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l’equip

de Sant Pere de Ribes

L ’Altaveu
ndinsats ja en una primavera que escau irremeiablement inestable, no només 
meteorològicament parlant sinó en molts aspectes, socials, polí�cs, les aigües 
estan força mogudes i s’ha de saber nedar, i tot i així, molts són els que corren el 
risc d’ofegar-se metafòricament parlant.

L’Altaveu, de portada, i obra del fotògraf de Ribes Julià Álvarez, fa homenatge 
a la flor per excel·lència del mes d’abril, la rosa, la que té una fragància encisadora  

i al mateix temps unes punxes que fan que qui les toca es�gui ben alerta per no trencar l’encís 
de la seva flaire.

Tampoc podien faltar les recomanacions dels llibres per la diada de Sant Jordi que com cada 
any i junt amb les roses són els protagonistes d’una celebració de tradició catalana.

Aquesta edició compte en la secció del viatge amb la col·laboració de Tarannà Club de 
Viatges, i el concepte de viatge responsable. Una forma de col·laborar en projectes establerts 
en diferents països a la vegada que gaudim d’una aventura  amb la garan�a de respectar 
absolutament el lloc a visitar.

L’Entrevista de la Isabel Ojeda fa ressò de la celebració dels 25 any del SEFED, en�tat amb un 
llarg i treballat recorregut en el món de la inserció laboral. Un projecte local i internacional 
alhora…

Cuida’t, en aquest número ens fa saber quins són els beneficis de l’aigua i la importància de 
mantenir-nos hidratats. També ens parla del Nòrdic Walking o Marxa Nòrdica, disciplina que 
troba els seus orígens als anys 30.

Descobreix a Sabies que… les Caramelles a Ribes grup vinculat als Xulius que varen fundar al 
1980 la Trobada de Colles de Caramelles del Penedès.

A la taula hi posarem una Quiche de carxofes i calçots, bon cuiner en Javier Pradanas que 
adapta les seves receptes als productes de temporada. Com ha de ser.

A Rosquellades, el seu autor mira d’encertar, aquest any si, el nom de la rosa guanyadora 
en el ranking de més venudes a la diada, si, si la rosa. Roses medià�ques?. No ens hauríem 
d’estranyar.

I tot plegat amb els ànims de complaure al màxim de lectors del municipi on L’Altaveu 
celebra aquest mes el seu novè aniversari, gràcies a tots.

Fins aviat!
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BRÚJULAS QUE BUSCAN SONRISAS PERDIDAS
Albert Espinosa

El amor verdadero, la familia, la venganza, las segundas oportunidades, la sinceridad… 
En su nueva novela, Albert Espinosa nos sumerge en una emocionante historia 
protagonizada por unos personajes inolvidables que nos harán reflexionar y descubrir 
lo que es realmente importante en la vida.

VICTUS
Albert Sánchez Piñol

«¡Lo contaré todo! Cómo jodieron al general Villarroel, cómo derrotaron nuestras 
victorias. Porque, hasta ahora, de aquella guerra solo he oído las versiones que vienen 
de arriba o del enemigo.»

LA REINA DESCALZA
Ildefonso Falcones 

Nos propone un viaje a una época apasionante, teñida por los prejuicios y la 
intolerancia. Desde Sevilla hasta Madrid, desde el tumultuoso bullicio de la gitanería 
hasta los teatros señoriales de la capital, los lectores disfrutarán de un fresco histórico 
poblado de personajes que viven, aman, sufren y pelean por lo que creen justo.

EL INVIERNO DEL MUNDO

Ken Folle�

En esta magnífica novela épica, Ken Folle� transportará al lector a través de una Europa 
en ruinas, quebrada de nuevo por las guerras y los conflictos ideológicos. Los hijos de 
las cinco familias, protagonistas de La caída de los gigantes, forjarán su des�no en los 
años turbulentos de la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil española, el bombardeo 
de Pearl Harbor y la era de las bombas atómicas americanas y sovié�cas.

EN MAX I LA SEVA OMBRA

José Luis Regojo

En Max i la seva ombra (Ed. Proteus, 2012) és una història entranyable entre un noi i 
la seva ombra, un diàleg on els silencis són més importants que les paraules. José Luis 
Regojo (Caracas, Veneçuela, 1958) és l’autor d’aquesta història. El llibre compta amb 
les il·lustracions, sub�ls i de tons càlids, de Laura Borràs.
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ABANS I DESPRÈS DEL CONCERT 

David Puertas 

Recull una cinquantena d’ar�cles publicats en diferents mitjans del Garraf amb la 
música com a fil conductor i com a excusa per parlar del barri, de la comarca, de la gent 
i de tot allò que sona més a prop

UNA FAMILIA EXEMPLAR

Genís Cinca

Enlluernat pel casament de la filla i els beneficis que la unió comportarà per a la 
seva nissaga, comença a descobrir que la vertadera naturalesa de la família polí�ca 
enfonsarà els seus plans de grandesa.

QUATRE VIES CAP A LA INDEPENDENCIA

Mar� Anglada

Ara fa vint anys que diverses nacions d’Europa van conver�r-se en estats independents: 
Estònia, Letònia, Eslovàquia i Eslovènia, per triar-ne tres de diferents. Però també 
van passar a tenir estat propi Txèquia, Lituània, Ucraïna, Bielorússia, Moldàvia, les 
repúbliques del Caucas, les centreasià�ques i les de la Iugoslàvia dominada pels serbis. 
Ara és Catalunya qui es planteja aquesta opció, amb esperança i amb molts interrogants.

DELENDA EST HISPANIA

Albert Pont

Delenda est Hispania aporta una renovadora visió global de la relació Catalunya-
Espanya que supera àmpliament el discurs oficialista del sobiranisme català, revelant 
als ciutadans d’aquest país el poder que tenim a les mans, un poder del qual, després 
de tres-cents anys de submissió i d’as�xia, ni tan sols en som conscients.

L’ESTIU QUE COMENÇA

Silvia Jané

L’es�u que comença recull els cinquanta anys de vida de la Júlia Reig i l’Andreu Balart, 
vinculats abans de néixer per l’amistat de les seves mares, que han imaginat amb il?lusió 
la possibilitat que here�n aquest lligam o fins i tot que puguin arribar a enamorar-se. 
Però la Júlia i l’Andreu volen sen�r-se lliures d’un des� que s’entesta a unir-los.
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associació de 
c o m e r c i a n t s 

de Ribes, FEMRibes,  
va celebrar el passat 
dissabte 16 de març, 
al c/ Nou la primera 
edició de la Fira 
Ribes d’hivern. 
La intenció 
d ’ a q u e s t a 
i n i c i a t i v a 

va ser, a més de  donar a conèixer 
els comerços del poble i ajudar-
los en la liquidació d’estocs 
de la temporada de tardor 
– hivern, oferir als assistents 
en un ambient distès i festiu 
la possibilitat de comprar, 
participar en diferents activitats 
i gaudir de tastets, tot passejant 
pel nucli del municipi. El tram 
de vianants del carrer Nou es va 
farcir d’ofertes i es van presentar 
també les noves col·leccions de 
primavera - estiu d’enguany.

Diversitat de sectors del comerç de Ribes 
eren al carrer per  oferir  un ampli ventall de 
possibilitats en ofertes d’estocs. També artesans 
i artistes locals hi van ser per donar a conèixer 
la seva obra. La jornada va estar animada per 
l’original participació dels personatges del grup 
de teatre del Centre Parroquial, que varen fer 
somriure a grans i petits amb la seva original 
posada en escena.

Força afluència de públic tot i que el temps  va 
respectar només a estones la Fira, i una molt bona 
acollida de la iniciativa per part dels assistents, 
és un fet que fa pensar que no serà l’únic cop 
en que podrem gaudir d’aquesta Fira Ribes, on 
la voluntat dels organitzadors fa evident que és 
possible promoure el comerç a Ribes .

L’
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Tel. 679 734 889
Sant Pere de Ribes

www.llenyesribes.cat

PORTEM CALIU A LA VOSTRA LLAR 

QUALITAT I SERVEI

NETEJAR LA XEMENEIA UN COP A L’ANY REDUEIX EL RISC 
D’INCENDI, FACILITA LA COMBUSTIÓ I ESTALVIA ENERGIA.

Per què netejar les xemeneies?

LA RL
NET

ES C U R A X E M E N E I E S

A Llenyes i Carbons Ribes 
hem endegat un nou servei 

de neteja de xemeneies.

679 734 889

EVITAR : Incendis i Intoxicacions.
ESTALVIAR : Consum i accidents.
PRESERVAR : El bon funcionament.  



Què és el SEFED?

El SEFED és un projecte per formar a persones mitjançant la 
simulació d’empreses. Ho fem en el camp de l’administració i 
la ges�ó empresarial. El col·lec�u majoritari són aturats. En els 
nostres centres, les persones no reben només formació teòrica 
sinó que aprenen, mitjançant la simulació, com funciona el 
món empresarial. Una simulació real perquè estem dins una 
xarxa que es relaciona amb altres centres. Així quan l’alumne 
ha de fer front a les pràc�ques en una empresa, ja coneix el 
funcionament i ha hagut de resoldre tots els problemes amb 
que s’hagi trobat. És aprendre treballant. Fa 25 anys parlar 
d’això era parlar amb un altre llenguatge. Era un sistema nou, 
pràc�c, amb con�ngut però que formava a les persones en 
ap�tuds i habilitats i sobretot lligat a les necessitats de les 
empreses. Avui és un projecte internacional. 

I la clau de l’èxit?

Durant 25 anys han passat per aquí més de 25 mil alumnes. 
L’experiència funciona perquè té una bona acollida per 
l’empresa i bones xifres d’inserció laboral. Hem arribat a tenir 
un percentatge d’inserció laboral d’un 72%. L’any 2011 va ser 
d’un 55%, però vista la situació actual considerem que són 
xifres posi�ves perquè con�nuem generant ocupació. 

L’Entrevista...
Isabel Ojeda
Periodista

Miquel - Muç Vall
Nom: Miquel-Muç Vall i Soler.
Edat: 55 anys.
Origen: Ribetà.

Professió: Historiador. Actualment Director Gerent de la 
Fundació Inform.

Què és el que més t’agrada de Ribes? M’agrada el Ribes an�c, 
però també el renovat. El Ribes nostàlgic em fa venir bons 
records, però també durs, d’aïllament, de desgast econòmic. 
L’equilibri d’aquest Ribes, el d’avui, proper, amable... m’agrada, 
però benvinguda la novetat i els nous valors. 

Què canviaries? Intentaria cercar l’equilibri. Que Ribes �ngués 
viabilitat a nivell econòmic, sor�des professionals gràcies a les 
quals la gent pogués viure. I que fos més ric culturalment. Em 
preocupa que Ribes es converteixi en un poble dormitori.  

1979. Tot just es gestava a Ribes el primer ajuntament 
democrà�c després de la Dictadura Franquista. Il·lusió 
col·lec�va, càrrecs nous al consistori... Però també la crua 
realitat. La crisi del Petroli (1973) encara s’arrossega a 
Espanya a principis dels anys 80. L’atur i el tancament de 
fàbriques es disparen. Una realitat no tan allunyada de la 
que vivim avui dia. Davant d’això, ingeni. Així neix el Centre 
de Formació Ocupacional, amb Miquel-Muç sota la seva 
direcció. Per formar i donar una sor�da professional a 
centenars de joves ribetans. L’any 86, quan Espanya ingressa a 
la Unió Europea, presenten un nou projecte, un programa de 
“Simulació d’Empreses amb Fins Educa�us” (SEFED). Busquen 
finançament a la Unió Europea i, de fet, el troben. Van rebre 
94 milions de les an�gues pessetes. L’any 89 el SEFED es 
converteix en associació, després en fundació, i es desvincula 
així del projecte polí�c de l’Ajuntament. L’any 2012 aquesta 
idea va complir 25 anys. Sota la seva gerència des de l’any 
92, el protagonista d’aquesta entrevista: en Miquel-Muç Vall. 
Un ferm defensor de la Formació Professional i un lluitador 
contra el seu despres�gi. Un visionari que va saber veure, ja fa 
més de 20 anys, que la col·laboració entre empresa i formació 
és vital per formar un capital humà preparat. I és un dels 
responsables de que Ribes ocupi un lloc destacat en el mapa 
mundial de la Formació Professional.    

En Miquel-Muç amb la Isabel Ojeda durant l’entrevista a la 
fundació.
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T’has trobat amb pals a les rodes?

Ens ha costat que les ins�tucions ens entenguessin, però després 
ens han donat suport. Cada any ens juguem la pell perquè no 
rebem un finançament establert. Fa 8 anys 
vam signar un conveni amb la Generalitat 
però cada any ens renoven. Fins ara ens ha 
sor�t bé, però no sabem què pot passar. A 
vegades penso que sense estabilitat no es 
pot donar qualitat en la formació. Hauria 
d’haver estabilitat en les subvencions i, si 
no funciona, que facin auditories.

És la Formació Professional un bon sistema per endinsar-
se en el món laboral?

Evidentment que ho és, però el sistema de FP te moltes 
escletxes que ara paguem com a país. Només cal mirar com 
està França o Alemanya... Estan més evolucionats.  

La tecnologia ha canviat el perfil que busquen les 
empreses?

Sens dubte, abans es demanaven especialistes, perfils molt 
concrets. Ara es busca un perfil tot terreny, algú que sàpiga de 
tot...

Des de quina perspec�va viviu vosaltres la crisi 
econòmica?

La societat ha hagut d’acceptar que les conseqüències de la 
crisi són més fortes del que en un principi s’esperava. Però per 
altra banda, quan hi ha una crisi econòmica la gent parla més de 
formació, a diferència de quan les coses van bé. Quan no hi ha 
recursos creix la necessitat de la gent per formar-se. I nosaltres 
també ens hem hagut d’adaptar flexibilitzant polí�ques de 
preus, recursos humans... La clau és adaptar-se al màxim i 
pensar que tenim un bon producte amb possibilitats. 

Ha canviat el perfil d’alumne?

Sí, ara és més ampli. Al principi només teníem joves però ara hi 
ha perfils molt oberts. Mai hi havia hagut tanta gent de més de 
35 anys. L’any passat la meitat dels alumnes superava aquesta 
edat, i d’aquests un 14% tenia més de 45 anys. Ha estat un canvi 
important. Les persones d’aquesta franja d’edat són els que més 
preparats estan i volen reciclar-se. Ho necessiten, perquè no és 
el mateix un aturat que busca la seva primera feina, que el que 
estava dins del mercat laboral i necessita treballar. Molts tenen 
una necessitat brutal de trobar feina i no sempre són els que 

s’insereixen més fàcilment. Entre els nostres alumnes tenim 
més dones que homes (hem arribat a tenir puntes del 90%).

I suposo que els alumnes pateixen la crisi també a nivell 
psicològic...

És evident que estar immers en el mercat 
de treball millora l’autoes�ma de les 
persones. Si la persona està pressionada 
perquè necessita els diners, se li ha de 
donar suport i acompanyament humà. 
L’hem d’ajudar perquè cregui en les seves 

pròpies capacitats. És vital confiar en un mateix per trobar 
feina. 

Si hagués de donar un consell...

Que sempre hi ha futur, tot i que es negui constantment. Cada 
un de nosaltres tenim elements per crear-lo. I si a un no li 
agrada el que veu, que sàpiga que ho pot canviar. Si donem un 
missatge nega�u ens empobrim com a societat. Tampoc altres 
generacions ho han �ngut fàcil. 

Cap a on hauríem d’anar?

Hem d’anar cap a un canvi de valors. Hem viscut una època 
de confusió... I també en el sector laboral. Em preocupa que 
només es parli de formació en els moments di�cils. Se n’hauria 
de parlar també en els bons moments. Això sí, està comprovat 
que com menys estudis té la persona més di�cil és trobar feina. 
És més fàcil quan un està preparat. I aquí es troba la nostra raó 
de ser. 

Presentació del programa SEFED al Local de Ribes l’any 1987.
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“Sempre hi ha futur, tot i que es negui 
constantment. Cada un de nosaltres 
tenim elements per crear-lo. I si a un 
no li agrada el que veu, que sàpiga 
que ho pot canviar”



08                                    L’Altaveu nº 79 any 2013

Imatge de les instal.lacions projecte sefed lany 1988.

Com veus la Fundació SEFED en un futur?

Nosaltres ens hem de redefinir 
constantment, això ens fa créixer. Que 
sorgeixin més fundacions o associacions 
com la nostra no ens fa por, el contrari, no 
ho veiem com competència. Segurament, això sí, ens portarà 
a fer coses ben diferents que el que estem fent ara. Veiem 
potencial d’expansió a Amèrica del Sud, ja estem treballant 
per exemple amb una universitat xilena. Però cal recordar que 
nosaltres som una fundació sense ànim de lucre. 

És vocacional?

Sóc llicenciat en història però sempre m’han interessat els 

temes de formació i de gestió. No em 
veia tota la vida en un institut. Em va 
atraure aquest projecte perquè era nou, 
diferent, tots apreníem... No hi havia 
referents a l’Estat. M’omple ajudar a les 

persones a millorar el seu nivell formatiu, a transformar 
la societat. No sé què vull ser quan sigui gran però sóc un 
tastaolletes. La feina m’ha permès aprendre constantment: 
amb autonomia i en equip. Aquest és un projecte local i 
internacional alhora, així que he viscut des de Ribes de cara 
al món. Això ho he viscut com una oportunitat i penso que 
situar Ribes en el mapa del món en quant a la formació 
també és positiu.

Fotografia d’en Miquel-Muç durant el 25 aniversar.

“Està comprovat que com menys 
estudis te la persona més di�cil 
és trobar feina. És més fàcil quan 
un està preparat”
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Una secció de:
Míriam Ojeda i

Patrícia Sazatornil

Tarannà Club de Viajes, agencia de viajes especializada 
y experta en el mundo del viaje,  siempre pionera, e 
innovadora  te ofrece un viaje responsable,  adaptado a 
� y tus necesidades, decididamente, un viaje que desea 
cumplir tus sueños viajeros, de búsqueda, descubrimiento, 
de experiencias y  emociones, en defini�va de volver del 
viaje con  una huella inolvidable. 

¿Que és el turismo responsable?

El término Turismo Responsable (TR) hace referencia a 
la ac�tud de respeto cabe a los lugares y a las personas 
con las cuales el viajero entra en contacto a lo largo de su 
estancia al país que visita. El TR es un concepto amplio 
que incluye, además del respeto medioambiental ya 
definido anteriormente por el movimiento del Turismo 
Sostenible, sobre todo, criterios de respeto cultural y 
social hacia las poblaciones y las sociedades de acogida.

VIAJE  RESPONSABLE

VIAJE SOLIDARIO A VENEZUELA 
Este viaje solidario por Venezuela os ofrece un recorrido privilegiado que combina la belleza extrema de los Andes y las 
maravillosas playas de arena blanca del archipiélago de Chichiriviche. Durante el viaje, disfrutaréis de espectaculares 
panorámicas a 4.000 metros, conoceréis ecosistemas únicos al mundo como la “Selva Nublada Tropical” y visitaréis 
lugares de extraordinaria belleza como Laguna Negra o Laguna de Mucubaji. También conoceréis los llanos y la zona 
agrícola tropical de Quibor, dónde os encontraréis con diferentes grupos de artesanos vinculados al movimiento 
de comercio justo. Una ruta intensa dónde trataréis muy de cerca con la población local, conviviréis con familias a 
Mucuchíes y conoceréis colec�vos que trabajan por la paz, la niñez o las mujeres campesinas. Finalizaréis el viaje en 
el Parque Nacional de Morrocoy dónde además de conocer el día a día de las comunidades de los pescadores, podréis 
relajaros entre arrecifes coralinos y peces de colores. 

RESUMEN VIAJE 
BARCELONA - CARACAS - MÉRIDA – MUCUCHIES - LOS LLANOS - BARQUISIMETO - CHICHIRIVICHE - LOS CAYOS - BARCELONA 
SALIDA: 03 AGOSTO - DURACIÓN: 15 DÍAS

ITINERARIO 
DÍA 01 //03 AGOSTO: 
BARCELONA- CARACAS 
Llegada a Caracas. Traslado hacia la 
ciudad de El Vigía, un vuelo de una 
hora sobre los Andes. 

DÍA 02 // 04 AGOSTO:
CARACAS- MÉRIDA 
Mérida es la capital de los Andes 
venezolanos, un valle atrac�vo 
cerrado entre dos cordilleras y 

dos Parques Nacionales. Visita a la 
Hacienda La Victoria y el Museo del 
Café, visitaremos un trapiche (molino 
artesanal de caña de azúcar). Visita a 
la población de Santa Cruz de Mora, 
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pueblo con casas �picas y gente cordial. 
Durante este día también tendremos 
la oportunidad de conocer el es�lo 
de vida de la comunidad indígena 
Guazábara, donde se compar�rá y se 
observará las tradiciones principales 
de esta comunidad. 

DÍA 03 // 05 AGOSTO:

MÉRIDA 
Visita guiada a la ciudad para conocer 
el casco an�guo, la Catedral, la Plaza 
Bolívar, el Rectorado de La Universidad 
de Los Andes. Comeremos en un 
restaurante �pico dentro del Mercado 
Principal y por la tarde visitaremos La 
Cátedra de la Paz, dedicada a generar 
propuestas para la promoción, la 
formación y la protección de la Cultura 
de Paz y Derechos Humanos de la 
Infancia, Adolescencia y Juventud, 
con criterios de Interculturalidad y 
Desarrollo Local Sustentable en el 
Estado Mérida mediante el trabajo 
con familias, ins�tuciones, escuelas 
u otro actores sociales. Y de la mano 
de sus responsables conoceremos 
las ac�vidades que realizan en la 
periferia de la ciudad: el mercado de 
alimentos y los grupos de jóvenes. 
Si el �empo y el clima lo permiten 
visitaremos el pueblo de Jají, un 
pequeño pueblo colonial �pico de los 

Andes, reestructurados recientemente 
respetando la arquitectura tradicional. 
En Jají conoceremos la Plaza Bolívar, la 
iglesia colonial, algunos lugares �picos 
de artesanía y no marcharemos sin 
probar las famosas “fresas con crema”. 
Cena y noche en la posada.
DÍA 04 // 06 AGOSTO:
MÉRIDA - MUCUCHIES 
Visitaremos el programa “Centro de 
atención Jardín de la Esperanza” nace 
para dar respuesta a las situaciones 
de riesgo social y marginalidad a las 
niñas de bajos recursos del sector los 
Los Curos. Visitaremos La Fundación 
Don Bosco una organización que 
desarrolla una acción educa�va y 
pastoral de solidaridad y prevención 
a favor de niños y adolescentes que 
viven en circunstancias especialmente 
di�ciles debido a su exclusión social, 
ofreciéndoles: 
• Programas de atención en Calle, 
Casa y Capacitación. 
• Educación integral humana y 
cris�ana 
• Una gradual inserción en su familia y 
en la sociedad para que se conviertan 
en agentes transformadores desde sus 
familia y para la sociedad como buenos 
cris�anos y honrados ciudadanos. Por 
la tarde nos dirigiremos a Mucuchíes. 
De camino visitaremos a los artesanos 
de La Mucuy que trabajan la madera y 

la cerámica. Y también visitaremos El 
monumento al Perro Nevado (Historia 
de la raza venezolana Mucuchies) 
Cena y noche con una familia en el 
Refugio Mitan� en Mucuchíes. 
DÍA 06 // 08 AGOSTO:
MUCUCHÍES 
Después del desayuno, nos 
trasladaremos al encantador valle de 
Gavidia a 3.350 mt. Comeremos en 
el Acho�co dónde la señora Dulce 
ha construido un pequeño refugio 
y restaurante para viajeros con la 
ayuda de un micro-crédito. Estaremos 
compar�endo con el Proyecto 
Comunitario Bibliomula, encargado de 
llevar la lectura a niños y niñas de las 
comunidades de Micarache, Gavidia y 
Los Corrales a través de una mula. Por la 
tarde haremos una vista a los proyectos 
de la ONG CEPDIF (Centro de Educación 
Popular para el Desarrollo Integral de 
la Familia), que busca fortalecer los 
procesos forma�vos comunitarios a 
través de la organización y par�cipación 
de las comunidades. Visitaremos 
también el pueblo de Mucuchíes y 
conoceremos su Iglesia, La plaza Bolívar 
y camineramos entre sus calles. 
Al atardecer, las personas interesadas 
podrán visitar el Observatorio 
Astronómico “Llano el Hato” que 
se encuentra en 3.600 mts y ofrece 

Pueblo con sus casas típicas en Mérida.

Impresionante vista desde el teleférico.

Pza. Bolivar casco antiguo en Mérida. 
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una extraordinaria vista nocturna del 
cielo. Este es el segundo observatorio 
más importante de América La�na. 
Durante la visita guías expertos nos 
hacen conocer las diferentes estrellas y 
planetas. Cena y noche en familia. 
DÍA 07// 09 AGOSTO:
MUCUCHÍES – LOS LLANOS 
Después del desayuno nos dirigiremos 
hacia la zona de las lagunas llegando 
a la más grande y destacada: “Laguna 
de Mucubaji”. Desde ahí podremos 
pasear -a pie o a caballo- hasta la 
espectacular “Laguna Negra”. Tras la 
comida llegaremos al paso del “Águila” 
el punto más alto de las carreteras del 
país (4.118mts). El paisaje es casi lunar 
y la única planta que sobrevive es el 
“Frailejón”. De vuelta nos pararemos 
en el valle de Mifa� donde se 
encuentra una estación de forestación 
del Cóndor de los Andes, el ave más 
grande del mundo. El Comba�ente 
-en cau�verio y proveniente de 
un zoológico- contribuye a la 
reproducción controlada de la especie. 
De vuelta a Mucuchíes nos pararemos 
a charlar con los artesanos en lana de 
oveja antes de la cena. 
DÍA 08 // 10 AGOSTO:
LOS LLANOS 
Este día estará dedicado al viaje vía 
Barinas pasando por el valle de Santo 

Domingo (aquí ya estamos a nivel del 
mar y el clima es caliente) con des�no 
a los Llanos venezolanos, podremos 
observar la diferencia geográfica 
que enriquece a Venezuela. Por la 
tarde, llegaremos al campamento 
Los Ángeles en el estado Apure, 
donde dormiremos en hamacas y 
disfrutaremos de la noche mágica del 
llano apureño. 
DÍA 09 // 11 AGOSTO:
LOS LLANOS - BARQUISIMETO 
Safari en canoa por el río de la zona. 
Gran parte del ecosistema de Los 
Llanos es fundamentalmente acuá�co. 
En la época de lluvias la mayor parte 
de la planicie se inunda, pero incluso 
en la estación seca hay una gran 
can�dad de ríos. En la canoa se puede 
interactuar con una enorme variedad 
de fauna garzas, Ibis, los caimanes y 
las pirañas. Y por la tarde iremos a 
la búsqueda de la Anaconda. Y por 
la noche cenaremos carne en vara, 
preparación �pica en los llanos de la 

carne de res. 
DÍADÍA 10 // 12 AGOSTO: 
BARQUISIMETO - CHICHIRIVICHE 
Por la mañana muy temprano 
haremos un paseo a caballo, donde 
podemos observar los diferentes 
animales que son caracterís�cos 
de esta zona, luego iremos tras la 
búsqueda del el oso hormiguero, 
luego saldremos para Barquisimeto el 
almuerzo lo haremos en un restaurant 
por el camino. Compar�remos la cena 
en casa de la familia del Sr. Giovanni 
Volpato, experto en comercio justo y 
solidario, quien se ha desempeñado 
apoyando a los pequeños artesanos 
en los ámbitos educa�vo, organiza�vo 
y busca del micro crédito. Dormiremos 
en el Centro de Formación Popular 
Nuevo Pueblo. 
DÍAS 11 y 12 // 13-14 AGOSTO: 
CHICHIRIVICHE- LOS CAYOS 
Después del desayuno realizaremos 
varias visitas a artesanos de Quibor, 
Guadalupe y Tintorero, dedicaremos 

Los paisajes de Los Llanos son fundamentalmente acuáticos, incluso en estacion seca. 

Idilílica imagen de la laguna de Mucubaji.
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el día a conocer los resultados que 
el comercio justo y solidario ha 
representado para las familias de 
estas comunidades. Visitaremos 
laboratorios de diferentes productos; 
madera, arcilla, tejidos, etc. Hacia al 
atardecer iniciaremos el viaje hacia 
Chichiriviche y en poco más de tres 
horas llegaremos a las costas del 
Caribe. Entraremos en el Parque 

Nacional Morrocoy y nos alojaremos 
en la Posada Guamachito dónde nos 
recibirá el señor Luís y su esposa Ligia. 
Cenaremos en un restaurante del 
malecón.
DÍA 13 // 15 AGOSTO:
CHICHIRIVICHE - CARACAS - BARCELONA 
Dedicaremos los úl�mos días del viaje 
a relajarnos y digerir todo aquello 
que hemos aprendido hasta este 

momento para disfrutar de las islas del 
parque de Morrocoy. Con la lancha de 
Luís, un pescador de la zona, haremos 
cada día una excursión a los diferentes 
“cayos” y cuevas del archipiélago. El 
archipiélago está compuesto por una 
serie de islas rodeadas de arrecifes 
de coral y de peces de colores que 
llegan hasta las playas. En la Cueva del 
Indio descubriremos restos de grupos 
indígenas prehispánicos, en el Golfo 
de Cuare descubriremos un refugio 
natural de aves migratorias y en los 
cayos sal y Sombrero disfrutaremos 
de las agradables playas del Caribe. 
Noches en la Posada Guamachito. 
DÍA 14 //16 AGOSTO:
LLEGADA BARCELONA 
Después del desayuno saldremos para 
el aeropuerto de Caracas (un trayecto 
de unas tres horas) para tomar el 
vuelo internacional. Vuelo de regreso 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración 
por favor no dudes en contactar con: 
Mar Furró 
rutessetem@taranna.com 
Tel: 93 411 83 73 / 902 955 193

Paradisiacas playas de Chichiriviche para relajarnos al final del viaje.

. . . i el primer cap
  de setmana de maig:

Divendres 3 de maig

Recital poètic d’Homenatge a Salvador Espriu 
amb motiu del centenari del seu naixement, a 
càrrec dels poetes de Cor Literari i presentat per 
Antònia Sabater. 

A la Biblioteca Manuel de Pedrolo a les 18,30 h. 

Dissabte 4 de maig

Homenatge a Verdi amb motiu de l’Any Verdi. 

Xerrada amb música i audiovisual dels fragments 
més coneguts de la seva obra. 

Acte presentat per José Mª Álvarez. 

L’Acte que van fer el setembre dedicat a l’òpera 
“Don Carlos” de Verdi va omplir l’Escorxador. 

L’homenatge es farà a la Sala Polivalent de 
Can Puig que té més capacitat i condicions 
acústiques.

Cor Literari Garraf
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INGREDIENTS
per a 4 persones:

6 carxofes
12 calçots

100 gr. mantega
oli

200 gr. de formatge emmental ratllat
3 ous

400 ml. de nata liquida.

Per la massa
400 gr. de farina

200 gr. de mantega
2 ousPREPARACIÓ:

La massa

En un bol hi posarem la farina, els ous i la mantega liquida, un cop barrejat i ben amassat fins aconseguir una massa 
homogènia (tipus pa) ho reservarem a la nevera

Elaboració

En una paella posarem la mantega i una mica d’oli , un cop netes i tallades ben fines les carxofes les afegirem i ho deixarem 
coure uns 5 min. Tot seguit hi afegirem els calçots també ben nets i trossejats per que es confiti tot junt. Ho reservarem.

En un motlle de pastís untarem amb la mantega i una mica de farina per que no s’enganxi.

Després estirarem la massa amb l’ajuda un corró fins aconseguir un gruix de 2 cm. 

Incorporarem la massa al motlle .

Omplirem per sobre de la massa un bon grapat de cigrons o mongetes seques per evitar que ens pugi la massa i mantindrem 
al forn prèviament escalfat a 180º (només la part d’a baix del forn) durant 10 min. Un cop a passats als 10 min. traurem 
els cigrons i les mongetes.      

Pel farciment

En un bol batrem la nata liquida i els ous, afegint-li les carxofes, els calçots i el formatge ratllat, tot ben barrejat, farcirem 
la massa i la durem al forn a cuinar durant 10 min. més, fins que ens quedi daurada per sobre (tot depenent del forn).  

Bon profit.  

Javier Pradanas
Xef de cuina

L a  n o v a  c u i n aL a  n o v a  c u i n a
QUICHE DE CARXOFES I CALÇOTS



L’Altaveu nº 79 any 2013                                      15

El contrafort El contrafort (perquè la contra ja té copyright)

espai de la cuina ja té qui l’ocupi, així que 
no tractarem de receptes d’ara i de sempre, 
que en els ous, han trobat sortida, sobretot 
en temps de penúries. 

Però remenant les hemeroteques, he trobat quelcom que 
m’ha cridat l’atenció i us en faré un resum. Potser algú més, 
es sumi a una reflexió que des de la meva perspectiva, és 
si més no, un mirall de tot això que ens passa. La pèrdua 
de valors i la seva antítesi: el què valen les 
coses!

El 22 de març de 2012, el diari 
El País publicava la següent 
notícia: el preu mig dels 
ous havia incrementat un 
50% en un any, passant 
de 0.96€ a 1.44€, segons 
dades del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación  
y Medio Ambiente.

De seguida em va venir 
al cap: què podria posar en 
una capsa, en dotze unitats i 
que comptant la capsa i la utilitat 
(alimentació) del contingut, em costés 
aquests 0.96€ o 1.44€?

La resposta encara no la sé. Però no deixo de donar-hi 
voltes. Com pot ser que comptant la cura, els espais 
necessaris, i tot allò que demana l’atenció a una gallina, 
els seus ous... diuen que entre 180 i 300 a l’any, siguin 
després valorats amb aquests preus?

Menys entenc encara si sumem, les etiquetes, els 
transports, i les despeses de la gestió tant de la 
comercialització com de les vendes.  

És cert que no he realitzat mai cap curs d’economia de 
gestió de granges... per la qual cosa, em vaig endinsar a 
descobrir els misteris dels ous... i de les gallines... i no sé 
com dir-ho sense que es pensi que potser estic passant 
massa gana i n’hi ha que en passen més. 

I vet aquí, en la finestra oberta de la xarxa trobo que ven 
a prop nostre hi ha qui ofereix una alternativa. L’anunci, 

sense pietat... diu així: Apadrina una gallina!  I tot 
seguit exposa que també es pot optar a 

una espècie de lloguer amb dret de 
compra!!! De la gallina, sí, sí... de 

la gallina.

El cert, és que s’ha reduït 
el nombre de les gallines 
anomenades ponedores... 
Potser encara avui serà 
més car, allò que no 
sembla el mateix dins d’un 

galliner que damunt d’un 
plat? 

Potser no tindrem ous?

Sigui com sigui, no renunciaré a la 
recerca dels ous de Ca la Monsina, que 

sí, són més cars, que són de casa i en conec les 
gallines. O són els ous?

Confesso que tot plegat és resultat d’haver renunciat a 
entendre-ho. Però tinc ben clar, que un cop descartada la 
recerca dels orígens de tan misteriosa història, propugno 
que primer és la gallina. 

La Juani

Pd. La gallina ha dit que no, Visca la revolució! (Ll.Llach)

ELS OUS O LA GALLINA?

L’
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En aquesta ocasió parlarem dels beneficis de l’aigua per a la 
salut i del Nordic Walking.

BENEFICIS DE L’AIGUA

Sempre hem sen�t que un 60% del cos humà és aigua. És per 
això que és molt important hidratar-se encara que no �nguem 
set.

Els especialistes recomanen que cada persona begui uns dos 
litres d’aigua cada dia. Una manera d’hidratar-nos correctament 
i evitar molt problemes de salut. Aquí teniu 5 beneficis de beure 
aigua:

 1. Temperatura: L’aigua ajuda a regular la calor corporal del 
cos. A l’es�u és important hidratar-se bé per ajudar el cos a 
refrescar-se i a rebaixar la temperatura, així com per recuperar 
els líquids que perdem quan suem.

2. La pell: Beure aigua manté la pell flexible gràcies a la 
hidratació. Com menys aigua bevem menys elàs�ca es torna la 
pell i més seca la tenim.

3. Les ar�culacions i la musculatura: L’aigua serveix de lubricant 
per les ar�culacions i d’aquesta manera et lesiones menys. Amb 
això aconseguim que entre els ossos i els músculs hi hagi un bon 
fregament. Una correcta hidratació també va bé per eliminar 
residus i toxines de la nostra musculatura.

4. Llavis i boca: Bevent aigua no només aconseguim uns llavis 
més bonics perquè estan hidratats, sinó que evitem mal alè i 
problemes de mal de coll.

5. Salut cardiovascular: No beure prou aigua pot fer disminuir 
el volum de la sang i obligar el cor a treballar més. Així 
doncs és recomanable hidratar-se per tenir una millor salut 
cardiovascular. 

NORDIC WALKING O MARXA NÒRDICA

Els orígens d’aquesta disciplina els trobem als anys 30, quan 
la majoria dels esquiadors de fons no tenien neu a l’es�u i 
havien d’entrenar. Per fer-ho van decidir u�litzar la mateixa 
tècnica que per l’esqui però sense esquis i sense neu. D’aquesta 
manera milloraven la seva condició �sica durant l’època es�val i 
arrancaven millor la temporada.

Posteriorment, als 80, l’esport va aparèixer a Estats Units sota el 

nom de pole walking, com una versió molt més 
efec�va del senderisme clàssic. 

No va ser fins a l’any 1997 quan el fabricant nòrdic Exel 
va parlar amb l’especialista Marko Kantaneva per crear uns 
bastons preparats pel desenvolupament d’una nova tècnica. 
El més important era la subjecció a la ma, ja que havia de 
permetre obrir i tancar la mà sense perdre els bastons. 
Enseguida, aquesta forma d’entrenament va esdevenir com 
una ac�vitat molt beneficiosa per la salut i de fet, en diversos 
països d’Europa la Seguretat social financi aquests cursos per 
tal de prevenir diverses dolences.

UNA MICA DE TÈCNICA

Per prac�car aquest esport s’han de tenir algunes consideracions 
en compte: 

1- El moviment de braços i peus ha de ser alterna�u, en 
diagonal, com quan es camina

2- Un bastó i un peu han d’estar en contacte amb el terra 
permanentment.

3- És important agafar l’empunyadura amb força però sense 
estrangular-la.

4- Convé empènyer el bastó per darrere de la línia de la pelvis.

5- Convé clavar el bastó, aquest s’ha de clavar i enfonsar-se al 
terra. Això ens proporciona un clar punt de força i suport.

6- S’ha de caminar amb l’esquena recta.

7- Allargar els braços el màxim possible.

8- Adequar el pas a cada situació, tot depenent de la distància 
que vulguem recórrer o el terreny on prac�quem.

MILLORA FÍSICA

La pràc�ca de la marxa nòrdica com ac�vitat �sica regular té 
efectes similars a l’entrenament de marxa atlè�ca o d’atle�sme. 
Fent així que es millori la capacitat aeròbica, la resistència 
�sica, el consum màxim d’oxigen, la potència o la resistència 
psicològica.

Dip.E.Física,
Especialista en entrenaments
personals i nutrició.

Esther Larrosa Montemayor

Cuida’t

entrenosdiez@gmail.com



La ciática
Se trata de un dolor que se propaga hacia las 
nalgas y las piernas. Se debe a una irritación del 
nervio ciático. Esta dolencia proviene a menudo de 
una hernia discal, lo que determinará su doctor en 
Quiropráctica.

La hernia discal
O c u r r e 
cuando el 
disco, al ser 
comprimido 
entre dos 
vé r t eb ras , 
sale de su 
localización 
y presiona la 
raíz nerviosa 
o la médula 

espinal, produciendo lesiones neurológicas. Sus 
consecuencias pueden ser dolor, alteración de la 
sensibilidad e incluso dificultades para caminar.

¿Por qué los tratamientos 
convencionales no son 
suficientes?
Los antiinflamatorios y los relajantes 
musculares, como todos los fármacos, tienen 
muchos efectos secundarios. Por ejemplo, los 
antiinflamatorios provocan úlceras, problemas 
gástricos, hemorragias digestivas y deben ser 
evitados especialmente por las personas mayores 
y las mujeres embarazadas.

Es más, estos fármacos 
sólo esconden el dolor 
(desconectan la alarma) sin 
solucionar su causa (apagar 
el fuego).En todo caso, sólo 
deberían tomarse unos días 
como máximo, mientras 
se diagnostica el origen 
del problema. Demasiada 
gente se automedica y 
toma estos tratamientos de 

S
A

LU
TDOLOR LUMBAR ,  CIÁTICA

Y HERNIA DISCAL.     2ª Parte
La Quiropráctica, a diferencia de las soluciones tradicionales, no se contenta 
con aliviar el dolor sino que busca y trata el origen del problema, a fin de 
evitar que éste vuelva a surgir o empeore.

forma continua, sin ser consciente de las graves 
complicaciones que esto implica.

En el caso de la hernia discal, la solución 
recomendada más a menudo es la cirugía 
(nucleotomía, laminectomía, microcirugía, etc.). Sin 
embargo, siempre debería ser el último recurso, 
ya que toda operación quirúrgica tiene riesgos. 
Siempre se estará a tiempo de operar, pero hay que 
tener en cuenta que la operación es irreversible: 
una vez operado, no hay posible vuelta atrás.

Incluso la medicina reconoce que hasta el 40% 
de estas intervenciones fracasan. Hay cada vez 
más médicos que opinan que estas operaciones 
deberían reservarse a casos bien precisos, y sólo 
después del fracaso de otras terapias. En vista de 
su eficacia demostrada, la Quiropráctica debería 
siempre ser la primera opción.

Para más información:
Centre Chiropràctic de la

Columna Vertebral.
Alain Chiappinelli (Doctor en Quiropráctica)

Sitges: T. 93 811 01 01
Barcelona: T. 93 487 50 35

www.bcnchiro.com

Hernia del disco comprimiendo la raíz nerviosa.

Además de los riesgos que conllevan, muchas de las intervenciones 
quirúrgicas para hernias discales fracasan.
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Sabies
què...

…a Ribes, mercès al Grup de Joves i Casats, es fundà en 
1980 la trobada de colles caramellaires del Penedès?

Xavier Miret i Mestre
del Grup d’acció Cultural de Ribes.

gacribes@gmail.com

Doncs sí, aquesta colla de llarga vida, des 
de fa anys vinculada als Xulius, és la que va 
crear aquesta exitosa inicia�va.

¿Com és que Ribes pot tenir aquest honor 
que queda tan ben reconegut al llibre 
Caramelles i caramellaires (Alt Penedès, 
Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i 
Baix Camp), d’Armand Beneyto i Albero, 
editat el 2012 per l’Ins�tut d’Estudis 

Penedesencs i Òmnium Cultural de l’Alt 
Penedes?, doncs mercès a la inicia�va de 
persones concretes i a un bon col.lec�u 
que a través de la vitalitat associa�va del 
nostre poble ha permès que hagi �ngut 
con�nuïtat. 

 A Ribes el cant de caramelles per Pasqua  
té una tradició immemorial,  però ha pa�t 
alts i baixos. En 1967 Pere Carbonell i 
Grau es lamentava que “els ribetans no 
som pas massa amants de la tradició, o 
dit amb altres paraules, no havem �ngut 
massa cura en conservar-la” i deia que 
les caramelles “és una bella tradició 
que està ferida de mort en el nostre 
poble”.  Tot i això justament qui feia 
uns comentaris tan pessimistes seria un 
dels qui posaria les llavors per a capgirar 
la tendència, i fins a uns nivells que 
potser mai ell mateix s’hauria esperat. 
El cert és que eren moments durs per 
a moltes manifestacions de cultura 
tradicional, eren temps en que el folklore 
pa�a el fet d’haver estat tolerat per la 
dictadura mentre la societat canviava: les 
generacions que pujaven es trobaven amb 
noves formes de passar l’estona, de relació 
social dels joves i dels nois amb les noies, 
d’inicis del consumisme, de distanciament 
progressiu de la gent d’una església 
encara massa encarcarada i de desitjos 
de llibertat. Aquell mateix 1967 Pere 
Carbonell i Grau feia saber que “És per 
això que un grup de casats conjuntament 
amb alguns solters, s’han proposat fer 

reviure aquesta tradició pasqual de les 
caramelles, han trobat més desgana per 
part dels solters que no pas dels casats. 
No obstant, amb gran entusiasme s’han 
posat a assajar...fent reviure de nou la 
tradició … i que per molts anys!”.

Revifava el cant de les caramelles al nostre 
poble. El següent pas endavant s’esdevé 
en 1977 en ple inici del període que ha 
estat anomenat “la transició”. A Ribes  
s’hi ha establert com a impressor Ernest 
Lligades i Pujades, sitgetà que s’havia 
casat amb la ribetana Elisabet Puig i Bisbal, 
de Ca la Bet de Puigmoltó, i que tenia 
estudis oficials de música. Va ser llavors 
quan Pere Quadres i Miret li proposà  de 
fer una escola de música: de seguida hi va 
haver tot de pares que desitjaven que els 
seus fills �nguessin formació musical i que 
estaven disposats a sa�sfer les despeses 
del professor i de l’adquisició d’un piano. 
El Centre Parroquial fou l’en�tat que acollí 

Ernest Lligades i Pujades, el qui fou el 
primer director del Grup de Caramelles 
de Joves i Casats, al seu estudi, mostrant 
el trofeu que guanyà la colla en 1977, al 
concurs de caramelles de Sant Julià de 
Vilatorta.

El Grup de Joves i Casats en plena 
cantada dalt del taulat de la que 
fou Primera Trobada de Grups de 
Caramelles del Penedès.el 13 d’abril 
de 1980.
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aquella escola de música. Dels alumnes 
que hi assis�ren en sor�ren tot un seguit 
de joves amb formació avantatjada per 
cantar i per a tocar instruments. Així és 
que el Grup de Joves i Casats, sota la 
batuta d’Ernest Lligades, podia disposar ja 
de qualificats reforços i d’acompanyament 
musical. El resultat va ser de tal qualitat 
que van assis�r al Concurs de Caramelles 
de Sant Julià de Vilatorta (Osona) i la colla 
va quedar en segona posició. Engrescats 
pel nivell aconseguit van proposar-se fer un 
concurs, però de seguida hi va haver qui va 
dir que allò no aniria bé, que ben aviat hi 
hauria discussions. El Grup de Joves i Casats 
va optar per fer una trobada de colles de 
caramelles: és a dir una festa i exhibició 
de colles en la qual la colla amfitriona 
convidava a les des les altres poblacions. 
La van encertar de ple. A aquella primera 
trobada que se celebrà a la plaça Marcer de 
Ribes el 13 d’abril de 1980 hi van par�cipar 
9 colles de tot el Penedès, i va tenir un èxit 
tal que moltes han estat les poblacions que 

han volgut acollir la trobada i altres tantes 
les colles que les han organitzades. Quan el 
18 d’abril del 2004 se celebrà altre cop a 
Ribes la XXVª trobada hi van par�cipar 23 
colles i l’abast superava ja el Penedès, amb 
par�cipació de grups de l’Alt Camp i del Baix 
Llobregat. Enguany se celebrarà ja la XXXIV 
trobada de Caramelles i han aconseguit tal 
anomenada que se’n fa ressò el butlle� 
L’Aurora de la Federació de Cors de Clavé, 
que per cert és imprès a la Impremta Falcó 
de Ribes.

A aquella escola de música que s’establí 
al Centre Parroquial hi van començar 
els seus passos musicals molts i molts 
joves, entre els quals Pere Guillaumes i 
Garcia, qui des dels anys norantes, i ja 
vinculats als Xulius, succeiria a Ernest 
Lligades com a director del Grup de 
Joves i Casats, i fins i tot un director i 
compositor ja tan reconegut com Xavier 
Pagès i Corella.

Les lletres de les caramelles cantades 
pel Grup de Joves i Casats han estat molt 
sovint dels autors locals Emili Giralt i 
Giralt, Pere Carbonell i Grau, i de Jaume 
Gómez i Puig, i les músiques del conegut 
mestre Rossell “en Cricu” i d’Isidre 
Gallofré, entre els directors cal recordar 
també a Mercè Quadres i a Josep Mª 
Ramos. Ha estat amb la par�cipació de 
molta gent que avui dia podem dir que 
les caramelles són ben vives a Ribes. 

La plaça Marcer plena de gom a gom 
durant la cantada de caramelles del Grup 
de Joves i Casats del 1980.

En�tats i escoles han estat les bases de 
formació de les colles de caramelles. 
Cartell d’enguany anunciant la colla de 
caramelles del GER

El Grup de Joves i Casats tot cantant dalt 
del taulat a la IIIª Trobada de Cors de 
Caramelles del Penedès que se celebrà 
Bellbei (Baix Penedés) el 18 d’abril de 
1982.
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Nascuda el 12 de juliol de 1997, Malala té 
la nacionalitat pakistaní i pertany a la regió 
i ètnia Pashtun, assentada aquesta entre la 
India i el Pakistan des de molt abans de la 
par�ció en dos estats, i la seva llengua és 
el pashto. Així mateix, tal com proclama el 
seu cognom Yousafzai; aquest forma part 
d’un grup conegut com “Fills de Josep”

I qui son aquests “Fills de Josep”? 
Específicament formen part d’un grup 
que té per nom Bani Israel, els que, a 
l’an�guitat prac�caven el judaisme, doncs 
procedien d’una de les tribus perdudes 
(probablement la dels levites) si bé amb 
posterioritat, els islamitzaren.

Des dels onze anys i darrera del pseudònim 
‘Gul Makai’ va anar deixant per escrit en 
el seu diari llurs vivències i sobre tot, les 
seves pors; el que indubtablement ens 
convida a recordar un fet prou similar: 
Anna Frank. 

I aquelles pors es conver�ren en una cruel 
realitat als seus catorze anys, quan, un 
talibà se l’hi apropà fins a disparar-li un 

tret en mig del front per tal de matar-la, 
sense aconseguir-ho, doncs la bala sigui 
una trajectòria descendent que l’hi trencà 
l’ar�culació de la mandíbula fins allotjar-
se en el coll.

D’aquest fet es desprèn que, amb aquella 
bala, s’intentà provocar el pànic entre 
totes les nenes i les dones del Pakistan 
per tal d’impedir la normal assistència a 
l’escola; situació que començà quan els 
talibans s’assentaren a la Vall del Wat, tot 
destruint cents d’escoles.

Tan important va ser l´impacte que la 
decidida, i no menys responsable, ac�tud 
de Malala em causà, que vaig pintar 
aquesta senzilla tela, qiiona amb l’única 
pretensió de deixar constància del seu 
civisme i valen�a, davant l’acció criminal i 
covarda de l´integrisme, de tot integrisme 
ja que en essència aquest va en contra de 
la cultura i del inalienable dret a la llibertat 
de tots el essers humans, nens i ancians, 
dones i homes sigui quina sigui la seva 
condició social, de llengua, raça o religió.

Malala Yousafzai:
Un raig de llum i esperança enmig les ombres del fana�sme

El passat 26 de març es va lliurar el quadre 
a Amnis�a Internacional Catalunya per 
part de l’ar�sta Albert d’Albert Pujolar al 
Pa� de Columnes de l’ICAB

Aquest quadre es el primer de la sèrie que 
du per �tol genèric:

“Dones arrencades de la història, 
rescatades del silenci culpable” 

Xde T’s
“XARXA DE TEMPS”

El passat diumenge 17 de març, 
hem tingut el plaer de poder reunir-
nos i conèixer-nos mútuament, 
tot celebrant que ja érem 25. 
Considerem que ha estat tot un èxit.

Després de les presentacions, que 
vàrem fer a través d’un joc, hem pogut 

posar-li cara als diferents serveis 
que s’ofereixen. Ens ha permès 
trencar el gel, mostrar curiositat i ha 
aixecat força expectativa per iniciar 
els intercanvis.

Sentim que la filosofia que hi ha 
al darrera d’aquest projecte, el 
donar i rebre amb equitat,  ha 
estat compartida per tots i totes 
les persones presents a través 
de la seva complicitat, il·lusió i les 
valuoses aportacions que van fer.

1ª Trobada d’usuaris/es de la “XdeT’s”
http://xarxadetemps.blogspot.com.es / xarxadetempsdesantperederibes@gmail.com

Creiem que ja estem entre tots 
donant-li forma a la Xarxa de Temps 
i desitgem poder créixer plegats.



M’he aixecat molt animat i, després de dutxar-me, he anat 
corrents a comprar el diari a la plaça de la Font i, ara, 
mentre esmorzo a la plaça Marcer, repasso els possibles 
rànquings de vendes de la diada de Sant Jordi. Vull saber 
què he de comprar. Enguany he d’encertar-la! Ja estic fart 
de que cada any les llistes de vendes no coincideixin mai 
amb la meva elecció.

A veure... Els especialistes estan d’acord en pronosticar 
que aquest Sant Jordi se’n durà la palma Gran Prix en força 
competència amb Sexi Red i gairebé descarten a Lovely 
Red. No ho sé... 

La Gran Prix té al seu favor la seva llarga conservació, però 
les altres dues són del Maresme i, coi, sempre ve de gust 
comprar productes de casa.

Al televisor de la cafeteria ja estan parlant de l’assumpte. 
Micròfon en mà, els periodistes s’interessen per l’elecció 
dels vianants matiners que ja han comprat la rosa. Fan 
connexions per entrevistar els floristes més afamats del 
moment. En Llorenç Clota de Griera, en Tomàs Salas 
de l’Edén de Girona i, el més cofoi de tots, en Dominic 
Forest de Au nom de la rose, la deliciosa floristeria del 

carrer de València de Barcelona. Se’ls veu apressats i 
nerviosos. Tots tres desitgen continuar servint 
els compradors embadalits, col·locant la 
cinta amb les quatre barres i l’espiga en 
el moment d’embolcallar la preciosa rosa 
mediàtica en elegant paper de cel·lofana.

Surto a donar una volta pels carrers. Quina 
gentada! Per tot arreu hi ha parades de 

roses anònimes, la majoria d’espècies 
passades de moda o desconegudes i 
també està ple d’inevitables paradetes 

de llibres muntades per llibreries, 
associacions i AMPAs. La festa de la 
rosa, és clar, s’ha d’arrodonir amb la 
compra del llibre. 

M’aboco a alguna de les parades i tots els llibres 
em semblen iguals. Són molt bonics amb les 
seves fotografies de coloraines i les 
seves lletres tan ben arrenglerades... 
però estan plens d’un romanticisme 
una mica decadent que fa que la 
majoria de les persones quan han 
comprat el llibre s’allunyen del 
centre, on hi ha el caliu de la festa, 
i el duguin una mica d’amagatotis, 
amb una certa vergonya. 

El cas és que he de comprar-
ne un, per regalar-li a la meva 
dona. És la tradició. Abans, 
però, aniré a comprar la 
rosa, com faig cada any. 
El llibre el compraré 
a última hora quan ja 
estan a punt de recollir les 
parades i els venen molt millor de preu.   

Per fi prenc una decisió. Al carrer Nou ja veig la cua davant 
de la floristeria Flors Ribes. Demano tanda i espero tan 
satisfet com la gent que m’envolta. Una periodista del 
Canal Blau està entrevistant els compradors mentre un 
càmera ho enregistra. M’alliso la camisa. Amb una mica 
de sort sortiré a les noticies comprant la rosa més venuda 
del dia.

Per fi l’encertaré. Segur! Compraré la Sexi Red d’en Sergi 
Grau. Potser no és tan popular com la Gran Prix però 
el programa d’en Sergi, el florista del any, té molta més 
audiència. 

P. D. Ves, quin somni més bestia que he tingut. Roses 
mediàtiques! Com si ens calgués que ens diguin quina 
rosa ens ha d’agradar més o menys. És clar que això és 
el que ens fan amb els llibres... i la roba, les sabates, els 
programes de televisió, les pel·lícules, els cotxes... Ai!

Aquest any l’encertaré!
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www.bcnchiro.com

Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral
Dr. Chiappinelli y su equipo

Dr. Chiappinelli y su equipo
Doctores en Quiropráctica 
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