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Editorial
limatològicament parlant, aquest estiu no és d’allò mes tradicional, està com
trasbalsat, mig enfurrunyat. No s’acaba de decidir si sol o no, no acaba de
voler ploure, però això si bufa fort el vent, per acabar de dessecar el que la
pluja no mulla i el sol ja manté prou calent.

Una mica és com estem tots, en general i en particular, trasbalsats pel que sentim que
diuen els dirigents del país a la ràdio i a la tele, i el que llegim a la premsa. Enfurrunyats
perquè prenen decisions que fan que sempre plogui sobre mullat per bé o per mal, i que
la resta estigui esperant a sol i serena que corri una mica l’aire sense que bufi prou fort
com per emportar-se el poc que li queda.
Però l’estiu fa goig, per si sol, les Festes Majors i les celebracions de diferents actes
donen caire distés i festiu, i el fet de que els més petits estiguin al carrer a totes hores
dóna alegria a carrers i places.
Puigmoltó ha celebrat la seva Festa Major, per Sant Jaume, sobretot amb optimisme, a
les retallades, ingeni. Res, més que la il·lusió, és imprescindible per aconseguir un ple
en unes celebracions que han hagut de canviar correfoc per actuació, i acurar al màxim
el programa d’actes.
Rua Summer Carnaval, és una iniciativa d’allò més encertada. Carnaval a l’estiu. És
probablement el motiu pel que aquesta festa celebrada a Les Roquetes hagi aplegat
enguany 10.000 persones de públic assistent, xifres que fan pensar que ja és una data
consolidada en el calendari festiu de la comarca.
“He paseado durante toda mi vida, y también he viajado; la diferencia entre estas dos
cosas es que uno pasea por distracción, pero viaja por satisfacción”. Hilarie Belloc.
Aquesta frase encapçala el viatge que la Patricia, i la Míriam ens proposen aquest mes,
Budapest, la perla del Danubi.
Molts hem vist alguna vegada, en algun espai proper o per algun motiu una il·lustració
de la Laura Borràs. En aquesta edició la Isabel Ojeda ens fa cinc cèntims de la seva
trajectòria i presenta a la Laura, propera i assequible que és.
Ens retrobem al setembre, gairebé quan tot torni a la normalitat, (horària), i paguem qui
sap quin tant per cent d’Iva, i quin tant per recepta i... Ah, la Juani al Contrafort diu alguna
cosa envers les oportunitats.
Fins aviat!!!

Sumari
RUA-SUMMER

Carnaval d’estiu 2012
Pàg/ 1,2 i 3

L ’Altaveu
de Sant Pere de Ribes

Coordinació

Cristina Perelló

Disseny i Maquetació
Xavi Colom

Redacció

Núria Pujol
Cristina Perelló
Núria Martí
Olga Navarro
Míriam Ojeda

Col.laboradors

Núria Martí
Ramon Prats
La Juani
Míriam Ojeda
Patricia Sazatornil
Isabel Ojeda
Xavier Callao
Pepe Cabello
Paula Sanz
Teo Muniategui
Jordi Piqué
Teresa Puig
Cèlia Martí
Judit Tiell
Bernat Planas
Irene Colom
David Mata
Xus Duran

... i per sempre
Josep-Lluís Palacios

Publicitat
93 896 41 75

Budapest

La perla del Danubi
Pàg/ 10, 11 i 12

Edita

Pin Ups Publicitat
93 896 41 75
08810 Sant Pere de Ribes

www.laltaveu.com
laltaveu@laltaveu.com

L’Entrevista
Laura Borrás
Pàg/ 4, 5 i 6

Festa Major
Puigmoltó 2012
Pàg/ 8 i 9

Dakar

Etapa:
Sant Pere de Ribes
Pàg/ 16 i 17

Fem Ribes
Pàg/ 20

...i més

Dipòsit Legal

B-16522-2004
L’Altaveu és un mitjà
plural i no comparteix
sempre l’opinió dels seus
col.laboradors

l’equip

Enguany s’han superat les expectatives
tant de participants que ha sumat
unes 870 persones distribuïdes en
3 grups de batukada: Tymbasound,
Taboo Percussió, Sambandreu, que

Fotos: Pepe Cabello

El passat 14 de juliol es va celebrar
la Rua Summer Carnaval de les
Roquetes, el Carnaval d’estiu del
Garraf.

varen donar el
ritme de la Rua,
comparses:
4
Andi (romans),
Sound
Carib
(africans),
Els Tres Pins
(cowboys),
Las Curritas de
Cunit (flautista
i
Hamelin
ratetes) i 12
carrosses:
Associació
de festes composta per tres grups: Associació de
festes music hall, Xarangeros de Eli Molina i Las
Diamonds de Sitges Nou Ritme fantasia on anava
la Reina de la Rua (Tarragona), Remmembers El
bosc encantat follets i fades, Carnaval alternatiu
picapiedras (Vendrell), Nuri Gim Jazz Tarzán y Jane,
Los Papafritas playeros, Los Roquefestes fluors, Bar
El Serranito romanos, Colla La Nina sanfermines,
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Frankfurt Roquetes lloros tropicals, La Colla
Boja Moulin Rouge, El 27
fantasia, varietat
i quantitat que va omplir de color i llum amb
disfresses força lluïdes i prou originals. Disfresses
que any rere any van guanyant en sofisticació,
donant a reconèixer així la dedicació i implicació
cada cop més de les colles participants.
La rua Summer Carnaval és ja celebració consolidada
en el calendari festiu de la nostra comarca. De
fet és preveu des de l’organització l’augment de
participació en properes edicions, donat l’èxit de
públic progressiu d’un any per l’altre des de la seva
primera edició.
Els actes varen ser dividits en tres parts durant
el dia. Al matí els actes infantils els va organitzar
l’UCER, a la plaça Llobregat, la Rua pels carrers
l’associació de Festes Populars de les Roquetes,
i l’espectacle final que fins ara era un conveni
amb l’ajuntament ha estat a càrrec de l’entitat
de joves Els Roquefestes que varen organitzar la
presentació de la Reina de Carnaval, l’actuació de
grup Kamikaze i la participació de diversos discjockeys.
Tot plegat, un èxit que ha donat l’iniciativa als
organitzadors d’ampliar en properes edicions els
actes al cap de setmana, donant volum cada cop
més a una idea tan bona com divertida, celebrar
un carnaval a l’estiu, quan més es pot lluir, sense
haver de patir (fred).

A’L
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L’Entrevista...
Isabel Ojeda

Periodista

Laura Borrás

Nom: Laura Borràs
EDAT: 43 anys
LLOC D’ORIGEN: viu a Ribes des de fa 16 anys
PROFESSIÓ: És il·lustradora. Llicenciada en Filologia
Espanyola, Doctora en Lingüís�ca Aplicada per la UPF,
professora de Traducció a la UPF durant 16 anys.
QUÈ ÉS EL QUE MÉS T’AGRADA DEL MUNICIPI? La
tranquil·litat que s’hi respira. Em sento molt integrada,
�nc amics, em sento còmoda en aquest ambient. A més,
és un poble molt maco.
CANVIARIES ALGUNA COSA DEL MUNICIPI? Potenciaria
els temes culturals. Des del meu punt de vista falta, per
part dels polí�cs, un impuls a l’art i la cultura. També
penso que s’hauria de solucionar el tema del poble
dormitori, perquè la gent que no és de Ribes des de
sempre però que hi viu, faci més vida aquí, es�gui més
integrada. Tot i que penso que hi ha locals com El Legends,
La Premsa o La Traca que estan intentant animar aquesta
vida social i cultural al municipi.
Un es desperta un dia i li diuen: et rebaixem el sou un
5%, un 10%, un 20%... i en el pitjor dels casos: ho sento,
estàs acomiadat. Sen�r això en els temps que corren
ens entristeix, ens preocupa, ens desil·lusiona, però no
ens sorprèn. Malauradament ens hi hem acostumat.
La Laura Borràs es va trobar un bon dia que aquesta
rebaixa salarial era d’un 44%, i després de 16 anys com
a professora associada a la UPF va decidir fer un canvi
magistral a la seva vida, girar la truita i seguir la seva
intuïció. Darrera una dolça �midesa jo hi vaig trobar
una persona valenta, que sap el que fa, i que no creu en
la sort sinó en l’esforç, la superació i en que els somnis
es poden fer realitat... Si un se’ls treballa, és clar. Mare
de tres fills de 17, 14 i 8 anys va decidir, quan alguns
la feien massa gran per fer aquestes coses i massa
jove per a ser una visionaria, dedicar-se de ple a la
il·lustració. Avui compta amb un llibre publicat, un altre
que veurà la llum a l’octubre, múl�ples publicacions en
diferents camps (materials didàc�cs de música, una
guia mèdica...), i dos llibres més que s’editaran a par�r
del 2013. Diu que li falten hores, que necessita aprendre
constantment i que per això con�nua formant-se... Tot
i que reconeix que ser el teu propi “jefe” és un repte.
Però sigui com sigui, quina meravella és poder veure
la vida en colors, en aquests temps que corren! I que,
gràcies a tu, els altres hagin trobat les ulleres màgiques,
al menys, durant una estona.
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Laura Borrás amb l’Isabel Ojeda en un moment de l’entrevista

Comences a il·lustrar fa només 5 anys... Però només fa
un any que t’hi dediques professionalment. Di�cils els
teus inicis?
Sí, de fet vaig començar a dibuixar quan era ben pe�ta,
amb el meu pare, que era ar�sta. Passats uns anys vaig
decidir reprendre-ho i em vaig apuntar a fer dibuix ar�s�c
a Vilanova. Tenia uns 37 o 38 anys. Vaig estar estudiant
llengües: alemany, francès... havia acabat la tesi i els meus
fills ja eren grans, així que em vaig decidir a provar. Vaig
començar dibuixant perquè per il·lustrar has de saber
dibuixar molt bé, és un procés molt llarg, és com una
gimnàs�ca, un entrenament. Per fer il·lustració has de
formar-te mol�ssim. Requereix d’una constància brutal,
perds la mà, és com aprendre a tocar un instrument
musical.
Has hagut d’estripar molts papers?
Sí, fins que vaig trobar la meva tècnica. De fet al principi
treballava amb l’esbós, una tècnica molt me�culosa
que requeria d’un treball pictòric molt llarg, trigava una
setmana en fer una pàgina. A més, era un procés molt
tancat, m’obsessionava molt... Llavors vaig descobrir
que a Macerata, a prop de Roma, a la costa de l’Adrià�c,
feien uns cursos d’es�u a la facultat de Belles Arts. Eren
cursos intensius, d’una setmana... i allà vaig aprendre
una visió més lliure del dibuix i de la il·lustració. Gràcies a
Javier Zabala, que va ser premi Nacional l’any 2005, vaig
explorar la línea de la llibertat i l’espontaneïtat, i sobretot
a no autoqües�onar-me perquè una cosa no em sor�s
del tot bé. El secret està en desbloquejar-se. En aquests
cursos la major part del treball és emocional. Zabala ens
ha fet veure que no hi ha una sola forma de dibuixar, que
no s’han de tenir prejudicis, que hem de saber ges�onar
la por.

Però abans d’aquesta dedicació plena ja havies
publicat...

literatura va fer que primer em decantés per la filologia...
i ha estat després quan he cercat aquesta connexió amb
la il·lustració.

Sí, vaig començar fent col·laboracions amb el David
Puertas, el meu company i l’orquestra
Quina diferència existeix entre
Camerata XXI que té seu a Reus.
dibuixar i il·lustrar?
“la il·lustració et permet jugar,
Amb ells vaig publicar tres dossiers
perquè la realitat no té perquè
Un pintor, per exemple, mira un
d’il·lustracions explicant com es
paisatge però potser no es planteja
ser
real
i
això
és
molt
enriquidor.
preparava un concert, és el primer
tant el concepte. En el cas de la
Puc tornar a ser una nena”
que vaig publicar. Després el dossier
il·lustració es tracta de posar imatges
de “Pere i el Llop” per a escolars, que
a un text... S’ha de buscar un discurs
va tenir molt bona acollida. Il·lustracions al llibre del David
paral·lel,
que
sigui
un complement... I per això, s’ha de
Puertas, “Notes de Concert”... També vaig estar durant
pensar
molt.
Però
alhora
la il·lustració et permet jugar,
tres anys assis�nt a la Fira del llibre infan�l i juvenil a
perquè la realitat no té perquè ser real i això és molt
Montreuil, Paris, pensava que era una bona oportunitat
enriquidor. Puc tornar a ser una nena.
per veure que s’estava fent al nord d’Europa, les barreges,
ebullicions. Aquesta fira era de lliure accés per al gran
Què has après de tu mateixa en aquest temps?
públic, així que des de fa dos anys que vaig optar per
assis�r també a la fira de Bolonya, Itàlia. Aquesta està
M’he emprenyat molts cops amb mi mateixa. Al principi
dedicada exclusivament al públic professional, hi ha més
tenia por que em sor�s malament, era inseguretat.
països representats... És una manera d’accedir als editors
Penses que no saps, que no tens prou talent... Però el
perquè sinó tot és massa fred, parles per mail, no veus les
dia que canvies el xip, guanyes tan�ssim... Llavors tens el
cares... I allà em vaig presentar amb les meves carpetes...
valor i l’espontaneïtat que cal perquè si una feina no és
La confiança t’ajuda molt a l’hora d’atrevir-te a fer el pas.
bona puguis arrencar el paper i tornar a començar, ja no
(...)
El primer any que vaig assis�r a Bolonya els de l’editorial
Narval, amb seu a Madrid, es van interessar en els meus
projectes. És una editorial pe�ta, on donen suport als
projectes en que realment creuen. He publicat un dels
projectes que els hi vaig enviar. A l’octubre publico el
segon, que serà en castellà.

fa por. Llavors tens la confiança de veure que el que estàs
fent no és més que una prova.
(...)

Filòloga de formació i ara il·lustradora. Existeix una
connexió entre els dos camps?
Sí, sens dubte. La il·lustració pretén narrar històries
a través de les imatges, en comptes de fer-ho només
amb text, com és el cas de la filologia. Jo vaig començar
a explicar històries amb paraules i després em vaig
decantar per la imatge. No em venia de nou. El meu pare
era dibuixant, s’hi va dedicar... Ho he vist des de sempre
a casa: pintures, col·leccions d’art, objectes d’an�quari,
llibres... Un pintor el que vol és exposar les seves obres,
un il·lustrador publicar llibres. La meva passió per la

Una altra il·lustració del conte sobre Eduard Toldrà.
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“Feria de Madrid”, d’esquerra a dreta: Fran Nuño, Adolfo Serra,
Patricia Metola, Emilio Urberuaga (Premi Nacional d’Il·lustració
d’aquest any), Laura Borrás i Carme García-Romeu.

Del conte Un cangrejo sin sombrero que publicarà l’editorial
Narval de Madrid el mes d’octubre (la mateixa editorial amb
qui va publicar el primer àlbum il·lustrat, aquest és el segon)

La crisi m’ha ajudat a replantejarfeina? Seré capaç d’emprendre aquest
me altres coses, altres maneres de
“El dia que canvies el xip tens
projecte? Això suposa una feinada
treballar. El to nega�u, la perspec�va
també cap al teu interior, conèixer-te
el valor i l’espontaneïtat que cal
com veus la vida et condiciona a l’hora
en profunditat, acceptar els errors
perquè si una feina no és bona
de fer les coses. Jo sé que estaré
per poder superar-los. Ara puc dir
puguis arrencar el paper i tornar
aprenent tota la vida, vull enriquir-me
que m’he sen�t molt connectada amb
a començar. Ja no fa por”
de tot. He hagut de treballar el tema
la meva infància, amb el meu nen
del coratge. El sector de la il·lustració és
interior, amb la meva essència. Com
dur, di�cil... has d’estar preparat psicològicament perquè
em deia el meu company, David Puertas, el que importa
no t’envaeixin les pors: em quedaré en blanc? Trobaré
és la persona, no els resultats.
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Centre de recent obertura amb
la filosofia de donar un servei
mèdic eficient i sobretot humà.
La idea de Medicina Nova
Ribes és focalitzar un servei
dirigit al municipi de Sant
Pere de Ribes donant confiança als seus habitants
d’una medicina propera.
La gent que forma Medicina Nova Ribes es
caracteritza per saber que fer i humanament
preparats per atendre qualsevol necessitat.

Dintre els serveis oferts pel centre comptem amb:
urgències 24 hores els 365 dies de l’any al centre
i a domicili, medicina general, cirurgia general
digestiva, cardiologia, cirurgia cardiovascular,
ginecologia i obstetrícia, pediatria, infermeria,
certificats mèdics, revisions mèdiques, anàlisis
clíniques, consultoria de salut i informació sanitària
per el moment.

Medicina Nova Ribes té la capacitat
d’atendre qualsevol patologia aguda.
Tenim servei d’urgència 24h durant tot l’any
amb professionals capacitats per atendre
l’emergència en l’infant i en l’adult tant al
centre com a domicili.
La idea de Medicina Nova Ribes no és només
amoïnar-se del pacient en el moment de ser
atès sinó que ens amoïnem en el seguiment del
pacient en tot moment donant la tranquil·litat de
que seguim a prop seu.
Medicina Nova Ribes té acords de col·laboració
amb les companyies asseguradores que han
volgut oferir el millor servei als seus abonats
donant assistència sanitària al municipi de Sant
Pere de Ribes.

A Medicina Nova Ribes ens guiem fonamentalment
pel concepte de que el metge i el pacient han de
tenir una relació directe, sincera i humana basada
en el coneixement.
A Medicina Nova Ribes t’escoltarem, respondrem
a les teves preguntes i aclarirem els teus dubtes.
A Medicina Nova Ribes et cuidarem en la malaltia
i et guiarem en el tractament i la medicació.

No dubtis en consultar-nos si ens necessites.

URGÈNCIES TEL: 657 623 998
mnr@medicinanovaribes.com
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Malgrat la situació d’incertesa
econòmica que ens afecta a tots,
com cada es�u, els veïns i veïnes de
Puigmoltó, ja fa mesos que ens venim
reunint i parlant de la Festa Major i
com cada any justos de temps. Això
si, carregats d’il·lusió per poder oferir
un programa d’actes farcit de bones i
originals propostes que facin gaudir a
tots els públics.

Fotos: Jordi Piqué

El concert-vermut, ha acabat sent un
vermut popular i la música ha sigut un
repertori de cançons del MP-4. Tot i no
poder gaudir de la música en directe,
l’estona que hem passat plegats ha
estat molt distesa i diver�da.
També, hem hagut de suprimir el
correfoc del programa d’actes, que
tant bona acceptació havia �ngut
darrerament, però el buit deixat s’ha
cobert amb l’actuació estel·lar i molt
esperada dels Spiders, aquell grup
desconegut pels joves i que els grans
donàvem gairebé per desaparegut, ha
tornat amb força i déu n’hi do quina
força, ja que a més de portar la veu
cantant al ball junt amb el Grup Slogan,
es van encarregar de preparar el Pregó
de Festa Major. I quina gentada !!
Com sempre, l’actuació del grup
Slogan deixa el llistó molt alt, i com
sempre els esperem l’any vinent.
Des de Puigmoltó sempre hem
defensat les inicia�ves i l’empenta de
la gent del municipi, per això, hem
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Festa Major de Puigmoltó
rebut de bon grat l’actuació castellera
de la Colla de Les Roquetes, després
de la Cercavila, que un any més va lluir
amb el poble ple de color.
També volem agrair la feina feta per
la brigada de neteja de l’Ajuntament,
que en un tres i no res ens deixen el
carrer totalment net després de cada
acte.
Ja de cara a fer balanç del diumenge,
la missa celebrada a l’ermita del Carç,
en honor al nostre patró Sant Jaume, i
el posterior concert a càrrec dels amics
David Puertas i Marià Franco, van fer les
delícies del nombrós públic assistent.
La tarda va ser d’allò més màgica amb
el ribetà Mag Indi i amb la trencada
d’olles, curses de sacs i curses atlè�ques,
que van posar a prova l’habilitat i esforç
dels més pe�ts i pe�tes.
El Truc, “l’esport rei de Ribes”, ha
omplert el carrer de taules i cadires,
i aquest any amb una inscripció
rècord de 61 parelles. Va començar
divendres, després del pregó, i va
acabar dimecres amb el Josep Moya i
el Sebas�à Rigual com a guanyadors.
Esperem que els quatre finalistes hagin
gaudit de tots els premis entregats.
VISCA LA FESTA MAJOR DE PUIGMOLTO!!!
Agrupació Social i Cultural de Puigmoltó

Fotos:
Jordi Piqué, Teresa Puig i Cèlia Mar�
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Budapest

Un reportatge de:
Míriam Ojeda i
Patrícia Sazatornil

La perla del Danubi

“He paseado durante toda mi vida, y también he viajado; la diferencia entre estas dos cosas es que uno pasea por
distracción, pero viaja por sa�sfacción”

Hilarie Belloc.

Paisatges meravellosos, poblets plens
d’encant, monuments, ponts, història,
balnearis... això és el que ens espera si
viatgem a Budapest i els seus voltants.
És molt habitual trobar bones ofertes
per fer la ruta Praga- Viena-Budapest.
Amb el punt fort que pots veure per
sobre tres ciutats increïbles en pocs dies
però amb l’inconvenient que es queden

moltes coses per veure. Si es vol fer una
escapadeta de pocs dies, actualment
existeixen diverses companyies low
cost que oferten vols a un preu molt
accessible.
El riu Danubi és el segon riu europeu
més llarg, només superat pel Volga.
Neix a la Selva Negra i al seu pas per la

ciutat de Budapest, engalana la ciutat
d’elegància. A la capital hongaresa,
el riu separa amb la seva immensitat
Buda i Pest. Dues grans ciutats que
avui s’uneixen i formen una de les
més maques capitals europees. Buda,
antiga seu reial és actualment una zona
residencial molt elegant, i Pest, és el cor
econòmic i comercial de la ciutat.

SERVEI DE
DESINFECCIÓ I DESODORITZACIÓ DE:
PISOS, LOCALS, MAGATZEMS, VESTUARIS,

Distribuïdor Oficial
Ingeniería del Ozono S.L.

BARS, RESTAURANTS, CÀMARES FRIG., etc...
INCENDIS, HUMITATS, INUNDACIONS, etc...

VEHICLES:
PARTICULARS, SANITARIS, INDUSTRIALS,
FRIGORÍFICS, CARAVANES, AUTOCARS,
AUTOBUSOS PÚBLICS, etc...

info@ozonobarcelona.es
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AIGUA PURA

AIRE PUR

ESPECIALISTES EN TRACTAMENTS D’AIGUA I AIRE AMB OZÓ
(Piscines, desodorització en general, desinfecció d´espais,
vehicles, ambients i dipòsits, campanes d´extracció...etc)

Tel. 931 187 173 / 644 259 099
- www.generadoresdeozono-barcelona.es
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restaurants, bars, cinemes, comerços,
hotels, bo�gues de souvenirs...
El centre de Pest és de vianants i està
ubicat entre els carrers Váci i la Plaça
Vörösmarty tér.
Al nord trobem el Parlament, construït
entre 1885 i 1904, que ha esdevingut
un símbol de la capital. D’es�l neogò�c
és l’edifici més car i gran del país. Es fan
visites guiades a l’interior en diversos
idiomes. A la mateixa plaça s’hi troben
un conjunt d’edificis i monuments
importants que il·lustren el creixement
del barri als segles XIX i XX.

El Danubi engalana la ciutat i li
dóna un roman�cisme especial. A la
imatge és veu una placa amb el nom en
hungar del riu.

Buda:
La ruta acostuma a iniciar-se a Buda
perquè és la part més an�ga i acollí la
residència de reis i emperadors. Es pot
començar per visitar el turó del castell.
Des d’allà podrem admirar les vistes més
impressionants de la ciutat. Si entrem
per la porta de Viena, al nord, es pot
passejar en un entorn de places i carrers
on s’ensuma fàcilment el passat històric
de l’imperi austrohongarès.
Al centre del barri es troba la plaça de
la Trinitat, on s’ubica l’església de Sant
Ma�as, on es coronaren emperadors com
Sissí i Francisco José, entre altres. D’es�l
romànic fou construïda al segle XIII, la van
reconstruir al segle XIV i XV en es�l gò�c,
per conver�r-se a la segona meitat del
segle XIV en una mesquita sota l’Imperi
Otomà i tornar al culte catòlic després
de la reconquesta el 1686. Al segle XIX va
rebre la seva arquitectura actual en es�l
neogò�c. Davant de l’església es troba
el BASTIÓ dels pescadors. Construït a
finals del segle XIX per Frigyes Schulek,
les seves sis torrasses commemoren a les
set tribus magiars que fundaren Hongria
el 896.
Con�nuant cap al sud s’arriba al
Palau Reial, residència de monarques
hongaresos durant segles. Construït al
segle XIII, ha pa�t l’ocupació de tàrtars,
turcs i nazis, per acabar semidestruït

Si voleu gaudir d’un dia tranquil podeu
creuar per Margarit hid i arribar a l’ illa
Margarita, considerada com parc públic

Església de Sant Ma�as: L’església
de
Sant
Ma�as
és
l’església
catòlica més coneguda de la ciutat.
El seu nom oficial és Església de
Nostra Senyora.

durant la Segona Guerra Mundial. Quan
es va remodelar s’aprofità per ubicar-hi
al seu interior el Museu d’història de
Budapest, la Galeria Nacional Hongaresa
i la Col·lecció Ludwig. Després es
pot con�nuar el passeig arribant al
Monument de l’Alliberació de KisfaludiStróbol, que commemora l’alliberació de
Budapest dels nazis el 1945. Molt a prop
trobem la ciutadella, fortalesa que s’alça
60 metres sobre el riu.
Es pot creuar de Buda a Pest a través del
Pont de les Cadenes, el pont més an�c i
més conegut de la ciutat. S’ha de veure
de nit... espectacular!!

Pest:
Aquesta part de la ciutat engloba el
centre financer i comercial de la ciutat.
La zona més animada de la ciutat t’ofereix

Bas�ó dels pescadors: El Bas�ón de
los Pescadores és una terrassa de
gran bellesa ubicada a la vall del
castell real de Budapest.
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Basílica de Sant Esteve: La basílica de Sant Esteve és l’edifici
religiós més gran del país. El seu nom fa honor al primer rei.
d’Hongria, Esteve I.
de vianants. Allà podeu fer un picnic i
passejar. Però també podeu trobar-hi
restaurants, balnearis..
Tornant per l’avinguda Andrássy podeu
gaudir d’un recorregut meravellós.
Començant per la Basílica de Sant Esteve i
arribant a la plaça dels Herois, on s’aixeca el
monument mil·lenari. Aquest monument
es construí per commemorar els líders i
herois nacionals.
A aquesta plaça també hi trobem el Museu
de Belles Arts. La Galeria d’Art ofereix
exposicions temporals d’ar�stes nacionals
i internacionals.

Pl. Herois; A la plaça més important de la ciutat, coneguda com la
plaça dels Herois, s’hi poden veure estàtues representa�ves dels
fundadors de la nació.

Rere aquesta plaça hi trobem un dels
llocs preferits de reunió pels habitants de
Budapest, el Parc Varosliget, on s’hi troba
també el castell de Vajdahunyad. Al parc hi
trobem un magnífic llac on es pot navegar
en barques de rem, un circ permanent, un
parc d’atraccions i els Banys de Széchenyi.
També a l’avinguda Andrássy, arteria de
la cuitat, hi trobem la Opera, visitable per
dins.
Al Museu Nacional es poden admirar joies
reials que els nazis van robar després de
re�rar-se d’Hongria i que els americans van
tornar al país el 1978.

No podem marxar de la ciutat sense
visitar el barri jueu. Un entranyable
barri que encara conserva les petjades
que hi deixà la Segona Guerra Mundial.
Al centre del barri trobem la sinagoga
més gran d’Europa, el Tabernacle jueu
medieval i el Museu Jueu on hi trobem la
història dels jueus hongaresos.
Al qualsevol barri de la ciutat trobem
una gran quan�tat de balnearis, molts
d’ells aixecats sobre deus d’aigües
calentes amb efectes cura�us. Una
visita al balneari és ideal per a que ens
quedi encara un regust més agradable
d’aquesta magnífica ciutat.

Un dels vuit ponts que uneixen Buda i Pest. El pont de les cadenes, el pont de la llibertat, el pont de Margarita i el pont d’Isabel, són
els més coneguts.

12
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El
El contrafort
contrafort

(perquè la contra ja té copyright)

L

DE QUAN LES REBAIXES HO EREN TOT
O LA HISTÒRIA DE TOT EL CONTRARI

es rebaixes són tota una declaració
d’intencions, una mena de joc on tothom que
hi participa guanya... ella perquè aprofita a
vendre allò que d’altra manera
no vendria mai... aquella altra
guanya perquè s’enduu la
millor oportunitat.
Les sensacions són, o més aviat eren,
d’allò més complaents en un paisatge ple
d’ocasions per a satisfer les més humils
expectatives i fins i tot les expectatives
menys modestes també.
Així les rebaixes han estat el tret de sortida,
moltes vegades, de somnis d’allò més
dispars, però sobretot per apoderar-se de
tot allò innecessariament vital.
Perquè són les oportunitats... i en la vida
d’oportunitats tan senyalades no n’hi ha
pas tantes. Són les oportunitats d’un temps
ençà, que ara, per aquest esdevenir-se
d’una societat ofegada per la misèria de
la riquesa dels altres, ens confondrà per
sempre.
Així, l’altra tarda, la Maria, la meva
veïna, recordava com vint anys enrere
les rebaixes la van vestir de núvia, li van
permetre el vestit dels seus somnis i li
van també proporcionar una de les millors
experiències de la seva vida: esperar a que arribés
l’oportunitat.
Només així, amb l’espera, l’expectativa, l’esforç i la
paciència el seu somni es feia realitat. Tot plegat per un

50%. Què en sabia aleshores de percentatges? No pas
gaire. Però aquell 50% la va vestir de blanc, li va permetre
el millor dels rams... i com ja tot eren oportunitats ha
estat tota la vida expectant, neguitosa
fins l’arribada de la data del dia abans de l
’inici de les oportunitats.
Tant com la Penèlope y su bolso de piel
marrón... però la Maria el tenia negre,
aquella borsa negra que segurament va
ser una altra oferta del mes en la botiga del
poble, l’ única botiga del poble aleshores
i on les rebaixes apareixien sempre un o
dos dies després de la capital, per allò de
fer-ho tot plegat més expectant.
Això són les rebaixes, abans oportunitats,
ara... obert tot l’any. Espai per a les
expectatives i on les oportunitats de debò
es mesuren per les sensacions d’haver
guanyat el joc. En una partida on les regles
estan obertes a la possibilitat de que allò
que s’obté, sigui allò, que algun dia havies
imaginat. Res a veure amb comprar, amb
el consumisme desenfrenat... és una
qüestió d’expectatives.
La Maria i el seu vestit, la Maria i el seu
ram de fulles seques, esperant encara
l’oportunitat, però amb el somni del 50% a
l’armari. Algun dia el podrà estrenar.
La Juani.
PD. Una mica confosa, entre les rebaixes, les retallades...
i si s’enduen les oportunitats?

Menú especial nits
SOPARS A LA FRESCA
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EL REIKI

2ª PARTE

Judith
Maestra de Reiki, Usui Reiki Ryoho,
Tibetano, Japonés y Reiki Combat.
Cursos para todos los niveles de Reiki
Terapias particulares y personalizadas
Federación Europea de Reiki Profesional.

En la primera parte del artículo sobre Reiki de l´Altave
u del pasado mes de Marzo 2012, vimos lo siguiente:
Que el Reiki es un sistema de sanación y reequilibrado
bioenergético, incidiendo en los bloqueos energéticos
que impiden la libre circulación de la energía,
el Reiki restaura y armoniza los sistemas de
energía, es sencillo, fácil y asequible para
todos, es el camino de vuelta hacia la salud y
la alegría. Elimina rápidamente el estrés .
Aunque no existe documentación escrita,
la tradición oral ha pasado de maestro en
maestro, habiendo diferentes versiones sobre
el origen del Reiki , aunque todas coinciden en
lo básico.
El Reiki fue redescubierto por Mikao Usui,
parece ser que el Maestro Usui enseñaba en la
Universidad Cristiana Doshisha de Kioto (Japón)
y fué también la primera persona que habló
sobre los símbolos Reiki.
El Reiki sirve también como crecimiento personal, Reiki no
hace milagros, pero es un soporte al que podemos
acudir cuando estamos sufriendo cualquier mal. Es un
completo método decrecimiento personal y espiritual, y
un método de sanación natural.
En esta segunda parte del artículo sobre el
Reiki hablaremos entre otras cosas sobre los niveles de
Reiki.

3er Nivel de Reiki : OKUDEN (Reikidoka): Se puede
conducir grupos de práctica de Reiki y ofrecen Open Reiju.
MAESTRIA DE REIKI : Con este nivel se puede impartir
cursos sin limitación en su especialidad.
Hay tres Maestrias, Senpai, Sensei y Shihan.
Actualmente hay fundamentalmente 6 tipos de Reiki
Ryoho que se han extendido imparablemente por todo el
mundo, surgiendo multitud de estilos y escuelas.
El REIKI se basa en alcanzar el estado de Satori, es decir
sanar nuestras vidas, liberarnos de las causas del sufrimiento
y ser felices, aquí y ahora. Sin embargo,
la idea real no es liberarnos del sufrimiento
que es algo imposible, sino más bien de algo
que podríamos llamar “insatisfacción vital”, así
pues el objetivo real no es ser felices, sino vivir
con satisfacción y paz, incluso en medio del
sufrimiento.
Muchas escuelas occidentales, incluyen
en sus programas de formación, materias
que no tienen nada que ver con el espíritu
original de Reiki, nos hablan de llamas
violetas, ángeles y potenciación del Reiki con
piedras semipreciosas. A pesar de que estas
técnicas combinan muy bien con Reiki, y que
todo lo que sirva para nuestro crecimiento
es maravilloso, lo cierto es que Reiki nos hablade la
felicidad, de vivir el presente, disfrutando cada instante con
alegría y autenticidad, nos ofrece unas
prácticas para mantener y recuperar nuestra salud a todos
los niveles, físico, emocional,
mental y espiritual, en resumen, una filosofía personal de
vida que nos lleva directamente
a ser los protagonistas de una vida intensa y feliz.

Hay 3 niveles de Reiki :

REIKI A DISTANCIA

1er Nivel de Reiki : SHODEN (Practicante): Se obtiene
esta consideración cualquier persona que realiza Shoden o
primer Nivel de Reiki, sea cual sea su estilo. Puede ofrecer
terapias básicas de Reiki y a nivel personal o familiar.

El Reiki a distancia (la transmisión a distancia de la energía)
es una técnica muy antigua, a partir del segundo nivel de
Reiki podemos transmitir energía Reiki a través del espacio,
sin importar lo lejano que se encuentre y siempre que la
persona que lo quiera recibir nos lo pida.

2º Nivel de Reiki : CHUDEN (Practicante Avanzado): Puede
ofrecer terapias básicas de Reiki en cualquier ámbito.

14
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DAKAR
Etapa: Sant Pere de Ribes

Fotos: Xavier Callao
L’Equip de Petronas Team de Rooy Iveco, amb en José Luís
del Restaurant San Telmo de Ribes.

El passat mes de juliol varem tenir l’oportunitat a Ribes
de poder contemplar de ben a prop tres dels camions
par�cipants en el proper Dakar.
Gràcies a la bona amistat d’en José Luís, qui està al
capdavant del restaurant San Telmo de Barcelona i Sant
Pere de Ribes, i del mateix equip Petronas Team de
Rooy que lidera en Joseph Adua pilot del impressionant
camió Trakker Iveco, la carretera dels Cars de Ribes es va
conver�r per una estona en una etapa del tan important
rally.

16
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d’èxit per aquesta edició on la finalitat com no podria
ser d’una altra manera és guanyar el Dakar 2013.
Així doncs, des de Sant Pere de Ribes desitgem el millor
per aquest equip i els convidem a compar�r el, de ben
segur, bon resultat a la carrera.
A’L

Moment de la distesa trobada, ja dins del restaurant a punt
de gaudir d’un bon apat.

En Joseph Adua és un experimentat pilot amb un brillant
currículum i compta aquesta edició amb els corredors
dins de cabina, Marc Torres i Ferran Marco.
Aquest serà el 7e Dakar per en Joseph, i Trakker Iveco és
segons ell mateix, la millor màquina que ha �ngut fins
ara. Les prestacions i la seva capacitat de carrera fan
que tant Team de Rooy, asistencia i preparador com els
corredors man�nguin unes immillorables perspec�ves

A N U N C I A’ T

93 896 41 75
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La UCER celebra la Festa del Comerç
a l’Estiu amb èxit!
L’Associació de comerciants de les Roquetes
ja porta anys celebrant la Festa del Comerç
a l’Estiu amb l’objectiu de dinamitzar i
promocionar el comerç local dins un ambient
lúdic i festiu. En aquesta edició els Associats
a l’entitat van repartir 3.500 tiquets entre els
seus clients perquè els nens i nenes de nucli
poguessin gaudir dels tallers i les activitat que
es van celebrar durant tot el matí del dissabte
14 de juliol.
Coincidint amb aquestes dates, la UCER va
aprofitar per promoure la compra de proximitat
i per promocionar les seves actuacions per
comerç local a tots els mitjans de comunicació,
i en concret van estar presents al programa
Obert per vacances del Canal Blau TV, que
va comptar també amb la col.laboració de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
La Festa va continuar amb la Rua Summer
a la nit, un gran esdeveniment amb ressò
molt més enllà de la comarcal, que serveix de
plataforma per reforçar les accions que es fan
durant aquell dia.
Departament de premsa
Ajuntament de Sant Pere de Ribes

18

L’Altaveu nº 72 any 2012

El bon menjar
per
Ramon Prats

Ingredients per a
4 persones:
4 patates mitjanes

Amanida
Alemanya

2 pomes golden
1 ceba tendra mitjana
2 o 3 salsitxes de Frankfurt
6 o 8 cogombrets en vinagre
Maionesa
Iogurt natural
Mostassa de Dijon
Julivert o cibolet

Elaboració:
Bullim les patates amb pell en aigua i sal durant 40 minuts aproximadament. Un cop cuites les
escorrem i les deixem refredar.
Tallem les salsitxes de Frankfurt a rodanxes i les saltegem en una paella amb una mica d’oli.
Després tallem la ceba a trossets ben petits, els cogombrets a rodanxes i les pomes a daus mitjanets.
Ara pelem les patates i les tallem amb cura en daus de dos centímetres, aproximadament.
Finalment en un bol hi tirem:
1 iogurt natural
2 mides de iogurt de maionesa
1⁄2 mida de iogurt de mostassa de Dijon
Remenem bé i hi afegim la resta d’ingredients, ho col.loquem en una safata , decorem amb cibolet
picat o julivert, i ho posem a la nevera un parell d’hores.

BON PROFIT.
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Promogut per la nova associació de
comerciants de Sant Pere de Ribes,
Fem Ribes, constituïda en nova junta
des de l’11 d’abril de 2011, el passat
11 de juliol al vespre, es va celebrar
la primera trobada d’associacions
de comerciants del Garraf. Tots
els convidats van ser reunits a
l’Osteria Ibai de Sant Pere de Ribes,
aprofitant l’encant de l’espai a on es
troba ubicada la finca, com a marc
incomparable que va vestir l’acte.
La trobada va ser tot un èxit per
l’assistència de la totalitat de
representacions de cadascuna de les
associacions de comerciants com la
UCER de Les Roquetes, l’Associació
de Comerciants de Sitges, l’ARCAT
de Canyelles, VIU COMERC de
Vilanova i la Geltrú, l’Associació de
Comerç i Restauració de Cubelles i
l’Associació de comerciants de les
Salines de Cubelles.
L’obertura de l’acte va ser encapçalat
per la primera tinent d’alcalde la Sra.
Abigail Garrido aportant en el seu
parlament tot el suport al nou projecte
que Fem Ribes està desenvolupant i
atiant els ànims i les ganes amb que

20

Fotos: Paula Sanz

la nova associació està adquirint
en el seu nou paper de catalitzador
de totes les interrelacions que es
puguin derivar de les seves accions
i actuacions.
Seguidament el secretari de l’ADEG,
Sr. Isidre Also, com a representant
de l’entitat va reforçar amb les
seves paraules, les voluntats de tots
el presents, aportant la participació i
la total col·laboració de l’entitat.
Finalitzats aquest
parlaments,
cadascun del representants es va
presentar davant la resta, i van
explicar als presents, quins eren
els seus principis de funcionament,
les seves tasques desenvolupades i
els seus objectius a assolir, tancant
aquest apartat l’amfitrió de la trobada,
en la persona del president de Fem
Ribes, el Sr. Josep Maria Sanz que
va explicar concisament quins eren
els pilars que han promogut aquest
nou projecte a Sant Pere de Ribes.
Es proposa que la propera trobada
sigui organitzada per l’ARCAT
de Canyelles, que la reben amb
interès.
Per arrodonir l’acte, que va
transcórrer gaudint d’una climatologia
excel·lent, es va proposar el tast de
diferents productes elaborats per
productors de Ribes, que de manera
desinteressada, van col·laborar
aportant una mostra de la qualitat
de bons vins i caves, formatges
artesans, foies exquisits i tot un
assortit de pans i postres que es
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van poder assaborir per a tots els
presents. Per això des d’aquestes
línies es donen les gràcies a tots els
col·laboradors i a tots els que han
donat suport a l’esdeveniment.
La formalització d’aquest acte es
va vestir amb l’entrega del fulletó
d’aquesta 1ª trobada d’associacions
de comerciants del Garraf, que van
ser entregats als assistents, per a la
seva disposició i per als departaments
de promoció econòmica dels seus
ajuntaments.
La nit va transcórrer dins un ambient
distés, sense més formalitats, i amb
l’interès dels novells d’aprendre
de les experiències dels que com
associació porten molts anys vetllant
per la bona salut del teixit comercial i
econòmic del seu municipi.

Venda a granel de la
majoria de productes

SECCIÓ GOURMET

Pasta, salses i complements selectes

CAMPANYA “ANTI CRISIS”
Durant l’estiu, per cada compra
superior a 15€ li retornem el 10%
EN EFECTIU I AL MOMENT.

OBERT
DIUMENGES I FESTIUS
SERVEIS A LA RESTAURACIÓ

Tots els productes congelats NO són iguals.
El Caramell ofereix la més alta qualitat en productes congelats al millor preu.
Els productes que no trobis, encarrega’ls i te’ls portem.

MENÚ DIARI PER EMPORTAR

La teva compra és solidaria
El Caramell col.labora amb
el projecte solidari del llibre
”Namaste a la vida” per a
la Fundació Amics Joan
Petit nens amb cáncer.

Centre Chiropràctic de la Columna Vertebral
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Dr. Chiappinelli y su equipo de Doctores en Quiropráctica y Medicina manual
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