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a portada d’aquesta edició és un clam al respecte. Sembla que tots 
fem anar respecte, que en rebem i en donem a dojo, que l’hem 
après i el divulguem, l’ensenyem i l’inculquem si cal, però no és 
així.

No és així perquè en manca miris on miris. Si en tinguéssim, i el féssim anar, tots 
i cadascú de nosaltres, sense excepció, en el món on vivim s’acabarien una bona 
part dels problemes que ens ocupen i ens fan malbé tantes coses.

Estem acostumats a conviure amb la falta de respecte i pensem que no té 
importància quan consentim diàriament que així sigui. Però hem de saber que 
això que sembla tan senzill –respecte se’n diu– si no se’n té, si no es fa anar de 
manera habitual i per tot el que ens envolta, és el detonant de tants conflictes 
com ens puguem imaginar.

Penso que qui llegeix això és molt probable que no necessiti aquesta reflexió i 
que qui ho necessita és quasi segur que no ho llegirà, però tot i això ho havia de 
compartir.

Fem un repàs per les Festes Majors encara tocades per la pandèmia. La de Sant 
Pere a Ribes a mig celebrar, però les imatges ens mostren que els balls van viure 
les seves exhibicions en espais controlats, tant a Les Roquetes com a Ribes, però 
van ballar.

La Rua Summer torna després de l’aturada de l’última edició, amb molta força, i 
tot i les restriccions podrem gaudir d’una programació força atractiva.

Entrevistem a la Noelia Jordano qui ens explica el projecte Never Alone (mai sol, 
en anglès), que a través d’un conveni entre la Fundació Ave Maria i l’Ajuntament 
s’està duent a la pràctica en el nostre municipi per tenir cura dels nostres avis.

La Juani ens convida a donar sang; és important tenir consciència de les necessitats 
que ens envolten i molt gratificant compartir el que tenim, per generositat, 
per empatia, per solidaritat i pot ser també per respecte als altres i a nosaltres 
mateixos, que som els primers als qui hem de respectar per poder fer-ho amb la 
resta.

Fins aviat
Cristina Perelló
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L’Altaveu és un mitjà plural i 
no comparteix sempre l’opinió 

dels seus col·laboradors
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a separata del programa de la Festa Major de 
Sant Joan té com a protagonistes els testimonis 
de membres i familiars de membres de les 
colles de l’Agrupació de Balls Populars de les 
Roquetes que commemora el seu 30è aniversari. 

Històries viscudes en primera persona, de forma anònima, 
però també de forma col·lectiva que recullen tres dècades 
de balls al carrer, d’infants que s’han fet joves, grans i més 
grans dansant al ritme de les gralles. 

La Festa Major s’ha celebrat amb les restriccions vigents 
a través dels actes principals de les exhibicions i les 
propostes festives de l’Associació de Festes i les entitats 
roquetenques i els Serveis de Cultura de l’Ajuntament que 
s’han esforçat a programar diferents activitats. 

El pregó va ser enguany a càrrec de José Luis Llácer, 

‘Més que paraules’
per la Festa Major de Sant Joan a les Roquetes

L

Fotos: Pepe Cabello
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fundador del Ball de Diables de les Roquetes, que va 
aportar anècdotes i emotives experiències, amb el seu 
tarannà sempre alegre, tot i les adversitats. A més, es va 
gaudir del concert de gralles, la traca secreta i el concert 
de tribut a la mítica banda El Último de la Fila a banda dels 
espectacles familiars per a la canalla, entre les propostes 
del programa. 

Tots els actes es van poder seguir de forma digital i el 
programa comptava amb uns codis QR amb enllaços 
a diferents continguts proposats per les colles de balls i 
Castellers de les Roquetes. També l’entitat Globalitza’t-e 
ha recuperat l’11a edició del Concurs de fotografia de Festa 
Major que de forma excepcional s’ha convocat en versió 
digital i es podrà gaudir de l’exposició de les imatges a 
través de les seves xarxes socials. 

Excepcionalitat és la paraula que s’ha viscut al carrer al 
costat de la recuperació dels sons i les olors més tradicionals 
de les festes. Alegria continguda, però compartida, pels 
centenars de persones que han participat o gaudit de la 
totalitat d’actes, tant de forma presencial com virtual. 
Els colors de Sant Joan han tornat a presidir balcons i els 
roquetencs i roquetenques han mantingut viu el seu esperit 
més festiu. L’única espurna de polèmica, que també es va 
viure, va ser arran que algunes colles van realitzar els balls 
sense mascareta, tot i que el protocol aprovat per als actes 
exigia portar-la. El ressò a les xarxes es va desfermar, com 
era d’esperar, però res va impedir que els actes programats 
s’acabessin de dur a terme. 

L’A
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Ribes ha celebrat una Festa Major de Sant Pere amb el 
got mig ple, ja que el segon acte d’exhibició dels Balls 
Populars es va cancel·lar a causa de la Covid. Els dits 
creuats i els ciris, però, van permetre gaudir de diferents 
actes, més d’un any després de la darrera cita a les places 
i carrers que es va viure per Sant Pau de 2020. 

La il·lusió, tot i la continguda celebració, es va viure a 
través dels principals actes que es van recuperar malgrat 
les restriccions vigents. Tant per part de les entitats, com 

I malgrat tot, es viu la Festa Major

Fotos: Ajuntament Sant Pere de Ribes
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l’Assemblea de Balls, Barraques de Ribes i Ajuntament, 
gralles, timbals, panderetes, bastons i castanyoles han 
tornat a sonar i també s’ha sentit l’olor de pólvora 
en alguns racons, així com es va viure la traca aèria i 
l’espectacle pirotècnic des de diversos punts de Ribes la 
nit de Vigília. Uns actes que han permès reviure l’esperit 
de Festa Major ajornat. En aquest sentit les entrades per 
a les exhibicions dels balls es van esgotar en la primera 
publicació en poques hores, tot i que es va reobrir 
l’ampliació d’aforament després i finalment hi va haver 
més possibilitats d’assistir-hi. 
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Els somriures de la canalla en l’exhibició dels balls 
infantils van ser la mostra més clara de l’entusiasme de 
tornar al carrer d’una Festa Major que és viva gràcies a 
les persones i colles que en fan de la seva participació 
tot un compromís. Per a la gent jove, les Barraques, 
ubicades a la Carpa Revolució van permetre recuperar 
l’esperit festiu a través de diferents propostes musicals i 
culturals per a tots els públics també. 

Per un altre costat, la separata, a càrrec d’Anton Milà i 
Montané, amb el títol de Petites històries de la Festa 
Major rescata relats sobre la recuperació de la Festa 
Major després de la Guerra Civil, esmentant Ribes, Sitges 
i també Vilanova i la Geltrú, a més d’altres esdeveniments 
en l’àmbit nacional que van suposar una nova empenta 
als balls populars i bestiari. 

En aquesta celebració del got mig ple, l’Ajuntament 
va comunicar l’endemà de Festa Major la condemna 
institucional per les agressions a tres agents de la Policia 
Local arran d’una intervenció per a la dissolució d’uns 
aldarulls la nit de Vigília. 

S’ha viscut doncs, una nova edició atípica, però que ha 
permès certs aires de recuperació tot i les incidències tant 
per a participants com per al públic. 

L’A
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L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes condemna les 
agressions patides per tres agents de la Policia Local en 
l’actuació que va tenir lloc la nit de vígila de Sant Pere 
per intentar aturar i dissoldre una baralla protagonitzada 
per dos grups de joves durant una botellada il·legal amb 
centenars de persones que es van concentrar al sector de la 
Giravi. Els policies s’hi van acostar alertats pels aldarulls i 
en compliment de les seves funcions van haver d’intervenir 
per dissoldre’ls, moment en què van començar a rebre els 
impactes de tot tipus d’objectes, com pedres, llançats per 
alguns dels assistents. Tres agents locals  van resultar ferits 
de caràcter lleu i es va haver de requerir la presència del 
SEM i dels Mossos.

L’actuació policial, en una concentració festiva no 
autoritzada a l’espai públic,  es va portar a terme amb la 
doble finalitat de preservar la integritat de les persones 
participants i assistents de l’esbatussada que s’estava 
produint i, al mateix temps, evitar els riscos contra la 
salut pública que suposa una concentració en què no es 
respectaven les mesures preceptives de distanciament, 
mascareta i consum d’alcohol a la via pública. 

CONDEMNA INSTITUCIONAL PER LES AGRESSIONS A TRES 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL EN UNA INTERVENCIÓ PER 
DISOLDRE UNA BARALLA DURANT UNA BOTELLADA
Les concentracions de persones que no respecten les mesures contra la Covid-19 segueixen suposant un perill 
per a la salut pública en un moment en què torna a créixer la incidència del virus.

La incidència de la Covid-19 ha tornat a créixer en els darrers 
dies, tant a Sant Pere de Ribes com al conjunt del territori 
català, i per aquest motiu ciutadania i institucions han de 
seguir extremant el zel per revertir aquesta tendència negativa. 
En aquest sentit, l’ajuntament continua demanant precaució, 
responsabilitat i civisme a tota la població.

Així mateix, a més de lamentar els fets, des del consistori 
preocupa especialment el fenomen de les botellades que es 
dona de manera generalitzada com a forma d’oci cada vegada 
més socialitzada i vista amb normalitat pel jovent i demana la 
col·laboració de tots i totes per dissuadir-ne la seva celebració 
des de la responsabilitat personal i col·lectiva.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes
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CARTES A LA JUANi
“Benvolguda Juani, he volgut compartir amb vosaltres 
una crida que em sembla molt important i en canvi 
potser no se li dona la importància que pot tenir. Em 
refereixo a la donació de sang. El passat 14 de juny era 
el dia mundial de la donació de sang i tot i que en dates 
assenyalades la gent hi sol participar, cal recordar que la 
necessitat és de cada dia i que hem de ser solidaris. En 
el meu cas, faig aquest recordatori i al mateix temps tot 
un reconeixement i un agraïment a les persones donants. 
Gràcies a la seva solidària acció un familiar en situació 
crítica ha sobreviscut. No ens adonem prou i potser no 
ho agraïm prou. Moltes, moltes gràcies. Confio que ho 
pugueu compartir.”

(Carles, 20 de juny de 2021). 

Benvolgut Carles, 

Gràcies, gràcies per compartir una inquietud en què 
coincidim amb un gran agraïment. No se’n parla prou 
de la donació de sang, que potser sigui de les escasses 
activitats realment altruistes que hi ha en la nostra societat. 
Sense interessos ni negoci enmig, només tot per la vida. 
Una de les accions en què el fet de donar i de rebre 
atorguen a l’intercanvi anònim la joia de ser inauditament 
excepcional, en el millor sentit de la paraula. 

El cantant Pau Donés es va acomiadar del públic, tot just 
fa poc més d’un any, amb la cançó “Eso que tú me das”, un 
missatge d’agraïment que sembla quasi pensat per aquest 
cas i altres exemples similars. Entre els seus versos hi 
trobem tota una revelació: “todo lo que me das/ es lo que 
ahora necesito”. 

Sovint, qui rep no ho arriba a saber fins que desperta i qui 
dona, que ho sol fer de forma habitual, mai espera res a 
canvi. És, com deia, el més pur exemple d’altruisme. I per 
aquest motiu avui, més que respondre, faré d’aquest espai 
una mena d’Informació de Servei: 

Propera donació de sang al municipi: 

21 de juliol al Casal d’Avis de les Roquetes

I tant per a la cita com per a donar sang qualsevol dia de 
l’any en els diferents punts del país cal accedir al web 
donarsang.gencat.cat. 

A més, en el mateix web és possible veure (i valorar) 
altres donacions que salven vides i que són altres mostres 
de solidaritat incommensurable: cordó, llet, teixits i 
medul·la. Donacions que també són escasses i que tenen 
una incidència ingent a l’hora de salvar vides i permetre 
segones oportunitats. L’ocultació d’aquestes necessitats 
traspassa el límit d’una societat que tendeix a amagar les 
mancances i només lluir artificis. 

Cal tenir present, insisteixo, que a diferència de les 
donacions econòmiques en investigació, que supleixen 
el dèficit d’una Administració que no hi inverteix, en 
les donacions no econòmiques com aquestes, que per 
llei han de ser gratuïtes, l’acció és singularment l’única 
veritablement altruista que existeix. 

La Juani

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

laltaveu@laltaveu.com. 

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

Fins a la propera. 

Allò que em dones
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Agents de la Policia Local han 
detingut un jove de Vilanova i la 
Geltrú, de 27 anys, per la presumpta 
comissió dels delictes de violència de 
gènere, amenaces i tinença d’arma de 
foc simulada, aquest dissabte, 3 de 
juliol, a Ribes. Segons les primeres 
informacions, l’home hauria saltat 
pels patis adjacents a la casa de 
l’exparella, de 19 anys, i l’hauria 
amenaçat a ella i a la seva família, tot 
exhibint una arma a les mans que els 
amenaçats desconeixien si era o no de 
foc real. 

La noia ha hagut de ser tractada a 
l’Hospital Sant Camil per un quadre 
d’angoixa i ansietat, després de ser 
atesa pels serveis sanitaris del SEM.

Dues patrulles de la Policia Local 
s’han presentat als llocs dels fets 
després de rebre, cap a dos quarts de 

LA POLICIA LOCAL DETÉ UN HOME PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE, 
AMENACES I TINENÇA D’ARMA DE FOC SIMULADA
La víctima, una noia de 19 anys, és atesa a l’Hospital Sant Camil per un quadre d’angoixa i ansietat.

nou del vespre, un avís telefònic del 
pare de la noia. Els agents han observat 
un jove que en veure’ls ha accelerat 
el pas amb intenció de sortir corrents 
i abandonar el lloc. Alhora, un veí i 
testimoni dels fets l’ha assenyalat, 
el que ha permès interceptar-lo, 
localitzant l’arma guardada a l’interior 
d’una bossa tipus bandolera que duia 
penjada. Tot seguit, s’ha comprovat 
que l’arma esta detonadora, però que 
el segon cartutx que duia el carregador 
era real, la qual cosa hauria provocat 
lesions a les mans de l’agressor en cas 
d’haver-la disparat.    

El jove detingut té antecedents per 
detencions anteriors, ingressos a presó 
i ordres d’allunyament per delictes de 
lesions, amenaces i tinença d’armes.

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes



10                                    L’Altaveu nº 167 any 2021 

Per Bàrbara Scuderi

El Never Alone dona 
resposta als reptes que 
planteja l’envelliment de 
les persones

L’Altaveu.- Què és Never Alone, de forma pràctica 
i directa? 

Noelia Jordano.- Never Alone és un servei 
i una plataforma digital que permet un 
acompanyament en xarxa a les persones 
grans, amb dependència o sense, i també 
un suport a les famílies i a les institucions 
socials i de salut per una millor atenció i 
seguiment. 

L’A.- Com funciona? 

NJ.- De forma directa consisteix en una aplicació (i web) 
a través de la qual les persones beneficiàries tenen accés 
directe a la xarxa d’acompanyament que hi ha darrere, és a 
dir, que tant els serveis de salut (hospitalari o de capçalera) 
i els d’atenció domiciliària o serveis socials 
estan al seu abast en un mateix dispositiu, 
la qual cosa permet una major atenció, 
acompanyament i els facilita l’autonomia. 

L’A.- Algun exemple de les aplicacions?

NJ.-És clar! L›aplicació és ben senzilla. 
Hi ha tres serveis. Primer té una agenda, que de forma 

Noelia Jordano és educadora social i treballa actualment 
en el projecte Never Alone de la Fundació Ave Maria 
a Ribes. El Never Alone dona resposta als reptes que 
planteja l’envelliment de les persones amb un treball en 
xarxa en què hi participen les entitats socials El Redòs, 
Ullasar, els Amics de la Gent Gran, la Creu Roja, el Casal 
de Gent Gran de Ribes i de Les Roquetes, l’hospital 
de Sant Camil, el Cinema de Ribes, les biblioteques 
municipals, les farmàcies del municipi, l’Entitat Tutelar 
del Garraf, l’Associació Dret a Morir Dignament, i els 
CAP de Ribes i de Les Roquetes, junt amb els Serveis 
Socials de l’Ajuntament. La Noelia és educadora social de 
professió –i per vocació–  i és la persona que ha coordinat 
la xarxa d’entitats, institucions i persones beneficiàries 
de la primera fase o prova pilot de la implantació del 
programa a Ribes. Una acció que combina l’ús de les 
tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per 
a una millora de la qualitat de vida i que forma part del 
conveni entre l’Ajuntament i la Fundació Ave Maria en el 
marc del desenvolupament d’un envelliment actiu i una 
vida saludable per a les persones al municipi, a més de 
la creació del centre tecnològic de l’Institut de Robòtica 
de la Fundació que s’instal·larà a Ribes per aplegar els 
projectes d’acompanyament a la dependència. 

coordinada permet portar el calendari i recordatori de 
visites mèdiques, proves i també els serveis d›atenció 

domiciliària, activitats socials o 
esdeveniments que la persona hi vulgui 
afegir. En segon lloc hi ha un apartat 
d›activitats, que és personalitzat, per tant la 
persona escull quina informació vol que li 
arribi segons els seus interessos i li permet 
el contacte directe amb la institució o entitat 

que proposa l›activitat. I finalment hi ha un tercer apartat 
de seguiment amb enquestes periòdiques sobre l›estat de 
la persona o la seva satisfacció amb els serveis i activitats 
que permeten detectar si hi ha algun canvi que impliqui la 
intervenció directa. M’explico? En definitiva és una eina 
dacompanyament i de suport personalitzat. 

L’A.- Però a banda de l’aplicació, el programa va més 
enllà. Quin altre seguiment s’hi aporta? 

NJ.-El programa complet són dues fases 
i cada una d’elles té diferents aplicacions 
segons la persona que ho sol·liciti. A 
banda de l’aplicació digital, que es pot 
descarregar en el mòbil o els facilitem una 

tauleta, el programa es completa amb la ubicació de sensors 

Una conversa amb...

Noelia Jordano sobre el projecte Never Alone

Consisteix en una aplicació 
per la qual les persones 
accedeixen a la xarxa 
d’acompanyament
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en el domicili (de temperatura o lluminositat) que per a 
persones soles i amb dependència permeten una informació 
complementària de canvis de comportament 
que es recullen tant per a una alerta 
d’intervenció com per al recull d’informació 
que s’està realitzant per donar resposta a 
través d’un mecanisme d’intel·ligència 
artificial. En conjunt és un projecte ambiciós 
que vol procurar el màxim de qualitat de 
vida a les persones. 

L’A.- Després de dos mesos d’engegar la prova pilot, 
com explicaries què significa el Never Alone? 

NJ.-Sincerament crec que és una experiència gratificant i 
potser just en aquest moment encara s’ha mostrat amb una 
repercussió molt més alta. Pensa que l’acompanyament 
ha arribat després d’un aïllament que ha deixat una greu 
empremta. Vull dir que ara s’ha vist més necessari que 
mai. La gratitud és general en totes les persones usuàries 
i la seva valoració també està incidint en 
millores. 

L’A.- Per exemple? 

NJ.-Mira, ens van començar a demanar, 

que l’aplicació pogués permetre també el contacte entre 
elles. De moment hem facilitat socialitzar les propostes, 

però per a la segona fase s’ha proposat que 
aquesta possibilitat existeixi, que puguin 
comunicar-se i fer xarxa entre elles, en 
forma de missatgeria o videotrucada, per 
exemple. 

L’A.- L’anomenada bretxa digital és 
un obstacle? 

NJ.-Gens! A banda que us sorprendríeu! La Dolors, per 
exemple, amb 89 anys és tota una experta en cultura 
digital! A més, l’aplicació és ben senzilla i tot i que el 
procediment d’implantació compta amb una formació, la 
veritat és que són gent molt oberta i experta! Si han tingut 
algun neguit previ, de seguida amb el dispositiu a la mà, 
tots els dubtes s’han esvaït. 

L’A.- Com ha estat el procediment per formar part 
del projecte? 

NJ.-Bé, primer t’he de dir que es 
continua ampliant el nombre de persones 
beneficiàries i també que fins ara la situació 
pandèmica i les restriccions també ens 

Noelia Jordano sobre el projecte Never Alone

Antoni Reverter de la Fundació Ave Maria, l’alcaldessa 
Abigail Garrido i la regidora Paqui Carrasquilla, durant 
la presentació del projecte el passat mes de març.

La Dolors, amb 89 anys, que és tota una experta en 
cultura digital, gaudint de la darrera edició dels Indians 
a Ribes. 

La ubicació de sensors 
en el domicili permet una 
informació complementària 

Es continua ampliant 
el nombre de persones 
beneficiàries i aviat 
arribarà la segona fase
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han afectat. El procediment, però, ha estat 
primer fer una convocatòria (que va ser 
en trobada individual) per explicar en què 
consisteix el Never Alone. Si la persona 
ha volgut participar després de rebre la 
informació, aleshores es fa una entrevista 
personal més en profunditat, per conèixer 
les seves necessitats, inquietuds, vulnerabilitat i situació 
familiar i particular, de manera que ja s’estableix un perfil 
dins l’aplicació que està personalitzat als seus serveis i les 
activitats de les quals vol informar-se. Després, segons la 
seva situació o desig se’ls ha facilitat una tauleta o bé s’han 
instal·lat l’aplicació al seu telèfon mòbil i se’ls fa una 
petita formació. A banda, les persones amb què participen 
de la instal·lació dels sensors segueixen un procediment 
semblant, el principal és la seva voluntat i una atenció 
personalitzada. 

L’A.- Entre els beneficis del Never Alone s’ha 
esmentat que és una proposta tecnològica per millorar 
l’autonomia i atenció a les persones que precisin suport 
de llarga durada a l’entorn comunitari, com es concreta 
aquesta definició? 

NJ.-Es concreta en la repercussió positiva en l’àmbit 
comunitari. Pensa que tractem amb persones que viuen soles 

i que malgrat que compten amb familiars potser aquests 
viuen fora del municipi i es tracta d’un acompanyament 
integral a mida. És a dir que cada persona fixa el seu 
perfil en funció de les seves necessitats i autonomia. I 
la comunitat hi juga un paper important. Fixa’t que són 
diverses les entitats, col·lectius i institucions implicades, 
des del Redós i els casals d’avis fins a l’Hospital de Sant 
Camil o el Cinema Ribes i les biblioteques. Com veus la 
implicació és comunitària i el benefici també és personal 
i comunitari a la vegada. A més, també és una eina per als 
equips de salut o de treball social que en persones amb 
Dependència o cronicitat els facilita una intervenció més 
ràpida i directa amb el suport de l’entorn.

L’A.- En el teu cas, a primera línia d’aquesta primera 
fase, què t’ha cridat més l’atenció i quina ha estat la 
reacció majoritària que has rebut de les persones 
participants? 

NJ.-Ai! Sobretot destacaria la gratitud 
que han mostrat. En molts casos només 
una trucada de seguiment la responen amb 
un agraïment infinit i això és ja tota una 
satisfacció. Veuen que rere una proposta 
amb una eina tecnològica hi ha l’escalf 
d’una xarxa social i persones que les 

L’Ángeles, beneficiària del Never Alone, amb la tauleta a 
les mans, mentre posa en pràctica l’aplicació.

Noelia Jordano amb l’Ángeles, una de les participants a 
l’estudi atenent les explicacions de l’aplicació. 

Rere una proposta amb una 
eina tecnològica hi ha l’escalf 
d’una xarxa social i persones 
que les acompanyen
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acompanyen i les emocions són recíproques. I si vols, a 
algunes persones els ha sorprès la seva coneixença digital 
i sobretot la seva predisposició d’aprendre, que a mi em 
sembla naturalment un dels seus valors que cal destacar 
perquè moltes persones tenen un prejudici diferent. 
Alguna vegada m’han dit “no sabré fer-ho” i de seguida 
han descobert que saben més d’allò que pensen que saben! 

L’A.- Vindrà una segona fase, oi? 

NJ.-Sí. Està prevista una segona fase del projecte que 
incorpora tota la domòtica a les llars i amplia el nombre 
de persones beneficiàries o usuàries. És el següent pas del 
conveni entre la Fundació Ave Maria i l’Ajuntament. 

L’A.- Per finalitzar, com valores aquest primer camí 
del recorregut? 

NJ.-Emocionant. Crec que el primer pas ha tingut una 
acollida positiva, perquè no només és una utilitat o una 
eina per facilitar l’autonomia i l’acompanyament, sinó que 

Noelia Jordano amb l’Àngeles, la Loli, l’Àngeles i la 
Lucia, durant una formació al Casal d’Avis de Ribes. 

Antoni Reverter, de la Fundació Ave Maria, durant la 
presentació de la implantació del Never Alone a Ribes. 

L’alcaldessa, Abigail Garrido, durant la presentació, fent 
prevaldre els serveis a les persones grans i el projecte 
d’envelliment actiu i vida saludable.  

la xarxa comunitària que l’envolta emprèn un camí també 
de gran importància per al conjunt de la població.
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L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido; la 
regidora d’Educació, Paqui Carrasquilla, i el regidor de 
Formació Professional i d’Oficis, Josep Maria Llopart, 
han lliurat els diplomes de la primera convocatòria dels 
Premis Postobligatoris de Sant Pere de Ribes en un acte 
celebrat aquest dimecres, 30 de juny, al Centre Cívic 
L’Espai. L’Ajuntament atorga aquests premis a treballs 
de recerca elaborats per estudiants dels cicles de grau mig 
i superior i de Batxillerat i en reconeixement a la millor 
nota d’estudiants dels Programes de Formació i Inserció 
dels instituts Montgròs, Can Puig i Alexandre Galí. Sant 
Pere de Ribes té quatre instituts, tres dels quals ofereixen 
formació en estudis postobligatoris.

El primer premi de la categoria de Batxillerat ha estat per 
al treball L’aposta de SEAT i l’existència d’un nou futur 
a l’automoció, elaborat pels estudiants de l’Alexandre 
Galí Marc Sabrià Penya i Alejandro Tortolero. El premi 
estava dotat amb 300€ més 1.000€ d’ajut a la matrícula 
universitària. El segon i tercer guanyadors, amb premis de 
200€ i 100€, han estat, respectivament, els treballs sobre 
l’ampliació i reforma arquitectònica de l’Institut Can 
Puig, a càrrec de l’estudiant d’aquest mateix centre Diego 
Linger, i la nidificació de les tortugues Caretta Caretta 
a Catalunya, de l’estudiant de l’Institut Montgròs Jan 
Bredemeyer.

Treballs sobre l’educació emocional a primària i l’oci 
nocturn alternatiu

En la categoria de cicles de grau superior, ha guanyat 
el primer premi, dotat amb 300€, el treball L’educació 
emocional a les aules de primària, de les estudiants del 
grau de tècnic d’integració social Judith Ros, Rosalía 
Llenas i Maria del Mar García. El segon i tercer premis, 
amb 200€ i 100€, han estat, respectivament, per als treballs 
sobre l’oci nocturn alternatiu i la proposta Alternights, 
d’un grup d’estudiants del grau d’animació sociocultural 
i turística, i sobre el gènere i la seva diversitat, d’un grup 
d’integració social. Els tres premis guanyadors d’aquesta 

ALUMNES DELS INSTITUTS MONTGRÒS, CAN PUIG I ALEXANDRE GALÍ REBEN 
ELS DIPLOMES DELS PRIMERS PREMIS POSTOBLIGATORIS DEL MUNICIPI
Els premis s’atorguen a estudiants dels tres centres de secundària de Sant Pere de Ribes que imparteixen 
PFI, cicles de grau mig i superior i Batxillerat.

categoria corresponen a treballs elaborats a l’Institut 
Alexandre Galí. 

El primer premi de la categoria de grau mig, dotat amb 
300€, ha estat per al treball Ajupar casal d’aprenentatge, 
del grup d’estudiants del cicle d’atenció a persones en 
situació de dependència Paula Prades, Júlia Puigròs, 
Rubén Pérez i Ainhoa Nicole Piñero. En segon lloc, amb 
200€, ha quedat un treball sobre el SAD de les Roquetes 
elaborat per un grup d’estudiants del mateix cicle. Tots dos 
treballs corresponen a l’Institut Alexandre Galí.

Pel que fa a la categoria de Programes de Formació i 
Inserció, el premi a millor nota de cuina ha estat per a 
Nadia Román. En canvi, el premi a millor nota de comerç 
ha quedat desert.  

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha creat els Premis 
Postobligatoris amb la voluntat de fomentar entre 
l’alumnat la qualitat en l’elaboració dels treballs, projectes 
i mòduls de síntesi en els nivells educatius de Formació 
Professional i en els treballs de recerca de Batxillerat dels 
instituts del municipi. També es busca promoure l’esperit 
crític i d’anàlisi del jovent respecte del món on viuen, 
posant un especial èmfasi en les dimensions econòmica, 
social i ambiental del desenvolupament sostenible. 

Departament de Premsa
Ajuntament Sant Pere de Ribes.
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Sílvia Boquer i Pubill
Josep Miret i Mestre

Carrer d’Ermengardis (les Roquetes)
El carrer d’Ermengardis és paral•lel al carrer de 
l’Agricultura o passeig de la Fita (on s’acaba el terme 
i comença el de Vilanova i la Geltrú) i va a morir al 
carrer de Jacinto Benavente.

Aquest mes ens ha semblat que podia ser interessant 
parlar d’una dona de fa mil anys que era filla del 
comte Borrell, casada amb un vescomte i que en 
quedar viuda va poder fer i desfer com el seu difunt 
marit. Ermengardis, o millor Ermengarda (aprox. 
980-1030), es va casar amb el vescomte Geribert de 
Barcelona (mort cap a l’any 1020), un home “bel•licós 
i poc sumís”, segons l’historiador local Pere Puig i 
Roig. Consta que varen tenir almenys quatre fills: 
Ramon, Mir Geribert, Folc i Guisla de Sant Martí.

Quan es va casar Ermengarda va anar a viure a una 
casa de Sant Pau del Camp, actualment dins de la 
ciutat de Barcelona, però que en aquells moments es 
trobava a uns quilòmetres de la ciutat. El vescomte 
Geribert tingué els castells de Subirats i d’Olèrdola, 
entre altres possessions. El terme del castell 
d’Olèrdola en aquells moments arribava fins al mar i 
incloïa el terme de Ribes.

La senyoria del castell de Ribes era del bisbe de 
Barcelona. Geribert hi tenia alguns drets, però no 
reconeixia els del bisbe. El bisbe de Barcelona es 
va queixar al Papa Silvestre II i aquest va amenaçar 
a Geribert d’excomunicar-lo en una carta si no es 
presentava a Roma a donar explicacions.

La feina d’Ermengarda va ser la de desfer tots els 
embolics que va fer el seu difunt marit. Era una dona 
pietosa, segons els seus biògrafs, que a l’enviudar 
es va retirar a la seva casa de Sant Pau del Camp, 
on segons consta al seu testament anava cuidada 
per dues esclaves musulmanes, i va arribar a un 
acord amb el bisbat.

A la mort d’Ermengarda la va succeir el seu fill Mir 
Geribert, anomenat “Príncep d’Olèrdola”, que va fer 
encara més barrabassades que el seu pare. Si un 
dia aneu a visitar les ruïnes d’Olèrdola us explicaran 
totes les seves aventures.

No s’ha conservat cap dibuix d’Ermengarda de 
Barcelona. A la imatge, una dona noble filant davant 
de casa seva.
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Ja veieu que no el deixa gaire bé. Els trobadors feien 
poesia amorosa o cavalleresca que acompanyaven 
amb música, utilitzant diversos instruments, sobretot 
el llaüt, el pandero i la flauta de tres forats. Però som 
en temps medievals, no s’havia inventat encara la 
impremta i tots els llibres i poesies de l’època s’havien 
de memoritzar o copiar manualment. Així ens trobem 
que algunes obres s’han perdut perquè ningú les va 
copiar. És el que va passar amb les poesies d’en 
Guillem de Ribes. 

El carrer de Guillem de Ribes és paral•lel als carrers 
del Carç i de Pep Ventura i va del passeig de 
Circumval•lació a la carretera de Sitges. Es tracta 
d’un carrer dedicat a un senyor feudal del castell de 
Ribes. Sembla que va néixer cap a  1140 i encara el 
trobem signant una escriptura l’any 1215.

Guillem de Ribes va ser senyor feudal de Ribes degut 
a la mort del seu germà. Cap a 1183 hi va haver 
guerra de Gombau de Miralpeix, Ponç i Guillem 
de Ribes contra Berenguer de Castellet i Aimeric 
d’Espiells, que assaltaren el castell de Miralpeix 
i el van destruir. Després va venir un plet perquè 
els senyors de Ribes (Guillem i el seu nebot Ponç) 
molestaven els veïns de la quadra de Vilarrúbia o 
Vilaroja, situada a la zona de les Torres i del Clot.

Per altra banda, l’historiador fra Josep Mª Coll 
creu que Guillem de Ribes era un trobador de la 
cort del rei Alfons II el Cast, que escrivia els seus 
versos en occità, en aquells moments la llengua més 
utilitzada pels joglars i trobadors. Ho diu el trobador 
Pèire d’Alvèrnha, que el va satiritzar junt amb altres 
trobadors catalans i occitans en uns versos. 

        En Guillems de Ribas lo quins,
        qu’es malvatz defors e dedins,
        e ditz totz sos vers raucamen,
        per que es avols sos retins,
        c’atretan se’n fari’us chins;
        e l’uoil semblan de vout d’argen.

        I en Guillem de Ribas, el cinquè, 
        que és malvat per fora i per dins, 
         i diu tots els seus versos amb veu rogallosa,
        perquè el seu lament és tan dolent
        com el que fan els gossos
        i els seus ulls semblen d’estàtua d’argent.

Joglars tocant els llaüt i cantant en un llibre de les 
Cantigues d’Alfons X el Savi, del segle XIII.

Carrer de Guillem I de Ribes (Ribes)



·
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Des del col·lectiu LGBTIQ+ El punt R hem realitzat 
varies activitats per reivindicar i celebrar la data 
del 28 de juny, dia internacional de l’alliberament i 
l’orgull LGBTIQ+, amb el lema PROU AGRESSIONS 
LGBTI-FÒBIQUES.

Després d’un any de pandèmia, hem tornat al carrer 
per reivindicar el drets del col·lectiu LGBTIQ+. Ha 
estat un any convuls, en què han augmentat les 
agressions LGBTI-fòbiques, on reclamem una llei 
TRANS integral, en què hem de continuar lluitant 
contra els discursos d’extrema dreta que ens volen 
callades i reprimides, en què continuem treballant 
per tenir espais segurs i lliures d’agressions.

Per tot això i molt més, hem tornat al carrer i quina 
millor manera de fer-ho que amb els següents actes:

Els actes és van realitzar el dissabte 26 de juny, dins 
de la programació de les Barraques de Ribes.

A les 10:30, al Centre Cultural El Local, vam comptar 
amb la presentació del llibre “LGTBI claus bàsiques” 
a càrrec de,  Cristian carrer i Miriam Ojeda.

Posteriorment, a les 12:30, vam dur a terme una 
concentració i lectura de manifest conjunt a la placeta 
ubicada davant de la Masia de Can Puig. 

Diumenge 27 vam donar suport a una concentració 

PROU AGRESSIONS LGBTI-FÒBIQUES
contra les agressions LGTBI-FÒBIQUES a la Vinya 
d’en Petaca de Roquetes, organizada per l’Entitat 
espai Jove de Roquetes que va comptar amb mès 
d’una trentena d’assistents. 

Durant el mes de juny hem estat realitzant diverses 
activitats, una d’elles ha estat pintar 2 bancs amb els 
colors de la bandera LGBTI, tant a la plaça Maria 
Mercè Marçal de Ribes, com al Parc Pompeu Fabra 
de les Roquetes, amb la col·laboració de les escoles 
La Riera de Ribes i Les Roquetes conjuntament amb 
el suport de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

També hem dut a terme la campanya “Comerços amb 
Orgull” amb la finalitat de donar visibilitat i conèixer 
que els comerços del nostre municipi donen suport 
als drets LGBTIQ+ i que són espais segurs per a les 
persones que formen part d’aquest col·lectiu.

Entenem que els comerços són molt més que un 
punt d’interacció econòmica. Creiem que són un 
espai important de trobada, de proximitat, de valors, 
de tracte directe amb la ciutadania i de convivència 
diària.

Per tot això agraïm el suport de les associacions, grups 
de comerciants i establiments independents que s’han 
sumat per fer d’aquesta campanya tot un èxit.

Mès de 300 comerços s’han Suma’t a la campanya. 



·
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Sempre és el mateix?
Sempre m’ha fascinat en Josep Maria Espinàs. 

Al marge dels seus inicis com un dels “Setze jutges” i dels seus 
llibres, van ser las seves columnes diàries a l’Avui les que em van 
atrapar, en els temps llunyans en què jo estudiava periodisme. 

No fa massa, rellegint una antologia dels seus articles, publicats 
durant més de 36 anys, vaig ensopegar-me amb un on parlava de la 
importància de quedar-se quiet per observar. 

Havent acceptat l’encàrrec d’escriure sobre els carrers de Barcelona, 
s’hi passejava per algun d’ells sense treure-hi el suc. Va ser quan 
va tenir la idea de quedar-se palplantat en un xamfrà quan va poder 
copsar l’autèntic moviment del carrer. El petit univers de relacions 
i de rituals, l’anar i venir de persones tan diverses i característiques. 
Mai no ho hauria descobert si no s’hagués aturat.

La seva teoria era que el nostre moviment anul·la o deforma el 
moviment de les coses.

Aquesta lectura em va fer pensar en un dels meus escriptors preferits, 
en Paul Auster.  

A aquest autor li agrada farcir els seus relats amb altres de més petits. 
Uns minúsculs illots dins de la seva narrativa que, encara que sembli 
que no tenen res a veure amb la història formal que ens explica, 
acaben relligant i enfortint el resultat final del seu llibre i que, un cop 
han complert la seva missió, mantes vegades perviuen, independents 
i per sempre, en el record del lector. Com a mínim en el meu.

En el guió cinematogràfic “Smoke”, que va escriure l’any 1995, hi 
ha, entre d’altres, un d’aquests relats incrustats on explica l’afecció 
que té un estanquer de Brooklyn de fotografiar cada dia, a les vuit en 
punt i des de l’altra vorera del carrer, el xamfrà on s’hi està la seva 
botiga. 

Un amic seu, i protagonista de la història general, contemplant 
estorat un munt d’àlbums amb les fotografies, li demana el perquè 
de tanta repetició: quatre mil fotografies fetes en els darrers onze 
anys i sempre la mateixa imatge? L’estanquer li fa veure el seu error: 
totes són iguals però cadascuna és diferent a totes les altres. Matins 
amb sol i matins foscos, llum d’estiu i llum de tardor, dies feiners i 
caps de setmana, gent amb abrics i paraigües i gent amb samarretes 
i pantalons curts...

Tot un món viu i canviant que fa la seva, davant de la càmera en el 
cas de l’Auster o davant dels ulls d’un Espinàs immòbil.

Qui més qui menys, en algun moment, ens hem queixat de la 
rutina de les nostres vides, o si més no, de la repetició dels rituals: 
desplaçament, feina, desplaçament, aula, desplaçament, comprar, 
desplaçament, cuinar, menjar, dormir...

P.D. Potser si canviem el lloc des d’on el nostre ull mira les persones, 
les coses i els moviments que ens envolten, podrem comprovar com 
són de canviants malgrat que ens sembli que sempre són el mateix.

Que cap dia sembli igual a l’anterior! Cal posar-hi una mica 
d’imaginació.
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