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Editorial
ctubre apunta a la immersió a la tardor, estació de l’any on comença a
fer fresqueta i de la mateixa manera que modifiquem el vestuari, canvien
també els colors de les fruites i verdures de la nostra estimada terra.

Els colors vius i cridaners predominants de les fruites d’estiu deixen pas
als ataronjats per excel•lència i pren especial importància el “moniato” i
el “marró” de la castanya, benavinguts amb els colors de les fulles que la
tardor marroneja. Ens arriba la castanyada!
És en aquest mes que se celebra el dia mundial dels animals, concretament el 4
d’octubre. Des de l’any 1931, on en una convenció d’ecologistes a Florència és va donar
un crit d’atenció en pro de les espècies en perill d’extinció, i que fins a dia d’avui és
ampliat a totes les vessants relacionades amb la protecció de tots els animals i en
contra de la crueltat humana. Potser no està de més reflexionar amb aquest tema que
encara, com si de temps immemorables es tractés, es maten animals amb llances a les
festes i s’anomena cultura popular.
D’altres inconcluències vitals ens toca viure, la política no està en el seu millor moment
i els ciutadans i ciutadanes han de sortir al carrer, (encara podem), a expressar el que
qui ens representa no sempre es prou capaç de defensar. Es qüestiona el dret a decidir,
escollir qui volem ser i de quina manera, i hi han diferents opinions, totes igual de
respectables però no sempre igual de respectuoses amb la resta. A tot això hi hem de
sumar els titulars dels diaris, els telenoticies i les xarxes. Les digestions cada cop són
més farregosses.
Un desgavell amb el que hem de conviure, tots, petits i grans i continuar sempre
endavant, i les estacions de l’any van passant i els anys també, i les dècades, i es va fent
història. Una història de la que tots hi formem part i és per aquest motiu doncs que en
som els responsables i els protagonistes.
Som a la tardor i la festa ha començat. Visca els nuvis!!!
Fins aviat.
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Exitosa FIRA RIBES de setembre!

Fem Ribes hem continuat la nostra
línia de promoció del comerç de
proximitat amb la quarta Fira multi
sectorial.
Dissabte, el carrer Nou es va omplir
de color, propostes creatives i
ofertes molt engrescadores.
Volem dedicar aquestes línies a
agraïr la colaboració i la participació
a la Fira de tots els establiments
expositors:
Towers
boutique,
Kiddies Corner, Sistres, Bruixes i
Bruixetes, Decomoda, Nou Style,
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VamCats, +quewapa, Cotilleria
Susanna, La Botigueta dels Racons,
Natural Optics, Flors Ribes, Cristòfol
Almirall, El Girasol, Can Pere,
Versailles adroguers, Fusteria Roma,
Massatges a 1000 Express Spa, Ribes
Viatges, Kid’s &Us, PT Embotits,
3deNou, D.O. Ribes, Pedro Salazar,
Versailles Pintures, Llenyes Ribes,
el Celler de Ribes, Ginerva frying
Pan, distribuciones Coralsa, Pip Pop
Crispetes i el Club Classics Cubelles.
La Fira no hagués estat possible
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sense la magnífica ajuda dels Xulius,
de qui agraïm molt especialment
la feinada a en Jordi Guillaumes;
sense la col.laboració del carrer de
la Mitja Galta, la comprensió de
tots els veïns i veïnes, les tasques
d’adeqüació elèctrica de CB Torve i
el suport de l’Ajuntament.
Només ens queda dir que les
actuacions varen ser molt bones,
la Cia una Mika amb el seu
personatge rondant per la fira i
pintant els menuts, la patinadora

amb body painting de +quewapa
que va estar amenitzant tota la Fira,
els massatges gratuïts de Massatges
a 1000, els aperitius i les pintures de
cara de PT Embotits, els sortejos de
distribuciones Coralsa, els espectacles
i jocs de Kid’s & Us i, per descomptat,
l’espectacular final de festa amb LA
BAILANTERA!
L’afluència de públic va ser intermitent,
degut a la xafogor, però ens ha quedat
un bon record, bon ambient, bona
sintonia, i una molt bona Fira!

Amb les energies renovades
gràcies a la Fira, encetem ja el
tercer trimestre amb la gimcana
empresarial, la gimcana menuda,
cursos de formació subvencionats i
bonificats, i també la preparació de
la campanya de Nadal, que volem
que sigui sonada!

Fem Ribes volem el millor del
nostre comerç de proximitat!
FEM RIBES
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ARA ÉS L’HORA,
DIADA 11 DE SETEMBRE 2014
Fotos: X. Callao

Tal i com prevèiem la Diada ha estat
diferent. Més ara que mai, amb canvis
en la ubicació dels actes institucionals,
finalment a Ribes a la plaça de la Vila
i a Roquetes en el pati interior de la
Vinya de’n Petaca. Diferent en les
ubicacions, diferent en l’aire que es
podia respirar. Doncs, tots dos actes
van donar pas a l’acte de compromís
de l’Assemblea Nacional Catalana i
entitats locals, amb fotos de família
incloses.
Les ofrenes florals, de formacions
polítiques i entitats locals, els cants
de les corals, enguany a Ribes la coral
del Casal d’Avis junt amb els cors de
les entitats GER i Xulius van entonar
el Cant dels Segadors conjuntament
amb una plaça entusiasmada amb
l’inici d’una jornada on es podien
veure ben d’hora la munió de
samarretes grogues i vermelles camí
de participar a la V de Barcelona i que
ja al vespre, de tornada, tornavem a
omplir els carrers per tornar a casa.
La Rondalla i la Coral del Casal d’Avís
a Roquetes també van fer gaudir de la
tradicional celebració.
Enguany també els pilars de la colla
de Castellers de Les Roquetes, a les
portes del 3r aniversari, van fer donar
més vida a uns actes que congreguen
autoritats, entitats, ciutadans i
ciutadanes amb un missatge més que
clar, unànim: ara és l’hora.
Finalment dins els actes de l’Ajuntament,
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cal destacar el descobriment de
les plaques commemoratives del
Tricentenari, a Ribes i Roquetes, amb
el què el municipi s’ha sumat amb
la celebració de diferents actes, tant
institucionals com de diferents entitats.
Per un altre costat, el municipi ha
estat fidel als tradicionals concerts
per la Diada, la marxa de torxes i
l’enlairement de la Senyera al Cim del
Montgròs el mateix 11 de setembre.
L ’A
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Quima Albalate

TEAMING
Treball en grup.

Per: Cristina Perelló

La Quima Albalate és infermera de l’Hospital Sant Camil, és
una de les persones més sociables que conec i irradia una
claredat que et fa aclucar els ulls. Ens trobem a casa seva
perquè ens expliqui la idea del Teaming i com portar-la a la
pràctica. La Quima és d’aquelles persones que transmet, que
té una enorme capacitat per gaudir de la vida i que transforma
la responsabilitat envers als altres en una forma de vida que li
comporta benestar. Benestar que es reflexa amb la seva actitud,
una actitud positiva, plena d’il•lusió i esperança.

Per tant seria una persona un euro. A més l’altra base de la idea
no és donar un euro com una almoina sino agafar el compromís
de fer la gesta cada mes i durant un temps. Això és aplicable de
moltes maneres.

Com s’inicia un grup Teaming?

Quima que és Teaming?
Teaming és una idea que en Jil Van Eyle va portar a la pràctica
després de tenir a la seva filla amb una gran discapacitat. Per
aquest motiu va tenir que recórrer a esplais específics, diferents
llocs de fisioteràpia, associacions, i se’n va adonar de que tot i
que la feina que feien era molt bona, hi havien unes importants
mancances econòmiques per mantenir o endegar projectes en
benefici dels usuaris.
Ell va pensar de quina manera es podia ajudar econòmicament
a aquestes fundacions i associacions . Va arribar a la simple
conclusió de que demanar un gran esforç econòmic era més
difícil que demanar un petit esforç que agrupat podia ser igual
de gran, aquesta és la idea bàsica de Teaming. Per tant va
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idear la fórmula de Teaming, sol•licitant a cada persona que
de manera voluntària donés la moneda bàsica del país, en el
nostre cas l’euro, per una causa.
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El teaming és una idea que s’aplica amb imaginació, normalment
sota l’ impuls d’una persona. La idea, com hem explicat és
demanar, de manera voluntària, 1€ a cada persona que pertanyi
a un grup. Quantes més persones del grup s’hi apuntin farem
créixer la quantitat. Es pot aplicar a les AMPES, als Clubs
esportius, a les empreses, fins i tot a nivell familiar (el dinar de
Nadal és un bon moment). Pot ser una aportació anual, mensual,
etc. Es tracta de definir una causa, associació, fundació, etc. que
pugui ser la beneficiària de la nostra aportació i aquests diners
passen directament a la causa triada.

La idea és senzilla, però portar-la a la pràctica i gestionarho, potser no ho és tant?
De fet la feina és a l’inici quan s’ha de fer el tràmit dels comptes

per les transferències però després funciona pràcticament sol, a
més que no hi han despeses de cap mena i les recaptacions són
íntegrament per la causa.
Això si, la idea es anar promocionant perquè el grup de Teaming
sigui sempre el més gran possible.
Aquesta idea va anar creixent en la forma i en Jil se’n va adonar
que per exemple aplicat a una empresa era fàcil que cadascun
dels treballadors fessin donació mensual d’un euro de la seva
nòmina. Si per exemple hi havien 100 treballadors la causa
rebia cada mes 100 euros. Però això és possible fer-ho des
d’associacions, ampas, grups d’amics, famílies…

Com arriba Teaming al Consorci Sanitari del Garraf?
Bé, jo a nivell personal, desprès de tenir un fill amb un autisme
greu i dins d’un procés d’adaptació cap a aquesta situació, vaig
pensar que havia de créixer d’alguna manera, i donant un cop
d’ull al meu voltant me’n vaig adonar de quantes persones
estaven patint per problemes físics, psíquics, econòmics…
desenvolupar el meu creixement amb un compromís de…
digues-li deure, obligació, responsabilitat envers aquestes
persones que considero haurien d’estar acompanyades quan
ho necessiten.
Jo soc infermera a l’Hospital San Camil i se’m va ocorre fer un
projecte sobre la possibilitat de crear un grup de Teaming i
presentar-la al gerent del Consorci Sanitari.
Haig de dir que des de gerència varen compartir i recolzar la
idea des d’ un primer moment i em varen obrir les portes per

Imatge de la Leire, malalta d’espina bífida, amb la seva mare,
la Montse, les dues veïnes de Ribes.
poder-ho dur a la pràctica. Vaig fer una presentació on vaig
explicar la idea i exposar a votació les tres possibles causes i des
del departament de relacions laborals del Consorci es va donar
la sortida burocràtica que tocava.
En el cas del Consorci Sanitari cada any es presenten tres
causes, que en un principi es va acordar que anessin lligades
a la discapacitat, tot i que no és imprescindible. I també
sembla a la gent li va agradar el fet de que fossin properes per
veure l’evolució. Per votació s’escollí la causa d’entre les tres
presentades.

Des de quan és fa Teaming des del Consorci Sanitari?
Doncs ja fa 6 anys. Actualment són 250 aportacions, persones
compromeses que fan possible mes rere mes que alguna cosa
vagi millor en algun lloc on cal l’ajut. Hem aportat entre d’altres
a Sant Joan de Déu per la investigació sobre el Síndrome de Rett,
“Junts en Acció”, “Vilanova Actua”… L’any passat per exemple no
va anar a parar a una associació sino a una família monoparental
on la filla pateix una greu discapacitat, espina bífida, i aquesta
aportació ha servit per a necessitats molt bàsiques.

En Jil Van Eyle creador de Teaming amb el seu bon amic Frank
Rijkaard, qui el va ajudar a promoure la idea.

Tots els que han rebut aquestes aportacions han estat molt
contents i agraïts. Es molt fàcil per a una persona fer una
aportació d’un euro al mes, i molt gratificant per al grup de
persones que comparteixen la causa saber que amb aquesta
fórmula tant senzilla aporten 250 euros cada mes a qui li cal.
Bé, actualment som 250, una xifra respectable, però
m’agradaria aprofitant el benentès fer una crida als treballadors
del Consorci Sanitari perquè s’interessin a conèixer Teaming i
també a participar-hi.
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Que diries a qui no coneixia fins ara Teaming. Per què
hauria de practicar-lo?
Quan una societat, avança el seu estat de consciencia envers
les persones que ho necessiten, aquesta societat avança en tots
els àmbits.
Hi han dues frases que a mi m’agrada repetir quan parlo
d’aquest projecte perquè penso que són bones per a definirlo. Una és un proverbi africà que diu… “Les petjades de les
persones que caminen juntes, no s’esborren mai. L’altra és de
la mare Teresa de Calcuta, deia que un mar no és si li falta una
sola gota d’aigua.
Tots formem part d’un mateix espai, i està bé treballar plegats
també per causes que necessiten ajut, persones, projectes,
situacions on tots en un moment de la nostra vida ens hi podem
trobar o conèixer algú que s’hi troba.
Ja sabem que els governs i les institucions s’haurien de fer càrrec
de moltes de les situacions que anomenem, però cadascun de
nosaltres hem de ser conscients i aportar el nostre granet.
No deixem d’actuar només perquè pensem que aquesta feina no
ens pertoca, o que no ens afecta directament, o és massa lluny.
La majoria de vegades, si fóssim sincers, hauríem d’admetre que
no formem part d’alguna causa, només per mandra d’informarnos, de seguir un protocol d’inscripció.
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L’Altaveu nº 95 any 2014

La Quima Albalate, infermera, Núria Reig i Salvador Esplugas,
de l’AFAMMG, associació beneficiaria d’enguany , i Josep
Luis Ibáñez, Gerent del Consorci Sanitari del Garraf.
Quan veus el que pots fer possible treballant en grup que de fet
és el concepte de Teaming!
En primer lloc l’empatia que es crea d’entre tots els participants,
la motivació de veure com es fan realitat petits, però importants
canvis.
I amb tota la humilitat, satisfacció personal de respirar fons i dir
en veu alta “Tasca ben feta, això està bé que ho faci i està bé
que es faci”.

L’AECC - CATALUNYA
CONTRA EL CÀNCER
El proper diumenge 19 d’octubre se celebra el Dia
Mundial contra el Càncer de Mama, i des de la junta local
de St. Pere de Ribes de l’AECC-CATALUNYA CONTRA EL
CÀNCER, s’han organitzat alguns actes participatius per
l’esdeveniment. Amb aquets actes es pretén, recaptar
fons i donar a conèixer la malaltia i la seva prevenció.

Dijous, 16 d’octubre
a les set de la tarda, a la Biblioteca Manuel de Pedrolo
XERRADA / CONFERÈNCIA
”PRESENT I FUTUR DEL CÀNCER DE MAMA”
A càrrec de la Dra. Montserrat Muñoz Mateu (Responsable
de patologia mamaria de l’Hospital Clínic de BCN)

Dissabte, 18d’octubre
a les vuit del vespre, a la Plaça Marcer
IL.LUMINACIÓ EN ROSA DELS CAMPANARS DE L’ESGLESIA

Diumenge, 19 d’octubre,
de les onze de matí a les tres de la tarda, a la Plaça Marcer
TAULA INFORMATIVA CAMPANYA SUMA’T AL ROSA
Difusió i venda material “campanya mama” - 2014.

Estand de l’AECC-CATALUNYA de Sant Pere de Ribes a la Fira
Ribes del passat 21 de setembre.

a les set de la tarda, al Centre Parroquial
L’ESPECTACLE : SUMA’T AL MUSICAL ROSA
Preu/donatiu: 10 euros i 5 euros nens/es.
CAL PORTAR ALGUNA COSA DE COLOR ROSA....
Jordi Mestre Escofet
AECC - Catalunya contra el càncer
Agraïments:
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Parròquia de Sant Pere de Ribes
Centre Parroquial
Xavier Pascual, (Treballs de lampisteria)
Mercè Forns i Xavier Callao
Joan Marcer Puig.
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SALUT

Gimnàs Taekwondo Sport Ribes
a la Nit de l’Esport
La Nit de l’Esport, celebrada recentment a Sant Pere de Ribes,
va homenatjar a 3 alumnes del Gimnàs Taekwondo Sport Ribes.
L’Ariadna Robert per tornar a conquerir el títol de Campiona de
Catalunya de Combat 2014.
En Jan Durán que va conquerir el 3r lloc en la seva categoria i
també el 3r lloc d’en Aleksander Ferreres.
L’Alberto Santolaria, Subcampió del Món de Taekwondo,
persona força important pel club i bon amic de l’Andreu López
també va ser homenatjat en una nit plena d’èxits, on l’esforç del
Taekwondo Sport Ribes va ser reconegut.

12
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EAP RAP CREW A
L’ H I P N O T I K F E S T I VA L
El grup ribetà EAP RAP CREW després de ser
escollit entre els 8 grups més votats per internet,
a través d’una pre-selecció en què hi havia grups
de tota la península, finalment va participar el
passat 13 de setembre a l’HIPNOTIK FESTIVAL
de Barcelona. I entre el clam del públic i al ritme de
les bases i greus a que ens tenen ben acostumats,
van interpretar dos temes amb els que van quedar
entre els quatre finalistes d’un concurs on la
diversitat va ser la característica principal.
Foto: Lola Quevedo

Com sempre, compromís i una bona dosi de lliçons
mestres de la mà d’aquests ribetans a l’escenari
de la Plaça de les Dones, dins del CCCB, va ser
el millor dels premis. El públic, entre coneguts i
desconeguts, no va dubtar en reconèixer la qualitat,
l’entusiasme i la febre que desprenen els EAP.
Un reconeixement merescut, doncs segurament
són la tribu ribetana musical amb una trajectòria
que promet creuar totes les línies vermelles del
rap, mentre entre rima i rima carreguen contra el
sistema, les star systems i el paissatge degradant
d’una realitat que tremola per desagradable.
Voldríem dir-ho ben fort. Cada vegada que els EAP
pugen a un escenari un pedaç de ribes canta amb
ells. Cada vegada que sonen els EAP, un pedaç de
món aixeca els braços i l’altre s’agenolla.
Darrerament acaben de publicar a internet el
darrer video musical i prometen novetats... molta
sort i ànims, que la cosa nostra promet!
L ’A
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L a cu
c u in
i n aa ddee tta
a rrdd oorr
La
MELMELADA DE FIGUES
Ingredients:
1 quilo de figues madures
200 gr. sucre
Un polsim de canyella
(és opcional)

1 litre d’aigua
(si pot ser de mineral)

Elaboració:
Poseu a bullir l’aigua amb el sucre. En el cas d’altres melmelades caldria posar més sucre, però en el cas de
les figues ja porten prou quantitat per si mateixes. Només és necessari fer-les bullir una mica més de temps
per augmentar la concentració de sucre de manera natural.
Es trinxen les figues a trossos petits, no cal pelar-les si no és vol.
Si us agrada més dolça o considereu que les figues no són prou madures podeu afegir 100 gr. més de sucre
del recomanat.
Quan l’aigua hagi arrancat el bull afegirem les figues que hem trossejat, abaixarem el foc i anirem remenant
fins que torni a arrancar el bull. Tot seguit ho passarem pel minipimer i posteriorment anirem remenant cada 5
minuts fins a reduir el volum a una tercera part aproximadament. Després omplirem els pots i els esterilitzarem
al bany maria.
La melmelada de figues és un extraordinari acompanyament per a formatges tant secs com tendres. També
les carns de vegades agraeixen un toc d’aquesta melmelada a l’hora de servir el plat.
Poseu imaginació i gaudiu la seva dolçor i incomparable aroma i gust.

BON PROFIT!

14
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“TOTS ELS MATINS DEL MÓN”

A IX Ò N O
HI HA
QUI HO E
NTENGUI

Un matí de tardor després d’una nit d’intensa
pluja recordo el so de la viola de Jordi Savall. Un
poema d’emocions i un missatge contundent: el
pensament és allò que sentim.
Una llàgrima que cau com un raig sobre unes mans
buides, desolades, entre records i esperances. Una
llàgrima suau i al mateix temps aspre. Una llàgrima
que mica en mica es fa plor.
El matí ens aconsella un somriure, un goig per
la vida que comença, cada dia, qui sap si a
la mateixa hora o potser més tard. Són aquells
moments de propòsits i obligacions, de deures
i plaers simples, com ara un café, un suc... i en
canvi tot sovint comencem obrint la capseta de
les medicines, jugant a fer veure que si comencem
per la vermella, la blanca s’enfadarà i la blava
perdrà els seus efectes.
Podrien ser els matins la joia més preciada de la
vida i són, no obstant, una dosi de pors quan no
hi ets. Perquè si no hi ets, les muntanyes deixen de
ser cims, els clams són sorolls, la música ensordeix
l’aire i el vent embruta enlloc de xisclar.
Quan no hi ets, els llençols fan nosa. El passadís
és un obscur bosc entre records i fotografies i la
cuina, tot d’una és un passatge del terror.
Així l’enyor de retrobar-te esdevé l’escenari perfecte
per poder oblidar les hores, els minuts. Doncs no
foren ni dies els què passarem junts amb tu. Junts,
de la mà d’una melodia dolça, d’un vi fruitós, d’un
toc d’alba vermellós i uns sospirs entremaliats .
Ja no seran tots els matins, sinó les vesprades, qui
recordin la viola de’n Savall, la tendresa d’una

melanconia musical i l’adéu per sempre, cada
vegada que marxes i gires el cap per no dir res.
Jo no prometo. Jo no prometo. Jo només visc en
l’instant en que sona la viola, cau la llàgrima i
retorna al pensament, un amor que no és amor,
és el pensament de la llibertat que vola, i de tant
volar s’allunya i de tant allunyar-se és impossible
de retrobar.
Sentir la llibertat és pensar-la. I quan no hi és, tot es
desvaneix al meu voltant.
La Juani.
PD. Algun dia... serà demà!
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ESCUELA ARCTURIANA Y GRUPO UNICORNIO
Quiénes somos
Somos un grupo de meditadores que trabajamos para nuestra evolución
personal y para la Sanación Planetaria. Nosotros vemos a la Tierra como
un ser vivo, de manera que nuestras técnicas se dirigen a la Tierra y a la
humanidad de manera paralela.
Tenemos dos Asociaciones sin fines lucrativos: Grupo Unicornio y
Escuela Arcturiana. David Arbizu es el Presidente de Grupo Unicornio
y Magda Ferrer es el presidente de Escuela Arcturiana. Ambos son
directores y fundadores de las dos entidades.

Ildefons Cerdà, 42-44, local 2
Teléfono: 93 896 03 28 - 628 509 455
08810 Sant Pere de Ribes

Grupo Unicornio nació a principios del 2011 con la idea de realizar
actividades en Sant Pere de Ribes de cara al fomento y al desarrollo
evolutivo del pueblo y de sus habitantes. Nosotros provenimos de El
Grupo de Cuarenta, que es una red de meditadores mundiales para la
Sanación Planetaria. Activamos Ciudades de Luz en diversos lugares del
planeta a las que llamamos Ciudades Planetarias de Luz. Sant Pere de
Ribes es una Ciudad Planetaria de Luz desde el 2010 y Grupo Unicornio
surgió con la idea de elevar la frecuencia vibratoria de la Ciudad de Luz
y de sus habitantes.

Como Grupo de Cuarenta llevamos en Sant Pere de Ribes desde el
2006, realizando meditaciones en el centro Mandala. En el 2013 nació
la Escuela Arcturiana, cuya finalidad es formar, instruir, difundir y
expandir las Técnicas Arcturianas. Empezamos a dar clases en Mandala
en enero del 2013 y en el 2014 nos trasladamos a nuestra nueva sede
en la calle Ildefons Cerdà.

El Proyecto Arcturiano
Nosotros trabajamos dentro del Proyecto Arcturiano para
la evolución y la sanación de la Tierra y de la humanidad.
Desde esa perspectiva, invitamos a participar libremente
y sin compromiso en nuestras meditaciones, cursos y
actividades a todas las personas que quieran trabajar en su
propio desarrollo espiritual y que quieran colaborar en la
Sanación Planetaria.
De cara a la nueva temporada, Grupo Unicornio ofrece
conciertos y actividades creativas como clases de pintura
creativa, de sanación por el sonido, de regresiones con
cuencos de cuarzo y dos de los miembros más jóvenes
del grupo están organizando un Cine Forum para jóvenes.

PROGRAMA DE TÉCNICAS PERSONALES 2014/2015
15 y 16 de Noviembre - Workshop Online
			
con Ana Rosa Moreno
17 de Enero – Cámara de Juliano para la limpieza del aura
21 de Marzo – Apertura de los Códigos de la Ascensión y
activación de chacras
16 de Mayo – Vaciado de la memoria celular
18 de Julio – Cámara de Re-Generación
19 de Septiembre – Plegado del espacio- tiempo continuo
21 de Noviembre – Cámara Holográfica al futuro

16
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La Escuela Arcturiana ofrece meditaciones para el
despertar de la conciencia, el desarrollo espiritual y la
sanación personal y planetaria y cursos de Tecnología
Espiritual Arcturiana. Partimos de la idea de que una
civilización avanzada necesita equilibrar los adelantes
técnicos y científicos con la Tecnología Espiritual para
que el progreso se vuelva humanitario y refleje unos
intereses en pro de la igualdad, de la justicia y de respeto
al medio ambiente y a todos los seres vivos del planeta.
Sólo así se pueden paliar los grandes trastornos que sufre
la Tierra y se pueden encontrar formas de vida respetuosa
y elevada para el establecimiento de una Sociedad Justa.

Enseñanzas del Triángulo Sagrado
La Escuela Arcturiana ofrece en los meses de octubre y diciembre
del 2014 y febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre del
2015, un ejercicio de Biorelatividad con los 12 Cristales en nuestra
sede.
La Biorelatividad es una técnica de Sanación Planetaria que tiene
como objetivo la sanación y la evolución del planeta.
Para realizar este trabajo hemos bajado unas estructuras etéricas,
como son, por ejemplo, los 12 Cristales principales, que tienen
como finalidad amplificar las energías que están llegando desde
el Sol Central y ayudarlas a fluir adecuadamente por la Tierra,
formándose nuevos meridianos y elevando la frecuencia de
vibración del planeta.

Tenemos diversas técnicas de Biorelatividad y realizamos ejercicios
para conectar con Gaia, el Espíritu de la Tierra, organizamos
Cámaras de Sanación Planetaria y cada tercer viernes de mes a las
19:00 realizamos una meditación en el Templo Arcturiano para
mantener cohesionada la biosfera y acelerar la Noosfera.
En los meses de septiembre del 2014 y enero, marzo, mayo,
julio, septiembre y noviembre del 2015, realizamos práctica e
instrucción en Técnicas de evolución personal.

Todas estas técnicas son evolutivas, ayudan a elevar la vibración y a
la conexión con nuestro Ser Superior, a purificarse y a fortalecer el
sistema inmunológico, el cuerpo físico y los cuerpos sutiles, donde
muchas veces comienza la enfermedad.
Las Cámaras Arcturianas ayudan a resolver traumas del pasado, a
recuperar el poder personal, a mantener la salud del aura librándola
de parásitos externos, a explorar el subconsciente, a la recuperación
del ADN y al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Estas técnicas son grupales y siguen una determinada organización
y secuencia que favorece la sanación y evolución personal, por lo
que es conveniente realizarlas todas para obtener un resultado
holístico, aunque se pueden hacer sueltas y/o por separado.
El espacio de las Enseñanzas del Triángulo Sagrado se realiza cada
tercer sábado de 17: 00 a 19:00 y está abierto a todos.

La Escuela Arcturiana comienza un nuevo ciclo de estudios
presencial de dos años en febrero para la obtención del certificado
de capacitación en Sanación Planetaria. También se inicia en
febrero el final del ciclo de estudios online 2014/2015. Los cursos
pueden realizarse sueltos o como un plan de estudios.
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Grupo Unicornio:
David Arbizu: davidarbizu@grupounicornios.com
Grupo Unicornio: https://www.grupounicornios.com/

Talleres
1. Taller de Regresiones con cuencos de cuarzo
con Silvia y Alan , Trabajadores de la Luz, el
sábado 11 de octubre del 2014

2. Taller de Pintura Visionaria con Encarna
Sánchez , pintora visionaria, el sábado 8 de
noviembre del 2014 y el 11 de julio del 2015
3. Taller de Sanación y evolución por el sonido
con Olga Serra , cantante y profesora, el sábado
14 de marzo del 2015

Todos los talleres se realizan de 10 a 13 y de
15 a 18:00. Tiene que haber un mínimo de
alumnos inscritos para llevar a cabo el taller.
Las inscripciones y el pago de los Talleres se
realizarán 10 días antes del taller. En caso de no
asistir al taller, no se reembolsará el dinero. En
caso de cancelación del taller por parte de Grupo
Unicornio, se devolverá el importe total del curso.

Actividades gratuitas
4 . Cine-Forum para jóvenes con Álvaro Monreal
y Laia Romero.

5. Enseñanzas del Triángulo Sagrado con Magda
Ferrer.

Workshop online
Grupo Unicornio y Escuela Arcturiana organizan
un Workshop online con la canal mexicana Ana
Rosa Moreno el 15 y 16 de noviembre del 2014

ESCUELA ARCTURIANA
ASOCIACIÓN SIN FINES LUCRATIVOS
PARA LA SANACIÓN PLANETARIA Y LA
ASCENSIÓN PERSONAL

Escuela Arcturiana:
Magda Ferrer: magdafer@escuelaarcturiana.com
Escuela Arcturiana: http://www.escuelaarcturiana.com/
Escuela Online: https://easpap.com/

GRUPO UNICORNIO

ASOCIACIÓN SIN FINES LUCRATIVOS
PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
EVOLUTIVO
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Sabies
què...
FA UNS SEIXANTA ANYS HI VA
HAVER DUES RIERADES QUE VAN
NEGAR PART DE RIBES?
Sílvia Boquer i Josep Miret

Pel costat del poble passa la
riera de Ribes, formada per
la conjunció de les rieres de
Begues i de Vilafranca. Aquests
cursos d’aigua es troben secs
tot l’any excepte poques hores
després d’unes intenses pluges.
Setembre i octubre solen ser
els mesos en què sol passar la
riera malgrat que també pot ser
possible en altres èpoques de
l’any.
Gràcies al record col•lectiu
encara hem sentit a parlar de
l’aiguat de Santa Tecla de l’any
1874 o les inundacions del Vallès
del 1962, que van provocar
nombroses destrosses i van
segar moltes vides.
En menor escala també la riera
de Ribes ha patit desbordaments
i ha produït la inundació d’una
part del poble, concretament a la
Costeta (carrers de l’Escorxador i
de la Riera), els garrofers de can

Guineu, el Rieral (zona propera
a la riera, abans plantada de
garrofers i ara Passeig de
Circumval•lació) i el bosc de
Plaça (ara camp de futbol).
La primera inundació de la què
tenim notícia és l’aiguat de Santa
Tecla.
Llegim a la Viquipèdia que
es va produir la nit del 22 al
23 de setembre de 1874, va
afectar sobretot les comarques
del Camp de Tarragona i les
Garrigues i va causar uns 570
morts, per l’enfonsament de
cases i la crescuda de rius i
rieres. A Ribes ens va afectar de
forma marginal, tot i que la riera
va passar molt ampla i segons
una nota del dietari de Pere Miret
i Cerdà, que vivia a can Miret de
les Parellades, ara Hotel Ibai,
l’aigua va arribar a tocar la paret
de sota la casa.
El

gener

de

EN VENDA
190.OOO€

TEL. 655 960 320
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Una altra vista del pont l’octubre de
1951 (foto: Jaume Gómez).

van produir unes intenses i
continuades pluges que van
produir
l’enfonsament
de
nombroses parets de marges i
fins i tot d’algunes cases, com
ca l’Hermosa a Sota-ribes o can
Povirella al Palou. Segons el
dietari de Josep Bertran, la riera
va passar vuit dies seguits, cosa
mai vista.
Pocs anys més tard es produeix
una altra rierada comparable a
l’aiguat de Santa Tecla. Explica
el dietari de Pere Miret l’1
d’octubre de 1901: “A dos quarts
de sis del matí han baixat tan
grosses les rieres de Begues
i de Vilafranca, especialment
la primera, que l’aigua s’ha
emportat quasi tot lo marge de

Rierada del 2 d’octubre de 1951 al pont de les Parellades. L’aigua va tapar els arcs del pont i en alguns moments va passar
per sobre (foto: Jaume Gómez).

la vinya de can Guineu, arribant
fins sota el carrer de davant la
casa, enderrocant les parets de
l’eixida de l’escorxador municipal
i causant diferents desperfectes.
No se n’havia vist cap de tan
grossa des de la de Santa Tecla
en què l’aigua arribà a uns sis
pams més d’alçada que aquesta.

Gran rierada a la zona de can Puig el 2 d’octubre de 1951. Es veu,
mig negat, el pont de la Palanca amb el seu pi monumental (foto:
Jaume Gómez).

Lo pont [de les Parellades]
venia just per engolir l’aigua que
passava, la qual portava infinitat
d’estelles, bigues, carbasses, etc.
Sota els garrofers de casa quasi
tocava la paret del carrer.”
D’època més recent es recorden
les rierades del 2 d’octubre de

1951 i del 26 de setembre de
1953, que, com les anteriors,
van inundar els garrofers que hi
havia entre les Parellades i can
Puig fins més enllà del pont de la
Palanca. D’aquestes inundacions
el fotògraf Jaume Gómez i Puig en
va fer un bon reportatge fotogràfic
del qual en donem una mostra.

L’Altaveu nº 95 any 2014

19

CAL ROS

Per Montserrat Rossell

Entre els segles XVIII i XIX una part
significativa de ribetans va anar a Amèrica
a fer-hi fortuna, motivat per l’excedent
agrícola i de mà d’obra. L’intercanvi de
mercaderies intercontinentals va suposar
l’enriquiment d’uns quants d’aquests
emprenedors, tot i que la majoria va
tenir menys sort. Els ribetans enriquits
que van tornar es van fer construir cases
senyorials d’una tipologia arquitectònica
característica, influïda per l’estil colonial
que havien vist a les amèriques. Per la
influència d’aquest corrent, la majoria de
cases fetes en aquest període, fossin o no
d’”americanos”, seguien el mateix estil.
A banda de les popularment conegudes
com a cases d’”americanos”, també
van fer donatius que van permetre fer
l’església Nova de Sant Pere, el Redós de
Sant Josep i Sant Pere o el rellotge de la
Casa de la Vila, entre d’altres. L’aventura
d’ultramar va tenir el seu fi en el procés de
descolonització que van viure els països
de destí.
Cal Ros és una casa situada al nucli de
Ribes, a la plaça de la Font. És un edifici de
planta rectangular que s’estructura en tres
crugies. Consta de planta baixa i pis i té la
coberta a dues vessants amb el carener
paral•lel a la façana. El frontis es composa

simètricament de tres eixos, definits
per obertures d’arc pla arrebossat, amb
motllures rectangulars al pis i acabades
en punta a la planta baixa. S’hi accedeix
per un portal d’arc escarser de pedra,
sobre el que hi ha un finestral amb sortida
a un balcó de baranes forjades. L’edifici
queda rematat amb una cornisa. La

façana posterior s’obre amb dues galeries
horitzontals amb pòrtics d’arc de mig punt
arrebossat. L’acabat exterior és arrebossat
i pintat de color blanc.

Text: Patrimoni Cultural
Dibuix: montserossell.wordpress.com
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La Fórmula decadent
Ja ho sé que diuen que és un món modern, de vehicles dissenyats
amb aerodinàmica perfecta, d’enginyeria sofisticada, d’investigació
punta que serveix per millorar els cotxes que acabarem conduint
nosaltres, i bla, bla, bla... Va, home, va!
Aquesta és la seva gran coartada, “millorar els cotxes del poble”. I
per això és dediquen a desenvolupar ginys que corren a més de 300
km per hora... Uns trastos que cremen tones de benzina, que foten
un soroll de mil dimonis i que la majoria de vegades, per guanyar,
depenen de la rapidesa d’una mena de astronautes que els canvien
els neumàtics.
Escolti, senyor Ecclestone, que jo, en el millor dels casos, no puc
passar de 120 i a més he de frenar contínuament per pagar peatges!
Mai he estat un gran amant dels cotxes, els motors ni les carreres.
Per a mi, conduir és una activitat que em transporta al lloc on vull
anar i normalment ho faig escoltant música per no avorrir-me. I
si és un altre qui condueix, millor. Així puc estar pel paisatge, per
les meves coses o tenir, sense atabalar al conductor, una agradable
conversa.
Comprendreu doncs, que tampoc m’agradi seure davant de la
televisió per seguir la tant preuada Fórmula 1. Més aviat em molesta
aquest circ que trobo molt decadent. El considero un espectacle del
segle passat, i retrocedint encara més, sense l’emoció de les curses
de quadrigues on també hi havia noies de bon veure, els cavalls no
te’ls havies d’imaginar i no s’hi valia canviar rodes per tal de guanyar
temps.
Fa molts anys, i empès per l’entusiasme d’uns amics amb més
benzina que sang a les venes, vaig assistir a la darrera cursa de
Fórmula 1 a Montjuïc, de trist record, i ja en vaig tenir prou. Tot i
mantenir un digne somriure, mentre l’Apocalipsi rugia a les meves
oïdes, vaig quedar tant eixordat que crec que tinc acúfens des
d’aleshores.

Què coi volen millorar? No havíem quedat que el futur és el de les
energies netes, renovables i no contaminants?
Aquest mes ha començat la competició de Formula E. Cotxes
elèctrics on sí que és podrà avançar en la millora dels futurs
vehicles de tots. De moment costa molt trobar informació d’aquest
campionat, i això que hi corren dos catalans, perquè suposo que als
senyors del petroli no els interessa que això tiri endavant.
Potser aquests cotxes, que fan menys soroll que un autobús, no
van tan de pressa com els de benzina. Potser les curses no són
tan espectaculars i emocionants. Segur que no mouen tants i tants
milions d’euros, però a mi em sembla una bona cosa. I si fessin una
Fórmula A (de motors d’aigua) i una Formula S (d’energia solar)
també m’agradarien.
Tot excepte aquella eixordadissa i aquella fumera dels Grans Premis
de la Fórmula 1 actual.
P.D. “Cuidado!”, que deia el meu amic Toni Bertran, tot sigui dit
amb el major respecte als amants de la Fórmula 1. Però, si el que
volem és respirar millor, potser que ens hi posem ja. No creieu?

