la gestió i transformació de la
vegetació i del paisatge amb el pasturatge d’aquest
ramat de cavalls i les pottoka. L’altre estudi és del
professor Pere Miquel Parés, de la Universitat de
Lleida sobre l’adaptació del cavall a pastures pobres
de proteïna, que va començar el desembre de 2019.
També hem signat un conveni amb la Universitat de
Girona per un Màster en Equinoteràpia, però hi ha
més projectes també en curs a les diferents seus.

L’A: Quines són les seus de la Fundació?
R.G: Ara mateix en són tres. La del Garraf, a Olivella,
que són les 1.000 hectàrees del parc i de les
propietats de Can Ràfols dels Caus, Josep Camps i
Xavier Ribes; és la seu d’hivern on pasturem. A més
tenim la seu de l’Alt Berguedà, al Pla de l’Orri, que és
l’origen del projecte i també la seu a Coll de Nargó al
Pirineu, que és la darrera que hem incorporat. Tenim
un bon recorregut, però ens cal més també, com t’he
dit abans.
Un grup d’infants, en un activitat de connexió amb
cavalls, 2019.

L’A: La tasca de la Fundació Miranda és tota
una filosofia de vida. Com la resumiries?

L’A: S’han posat denúncies, oi?
La Fundació Miranda
R.G: Sí, tant nosaltres com algunes
també participa en
persones i els mateixos agents rurals
diferents projectes de
han posat denúncia als mossos. No
recerca
volem obrir cap guerra, però creiem
que és una obligació de la Generalitat
garantir la vida. El projecte pottoka és
molt valuós i l’últim és que ara ens disparin.

R.G: Per a nosaltres la vida és un
teixit, fer xarxa. Estem convençudes
dels valors del nexe entre natura i
cultura i ho fem possible. Els nostres
cavalls per exemple, diem que són un
veritable equip de professionals de la

Parlem dels projectes, perquè la
Universitat Autònoma i la Universitat de Lleida hi
fan dos estudis actualment, relacionats amb els
cavalls al Garraf, oi?

L’A:

R.G: Sí. Es tracta de l’àrea de recerca i diferents
projectes científics en què hi participem. Al Garraf en
col•laboració amb el parc directament també. Un és
l’impacte del ramat d’onze cavalls en comparació amb
les pottoka. Es tracta d’un estudi a càrrec de Jordi
Bartolomé, de la Universitat Autònoma de Bellaterra,
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El grup de ponis pottoka del Garraf.

salut i d’acompanyament. Són cavalls recuperats,
de maltractaments, aïllaments, als quals la tornada
a la seva naturalesa, en espais oberts i lliures els
ha dotat d’una gran capacitat de resiliència que ens
transmeten i comparteixen.

L’A: D’aquest nexe cultura i natura heu
promogut una gran tasca social, com tallers amb
infants o joves.

R.G: Sí, ara amb la pandèmia està tot aturat,
però des de les diferents seus de la Fundació
hem potenciat sempre aquest intercanvi amb els
cavalls tan beneficiós a dues bandes. Amb infants
amb diversitat funcional o centres de menors i
altres col•lectius especialment receptors d’aquesta
connexió que els cavalls ens ensenyen. Fa dos anys,
per exemple, van participar fins a 400 persones en
situació de refugiades amb la Fundació Apip-Acam i
va ser meravellós.

L’A: A Ribes treballeu en el projecte de Sant Pau?

Els gossos de la Fundació Miranda, que hi tenen
un paper molt important en la vida en llibertat i la
transhumància dels cavalls.

L’A: Com feu la recuperació dels cavalls?

R.G: Ara mateix tenim 70 cavalls amb els quals fem
la transhumància. Per a nosaltres ells són el més
R.G: L’Ajuntament vol potenciar un espai de contacte
important i tenim un protocol molt estricte per vetllar
amb la natura i volen comptar amb nosaltres.
pel seu benestar i la seva llibertat.
Esperem aviat concretar el projecte.
Ens preocupa molt ara també amb la
Seria una bona notícia per Ribes!
La tasca social de
crisi. Moltes persones no se’n poden
l’entitat promou la
L’A: La Fundació no té ànim
fer càrrec i per a nosaltres el topall
connexió persona,
de lucre i segur que mantenir els
de recursos és una limitació. Sovint
cavalls i natura
cavalls, com tot, té un preu. Com es
acompanyem les persones que potser
finança l’entitat?
econòmicament poden donar cobertura
a la despesa, però opten per la vida
R.G: No és fàcil, no. I aquest any, com tot, tirar
del cavall en llibertat. Aquí el protocol d’arribada és
endavant és més costós. Les activitats, per exemple
estricte i passa, per exemple per desferrar l’animal
ens permetien uns ingressos que fa un any que no
i substituir progressivament l’alimentació granívora
tenim. Però som optimistes i comptem amb una xarxa
per una alimentació a base de fenc de lliure disposició
de patrocinadors, a més de les sòcies i un espai
i una mica d’alfals, quan no pot tenir lliure accés a la
per apadrinar cavalls que ens permet, gràcies a les
pastura. Tot de mica en mica.
persones que hi col•laboren, dotar-nos de l’estructura
i la cura necessària. Nosaltres assumim poc més de
L’A: La Fundació Miranda també promou
la meitat dels cavalls que han estat abandonats o
experiències sanadores amb cavalls.
maltractats, la resta es mantenen gràcies a aquestes
R.G: És la connexió persona-cavall-natura, que és
aportacions. Des del nostre web podeu veure cavalls
una connexió sanadora. La nostra visió sistèmica de
apadrinats. També és part de la nostra tasca fer-ho
la connexió esdevé terapèutica.
visible.
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Perquè tú ho vals
Salva Contreras
Coach personal i vocacional
www.coachingenfocate.es

Fa uns dies llegia la notícia que la intel·ligència s’hereta de
les mares. Sembla ser que els últims estudis en genètica
demostren que les capacitats cognitives estan situades al
cromosoma X, el de la dona.
Una dada curiosa si fem cas de les estadístiques que diuen
que les dones amb prou feines aconseguim un 11% del
total de la població en llocs de treball rellevants. I pel que
fa a emprendre, només un 30% de les dones arribem a
materialitzar les nostres idees.
Què passa?
Doncs que les dones continuem tenint a sobre al gran
monstre: la por al fracàs i la sensació de no ser capaces.
Seguim sentint-nos influïdes pels prejudicis dels altres.
Per aquestes frases tan familiars dites amb “tot l’afecte
del món” pels que -suposadament- ens estimen.
I, no obstant això, al llarg de la història hem demostrat que
som perfectament capaces de fer grans descobriments
científics (com Marie Curie, descobridora de la
penicil·lina), pujar a l’espai (com Valentina Tereshkova, el
1963), estar a la llista de les 100 persones més influents
del segle XX (com Coco Chanel, dissenyadora de moda) o
tenir un Nobel de la Pau (com Malala Yousafzai, activista
pakistanesa dels drets civils).
I això només per nomenar a 4 de la llarguíssima llista.
No creus que és hora que tot això canviï?
Anem a deixar enrere ja aquesta sensació de ser menys
intel·ligents, menys capaces, menys “tot”.

Et proposo un petit exercici per quan sentis que et falten
les forces o creus que no podràs aconseguir el teu objectiu.
Pren un paper i un boli i dibuixa una línia recta. Posa-hi 10
coses que hagis aconseguit al llarg de la teva vida (acabar
uns estudis, aconseguir aquest treball que volies, arreglar
alguna cosa espatllada, ..., qualsevol cosa que hagi
significat un petit o gran repte per a tu). Anota els anys
que tenies aleshores i quines habilitats o competències
vas utilitzar per fer-ho.
Després, ressalta amb un retolador o en lletres grans les
competències que més es repeteixen.
T’adones de tot el que vals?
Posa aquest paper en algun lloc visible o a on puguis
accedir fàcilment cada vegada que et sentis flaquejar o
t’inundin pensaments negatius sobre el que pots fer.
Potser és hora de gravar-te a foc aquella frase d’anunci
publicitari: “Perquè jo ho valc”.
Punt.

Ens ajudem entre tots?

Anuncia’t 655 960 320
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SALUT

Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

Carrer de Manuel de Falla (Les Roquetes)
El carrer de Manuel de Falla va del carrer de Roger de
Flor al carrer de Murillo i passa pel costat de la plaça
d’Hernán Cortés. Manuel de Falla y Matheu (Cadis,
1876 – Argentina, 1946), el conegut compositor i
pianista, va rebre de la seva mare pianista les primeres
lliçons de solfeig i amb ella també va fer el primer
recital de piano.
Començà a composar molt jove i ja als 17 anys va tenir
clara la seva vocació musical. Així marxà a Madrid
a ampliar estudis al Real Conservatorio de Música
i Declamación. Composà en aquests anys algunes
sarsueles i l’òpera La vida breve amb la que guanyà
el primer premi d’un concurs a la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
Entre 1907 i 1914 es traslladà a París, on coneixeria
altres compositors, com Claude Debussy, Isaac Albéniz
i Maurice Ravel. D’aquest periode és l’obra per a piano
i orquestra Noches en los jardines de España. Ja de
retorn a Espanya, a Granada composa El amor brujo,
ballet en un acte on la música està influïda pel “cante
jondo”, el folklore i la música popular andalusa i El
sombrero de tres picos, ballet còmic estrenat a Londres
pels ballets rusos amb decorats i figurins de Picasso.
Amb els anys, el seu estil evoluciona des de les obres
amb influències andaluses o castellanes fins a d’altres
inspirades en el Segle d’Or, cas de l’òpera El retablo
de Maese Pedro, adaptació d’un episodi de l’obra Don

16

L’Altaveu nº 163 any 2021

La imatge de Manuel de Falla als antics bitllets de
cent pessetes.
Quijote de la Mancha i el Concierto para clavicémbalo
y cinco instrumentos.
La Atlàntida, basada en el poema del mateix nom de
Jacint Verdaguer, és la seva obra pòstuma i a la que
va dedicar vint anys de la seva vida. Composició per
a solistes, cor i orquestra, per a Manuel de Falla era
el seu testament artístic. Malauradament, va haver de
finalitzar-la el seu deixeble Ernesto Halffter.
Durant la Guerra Civil, Manuel de Falla va intercedir
sense èxit per Federico García Lorca i altres civils.
Malgrat haver signat la seva adhesió al règim l’any
1938, va decidir exiliar-se a l’Argentina, on va morir
malgrat els intents del govern espanyol perquè tornés.
Com a homenatge a la carrera d’aquest artista, el
seu retrat és a l’anvers dels bitllets de 100 pessetes
i el Conservatori Superior de Música de Buenos Aires
porta el seu nom.

Carrer de Joan Carandell (Ribes)
El carrer de Joan Carandell és un carrer amb diversos
ramals situat entre els carrers d’Eduard Maristany,
del Carç i d’Ildefons Cerdà. Joan Carandell i Marimon
(Barcelona, 1901 - Sant Pere de Ribes, 1988) era una
persona molt polifacètica. Fou advocat, economista,
bibliòfil i novel·lista a la seva maduresa.
Començà a treballar als deu anys com a ajudant a les
oficines d’una fàbrica d’uniformes. Als quinze anys
muntà junt amb el seu germà un negoci de venda
de serradures per als vaixells que atracaven al port
de Barcelona. En la seva joventut també va fer de
comentarista econòmic als diaris La Nau, Diari de
Barcelona i El Noticiero Universal, a més d’estudiar
la carrera de Dret.
En 1927 s’inscriu a la Societat d’Estudis Econòmics
i n’és president el 1931. Aquest mateix any va
ser nomenat secretari de la Secció de Comerç
i Navegació del Foment del Treball Nacional. El
1935 fou designat representant de la Generalitat
a la Junta de Patronat de l’Institut d’Investigacions
Econòmiques de Barcelona.
Durant la República es va convertir en un assidu
conferenciant de temes econòmics. Va fer també
una breu incursió a la política amb el Partit Republicà
Radical d’Alejandro Lerroux.

Joan Carandell a Ribes, 1986 (foto: Guillermina
Puig, treta de https://www.bib.uab.cat/socials/
carandell/biografia.html).

Després de la Guerra Civil obre a Barcelona un bufet
d’advocats especialitzat en Dret mercantil, treballa
en negocis d’importació i exportació i a la Banca
Tusquets fins a la seva fallida l’any 1950. També fou
nomenat president de l’Institut d’Estudis Hispànics
de Barcelona.

Xacona del Palou i alguns dels seus descendents es
troben entre nosaltres. El 1995 l’Ajuntament li dedicà
un carrer, tot i que avui dia costa de trobar la placa de
ceràmica que hi van posar: li falten rajoles.

Als seixanta anys en Joan Carandell va començar
a escriure novel·les amb el pseudònim de Llorenç
Sant Marc, rebent l’any 1982 el Premi Víctor Català
amb l’obra Quaranta històries. Actualment es pot
consultar tota la seva obra literària digitalitzada al
web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
A finals dels anys setanta la família s’instal·la a can
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LES ESCOLES I INSTITUTS PÚBLICS DEL MUNICIPI ADAPTEN LES
JORNADES DE PORTES OBERTES ALS PROTOCOLS PER LA COVID-19
El període de preinscripcions s’obre el 15 de març vinent, amb educació primària i infantil de
segon cicle.
Les jornades de portes obertes de presentació del curs
2021/2022 a les escoles i instituts públics, previstes
per als dies vinents, s’han hagut d’adaptar als protocols
sanitaris per la Covid-19 i seguiran formats en línia o
presencials amb cita prèvia i en grups reduïts. L’institut
Can Puig serà el primer centre en oferir una sessió, en
aquest cas mitjançant visita telemàtica a les instal·lacions,
aquest dijous, 25 de febrer, a les 19.30h. Podeu trobar
informació detallada sobre les diferents jornades de
portes obertes i sobre el calendari de preinscripcions als
diferents centres del municipi a través de l’enllaç https://
www.santperederibes.cat/en_US/municipi/educacio/
preinscripcions.
Les escoles han programat les seves sessions per a la
primera quinzena de març. L’Escola Les Roquetes oferirà
la possibilitat d’escollir entre visita virtual o presencial;
l’Escola Santa Eulàlia combinarà la videoconferència amb
les visites en torns de deu persones, i l’Escola Mediterrània
preveu visites presencials amb cita prèvia. Al nucli de
Ribes, Els Costerets durà a terme dues sessions diàries
els dies 2, 3 i 4 de març; El Pi oferirà la possibilitat de
concertar visita en dies diferents als inicialment previstos;
l’Escola Riera de Ribes ha optat per les portes obertes
virtuals, i les Parellades, per una reunió informativa i visita
a l’escola cada dia entre l’1 i el 5 de març.
Per la seva banda, els instituts han repartit les respectives
jornades de portes obertes al llarg de dos mesos, de finals
de febrer a finals d’abril. Al nucli de les Roquetes, l’Institut
Xaloc oferirà dues sessions virtuals els dies 8 i 9 de març,
mentre que l’Alexandre Galí ha optat per una xerrada en
línia per a ESO i visites amb cita prèvia, per a Batxillerat
i els cursos de formació de Grau Mig i Superior. A Ribes,
tant l’Institut Montgròs com Can Puig han optat pel format
telemàtic.
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El calendari de preinscripcions
La presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs
2021/2022 s’obrirà amb educació primària i infantil de
segon cicle, del 15 al 24 de març. Pel que fa a la resta
d’etapes, es podran presentar les sol·licituds d’ESO del
17 al 24 de març; de Batxillerat i cicles de grau mitjà de
formació professional i d’arts plàstiques i disseny, de l’11
al 17 de maig, i de cicles de grau superior de formació
professional i d’arts plàstiques i disseny del 25 al 31 de
maig.
D’altra banda, el Consell Comarcal del Garraf ha fet pública
la guia de l’oferta educativa del curs 2021-2022, a la qual
s’hi pot accedir a través de l’enllaç http://www.ccgarraf.
cat/guies-comarcals/oferta-educativa-garraf.htm.
A través del seu cercador, es pot trobar informació
actualitzada de tots els centres educatius autoritzats pel
Departament d’Educació de la Generalitat al Garraf, així
com d’altres serveis educatius de la comarca.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes

Durant uns anys, per imperatiu legal, és a dir, a causa de les
lleis franquistes, una servidora va ser una persona a qui li
deien un nom que no se’n deia.

Amb patates...

Els papers oficials afirmaven que jo em deia: Juan, però tota
la meva família, amics, veïns, coneguts i saludats, sabien
que jo em deia tal com se’n deia el meu avi patern: Joan!
Tots ho sabien, fins i tot els funcionaris del registre, que van
obligar als pares a canviar la “o” per una “u”, ho sabien.
Però tant se’ls en fotia.
Una llei injusta estava per damunt de la veritat. Però era
la llei. La seva llei. Un cop mort el dictador, milions de
catalans, bascos i gallecs, vam córrer a recuperar el nom
que ens havien manllevat. La veritat i la realitat s’imposava,
per fi, a la llei injusta. I no va ser l’única que va caure. Per
fi podíem associar-nos, ser d’esquerres, rojos i, fins i tot,
anarquistes. O independentistes.
Mira’t amb ulls d’ara, aquelles victòries sobre la injustícia,
em semblen minses, i tal vegada ho van ser, perquè moltes
i moltes coses s’han quedat per adreçar en tots aquests
anys de la mal dita “democracia consolidada”. Sobretot
unes institucions desprestigiades de les quals cal fugir quan
abans millor. A veure...
La monarquia. Imposada per un feixista i jurada sota els
Principios Fundamentales del Movimiento (que no era
un ball de saló bellugadís), va donar peu a que un eixam
incomptable de vividors i paràsits niïn a la capital del reino
però xuclin de la mamella de tot l’estat. I com “Spain is
different”, a més a més, per duplicat. Un rei, fent el Don
Tancredo mentre apallissen milers de votants o amenacen
amb afusellar milions d’ibèrics. I l’altre, regularitzant amb
hisenda els milions dels seus tripijocs. “Lo siento mucho.
Me he equivocado... pero a lo mejor volverá a ocurrir”.
Això us ho podria dir cantant, però millor que no...
El poder judicial. Una institució d’on no van ser foragitats
els franquistes i és clar... Judicis farsa. Sentències injustes.

Desnonaments inexplicables. Sense entendre que “no és
no”... Dos anys amb la majoria dels jutges del Consejo
General del Poder Judicial amb el seu manament caducat
i passant-s’ho pel forro. I anar fent. Ai, si el penjat es
despengés...
El govern espanyol. González: “No hay un fenómeno de
corrupción en España, sino un descuido generalizado”.
Aznar: “Créanme, hay armas de destrucción masiva en
Irak”.
Rajoy: “Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el
alcalde”.
Zapatero:“Apoyaré la reforma del Estatuto de Catalunya
que apruebe el Parlamento de Catalunya”.
Sánchez: “Tras las elecciones en Catalunya, volverá la
mesa de diálogo”. I així tot... quina tropa.
P. D. Fa dies que no em trec del cap una cançoneta: Ara és
l’hora catalans, ara és l’hora d’estar alerta. Ja en tenim 51,
esmolem ben bé les eines...
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L’AJUNTAMENT ATORGA UN MILER DE BEQUES PER LLIBRES I
MATERIAL D’ESCOLA DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

S’han atorgat 946 ajuts aquest curs 2020-2021, una xifra lleugerament superior a la del curs passat.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha atorgat un total
de 946 beques per llibres i material d’escola de primària i
secundària aquest curs 2020-2021. La xifra és lleugerament
superior a la del curs passat, quan en total es van tramitar
929 ajuts. Durant aquest curs, s’han atorgat també 79 beques
per a estudis post-obligatoris i 96 per a llars d’infants. El
curs 2019-2020, es van atorgar 73 ajuts del primer tipus i
138 del segon.
Les beques per a llibres i material escolar s’adrecen a les
unitats familiars dels infants i joves empadronats al municipi
i que cursin formació reglada en centres educatius públics
d’infantil, primària i secundària; batxillerat, i formació
professional (cicles de grau mitjà i superior). La seva
finalitat és ajudar les persones més vulnerables a fer front a
la cobertura de les necessitats més bàsiques.
Les condicions dels ajuts
Els ajuts cobreixen el 100% del cost dels llibres o del material
escolar en el cas de famílies amb risc social i objecte de
seguiment per part dels Serveis Socials. També n’hi ha que
cobreixen el 75% dels costos en funció del nivell de renda.
En aquest cas, s’atorga un únic ajut per infant i per curs per
a l’adquisició de llibres i material escolar i quota d’AMPA,
sempre que aquesta sigui obligatòria al centre, per participar
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en el projecte de socialització de llibres. Aquestes beques
es concedeixen sempre que el llindar de renda de la unitat
familiar no sobrepassi els 18.000€ anuals o els 22.000€
anuals, en el cas de famílies nombroses.
Els ajuts per a l’escolarització i els menjadors de les llars
d’infants municipals van adreçats a les unitats familiars de
les nenes i nens d’entre 16 setmanes i tres anys, matriculats
en alguna de les llars d’infants municipals. L’ajut per a
l’assistència al servei de menjador només s’aplica als
infants que en facin un ús diari, quedant exclosos els que
hi assisteixin de manera esporàdica. Excepcionalment, la
subvenció es pot compactar a un nombre de dies determinats,
en casos autoritzats pels Serveis Socials.
Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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