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Editorial

L

a lectura ens desperta els sentits, ens ofereix la realitat, la ficció, la tendresa, la cruesa,
la cultura, la saviesa, i mil sensacions provocades per la immersió en les històries que
cauen en forma de llibre a les nostres mans. En el nostre país, és la Diada de Sant Jordi
l’encarregada principal de promocionar “el llegir”, acció que precisa d’una consciència
predisposada a la concentració i del compromís d’involucrar-se en el projecte. Amb l’excusa de
l’amor i l’intercanvi de presents per demostrar-ho, la rosa i el llibre traspassen els brancals de
totes les llars buscant nous adeptes. El carrer s’omple de parades que ofereixen, i de persones
que cerquen la flor o el llibre més adient per a la seva parella o persona estimada. Des de
L’Altaveu, assessorats pels col·laboradors hem fet un recull de títols i d’idees florals que
esperem que siguin del vostre interès.
Les persones donem i rebem en les proporcions que cadascú percep de manera diferent, “Des
de la voluntat La casa de tots” és un document que vol donar reconeixement a la tasca d’uns
voluntaris que asseguren rebre molt més del que donen.
El Corral d’en Capdet és el protagonista de “De mas en mas” de la Núria Martí, on un mosso
d’esquadra actiu a l’any 1932, anomenat Miquel Espachs, hi va fer cap com a masover. La
Juani crea dos grups humans, el del gra de sorra i el de la gota d’aigua, i que cadascú trobi la
seva identitat, mentre que en Manel Ojeda ens planteja el repte de frenar el canvi climàtic que
amb cosí científic o sense, si no fem alguna cosa, evoluciona favorablement en el nostre
perjudici, en Joan Garriga ens narra un matí ple de llum i de música. “El Cabaler” ens ofereix
un cop més el seu article, per no deixar indiferent a ningú, Sequera d’idees!!! i a la plaça
Marcer es va muntar la grossa amb la xatonada infantil, nens i grup d’animació es van fondre
a ritme de morter tot remenant un xató que a part de quedar molt bo segons els jutges, va
donar el color que ens acomiada de l’hivern per donar la benvinguda a la primavera, època on
L’Altaveu fa anys, 4rt aniversari amb vosaltres, compartint l’interès per mantenir la revista de
Ribes.
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Sant Jordi ‘08
UN MÓN SENSE FI

Ken Follett

Traducció de Concepció Iribarren
EDICIONS 62, S.A.

Any d’edició: 2007

Pàgines: 1260

Un món sense fi té lloc a la mateixa ciutat, Kingsbridge, dos-cents anys més tard, i els
protagonistes són descendents dels personatges d’Els pilars de la terra. La catedral és
de nou el centre de la trama d’amor i odi, cobdícia i orgull, ambició i venjança. Però al
cor del relat trobareu el major desastre natural de la història, la plaga de pesta coneguda
pel nom de la Mort Negra que al segle XIV va assolar Europa i va matar la meitat de la
població.

L’ÚLTIM PATRIARCA

Najat El Hachmi

EDITORIAL PLANETA, S.A.
Any d’edició: 2008

Pàgines: 332

L’últim patriarca és la història d’una rebel·lió personal contra un ordre establert des de
fa milers d’anys. També és una mirada lúcida sobre les víctimes i els botxins que en
són partíceps. Mimoun i la seva filla neixen per complir el paper que el patriarcat els
ha assignat, però uns canvis en les circumstàncies que els envolten seran decisius per
propiciar el capgirament de l’ordre de les coses.
La novel.lista va presentar el seu primer llibre a Ribes i els assistents sempre recordaran
les seves paraules.

EL MEU GERMÀ POL

Isabel-Clara Simó

BROMERA, S.L.
Any d’edició: 2008

Pàgines: 174

El meu germà Pol, XIX Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, ens transporta a un món de
sensacions contradictòries on es barregen amb força l’amor, el desamor, l’amistat, la
confiança, la traïció, la por, l’autoestima i les ganes de viure en llibertat per damunt de les
convencions socials. Qui sap si el nostre protagonista, en Pol, fill d’un militar i amb una
germana adolescent que li fa de mare tot i tenir la mare a casa, se’n sortirà amb èxit.

EL JUEGO DEL ANGEL Carlos Ruiz Safón
Editorial: Planeta
Pàgines: 672

Any d’edició: 2008

És una gran aventura d’intriga, romanç i tragèdia a través d’un laberint de secrets
on l’embruix dels llibres, la passió i l’amistat es conjuguen en un relat magistral. Amb
El Juego del ángel, ambientada en la Barcelona dels anys 20, l’autor de La Sombra
del viento torna al Cementiri dels Llibres Oblidats i ens submergeix de nou en el seu
fascinant univers.
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COMETAS EN EL CIELO –

Khaled Hosseini

(Castellà)

Edicions Salamandra
Pàgines: 384
És una commovedora història de dos pares i dos fills a Kabul (Afganistan) durant l’hivern
de 1975, una ciutat confiada en el seu futur i ignorant que ben aviat arribarà un dels
períodes més cruents i tenebrosos. Obsessionat per demostrar al seu pare que ja és tot
un home, Amir es proposa guanyar la competició anual d’estels encara que sigui a costa
del seu inseparable Hasan que ha estat el seu fidel servent i company de jocs des de
l’ infància.

LES BRUIXES DE VILADRAU
ALISIS
Pàgines: 182

Laia Aguilar

Any d’edició: 2008

Viladrau és una vila idíl·lica i tranquil·la fins que la imatge de l’absis de l’església de Sant
Martí és profanada. Les figures del retaule han desaparegut i al seu lloc apareixen escenes
demoníaques. Eudald de Setmenat, prestigiós restaurador, i el seu fill Roger són els encarregats
de refer la pintura. Però, a poc a poc aquesta vila silenciosa i plàcida serà novament destorbada
per unes veus i unes ombres procedents de les muntanyes que sacsejaran les vides dels
habitants del poble. Les bruixes de Viladrau és l’escenari d’una història d’intriga i misteri que
recrea la ferotge cacera de bruixes que va agitar Catalunya el segle XVII.

ET DONARÉ LA TERRA

Traducció de Carme Geronès
ROSA DELS VENTS
Pàgines: 732

Chufo Llorens

Any d’edició: 2008

La Barcelona medieval amaga darrere les muralles dues històries, ambdues marcades
per l’amor i l’ambició: la d’un camperol que vol canviar el seu destí, amb l’única
esperança de prosperar, aconseguir la ciutadania i fer-se així mereixedor de l’amor
d’una jove d’alt llinatge, i els amors adúlters del comte de Barcelona, que sumeixen la
ciutat en un perillós conflicte polític.

EL NOI DEL PIJAMA DE RATLLES
Traducció de Jordi Cussà

John Boyne

EDITORIAL EMPÚRIES
Pàgines: 206
Any d’edició: 2007
Berlín 1942. La guerra no afecta gaire la vida de Bruno, un noi de nou anys que viu en un
barri residencial. Però un bon dia arriba a casa i es troba totes les coses empaquetades: el
seu pare, membre de l’èlit militar, ha rebut un nou destí i es veu obligat a marxar i instal·larse amb tota la família en una àrea rural mig deserta i molt depriment. Bruno s’avorreix
i passa els dies obsessionat amb una tanca que s’alça davant la finestra de la seva
habitació. Fins que no coneix Schmuel, el noi del pijama de ratlles, que viu a l’altra banda
del filferro espinós, Bruno ni tan sol no comprèn que ja no és a Alemanya sinó a Polònia.
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SIDOKUS 3: el sudoku musical

David Puertas i Bernat Puertas

Clivis Publicacions, 2008
Aquest lliibre no és per llegir: és per jugar. Es tracta de la versió musical del popular
sudoku inventada pels germans Puertas que ja han arribat al tercer volum. En lloc de
convinar números, aquí es tracta de convinar notes musicals. El resultat és un joc de lògica
igual d’apassionant que el sudoku però amb un afegit: quan s’ha resolt el joc, apareix
una melodia.En aquesta ocasió el llibre resulta més barat que els volums 1 i 2 i, a més,
incorpora més melodies catalanes (Sopa de Cabra, Sisa, Lluís Llach, Sau...)

COL·LECCIÓ GINJOLER
El secret de la lluna- Susana Peix / Víctor Capdet
D’amagatotis - Marta Minella
El cep i la nansa
Una col·lecció de contes infantils, en els quals el text original va acompanyat de la seva
adaptació al català signat (*) i la il·lustració.
(*) Aquest sistema utilitza el vocabulari de la llengua de signes catalana amb l’estructura
de la llengua oral. Se centra en la visualització de les paraules de parla i consisteix en
utilitzar un signe per a cada paraula i facilitar així l’aprenentatge de la llengua oral o
través del suport visual.

EL GUSANO DEL MEZCAL

Miguel Sandín

EDITORIAL EDEBE
Pàgines: 320
Entrar en la lectura d’aquesta obra és com patir una autèntica borratxera de mezcal
(aiguardent). Una novel·la increïble que et fa gaudir per la seva humanitat. Et captiva amb
una intriga subtil que no et deixa fins el final. Sorprenent.

EL CLUB DE LA CISTELLA

Àngel Burgas

LA GALERA
La Martina rep un regal el dia que fa dotze anys: les
memòries de l’Anticlub. Anys enrere, la seva germana i uns
companys de clase van crear aquest grup, dedicat a lluitar
contra les injustícies del barri i de l’institut. I ara la Martinasent
la necessitat de tornar a formar una colla com la de la seva
germana. Ja ho ha decidit, en parlarà amb els amics; però,
qui són els seus amics?

Amb la col·laboració de:
El Drac de Ribes: (el 23 d’abril parada davant de la botiga).
Gabaldà: (el 23 d’abril parada a la plaça de la Font).
La Ribetana: (el 23 d’abril parada la plaça Catalunya).
La Premsa: (exposició d’il·lustracions de la col·lecció Ginjoler, amb la
llengua de signes catalana).
Gonflor: Imatge portada
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De mas en mas
per Núria Martí

EL CORRAL DE CAPDET
Una de les parts de Ribes que més
m’agrada veure, quan fa sol i arriba
el bon temps, és la plana de can
Giralt. Si l’observes enfilat al turó,
contemples com jau, esplendorosa,
i s’estén, riera avall, com si tingués
vida pròpia. Tots els camps, els
marges i els garrofers, esbarzers i
atzavares, oliveres i margallons,
figues de moro i esparregueres…
esclaten de nou, anunciant una
altra primavera, i el paisatge del

04

nostre poble i l’olor de flors i d’aire
fresc, ens fan sentir més vius i
contents de créixer en aquesta
terra, tan generosa i còmplice
d’històries d’ençà. Quan ens
precipitem camí avall, en direcció
Vilafranca, a mà dreta hi trobem,
avui, les acaballes d’una masia, el
Corral de Capdet, d’on durant
molts anys en foren masovers la
família dels Espachs. Ara està
tancada, i el pas del temps i les
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generacions l’han apagada, l’han
mig malmesa, tot i que manté
encara aquella essència que la fa
preciosa als ulls del visitant.
Els germans Espachs, en Rafael i
en Josep, m’han rebut molt
amablement per explicar-me la
història de casa seva, dels seus
pares, i d’aquest indret. La vida del
seu pare, justament, és curiosa,
perquè en Manel Espachs Satorra

casa i d’aquesta unió, més
endavant, en neix el primer fill: en
Rafael Espachs Almirall, un 23 de
novembre de 1933.

En Manel Espachs, al 1932, amb
l’uniforme de Mosso d’Esquadra

va ser, durant molts anys, i en
aquella època, Mosso d’Esquadra i
vivia a Ribes. Va néixer un 6
d’octubre de 1905 a la comarca del
Segrià, concretament a Alguaire.
Gràcies a un amic d’aleshores
coneix el nostre poble al cap dels
anys, ja que va entrar a treballar a
l’Hotel Sitges, a la vila veïna. A
casa seva eren set germans. Quan
finalitza el servei militar es fa
Mosso d’Esquadra, i és destinat
primerament a Cardona, i més tard
a Sallent, Montcada i Reixac i
Ribes, com també explica JosepLluís Palacios en els seus articles a
El Punt (30-01-2002). Un cop aquí,
al cap d’un temps,
coneix la
Filomena Almirall Rossell, de can
Betllo, i després de festejar-hi s’hi

Durant tot aquest temps el seu
pare
continua
de
Mosso
d’Esquadra, juntament amb altres
companys de Ribes, com ara en
Romanyó o en Mitjans, entre
d’altres. La seva vida era un anar i
venir d’allà on es trobava destinat.
Tres anys més tard, la Filomena i
en Manel tenen el seu segon i últim
fill, en Josep Espachs Almirall, un
29 de novembre. Per guarir-se de
les conseqüències de la guerra,
passen una temporada vivint a
Barcelona en un pis de la família
de can Punxes, donat que la
Filomena hi havia servit feia anys i
hi mantenia una bona amistat. En
Manel, per part seva, i al finalitzar

la guerra, es veu obligat a exiliar-se
a França en un camp de refugiats,
durant tres o quatre mesos, i també
passa per un camp de concentració
de Burgos fins l’any quaranta,
aproximadament. Els seus fills, en
Rafael i en Josep, ja tenien en
aquell moment set i quatre anys
respectivament.
Amb el temps, la seva vida fa un gir,
i entra a treballar a la fàbrica de
ciment de Vallcarca. Hi anava en
bicicleta i en aquesta època també
rep la proposta d’anar a fer de
masover al Corral de Capdet, que
accepta. Aleshores la masia era
tancada pero hi havia viscut
anteriorment en Ramon del Corral.
La finca pertanyia meitat a uns
amos de Madrid, meitat als de can
Maurici, però més tard en varen ser
propietaris només aquests últims, i

El Mosso d’Esquadra Manel Espachs, és el segon per la dreta, els dies de moviments
catalanistes, republicans i obrers, entre d’altres, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona,
durant la Segona República.
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a l’Àfrica, durant divuit mesos.
Aquest destí també va recaure en
d’altre gent de Ribes i és una part
de la seva vida que recorda molt,
així com diverses anècdotes. Més
tard coneix la Carme Bertran Butí,
de can Guineu, qui serà la seva
dona al cap de nou anys. Ell
segueix les feines del camp durant
deu anys i neix la seva filla
Rosanna. Després troba feina a la
fàbrica Giravi. En Rafael i la Carme
segueixen a Ribes, gaudint del seu
nét i família i dedicant aquest
temps a ells.

En Manel a punt de segar, posant a punt
la dalla.

necessitaven que algú es fes càrrec
de les vinyes, de l’ordi, del blat…del
conjunt del mas. Un cop la família
Espachs s’hi instal.la, els pares de
la Filomena es queden vivint a can
Betllo, com fins aleshores, i ells
comencen un nova etapa en una
casa situada als afores de Ribes, a
la que recorden que s’hi accedía
travessant la riera. En Rafael i en
Josep, un cop finalitzats els seus
estudis, es posen a ajudar el pare,
en Manel, amb les feines de pagès.

En Josep, també compleix amb el
Servei Militar, a Barcelona, durant
un any i mig, amb permisos bastant
sovint el cap de setmana, i
reprenent la vida de pagès un cop
l’acaba. Coneix la Pilar Pagès
Raventós, de can Calixte, i al cap

La Filomena i en Manel, asseguts davant
la masia, amb Ribes al fons. Era el
novembre de 1955.

El Corral de Capdet està formada
de fet, per dues cases que es
comuniquen únicament per la part
de dalt. Una d’elles, la dels amos,
l’altre la dels masovers.
Amb tot això, i el pas dels anys, un
dels germans Espachs, en Rafael,
és cridat a complir el Servei Militar

06

En Manel Espachs lligant feixos de blat
acompanyat de la familia i d’amics.
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Manel Espachs al camí de la masia.

de vuit anys es casen i passen el
primer vivint a la masia, per després
anar al poble. En Manel i la Filomena
segueixen vivint-hi, fins que ella el deix
vidu l’any 1999. En Manel decideix
deixar el mas, amb la intenció de
continuar treballant les vinyes com fins
llavors, i s’instal.la a viure a casa del
seu fill, en Josep, que treballava a la
Pirelli. Del seu matrimoni amb la Pilar
en neixen quatre fills: la Pilar, en Manel,
l’Anton i la Núria. Varen viure força
temps a can Xicona, a la plaça Marcer,
per després passar al carrer del Pi.
Un temps que passa per tothom. En
Manel, l’avi, el Mosso d’Esquadra, ens
va deixar no fa pas gaire, al febrer del
2003, a l’edat de noranta set anys. Tota
una vida. La que va compartir amb els
seus i alhora amb aquestes parets,
avui tristes i gastades, del Corral de
Capdet.

En Josep Espachs Almirall i el seu germà Rafel.

El rellotge de sol del Corral de Capdet de l’any 1887.

En Josep i en Rafel, a l’edat de 16 i 19 anys.

La llar de foc, el forn de pa a la dreta i els fogons de la masia, en l’actualitat.
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L’

amor és una sensació dolça que
pessigolleja quan s’empassa, l’amor és
toca, és mira, és veu, s’olora, és alegre,
divertit, ens transforma en éssers
feliços, sense penes, informals, agosarats,
tendres, ociosos, ens sentim afalagats, realment
importants, diferents de la resta del món, ens
dóna l’oportunitat de veure la vida des d’una nova
perspectiva encara que a vegades és poc
objectiva o poc pràctica, ens resulta d’allò mes
satisfactòria.
Per gentilesa dels sentiments tenim a flor de pell
tots els sentits, gaudim de les petiteses que en un
estat normal no apreciem i sobretot som capaços
d’oferir el que ni imaginàvem que teníem per
donar als altres. Amor i enamorament no sempre
van units a parella, l’amor als fills, al proïsme, a la
família, a les mascotes o
fins i tot a la feina tenen
uns efectes més o menys
intensos però similars a
l’enamorament
entre
dues mitges taronges.
L’amor ens priva moltes
vegades de veure-hi clar,

DESAMOR
ens encaparra i minimitza l’interès per altres
temes, canvia ordres de prioritats, fins i tot ens
desplaça de la realitat.
A tothom li cal amor, d’una manera o d’una
altra el necessitem per viure, encara que
siguem conscients que té efectes secundaris.
Ningú ignora que existeix el desamor, un llarg
llistat de motius el provoquen i ensorren
l’individu en proporció a la grandesa de l’ídol
caigut. El procés del desamor sol ser lent, trist
i feixuc, parlen els entesos d’una mena de dol
que s’ha de superar. Tota l’eufòria es transforma
en apatia, la natura inconscientment busca
alternatives per distreure els greus efectes que
es pateixen, però no patiu, ha de passar, ens
retrobarem amb el que som i ens reconeixerem,
tornarem a la realitat i ens acceptarem,
mirarem de gaudir del que tenim i de passar
ben lluny dels pous per no caure-hi. El temps
ho cura tot i no us ho perdeu, abans del que
imagineu estareu a punt de tornar-vos a
enamorar.
Cristina Perelló
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Des de la voluntat... La Casa de TOTS
Sabem que existeix, gairebé tothom
hi ha passat per davant però no tenim
gaire clar què s’hi cou ni qui són els
cuiners. El destí em porta a descobrir
una realitat poc coneguda per no dir
soterrada en una societat on tot va
tan ràpid que arrossega el que
desconeix o senzillament no necessita
en un moment determinat.
Ja ho deia un polític d’allò més hàbil i
ocurrent: “Bé, avui això no toca”. Però
en aquest cas crec que precisament
és avui el dia que toca parlar des de
L’Altaveu de La Casa de Tots.
Coneixerem les persones i els valors
que els motiven a treballar cada dia
per omplir un espai buit a la societat
actual, espai que moltes persones
necessiten.
Truco a la porta i em rep la Teresa,
una persona amable i tranquil·la
sobretot tranquil·la, amb el caire
d’estar orgullosa del que fa i a qui
representa. Em dóna pas a una sala
menjador on es troben unes persones
ocupades, cadascú en un lleure
diferent, vorejant una taula rodona,
rere unes vidrieres amb vistes al jardí
i amb tangos com a música de fons.
La Casa de Tots és un centre
d’acollida dirigit especialment a
persones amb certa dependència que
per diferents motius, tot i que viuen
amb les famílies, necessiten l’atenció
durant el dia fora del domicili.
Generalment són persones amb prou
capacitat per mantenir una relació
social amb els companys i tutors
creant així un grup on tallers,
converses, activitats i afers quotidians
es comparteixen entre tots els
components del centre.
Ubicat a l’entrada de les instal·lacions

per Cristina Perelló

D’esquerra a dreta la Teresa, en Joan, l’Amalia, el germà Àngel i l’Enric en
representació de les diferents vies que fan possible La Casa de Tots.
Asseguda, la segona per la esquerra, la Maria una voluntària junt amb alguns
dels usuaris actuals.
dels Camils, el nom ens indica que és
una casa, a una planta i consta de
diferents habitacions, dos banys,
cuina, saló i sala de estar. Amb
mobiliari i decoració senzilla l’ambient
que es respira és net i sobretot
acollidor i familiar.
Un cop vist l’entorn i després de les
salutacions pertinents passem amb les
persones que fan possible el dia a dia,
a fer cinc cèntims del que ens rodeja.
Aquest projecte es gestiona i es fa
possible gràcies per una part, a
membres de La Família Camiliana,
com és el cas de l’Amalia Pintado i en
Joan Prats, en representació de
l’ordre dels Camils ens acompanya el

A N U N C I A’ T

germà Àngel López, la Maria Rodero i
l’Enric Pérez que com a voluntaris
representen a un grup aproximat de
deu persones que hi col·laboren de
forma itinerant.
L’inici es remunta a l’any 2002 quan la
casa va ser creada amb dues finalitats
humanes: el recolzament a famílies
que tinguessin al seu càrrec a
persones grans amb problemes
psicològics o físics i necessitessin un
lloc per deixar-los per anar a treballar
o fer alguna gestió, i també un
programa d’autoajuda concretament
per a mares que havien perdut un fill.
També es va barrejar la possibilitat de
donar acollida als més petits i fins i tot
de crear una interrelació entre avis i

93 896 41 72
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petits, tot i que això no es va arribar a
fer per problemes d’infraestructures.
El finançament de La Casa de Tots es
duu a terme a través de les donacions
de socis, voluntaris, les mensualitats
dels usuaris, i una part de despeses
fixes que sufraguen els religiosos
Camils, diferents entitats financeres,
fundacions, Ajuntaments, Generalitat i
comerciants han donat ajuts econòmics
per algun projecte en concret.
El present del centre és positiu,
amb 8 usuaris que actualment
comparteixen a diari la quotidianitat
de jornades en un ambient que pretén
per davant de tot assemblar-se el
màxim possible a una llar, una llar
plena, activa, viva, alegre distesa, on
no manca l’estima ni la companyia, on
s’escolta i s’és escoltat.
El dia comença a les nou del matí
quan es fa la recollida a domicili de
tots els membres usuaris per diferents
poblacions de la comarca fins arribar
al centre. Un cop arribats esmorzen i
posteriorment passen a llegir la
premsa, conversar, fer ganxet o
compartir alguna activitat comú com
pintar, fer manualitats diverses, sortir
al jardí si el temps ho permet, per
gaudir de sol i tranquil·litat o tenir cura
de l’hort i dels ocells que viuen en
grans gàbies a l’exterior de la casa.
De l’hort són les amanides que
acompanyen els dinars quan n’hi ha,
o les coliflors, bledes i d’altres
productes
segons la temporada.

El petit hort ubicat al jardi de la casa
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Durant el dia hi han estones en què cadascú ocupa el seu temps en l’activitat
que més l’hi agrada.

Després de dinar, un espai comú
tipus saló, acull l’estona de tele o
migdiada amb la comoditat que
ofereixen sillons i sofàs, fins que
arriba l’hora d’espavilar-se i
fer alguna mena de joc
tipus loteria mentre es
berena. A dos quarts
de sis de la tarda
aproximadament
tornen
al
seu
domicili
Esporàdicament
realitzen
alguna
excursió, i de forma
interna celebren totes
les festes: Carnaval,
Nadal, primavera. També
donada la proximitat i la
relació amb la residència San
Camil són convidats a les
celebracions lúdiques tipus calçotada i
alguna activitat o xerrada que realitzin.
És molt interessant a nivell de relació
interna la continuïtat de l’usuari, La
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Casa de Tots també ofereix la possibilitat
de fer mitja jornada, dies alterns o dates
puntuals, segons les necessitats de les
famílies, perquè essent l’usuari el més
important, les necessitats i les
inquietuds de les famílies
són ateses i recolzades
en pro del benestar
dels mateixos.
La
tasca
dels
voluntaris
és
d’inestimable valor,
treballen
amb
voluntat de ferro. Tot
i que no tenen
formació
sanitària,
assisteixen a cursos i
seminaris per tenir la
informació necessària i
aplicar-la al dia a dia amb màxima
dedicació.
Comenten ells mateixos que el perfil
actual del voluntari és la persona

Diferents moments dins La Casa de Tots mostren que la interrelació entre tots els components del centre són la base del
seu bon funcionament.

jubilada, activa de mena i amb la
necessitat d’oferir el que té, tenint el
convenciment de que reben més del
que ofereixen. Hi ha certa mancança
de voluntaris donat el ritme de vida
que portem tots plegats, però ells
volen animar a les persones a trobar
temps per oferir als altres, ja que
diuen que és d’allò més reconfortant i
moltes persones es beneficien.
La Casa de Tots, té esperança per al
futur, té una capacitat per a 15
persones i una disposició humana
espectacular, estan contents de que

donem a conèixer el seu projecte
sobretot perquè estan convençuts de
que hi ha persones que hi podrien ser
acollides i per desconeixement no hi
són.
Ofereixen un espai comú on es
comparteix i es viu com una família,
amb un programa establert per
treballar tant a nivell físic com anímic
i social a través, sobretot, de l’estima
i el recolzament continuat per crear
il·lusió i continuar amb normalitat
convivint a La Casa de Tots on la
soledat no existeix.

Si necessiteu o bé voleu formar part d’aquesta entranyable
família com a usuari o voluntari contacteu amb la Teresa al
telèfon 93 896 00 25 (ext. 3950).
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per Joan Carles Molina

Efemèrides per a maig 2008
astroribes@hotmail.com
Dia:
5 Màxim de la pluja de estels Aquaridas.
5 Lluna nova. Comença la llunació nº 1.056.
6 Lluna en el perigeu a 352.372 km de la Terra.
6 22h Mercuri 2,5º al Sud de la Lluna.
10 13:55h Marte 0,2º al Sud de la Lluna.
Ocultació visible desde Catalunya a ple dia
(es pot observar amb uns binocles).
13 Saturn 2,8º al Nord de la Lluna.
13 Comença la rotació solar nº 2.070.
14 Mercuri en su màxima elongació Est (22º).
20 Lluna en el apogeu a 411.991km de la Terra.
24 Júpiter 2,5º al Nord de la Lluna.
27 Neptu 0,6º al Sud de la Lluna.
29 Ura 3,8º al Sud de la Lluna.
Ortos y ocasos solars (lat. 40ºN ,long.0º).
Dia 5: 5h 37m i 18h 29m
15: 5h 22m i 18h 39m
25: 5h 08m i 18h 49m

Apogeu: Punt en el que està més allunyada la lluna de la terra en la seva òrbita.
Perigeu: Punt en el que està més a prop la lluna de la terra en la seva òrbita.

Lluna nova
dia 5 a les 14:18 h.

12

L’Altaveu nº 33 any 2007

Quart creixent
dia12 a les 05:47h

Lluna plena
dia 20 a les 04:11h

Quart minvant
dia 28 a les 04:57h

En nuestra sociedad, cuyo ritmo es cada vez más
acelerado, las fuentes de estrés se multiplican:
las responsabilidades profesionales y personales,
las preocupaciones familiares y financieras, la
contaminación, el tráfico, el ruido, etc. Si se añade
a eso una alimentación inadecuada y la falta de
ejercicio, se entiende fácilmente por qué tanta
gente desarrolla síntomas de estrés crónico o bien
se agota y cae en depresión.

Las soluciones tradicionales
En lugar de solucionar el estrés de raíz, la medicina
convencional se limita a enmascarar los síntomas por
medio de medicamentos.Sin embargo, los tranquilizantes
pueden provocar adicción, y los betabloqueantes
pueden conducir a una multitud de efectos secundarios,
incluyendo la impotencia masculina.

SALUT

EL ESTRÉS Y
LA DEPRESIÓN 1a parte

Además del problema de la adicción, los fármacos
contra la depresión modifican la percepción de la
realidad y encubren el problema sólo durante la
duración del tratamiento, sin resolverlo a largo plazo.

Aunque es imposible ralentizar el ritmo del mundo
que nos rodea, sufrir los efectos del estrés no es
una fatalidad. Cuanto más regulada esté nuestra
biología interna, más importante será nuestra
capacidad de adaptación. Al equilibrar nuestro
sistema nervioso, la Quiropráctica dota al organismo
de una capacidad de resistencia frente al estrés.

El estrés y el sistema nervioso
Nuestra respuesta biológica ante el estrés está
controlada por nuestro sistema nervioso autónomo,
el cual se compone de dos ramas antagónicas,
denominadas “simpática” y “parasimpático”. La
primera desempeña un papel de “acelerador” del
organismo, mientras que la segunda actúa como
“freno”.
Ante una percepción de peligro, el “acelerador”
nos prepara para una reacción física inmediata:
el corazón y la respiración se aceleran, la tensión
muscular y la presión sanguínea aumentan. Esta
respuesta fisiológica, llamada “de lucha o huida” fue
esencial para la supervivencia de nuestra especie
en la prehistoria, permitiéndonos cazar nuestras
presas o huir de nuestros depredadores.
Concluida la amenaza, el “freno” toma el relevo. La
frecuencia cardiaca disminuye, el funcionamiento
del organismo vuelve a la normalidad.

Al equilibrar el sistema nervioso la Quiropráctica dota al
organismo de una capacidad de resistencia óptima frente al
estrés y la depresión.

La Quiropráctica: una nueva
arma contra el estrés
La Quiropráctica, terapia natural que no recurre ni a
los fármacos ni a la cirugía, refuerza la resistencia del
organismo frente al estrés.
Al eliminar las interferencias nerviosas a lo largo de
la columna, el doctor en Quiropráctica restablece el
equilibrio entre el “acelerador” y el “freno”, dotando al
organismo de una mejor capacidad de adaptación a
su medio ambiente.

Ante nuestro ritmo de vida actual, mucha gente desarrolla
síntomas de tensión crónica o se agota y cae en depresión.

(En el proper L’Altaveu
parlarem de La subluxació
i l’estres crònic)
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Dr. Chiappinelli
Director y fundador del Centre
Chiropràctic de la columna
vertebral de Sitges y Barcelona
www.quiropractic.es
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UN MOMENT DE REFLEXIÓ
Manel Ojeda

He de reconèixer que no
tinc cap cosí que m’orienti
sobre les conseqüències
del canvi climàtic. Tot i així
crec que resulta important
plasmar dades que ens
permetin visualitzar millor
la situació en que ens
trobem.
El passat mes de novembre es va celebrar a
València la reunió del “Panel Intergubernamental
sobre el cambio climàtico de la ONU” i encara que
amb una escassa repercussió en els mitjans ens van
arribar certes resolucions i informacions en les que
ens auguren que si es segueix emetent la mateixa
quantitat de gasos, és possible que a partir de 2015
tot això es traduirà en un increment de la temperatura
entre 2 i 2,4 graus centígrads.
Dit així no sembla gran cosa, però és important
analitzar les conseqüències d’aquest augment de
temperatura i com afecta directament a la pujada del
nivell del mar, les sequeres, la reducció del gel i les
pluges que es poden reduir en un 40%.
Irònicament podríem dir que aquestes conseqüències
són solidaries ja que afectaran a tots els humans,
tant rics com pobres, però la realitat és una altra i
com sempre, els pobres seran els més afectats per
aquest canvi climàtic i les seves conseqüències, ja que
augmentarà la desnutrició per falta d’aliments, provocat
per l’augment de preus, les morts i les malalties
degudes als cops de calor, inundacions, temporals,
incendis i especialment, sequeres.
No cal ser un gran científic per arribar a la conclusió
de que tot això comportarà grans conseqüències
sobre la salut al modificar els ecosistemes naturals
de producció d’aliments, epidèmies infeccioses,
malnutrició i migracions massives.

14
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EL CANVI CLIMÀTIC

Però una altra de les conclusions de la reunió i la
més esperançadora és la confirmació que encara
es poden evitar totes aquestes desgràcies si som
capaços de reduir entre un 50 i un 80% les emissions
de gasos respecte els emesos a l’any 2000.
Tenim un repte, coneixem el problema i els mitjans
per a frenar-lo, només falta que davant el repte, tant
els països industrialitzats com els que estan en vies
de desenvolupament, especialment l’Índia, Xina o
Brasil juguin en el mateix partit i tinguin la mateixa
consciència i especialment la mateixa meta.
L’espècie humana s’haurà de plantejar, sense
trigar gaire, quin és el món que volem que heretin
els nostres fills. Mentrestant tots podem contribuir
una mica a millorar tant, l’emissió de gasos com la
preservació del nostre ambient amb petites accions
que encara que semblin minúscules, juntes són de
tamany molt considerable.
I deixem d’escoltar o com a mínim dubtar de
qualsevol cosí científic “negacionista” abans que
sigui massa tard.

5a

XATONADA INFANTIL A
SANT PERE DE RIBES

La cinquèna edició de la Xatonada Popular Infantil,
que es va celebrar a la plaça Marcer de Ribes el
passat dia 30 de març, va ser tot un èxit gràcies
a la participació d’un centenar de nens i nenes
d’entre 5 i 11 anys i d’un nombrós públic assistent.
La majoria dels participants eren del municipi, però
també s’hi van inscriure alguns procedents de la
resta de la comarca i de Barcelona. El concurs va
estar molt entretingut, ja que tota la jornada va estar
amenitzada per un grup d’animadors que en tot
moment no van deixar de cantar i d’entretenir a tots
els assistents a la festa.
Finalitzada l’elaboració dels diferents plats de xató
i després del veredicte del jurat, la regidora de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, Gemma Gallego, va ser l’encarregada de
fer el lliurament de premis a tots els participants..
En aquesta ocasió els tres guanyadors del concurs,
investits com a mestres xatonaires infantils, van ser:

1. Sara Carlota del Olmo, de 9 anys
2. Franc Patiño, d’11 anys
3. Núria Sevilla, de 8 anys
Enguany el jurat estava format pel cuiner Àlex
Antolin, del restaurant la Vaquita i col·laborador de la
Ruta del Xató, un dels animadors-mestre xatonaire
que va estar ajudant als nens a elaborar el xató i
Joan Cànoves, mestre xatonaire
Com a complement d’aquesta activitat, l’associació
El Petit Artesà va participar de la trobada amb
8 parades de diversa índole: embotits artesans,
joguines, coques artesanes, etc.
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Primavera musical a l’entitat
Obligats pel
que sembla
a viure una
primavera
eixuta, igual la frescor
de les notes musicals seran
el millor antídot davant tanta
sequera. Notes musicals estretes
magistralment pel saber fer d’artistes posats
en aquest escenari de petit format, que és la
proposta musical per aquesta primavera que ens fa
l’entitat ribetana GER.
La proposta A les 12 tocades, és el nom del cicle musical
que engloba els 5 concerts que tindran lloc a la sala
d’actes de l’entitat els diumenges al migdia . Són concerts
de petit format, fora d’un que tindrà lloc al teatre la Nau de
la mateixa entitat GER pels vols de Sant Jordi. Concerts
de proximitat que, si hem de valorar pel primer que vam
tenir la sort de viure el diumenge passat dia 6 d’abril,
prometen molt.
El piano, l’acordió i el violoncel de les mans del Josep M.
Gironell, l’Amàlia Llorente i la Elisabet Rienzi semblaven
fondre’s en un sol instrument per executar de manera
formidable les peces programades dins en el seu Tango a
Tres. Ni el transgressor compositor argentí Astor Piazzolla
ni el càlid i espontani brasiler Heitor Villa Lobos van
passar discretament per la sala d’actes on tenia lloc el
concert, tot el contrari. Ho van fer deixant la sala plena de
sons, plena de bones harmonies i alhora ajudant a crear
inquietants moments omplerts de bona música.
Esperem que aquest primer concert, de referència fresca
a la casa d’indians del carrer del Pi de Ribes, sigui el
preludi d’un bon cicle. Petit, pròxim, de curta durada però
de gran volada que doni pas a les Músiques del Món que
completaran aquesta cada cop més plujosa primavera
musical, en el marc del Palmerar el diumenges a la tarda.
Un pati d’alenades cubanes que sap acollir música d’arreu
dins un marc en el que encara és possible la distància
justa, mentre el sol remou l’horitzó de la Serra cercant
forat on amagar-se.

GER

Josep M. Gironell, l’Amàlia Llorente i la Elisabet Rienzi el
final de la seva ectuació, rebent l’apludiment de tots els
assistens.
Com hi ha món que no hi ha millor vermut que aquell que
fem un cop la boca resta molla després de vèncer la set
pel broc d’un doll musical i no hi millor refresc que aquell
que acompanya l’adéu d’una tarda amb ritmes calents.
Joan Garriga

Programació musical
diumenge 20 d’abril
A 2/4 de 6 de la tarda, a la Nau Pere Vall i Soler
AHINA
Octet de Jazz
Olga Pes, veu i acordió
Xavi de la Salud, trompeta i fiscorn
Gerard Marsal, saxo alt i flauta
Enrique Ordax, saxo soprano i tenor
Iván Sáez, saxo bariton
Davit Bayés, contrabaix
Santiago Colomer, Bateria i cajón
Manuel Martínez, piano i direcció
David Puertas, Flabiol i narració

diumenge 26 d’abril
a 2/4 d’1 del migdia, a la sala d’actes
SHAKESPEARE EN MÚSICA
The Broken Rose Consort
La música de segle XVI I la poesia de Shakespeare

diumenge 4 de maig
a 2/4 d’1 del migdia, a la sala d’actes
EL PIANO DEL SEGLE XX
amb Victòria Carbó
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El contrafort
contrafort
El

La goteta o el gra de sorra?

(perquè la contra ja té copyright)
Per què acceptem que una goteta pot fer caure el
contingut d’un got i en canvi un gra de sorra no fa
res? Probablement per una espècie de contra-sentit que
no ens permet veure més enllà de les pors. La pitjor de
les pors probablement sigui cap al sentit comú. Perquè
d’una altra manera, acceptaríem que el món mundial i tot
el què li pertany és de tothom i la solidaritat seria quelcom
normalitzat. Però no... ara les muntanyes, el cel i les
aigües no són de tothom sinó de qui es creu amb propietat
de negar-les a la resta. Pot ser només per la por de perdre
quelcom que no han tingut mai en exclusivitat?
Ja ho diu una antiga llegenda que sovint només valorem
allò que tenim quan ho perdem, i en aquest cas, quan
pensem que som a punt de perdre-ho. Quina incoherència,
no?
Així, el món es pot dividir, entre d’altres i al marge del
barça-madrid o del nord-sud, entre el grup de la goteta i
el grup del gra. Són fàcilment identificables. Les gotetes,
són sorolloses, arrasen amb tot i es creuen necessàries.
Les persones del gra de sorra, són silencioses i malgrat
ser imprescindibles se les considera invisibles.

Sortosament, per la fortuna de que encara ens queda un
xic de diversitat, podem trobar més persones que en el
joc de viure protagonitzen altres episodis de compromís
o d’esbarjo.
Com l’espai probablement ho permet, ens emplaço a
lluitar pel moviment del gra de sorra... per fer de mica
en mica possible allò que ningú, ni amb la imaginació
més il·limitada, hagués pogut somniar mai... I de pas...
estalviem les gotetes d’aigua, ara que escasseja.
La Juani
Postdata: Ara que resulta que la coca-cola ens recorda que
porta 100 anys repartint felicitat, m’adono que només per
una qüestió de gustos... no seré mai feliç i em sento millor.
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DE

L A PL A ÇA

“SEQUERA D’IDEES”!!!

DES

Corria la darrera meitat
dels anys vuitanta quan assegut
a la taula de reunions d’una de
les agències de publicitat més
guardonades i més importants
del món vaig sentir per
primera vegada l’expressió
“Brainstorming”. Era temps en el
que els publicitaris catalans i les
seves
agències
estaven
considerades com les més
creatives del planeta.
Passaren els anys i un
bon dia, assegut també a una
taula de reunions vaig escoltar
una altra vegada la versió més
nostrada d’aquella frase: “pluja
d’idees”.
De ben segur que al
llegir aquests dos primers
paràgrafs estareu pensant : “de
què caram pretén parlar aquest?
O pitjor, “potser en comptes dels
dos o tres cafès habituals, avui
ha begut dos o tres “carajillos”
ben carregats.
Doncs no, encara no
m’he begut del tot l’enteniment,
la cosa no està ni per tant sols
“EL CABALER”
“beure’ns” res de manera
supèrflua.
Tant la paraula “brainstorming”, de la qual la
traducció literal seria “tempesta de cervell”, o la de “pluja
d’idees” equival a
pensar en abundància d’idees,
projectes i solucions.
Sense cap mena de dubte, a la pluja sempre se li
ha atribuït la bonança i futura abundància, però és palès
que aquestes darreres setmanes tots els mitjans de
comunicació es fan ressò de quelcom ja sabut, és a dir,
de la “gran sequera”, d’aigua que pateix Catalunya.
Per aquest motiu tots els que ens “manen” (cosa
ben diferent a governar) estan atabalats intentant que no
manqui el que anomenen “aigua de boca”, ... que si en
tren, que si en vaixell,
que desalinitzadores o
transvasament del Ter o del Roina etc.
Del que ningú parla però és de la terrible “sequera
d’idees” que patim tots plegats, començant pels que ens
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governen i acabant per cadascú de nosaltres i no em
refereixo només els d’aquest país nostre (per uns
Catalunya i per altres Espanya) sinó a la globalitat de la
gent que vivim en l’anomenat “primer mon”. Fixem-nos-hi.
La manca d’idees, de noves idees i de líders que sàpiguen
comunicar-les, ha fet que la societat s’hagi tornat “poruga”
i per tant reaccionària.
Sense adonar-nos-en ens hem anat instal·lant en
els que ens han fet entendre com a “benestar” i no obstant
les consultes dels psicòlegs i psiquiatres cada vegada
estan més plenes. Quin contrasentit!.
Arrel d’aquesta sequera ideològica, un té la
tentació irrefrenable de remirar la història recent i
comparar.
Fa poques setmanes ens deixà el que fou Abat de
Montserrat i successor de l’Abat Escarrer, en Cassià
Maria Just .
Quan vaig llegir la noticia passaren davant meu
multitud d’imatges. La primera, l’enterrament de l’Abat
Escarrer mort a l’exili tant sols per publicar al diari “Le
Monde” una entrevista crítica envers la dictadura
franquista (per cert, el ministre responsable “de
información y turismo” de torn era en Fraga Iribarne). La
segona, la tancada a Montserrat d’intel·lectuals de la que
naixé després l’“Assemblea de Catalunya”. Immediatament
un pensa en les noves i abundants idees que la cúpula de
l’Església Catòlica tenia en aquells temps. Un exemple és
en Joan XXIII que publicà l’Encíclica “Pacem in Terris”, un
veritable tractat sobre la pau basada en la justícia social i
la igualtat entre els homes i els pobles. A més ell mateix
havia tirat endavant el Concili Vaticà II on per fi semblava
que els catòlics es posaven a l’alçada de la vida real.
Després fou en Pau VI el continuador de la tasca del seu
predecessor que fins i tot es va negar a sobrevolar l’espai
aeri de l’Espanya de Franco quan va anar a Fàtima.
Eren temps en que els capellans catalans es
manifestaven pel carrer reclamant llibertat i eren reprimits
per la dictadura, eren temps de les homilies “subversives”,
eren temps en que els “ultres” pintaven a les parets alló de
“Tarancón al Paredón” o de la seu dels Caputxins de
Sarrià, i de molts d’altres temples que servien de “refugi
de llibertats”.
De tot això, de tota aquesta abundant pluja
d’idees només en resta una paupèrrima SEQUERA.
Ara, no cal que recordem el viratge que des de fa
més de dues dècades ha fet la major part de la cúpula
eclesiàstica cap al passat més ranci i pre-fascista.

Només cal veure que ens deia el
mediàtic Joan Pau II i encara més el
seu successor Ratzinger, sense
oblidar, pel que fa a Espanya,
l’inefable Rouco Varela.
Aquesta és una de les
mostres de la sequera ideològica
que sens dubte, també n’és la religió
de la que Occident se’n nodreix des
de fa dos mil anys.
Fa també poques setmanes
vaig poder veure la pel·lícula que en
format de reportatge va dirigir i
produir l’Albert Solé sobre el seu
pare, Jordi Solé Tura, malalt
d’Alzheimer.
Aquesta pel·lícula, plena de
tendresa, descobria, a molta gent,
algú a qui jo vaig tenir la immensa
sort de conèixer personalment.
En Jordi Solé Tura, és sens
dubte, el millor professor que mai he
tingut (només puc dir que omplia les
aules de la Facultat de Dret malgrat que la seva classe era
a les 9 del matí de dissabte) i no fou només un excel·lent
professor de la seva matèria (“Dret Polític”) sinó de la
pròpia vida. Fou ell qui va “regar” amb generositat el
nostre intel·lecte, qui ens va ensenyar a poder ser crítics
en llibertat, fos quin fos el tarannà ideològic de cadascú.
En Jordi era un savi de la vida, de les idees, de les
il·lusions i òbviament de la lluita per a aconseguir-les.
I no parlem d’altres noms de més ressò a la
història recent, ells sols feien que els camps de les nostres
ments “verdegessin” i “florissin” fins i tot en el més cru
hivern, tot aixó encara que les seves idees no coincidissin
amb les nostres. A tall d’exemple ens en venen a la
memòria tants: Martin Luther King, Gandhi, Willy Brand,
J.F.K. o el seu germà Bob, Nasser, Allende…
D’altres abundants “pluges” les portaven els
propis esdeveniments: el mític “maig francès”, la primavera
de Praga”, la “revolució dels clavells” a Portugal (aquest
25 d’abril ja fa 34 anys!), la de Cuba, la “marxa pels drets
civils sobre Washington” o la mateixa caiguda del “mur” i
així… un llarg etcètera.
Totes aquelles grans i abundants pluges d’aquells
anys varen omplir a vessar els “pantans” de les nostres
idees, tant que ens semblava que podíem anar “tirant de
beta”, que ja ens podíem “apalancar” tot vivint de la “rifeta”.
Hem abusat tant del que alguns ens varen deixar
que ara estem vivint amb por, amb molta por mal
dissimulada, en el desencís i la impotència mediocre que

ens fa amagar el cap sota l’ala tot donant la culpa sempre
al veí i particularment als politics que ens “manen”.
Els conceptes: solidaritat, tolerància, generositat,
comunicació, innovació, els hem canviat pels
d’individualisme, intolerància, dogmatisme excloent,
violència, desigualtat i sobretot passotisme. Realment
patim una veritable “sequera ideològica” que ens porta no
sabem on.
Caldrà doncs, asseure’ns en calma, tornar a
aquelles taules de reunions, fer molts veritables
“brainstorming” i deixar que caiguin milers d’hectòmetres
cúbics de pluja d’idees. Aquesta és l’única manera
d’apaivagar la nostra veritable sequera.
L’altra, la de l’aigua, la de la “pertinaz sequía” de
la que ja en culpava de tots el mals el dictador podrem
resoldre-la també amb idees. Per exemple, podríem
rehabilitar les nostres abandonades cisternes, (recordem
que a Ribes tenim el “carrer dels pous”), podríem arrancar
la gespa dels nostres jardins “anglosaxons” i tornar a les
“eixides” amb parterres de geranis i graveta i canviar la
pràctica del golf per d’altres més nostrades com per
exemple les “bitlles” o la “botifarra” tot prenent un “suau”
al cafè.
Esperem doncs que a l’abril caiguin “aigües mil”
en forma d’idees i que al maig “caigui cada dia un raig”.
Només així es pot acabar la veritable sequera que des de
fa dècades ens està desertitzant les ments i els nostres
esperits.
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Agenda
Biblioteca Manuel de Pedrolo

BIBLIOTECA

MANUEL DE PEDROLO
Adreça: Pl. Poeta Maria Mercè Marçal, 1 - 93 896 40 20 - 08810 Sant Pere de Ribes
Correu electrònic: b.st.pereribes.mp@diba.es
Horari: De dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 h. - Dijous de 10:30 a 13:30 h. i de 15:30 a 20:30 h. - Dissabte de 10:00 a 14:00 h.

MAIG

d’Isidre Bernet (fotografia) i CarmeBernet (collage)

Destinat a persones sotmeses a fortes tensions
emocionals i càrregues d’estrès i que vulguin conèixer
mecanismes per a tractar-les.

Del 9 al 24 de maig

CICLE SALUT I BENESTAR

Inauguració divendres 9 de maig, a les 19:30 hores

Dissabte 24 de maig, a les 12 hores:

Exposició DOS a DOS , a càrrec

Dissabte 10 de maig, a les 12 hores:
Contes a la sala infantil amb la Núria Farrús
Contes de llegenda

Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Dimecres 28 de maig, a les 19 h:

Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Dimecres 14 de maig, a les 19 hores
Presentació del llibre Fibromialgia: la verdad
desnuda, de Victor Claudin i Ferran García,
a càrrec de Teresa Llorens, presidenta de
l’Associació de Fibromilagia i Síndrome de la
Fatiga Crònica del Garraf.
Divendres 16 de maig, a les 19 hores:
Conferència Viure sense pressa, a càrrec
d’Esther Bach, terapeuta del moviment i la
dansa, especialista en autoconsciència, relaxació
i llenguatge del cos.
CICLE SALUT I BENESTAR
En la societat actual no només cal aprendre a
sobreviure sinó que cal aprendre a viure sense
pressa. La sensació de perdre el temps cada
dia ocupa més part de les nostres angoixes i no
permet a les persones gaudir d’allò que fa amb
la tranquil·litat suficient. En aquesta xerrada
reflexionarem sobre aquest ritme de vida i ens
plantejarem propostes per a viure millor.
ACTIVITAT TOT L’ANY LECTURA
Dimecres 21 de maig, a les 18 hores:
III Concurs de Sidokus musicals, a càrrec de
David Puertas
Per a nois i noies de 10 a 15 anys
Inscripcions prèvies. Places limitades
Divendres 23 de maig, de les 18 a les 20 hores:
Taller de teràpia del riure a càrrec de Darío Nogués,
professor de ioga.
Taller teòrico-pràctic on els assistents experimentaran
en primera persona els beneficis terapèutics del riure.
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Contes a la sala infantil amb el Carles Alcoy Faules
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Passi de la pel·lícula Viviendo el Yoga: la vida y
enseñanza de Swammi Satchidananda. a càrrec
de Kirana Lee Stover, directora del Integral Yoga
Center de Sant Pere de Ribes
Documental sobre el naixement del moviment
modern del ioga i el seu impacte en el món actual.
Versió original en anglès amb col·loqui posterior
en castellà.
CICLE SALUT I BENESTAR
Divendres 30 de maig, a les 17 hores:
Tardes literàries a càrrec de l’Antònia Santana
Màrmara, amb la participació de l’autora Maria de
la Pau Janer
ACTIVITAT TOT L’ANY LECTURA
Exposició Expressió plàstica’08: treballs dels
alumnes de l’IES Can Puig
Del 30 de maig al 14 de juny
Inauguració divendres 30 de maig, a les 19:30 hores

Àfrica existeix?
El passat divendres 11 d’abril a la biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes
en Joxean Sesma va fer la presentació de la O.N.G. KALAO, de la que
és fundador juntament amb la seva dona la Mari Luz Pérez i que està
ubicada a Pamplona.
Aquesta O.N.G. treballa al Senegal, a la zona de Palmarin-Facao en
un campament . Des de que en José i la Mari Luz van visitar el lloc
recomanats per la missionera Sor Maria Luisa, que hi va treballar
durant 40 anys i després de recorrer totes les petites missions i de
veure i viure la realitat d’aquelles persones, es van adonar que podien
oferir alguna cosa per millorar la seva qualitat de vida.
Senegal és un país subdesenvolupat amb un govern on la sanitat i l’educació
pràcticament (per dir-ho d’una manera prudent), no existeixen, i les persones
que pateixen la falta de recursos són "gente olvidada" segons diu
textualment en Joxean.
Des de l’any 2003, data de la seva primera visita, ja no van deixar
de pensar en com i de quina manera podien engegar el mecanisme
de l’ajut. Res fàcil és el principi d’una iniciativa on l’ambició és
proporcionar als altres. Saben que no hi ha diners a guanyar, al
contrari, els diners els has d’aportar.
Arribats a la conclusió de que la manera és muntar de forma legal
una O.N.G,. s’hi posen i comencen a fer prospecció de les primeres
necessitats, "radio tam-tam", diu en Joxean, funciona d’allò més ràpid i
molt aviat comencen a ploure sol·licituds per a diferents projectes.
Fins avui, l’electrificació de la zona, el tractament de residus, (actualment,
treballen amb la conscienciació dels habitants, ja que allà aquestes
qüestions queden una mica lluny de perjudicis), material de quiròfan que
les monges es van encarregar de distribuir segons les necessitats, un
vehicle 4X4 per al dispensari ja que els pacients, sobretot les dones que
van de part i els nadons moren molts cops per que no els arriba a temps
l’assistència, i els camins són realment tortuosos. També es va sol·licitar
un bus escolar, ja que els nens caminaven uns deu km. diaris per anar
a l’escola, però en aquest cas no ha estat possible tancar l’operació per
mancança d’enteniment (sempre s’ha de tenir present que Àfrica és un
altre món i que encara que s’intenti ajudar, moltes vegades ha de ser a
la seva manera), aquest projecte, que va ser patrocinat per la Caja de
Ahorros de Navarra es realitzarà comprant bicicletes i distribuint-les
com a transport per als nens.
Precisament el dia de la presentació en Joxean rep des de Senegal
l’autorització d’una ministre de Dakar per a la construcció d’una
nova guarderia per a la que ja té patrocinador, l’Ajuntament de
Villalba a Navarra, que es farà càrrec del procés de construcció.
Un altre dels projectes que ja funcionen és l’apadrinament educatiu de
nens, tenint en compte que a Senegal hi ha un 60,70% d’absentisme escolar la
O.N.G. KALAO aposta al màxim per a l’educació.
Actualment, tenen associats i no tenen quotes, funcionen per
projectes i cadascú és lliure de participar-hi. Són de petita
envergadura i no tenen grans pretensions per la senzilla raó de
mantenir el control absolut de les accions que executen i evitar
els desviaments o el mal ús dels ajuts. Conviden a col·laborar a
qui es doni per entès, i a oferir informació i vivències a tothom .
Una manera de conèixer en primera persona la situació de la zona
sense desaprofitar l’oportunitat de gaudir de la bellesa absoluta
que Àfrica ofereix al viatger, es anar-hi. En el proper número del
L’Altaveu donarem l’oportunitat de descobrir aquesta zona a través
del mateix Joxean i la possibilitat de convertir-lo en destí turístic,
això si, alternatiu, solidari i amb coneixement de causa.
Podeu consultar el seu blog, http://kalaosenegal.blogspot.com, o
trucar al telèfon 948 242894.
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