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LA LLEGENDA DE SANT EUDALD
Va fer ressuscitar un nen a la ciutat de Tolosa
Joan Arimany i Juvanteny recull en el seu web La Devocioteca la llegenda que 
s’atribueix a sant Eudald i l’arribada de les seves restes a Ripoll. Aquest és un 
resum del seu relat.
La més acceptada de les teories és la que va recollir Ramon Bonet. Sant Eudald 
hauria nascut el 535 a Llombardia. Quan tenia dinou anys i durant una cacera, 
va perdre’s i el savi Pancraci va trobar-lo i el va convertir al cristianisme. 
Aleshores va viure durant anys a Catalunya al costat del seu mestre. Amb 
38 anys va ressuscitar un nen a Tolosa. Després d’una temporada a Roma i a 
Catalunya va arribar a Ax-les-Thermes, on els gots van obligar-lo a renegar 
de la seva fe a base de fuetades, i de ser introduït a una bota plena de claus. 
Va morir finalment d’un cop d’espasa al cor, amb 46 anys, l’11 de maig del 
581. Quan es va cristianitzar el sud de França, les restes de Sant Eudald es van 
portar a Sant Vicenç d’Ax.
Quatre segles més tard uns monjos ripollesos van arribar a la vila provinents 
d’Ax, d’on van endur-se les restes de Sant Eudald, a fi de dotar de contingut 
amb relíquies sagrades el Monestir. Van ser rebuts en processó, un 6 de 
novembre, data en la qual se celebrava antigament la diada de “Sant Eudald 
petit”.
Hi ha versions que expliquen que aquests monjos en realitat van transgredir 
el vuitè manament. Tomàs Raguer va explicar que possiblement van anar-
hi a robar les relíquies i que en el seu retorn al nostre municipi, van fer un 
trajecte on van afavorir que brollessin diferents 
fonts seques, entre altres miracles i prodigis. La 
de Sant Hou de Montgrony, és el forat des d’on 
una altra llegenda afirma que sortia el comte 
Arnau de l’infern per anar a relacionar-se amb 
les abadesses santjoanines.
El 1004 Sant Eudald va ser nomenat patró de 
Ripoll en salvar -presumptament- la vila d’una 
gran sequera, després d’una processó. Sis se-
gles i mig més tard, les restes van ser diposi-
tades en l’urna de plata en la qual es troben 
actualment, decorada amb relleus referents a 
la seva vida. És a la capella de Sant Eudald, que 
es troba a la dreta de l’entrada del monestir, 
aquesta capella va ser construïda entre 1892 i 
1893 i dissenyada per Francesc Rogent.

Tota la informació d’activitats 
a Ripoll

Subscriu-t’hi des del web 
www.ripoll.cat

Des de fa pocs dies a la web de l’Ajun-
tament podeu trobar una nova secció 
anomenada “Efemèrides” on podreu 
llegir anècdotes o notícies d’allò que 
va passar a Ripoll fa anys, tot a par-
tir de retalls de diaris, full parroquial, 
revistes, butlletins, etc. tot extret de 
diverses hemeroteques. Tot just s’ha 

iniciat aquest mes d’abril, i esperem 
poder penjar un nou tema aproxi-
madament cada setmana. Aques-
ta secció està a l’apartat anomenat 
“accés directe a...”, també la po-
deu trobar directament a la següent 
adreça: http://www.ripoll.cat/ajun-
tament9_8.php.

QUè vA pASSAR A RipoLL?
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Salutació de l’alcalde

Prop de complir el primer any 
d’aquesta renovada legislatura, 
toca fer un primer balanç:  com en 
els anys anteriors s’han garantit 
els serveis bàsics, seguretat ciu-
tadana, administració, neteja vià-
ria…, i no escatimarem esforços, 
ni recursos destinats a polítiques 
de benestar i família, a la preven-
ció social, i a l’atenció dels més 
desfavorits.
Ens vàrem comprometre a ges-
tionar els recursos amb prudèn-
cia, seriositat, solvència, estalvi i 
austeritat, sense apujar impostos, 
destinant les despeses de l’Ajun-
tament al servei del vilatà, i el re-
sultat d’aquesta gestió ha suposat 
una reducció de l’endeutament 
en 6,5 milions d’euros, un 47 per 
cent menys, i mercès a aquesta 
reducció del deute a l’any 2015 
s’han pogut realitzar importants 
actuacions, com la nova entrada 
i aparcament del cementiri mu-
nicipal, la restauració de l’Església 
de Sant Pere, la construcció d’un 
nou vas a la piscina municipal per 

a infants i persones amb mobili-
tat reduïda, l’enderroc del edificis 
en runes del carrer Trinitat i car-
rer Pirineus, la implantació de tres 
centres de calderes de biomassa 
a la piscina municipal, a l’esco-
la Maragall, a les escoles Tomàs 
Raguer i Ramon Surinyach, i la 
posta en funcionament d’un nou 
ascensor a l’escola Joan Maragall, 
actuacions pagades amb recursos 
propis, sense necessitat de finan-
çament extern. 
Continuem centrant tots els es-
forços en aconseguir el màxim de 
recursos, i la màxima eficàcia de 
les polítiques adreçades al desen-
volupament de l’ocupació, per tal 
de reduir el nombre d’aturats, i 
fer de Ripoll un referent per acollir 
empreses i iniciatives. Volem con-
tinuar treballant intensament en 
construir un poble on viure-hi bé 
i treballar-hi bé. Tenim al davant 
el projecte urbanístic  més impor-
tat i engrescador del propers anys, 
la urbanització del sector del Pla, 
l’antiga Preparación Textil, zona 
que ha d’esdevenir un pol d’acti-
vitats i atracció ciutadana; apro-
fitem aquestes línies per refermar 
el nostre compromís en promoure 
un procés de participació ciuta-
dana per tal de definir el desen-
volupament de l’àrea d’esbarjo 
d’aquest sector.

Dia a dia també continuem avan-
çant per fer possible el gran rep-
te, que la nostra Portalada sigui 
declarada patrimoni mundial de 
la Unesco; amb l’exposició pro-
mocional visitant llocs d’arreu de 
Catalunya i sumant simpaties i 
adhesions; i incrementant l’aflu-
ència de turisme cap a la nostra 
vila i comarca.
D’aquí a pocs dies celebrarem el 
50è. aniversari de la Festa Na-
cional de la Llana i Casament a 
Pagès, el nostre reconeixement 
i agraïment a totes les persones 
que amb el seu esforç i coopera-
ció, han fet possible  la celebració 
d’aquesta tradicional festa de for-
ma continuada durant el decurs 
de tots aquests anys.
Ens queda desitjar-nos a totes i 
a tots una esplèndida, i esperem 
que poc mullada Festa Major de 
Sant Eudald, que la gaudiu al mà-
xim amb la família i amics, i que 
també visquem amb intensitat el 
50è. aniversari de la tradicional 
Festa Nacional de la Llana i Casa-
ment a Pagès.  
Visca Sant Eudald !!!, Visca Ripoll, 
Bressol de Catalunya !!!.

Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll

Maig de 2016
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EL CAMpUS TECHSUMMER ARRiBA A LA 3a EDiCiÓ
Adreçat a joves des de 8 fins a 16 anys

Donada la bona acollida que va tenir aquesta activitat en 
les dues edicions passades, enguany aquesta iniciativa 
tindrà lloc altra vegada a Ripoll. El Campus TECHSUMMER 
2016, l’organitzen l’escola Vedruna de Ripoll i la 
Fundació Eduard Soler, i compta amb la col·laboració de 
l’Associació Fem Talent, la UVIC-UCC i l’Ajuntament de 
Ripoll. 
Aquesta és una activitat que vol despertar la vocació 
científico-tecnològica en els joves i ho vol fer a través 
del treball en equip. Es tracta d’un campus de robòtica, 
anglès i food-lab, i donat que s’organitza com a 
alternativa de campus d’estiu, també hi ha lloc per a 
activitats lúdiques, culturals i esportives. 
Els nois i noies que hi participen construeixen robots, la 
qual cosa no sols incentiva la seva vocació científica sinó 
que també la seva creativitat i a més és una activitat 
divertida. Tot plegat es fa utilitzant l’anglès com a llengua 
vehicular.

El campus Techsummer està adreçat a nens i nenes de 8 
a 12 anys (Cicle mitjà i superior de Primària) i nois i noies 
de 12 a 16 (ESO).

Aquest any les dates previstes són:

Del 26 de juny al 2 de juliol: Alumnes de 8 a 12 anys. 
Del 3 de juliol al 9 de juliol: Alumnes de 13 a 16 anys. 
Per a més informació podeu consultar a:
 https://ripolltechsummer.wordpress.com/

L’Ajuntament de Ripoll ha endegat un projecte sota el 
nom “UN LoCAL: UN NEGoCi” amb la finalitat de millorar 
l’atractiu i la dinamització comercial del centre, contri-
buint així, a la reactivació econòmica del municipi.
El projecte consisteix en fer servir els aparadors de locals 
sense activitat per donar a conèixer espais disponibles i 
l’activitat dels diferents comerciants de Ripoll.
Amb aquest projecte els propietaris dels locals buits po-
dran revitalitzar els espais que tenen immobilitzats, els 
donen vida, en milloren la imatge i així augmenten les 
possibilitats que el local entri al mercat del lloguer o de 
venda, i se’ls posa al mercat.
Als locals s’hi podrà veure un missatge clar que el local és 
per llogar o per vendre, i mentrestant, estaran arreglats, 
il·luminats i nets, induint a que la gent s’acosti a veure 
els aparadors, i es desperti interès per llogar el local, en 
definitiva, obrir un nou comerç.
La cessió dels locals es regularà en virtut d’un conveni 
regulador de les condicions entre les parts, a l’igual que 
la cessió del local al comerciant interessat, que fixarà les 
condicions de cada cessió tenint en compte l’estat del 
local per determinar si es fixa un temps mínim de cessió. 
Els propietaris dels locals buits cedeixen el local a l’Ajun-
tament amb el compromís que, tan bon punt el lloguin o 
el venguin, es deixarà lliure. 

L’Ajuntament, a través 
de l’Àrea de Projecció 
Econòmica i amb col·la-
boració amb la Unió de 
Botiguers, i els Agents 
de la Propietat Immobi-
liària s’encarregaran de:
- Condicionar el local 

seguint una matei-
xa imatge i disseny, 
a més a més de la 
posada en funcio-
nament del serveis, la neteja inicial, els subministra-
ments, actuant en tot moment com a mediadors.

- Dinamitzar el centre de la ciutat, el barri vell, i fer més 
agradable l’entorn del centre, fet valorat positivament 
pels veïns, pels comerciants de la zona, per la gent que 
hi passeja i per la ciutat en general

Els propietaris de locals del centre que estiguin tancats, 
podran sol·licitar la inclusió del local en el projecte a 
l’Àrea de Projecció Econòmica, i en funció de la consig-
nació pressupostària anual, estudiarà la situació i l’estat 
de cada local per determinar si és susceptible d’entrar 
en la campanya endegada (es valorarà estat i ubicació 
del local).

CAMpANYA “UN LoCAL, UN NEGoCi”
Donarà nova vida als aparadors de negocis inactius
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per a Famílies i persones:
- Bonificació del 10% de la quota íntegra del IBI de l’ha-

bitatge habitual, pels titulars de família nombrosa o 
monoparental. Aquest percentatge del 10% s’incre-
mentarà en un 5% per cada membre addicional a la 
condició de família nombrosa.

- Bonificació del 20 al 60% de la quota de la plusvàlua 
per causa de mort, a favor dels descendents, còn-
juges sempre que el bé transmès hagués constituït 
l’habitatge habitual.

- Bonificació del 100% de la quota de la plusvàlua per 
dació en pagament de l’habitatge habitual.

- 90% de la taxa d’escombraries i de la taxa de conser-
vació del cementiri municipal, per persones aturades 
amb necessitats socials, derivats des de serveis soci-
als. 

- 100% de la taxa del clavegueram per ingressos fami-
liars inferiors al 75% del SMI i del 50% per ingressos 
entre el 75% i el 100% del SMI.

- Bonificació de 3m3 d’aigua addicionals gratuïts, per 
cada membre addicional de la família nombrosa.

- 10% descompte a les famílies nombroses i monopa-
rentals en totes les activitats dirigides servei piscina 
municipal.

- 20% descompte socis abonats piscina a les activitats 
dirigides.

per a Gent Gran:
- Bonificació del 90% de la taxa d’escombraries i de 

la taxa de conservació del cementiri municipal, per 
unitats familiars formades per persones majors de 
65 anys, amb ingressos inferiors al SMI, i 50% per in-
gressos inferiors al 120% SMI.

- 100% de la taxa del clavegueram per ingressos fami-
liars inferiors al 75% del SMI i del 50% per ingressos 
entre el 75% i el 100% del SMI.

- 10% descompte jubilats i pensionistes majors de 65 
anys, en totes les activitats dirigides servei piscina 
municipal.

- 90% descompte entrada puntual usuaris Fundació 
Guifré piscina municipal.

- Subvenció del 50% del transport per usuaris del cen-
tre de dia de la Fundació Guifré amb ingressos iguals o 
inferiors al SMI.

  

Bonificacions ambientals:
- Bonificació de la quota de l’impost sobre construc-

cions fins al 90% per la substitució d’instal·lacions 
d’energia tradicional per energies alternatives (solar/
eòlica), per 1a instal·lació d’energies alternatives, i per 
supressió de barreres arquitectòniques.

- 100% de la quota de l’impost sobre vehicles als ve-
hicles històrics i el 50% pels vehicles de més de 25 
anys.

- 75% de la quota de l’impost sobre vehicles elèctrics, 
i els que utilitzin gas propà liquat, amb potència fiscal 
superior als 20HP, i del 50% al bimodals sempre que 
la segona font d’energia no sigui contaminant.

- Bonificació en la taxa d’escombraries per Bon com-
portament ambiental i per ús de la deixalleria. 

per qui desenvolupi una activitat econòmica:
- Bonificació per creació d’ocupació fins al 50% de la 

quota de l’IAE, per increment de la mitjana de la seva 
plantilla.

- Bonificació del 10% de la quota de l’IAE per utilitza-
ció o producció d’energia a partir d’instal·lacions per 
a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de 
cogeneració.

- Rebaix del 30% de la taxa d’obertura d’establiments 
sotmesos al règim de comunicació.

- Per implantació d’activitats empresarials, dinamitza-
ció comercial i joves emprenedors es subvencionaran 
els següents impostos i taxes: 90% de l’Impost cons-
truccions, 100% taxa sobre llicència d’obertura per 
noves indústries, 90% de l’IBI pel primer any, 75% el 
segon, 50% el tercer i 25% el quart.

- 100% de la taxa d’obertura d’establiments comer- 
cials per creació de nova empresa i activitat.

- 90% de bonificació per la legalització d’explotacions 
ramaderes.

iNFoRMACiÓ DE LES BoNiFiCACioNS i SUBvENCioNS QUE 
CoNTEMpLEN LES oRDENANCES MUNiCipALS, pERQUè 
EN pUGUiN GAUDiR EL MAJoR NÚMERo DE viLATANES i 
viLATANS DE RipoLL
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L’Ajuntament de Ripoll en el ple del mes de gener va 
aprovar l’inici dels tràmits per tal d’adherir-se a la 
Xarxa Catalana de Laboratoris “SMARTLAB”, una xarxa 
de laboratoris urbans dedicats a provar i validar les 
solucions smart en entorns reals.
SmartCAT és un marc estratègic que fa possible que 
empreses del sector de l’eficiència energètica i les 
noves tecnologies, multipliquin la varietat d’escenaris 
disponibles que tenen al seu abast i a través del qual 
poden desplegar un programa que integri i coordini les 
iniciatives locals, és a dir, que empreses puguin fer servir 
Ripoll com a laboratori a fer proves reals i desenvolupar 
els seus productes i/o serveis. 
L’objectiu de l’equip de govern és aconseguir que Ripoll 
estigui a l’avantguarda de les novetats pel que fa a les 
innovacions de les “smart cities”, sense que això no 
suposi cap cost per a l’ajuntament. Alhora, les àrees de 
Territori i Sostenibilitat i Noves Tecnologies del consistori 
han signat un conveni de col·laboració amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya, per desenvolupar el projecte 
“Ripoll objectiu 2022 Smart City”, on s’estudiarà entre 
moltes altres coses: -com s’utilitza Ripoll; -el concepte 

smart city, adaptant el temps a la ciutat; -l’internet de 
les coses; -com gaudir de la ciutat; -Ripoll i les places; 
-extracció i gestió dels recursos (residus, energia, fibra 
òptica); -com la ciutat s’adapta a la població; -impulsar 
el sector tecnològic, etc.
Així doncs, Ripoll ha iniciat un camí de transformació per 
esdevenir un poble més sostenible i eficient a través del 
que s’anomenen ciutats intel·ligents.

RipoLL S’ADHEREiX A LA XARXA SMARTCAT 
Pretén que el municipi estigui a l’avantguarda tecnològica i en 
eficiència energètica

BALANç ANUAL DE LA LíNiA vERDA 
A TRAvéS D’App
La neteja viària ha generat el 
major nombre d’incidències
entre els vilatans
El mes de gener de 2016 s’ha complert un any des de la 
posada en funcionament de l’APP línia verda, un servei de 
consultes i comunicació d’incidències a través de la qual 
els ciutadans poden  informar a l’ajuntament si detecten 
qualsevol desperfecte, al tractar-se d’una aplicació 
per a mòbil aquesta gestió es pot fer molt fàcilment i 
amb molta rapidesa, i això vol dir que l’administració 
també pot actuar amb més celeritat per solucionar la 
incidència. 
Fins a dia d’avui hi ha 9 tipologies diferenciades on 
l’usuari, ja sigui per internet o a través de l’app del mòbil 
pot optar. 
Passem un resum de les 526 consultes que han tingut 
lloc al llarg d’aquest any:

Tipologia de la incidència Total %
Enllumenat públic 65 12,36
Neteja viària 162 30,80
Mobiliari urbà 42 7,98
Parcs i jardins 93 17,68
Retirada de mobles 4 0,46
Senyals i semàfors 57 11,75
Vehicles abandonats 17 3,69
Contenidors 20 3,92
Voreres i asfaltats de les vies 
públiques

66 14,52
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EL CoNSiSToRi iNFANTiL
Els nens i nenes que en formen part ens expliquen què els agrada fer en el 
seu temps lliure i per què els agrada formar part de l’ajuntament infantil

Anna Graboleda, Alcaldessa
M’agrada molt dibuixar i jugar a la consola en el 
meu temps lliure. Formar part del consistori és 
una oportunitat per a millorar Ripoll. 

Marta Casals, Secretària
En el meu temps lliure m’agrada jugar i mirar 
partits de futbol, jugar a la play 4 i anar a cami-
nar a la muntanya. M’ agrada estar al consistori 
infantil perquè conec més de prop com fun-
ciona un ajuntament i també poder proposar 
idees per ajudar als nens i al poble. 

Arnau Espert, Regidor delegat d’Economia.
M’agrada jugar a bàsquet i jugo amb l’equip 
de Ripoll. També m’agrada molt anar a córrer 
i participo en moltes curses. Quan tinc la feina 
de l’escola acabada, miro la tele o vaig a jugar 
amb els amics. Ens ho passem molt bé en una 
cabana que hem construït damunt d’un arbre, 
també juguem a futbol a la pista de Vista Ale-
gre. M’agrada formar part del Consistori Infan-
til de Ripoll perquè vull ajudar a que Ripoll sigui 
un poble millor. Des d’aquí puc conèixer quines 
són les necessitats de la gent i col·laborar a fer 
activitats per als altres. 

ian Gimeno, Regidor delegat de Cultura i Edu-
cació
En el meu temps lliure m’agrada jugar a la 
consola i gaudir de la natura i l’entorn. M’agra-
da formar part del consistori per poder donar 
la meva opinió. 

Franklin Flannigan, Regidor delegat de comerç, 
fires i festes
En el meu temps lliure m’agrada jugar a futbol 
i tocar la guitarra elèctrica, una de les cançons 
que m’agrada tocar és “Delta mood” ja que el 
blues és el tipus de música que més m’agra-
da. He començat a formar part del consistori 
infantil aquest any i penso que és una manera 
divertida i útil per aprendre sobre la política i 
contribuir a la millora del poble.

Clara Roig, Regidora delegada de Convivència i 
Seguretat
En el meu temps lliure, m’agrada anar a pa-
tinar, a l’hivern a esquiar, llegir i quedar amb 
les meves amigues. També faig música i toco 
el piano i la guitarra elèctrica. M’agrada ser del 
consistori perquè m’agrada el treball en equip, 
els càrrecs importants i fer activitats perquè 
Ripoll sigui millor. 

Laura Tellado, Regidora delegada de Societat
Quan tinc temps lliure el que faig és ajudar a 
fer les feines de casa, jugar a la play, escoltar 
i cantar música, i parlar pel mòbil. Però el que 
més m’agrada fer és quedar amb els amics. 
Perquè d’alguna manera aprenem a treballar 
en equip i coneixem com treballen els polítics. 
He après que no és una feina tan fàcil com ens 
pensem i que darrera de qualsevol decisió hi ha 
la feina de pensar i votar. 

oriol López, Regidor delegat de Medi Ambient
En el meu temps lliure faig esport i quedo i jugo 
amb els meus amics. M’agrada anar a esquiar 
i jugar a futbol. M’agrada formar part del con-
sistori per millorar el poble de Ripoll. 

izan Macias, Regidor delegat d’Esports
M’encanta anar amb autobús i amb tren. 
També m’ho passo molt bé muntant a cava-
ll; els meus preferits són en Sugus i la Tapioca. 
M’agrada molt pintar, trucar per telèfon i ex-
plicar coses sempre que puc. Tot i que he po-
gut venir poques vegades, m’ha agradat molt 
conèixer l’Ajuntament des de dins i poder tre-
ballar amb nens i nenes de totes les escoles de 
Ripoll. 

Yassine Chahbar, Regidor d’Urbanisme
En el meu temps lliure m’agrada jugar i mirar 
partits de futbol, jugar a la play 4 i anar a ca-
minar a la muntanya. M’agrada estar al con-
sistori infantil perquè he pogut conèixer com 
funciona un ajuntament i també poder propo-
sar idees per ajudar als nens del poble. 

Què hem fet?
•	 Acte	de	celebració	del	dia	Internacional	dels	Drets	dels	Infants.
•	 Encesa	dels	llums	de	Nadal	i	aportació	a	la	pista	de	patinatge
•	 Compra	de	 joguines	per	un	valor	de	350	€	per	entregar	a	 la	

Creu Roja per a infants desafavorits. 
•	 Organització	Cagada	de	Tió	Popular
•	 Participació	a	la	rua	infantil	del	carnestoltes	acompanyant	el	

Rei carnestoltes. 
•	 Parada	de	rebosteria	casolana	a	la	fira	de	les	40	hores.	Els	di-

ners recollits es destinen a les pròpies escoles de Ripoll per tal 
que tots els infants pugin accedir a excursions i activitats. 

•	 Organització	discoteca	infantil	Ripidisco	en	el	marc	de	la	Fira	
de les 40 hores. 

•	 Finançament	de	les	obres	de	millora	del	pas	soterrat	que	va	
del carrer Progrés al passeig del Ferro i posterior actuació ar-
tística. 

propers plens: 18 abril i 13 de juny.
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Íntims és un cicle de teatre que hem encetat aquest 
any, amb una periodicitat més o menys mensual en 
el que s’ofereixen espectacles de teatre professional 
en els que l’acció succeix al costat mateix de 
l’espectador. Actors i públic comparteixen un 
mateix espai, l’escenari del Teatre Comtal, i això 
dóna un valor afegit a l’espectacle. A uns preus 
molt assequibles els tres espectacles programats 
per aquesta primera temporada es podien comprar 
en	forma	d’abonament	per	15	€	tots	tres	o	bé	per 
7	€	per	separat.	

Tant “El bon lladre” amb Josep Julien , que es va fer el 
4 de març com “Et vindré a tapar” de la Companyia 
)e( espai en construcció, el passat 8 d’abril, han 
tingut molt bona acceptació pel públic assitent. 
La capacitat de l’espai permet un aforament d’una 
seixantena d’espectadors, el primer dia hi ha haver 
36 espectadors i el segon 50.

El tercer espectacle programat serà el dia 3 de 
juny però en aquest cas s’ha apostat per oferir un 
espectacle de dansa en col·laboració amb el festival 
Ripollesdansa que no és ben bé de prop però sí que 
és un espectacle íntim de la companyia Agitart de 

Figueres. “Dust” i “Sand” són les dues peces que 
ens bindraran l’oportunitat de gaudir de la dansa 
contemporània. 

Des de l’Ajuntament de Ripoll hem impulsat aquesta 
iniciativa proposada i organitzada per la companyia 
Sargantana dirigida pel ripollès Jordi Pérez, amb 
l’objectiu de poder fer arribar al públic de Ripoll 
i la comarca un teatre de qualitat que seria difícil 
d’encaixar en la programació més estable.

íNTiMS
Arts escèniques de prop

Aquest és un espai dedicat 100% a la pràctica esportiva, amb l’objectiu que els seus 
usuaris gaudeixin de la BTT, del ciclisme en carretera, del Trail running, de les curses 
d’orientació i també del senderisme.
L’ESTACIÓ RUNNING estarà ubicada al pavelló CTE de l’Avellaneda i oferirà un conjunt de 
serveis adreçat tant als experts que busquen un entorn ideal per entrenar-se com a als 
que volen iniciar-se a aquestes modalitats esportives.
L’ESTACIÓ ESPORTIVA posarà a disposició dels usuaris tot un seguit de serveis:
- Zona d’aparcament
- Informació dels recorreguts proposats (amb inici i final a l’Avellaneda) amb nivells 

diferents i per a totes les modalitats
- Vestidors per canviar-se i dutxar-se
- Sala de fitness i zona d’aigües
- Serveis per a bicicletes

L’horari d’obertura de l’ESTACIÓ ESPORTIVA: caps de setmana i festius al matí.  L’ús dels 
vestidors, de la sala de fitness i de la d’aigües tindrà un preu molt assequible.

ESTACiÓ ESpoRTivA
L’Ajuntament de Ripoll presenta un nou
projecte esportiu
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El naixement del Centre d’Iniciati-
ves i Turisme de Ripoll no va ser ca-
sual. Durant la dècada dels seixanta 
la foscor dels anys més crus de la 
dictadura franquista començaven a 
deixar pas a un horitzó que s’albi-
rava molt més lluminós. El turisme 
va experimentar una empenta des-
coneguda fins aleshores, i les po-
blacions més espavilades van afa-
nyar-se a trobar motius per atraure 
visitants.
Íntimament lligat als inicis d’aques-
ta entitat, va celebrar-se la prime-
ra edició de la Festa de la Llana una 
forma notable d’explicar la tradició 
tèxtil del municipi a partir de les ar-
rels d’aquest ofici. Els esquiladors 
dels xais, les filadores i el mata-
lasser, mostren uns costums que 
el progrés ha acabat extingint en 
benefici de les produccions auto-
matitzades. Quatre anys més tard 
el casament a pagès es va afegir a 
una festa on els nuvis, el padrinatge 
de personalitats catalanes, i el con-
vit rememorant les noces rurals, es 
converteixen en paisatge habitual 
de les primaveres ripolleses.

Els autocars que arriben per viure 
la festa de la llana i el casament a 
pagès coincidint amb la setmana 
posterior a la festa major, reforcen 
el convenciment que ja fa cinquan-
ta anys es va encertar de ple a l’ho-
ra de plantejar un escenari d’atrac-
ció turística de llarg recorregut. 
Amb les dècades s’hi ha afegit el 

concurs d’esquilar ovelles, l’exhibi-
ció de tosa amb tisora, el mercat de 
productes artesanals o una trobada 
de brocanters i antiquaris. I malgrat 
les dificultats per trobar persones 
que s’impliquin en la junta del CIT, 
s’ha arribat a l’equador del cente-
nari de la manifestació festiva més 
identificativa del caràcter ripollès. 
No tenim cap dubte que el 2067 la 
farem ben grossa.

LA FESTA DE LA LLANA CELEBRARÀ EL SEU 
CiNQUANTENARi
Va celebrar-se per primera vegada el 1967 
coincidint amb la creació del CIT

Actes i activitats

FESTA DE LA LLANA
 9 h Sortida del ramat d’ovelles de la ctra. 
de Sant Joan.
plaça de l’Ajuntament
 9.45 h Arribada del ramat d’ovelles.
 10 h Exhibició tradicional de tosa amb tiso-
ra, matalasser i filadora.
 10.45 h 12è Concurs d’esquilar ovelles.
 12 h Final del 12è concurs d’esquilar ovelles.
 12.15 h Sortida del ramat i recorregut a peu.
 13 h Entrega de premis als guanyadors del 
concurs.

CASAMENT A pAGèS 
Qui són els nuvis d’enguany: 
Sergi Martínez Català i Mireia Bayés i Bachero

Qui són els padrins: Núria Feliu i Mestres 
(cantant i actriu catalana) i el MH President de 
la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont 
i Casamajó

passeig de Sant Joan – Carrer del Ter
 10.30 h Sortida de la comitiva del nuvi
plaça Sant Eudald
 11 h Arribada de la comitiva del nuvi.
 11.10 h Ball de Tonadors i Els Capgrossos.
 11.35 h Sortida de la núvia al balcó.
 11.40 h Sortida de la comitiva dels nuvis cap al 
monestir.
plaça del Monestir
 11.55 h Arribada dels nuvis a la plaça.
 12 h Ofici religiós i casament. Posteriorment 
es ballarà el Ball de l’Espunyolet a l’interior del 
Monestir.
 12.05 h Gegants i grallers. Castellers.
 12.45 h Sortida dels nuvis. Ball del Roser amb 
els nuvis.

plaça de l’Ajuntament
 13 h Convit dels nuvis a les persones assis-
tents, que consisteix en la repartició de coca, 
llonganissa i el típic porró de vi.
Galejada dels Trabucaires.

Organitza: Centre d’Iniciatives i Turisme de Ripoll (CIT)

DURANT EL MATí
plaça Abat oliba
Fira de productes agroalimentaris i d’artesania
Jornada de portes obertes al Monestir de Santa 
Maria de Ripoll
Organitza: Patronat del Monestir de Santa Maria 
de Ripoll.
Exposició al Museu Etnogràfic de Ripoll: 
Aquest festeig acabarà en casori
Organitza: Patronat del Museu Etnogràfic de 
Ripoll

Activitats complementaries
45a Exposició Filatèlica i Numismàtica
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Els treballs d’urbanització del sector del PMU 3.01 
El Pla, actualment es troben en fase molt avan-
çada.

Per una part s’ha prolongat l’eix principal de 
l’àmbit, que actualment finalitza en la tanca que 
separa les obres de la zona del centre comer- 
cial. El vial es prolonga en línia recta, en paral·lel a 
la carretera de Barcelona, deixant parcel·les d’ús 
residencial al costat del riu i l’edifici històric de 
la fàbrica a la banda muntanya. Al tram final el 
vial gira i comunica perpendicularment amb la 
carretera de Barcelona a l’altura de l’escola Joan 
Maragall. El vial disposa d’aparcaments per a ve-
hicles a ambdós costats i àmplies voreres amb 
arbrat, fanals i mobiliari urbà, així com la dotació 
completa dels serveis bàsics soterrats. 

Pel que fa a l’espai de vianants situat a nivell de 
la façana principal de l’antiga fàbrica i els tallers, 
s’estan realitzant els treballs de pavimentació, 

amb un disseny de materials i colors diversos que 
propicien el caràcter de passeig urbà. Aquest es-
pai connecta l’espai superior de la plaça del cen-
tre comercial per mitjà d’una amplia escalinata, 
i enllaça amb l’esplanada enjardinada al nord de 
l’àmbit que connecta amb el passeig Ragull.

Actualment ja és visible la connexió de la urba-
nització amb l’espai de zona verda de la banda del 
riu que ha d’esdevenir juntament amb la devesa 
del Pla existent, l’extens parc central del barri de 
la carretera de Barcelona. La configuració i urba-
nització definitiva del parc es resoldrà per mitjà 
del procés participatiu que s’està duent a terme, 
i ha d’incloure l’ampliació del pont per tal de ga-
rantir l’accés adaptat des del barri de l’Estació.

Per altra banda ja es fa visible la parcel·la des-
tinada a equipaments de titularitat pública que 
s’arrenglera amb les tanques posteriors dels ha-
bitatges alineats a la carretera de Barcelona.

EL pLA, ESTAT i pRoCéS pARTiCipATiU
La zona de l’antiga fàbrica es convertirà en un espai públic de 
lleure a mida dels ripollesos
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QUè ES voL FER?
Convertir l’espai públic de lleure de la zona del Pla 
en un gran parc urbà d’excel·lència.

DE QUiNA ZoNA ES TRACTA?
De la zona on estava ubicada l’antiga fàbrica de 
“La Preparación Textil”. Més concretament de 
l’extensió de 34.000 m2, en la qual s’inclouen 
també els 12.000 m2 de l’actual parc botànic. 

pER QUè ES voL FER?
- Per potenciar l’espai que ara ocupa el parc bo-

tànic en el si d’una zona verda més extensa i 
multi funcional.

- Unir el barri de l’estació amb el barri de la car-
retera de Barcelona suprimint les barreres ar-
quitectòniques.

- Crear un pol d’activitats i potenciar l’ús social, 

esportiu, cultural i de lleure que posi en valor el 
centre geogràfic de Ripoll.

- Resoldre les mancances d’espais lliures del 
barri de la carretera de Barcelona.

CoM ES voL FER?
Mitjançant un procés de participació ciutadana, 
que tindrà diferents fases, que té per objectiu 
incorporar l’opinió ciutadana en la definició del 
com ha de ser aquest gran parc. Les dues prime-
res accions seran uns tallers explicatius adreçats 
a la ciutadania i un qüestionari a omplir que s’en-
viarà a les més de 4.000 famílies de Ripoll. 

pRoCéS pARTiCipATiU pER A DEFiNiR DE FoRMA 
CoL·LECTivA LES CARACTERíSTiQUES DEL NoU pARC URBÀ 
DE LA ZoNA DEL pLA

L’ajuntament ha endegat un procés per tal que 
tothom hi pugui dir la seva a l’hora de distribuir 
aquest espai. Es tindran en compte diferents 
punts de vista mitjançant el diàleg entre polítics, 
tècnics i ciutadans.
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El consistori infantil va aprovar en el ple del mes de desembre la proposta 
d’assumir el cost de la neteja de pintades, reparació i posterior pintada del pas 
soterrat que enllaça el c. Progrés amb el Pg. del Ferro.
Aquesta tasca de millora l’han realitzat els alumnes de la Casa d’oficis de 
l’ajuntament de Ripoll. Aquests joves de la Casa d’oficis s’estan formant per 
esdevenir professionals del manteniment i per tant aquest tipus de tasques els 
permeten formar-se en la pràctica. 
El següent pas que els infants han proposat és emprendre alguna acció plàstica, 
en un dels murs del pas soterrat i així deixar la seva empremta pel civisme, 
recordant al mateix temps que cal mantenir en bon estat els espais urbans. 

NETEJA DEL pAS SoTERRAT SoTA LES viES DEL TREN
El consistori infantil ha promogut aquesta acció

L’arribada a casa d’un nou membre 
és, sens dubte, un dels moments 
més il·lusionants i desitjats per una 
família. Amb el Projecte Nadó l’ajun-
tament vol col·laborar amb des-
comptes, regals i activitats adreça-
des al nounat i també a la seva fa-
mília.
El lot consisteix en un detall de ben-
vinguda que consta d’una postal, una 
bossa, una entrada per a gaudir de la 

nova piscina de Ripoll i un descompte 
per a una farmàcia o carnisseria de 
Ripoll.  
També s’ha preparat un cicle de ta-
llers adreçats a famílies amb l’ob-
jectiu que progenitors i fills compar- 
teixin temps. Aquests s’han projectat 
el tercer diumenge de cada més i són 
de temàtiques diverses com: cons-
trucció a través del reciclatge, dansa 
en família o nadons a l’aigua. 

Els infants que hagin nascut el pri-
mer trimestre del 2016 poden passar 
ja per l’ajuntament a recollir el seu 
lot i demanar informació al telèfon 
636.090.808 o al correu civisme@
ajripoll.cat 

LoT NADÓ
Regals, descomptes i tallers en formen part

El proper dia 29 de maig tindrà lloc a 
Ripoll per primera vegada la recreació 
teatralizada de la destrucció de Ripoll, 
quan fa 177 anys d’aquest luctuós fet 
ocorregut el 1839. 
S’ha convidat a totes les colles del 
món Trabucaire a participar en 
aquesta commemoració que vol re-
cordar unes persones que van lluitar 
per defensar la seva llibertat.
Es tracta en segon lloc de retre ho-
menatge a tots aquells que, després 
de l’anorraement de Ripoll, van tre-
ballar per aconseguir recuperar la 
seva empenta industrial i la dinàmica 
social. 
Finalment, i com diu la colla trabu-
caire de Ripoll, es tracta de convèncer 
a tothom perquè s’ho passi bé cre-

mant pólvora. 
Les colles que assisteixin a la festa es 
reuniran al Pg. Ragull per fer un es-
morzar de “combat” abans de co-
mençar l’espectacle.
L’inici d’aquesta recreació tindrà lloc 
aproximadament a partir de les 10 del 
matí al pont de la carretera de Barce-
lona on començarà la lluita entre car-
lins i isabelins, lluita que continua- 
rà pels carrers del centre de la vila 
fins arribar a la plaça de l’Ajuntament 
on tindrà lloc la darrera escena, amb 
la representació de la rendició.
Per poder veure la primera part de la 
representació s’aconsella al públic 
que se situi al pont del Raval, al raval 
de Barcelona i al principi del passeig 
Ragull. 

LA CARLiNADA, UNA NovA pRopoSTA FESTivA A RipoLL
Es teatralitzarà per primera vegada la destrucció de Ripoll fa 177 anys
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Per tercer any consecutiu des de l’ajuntament de Ripoll i la Unió de Botiguers es 
posa en marxa la campanya d’Un Balcó, Una Flor. L’objectiu és que els vilatans 
i vilatanes posin flors als balcons, finestres i jardins per tal que Ripoll estigui 
ben florit. Per fomentar la compra de flors, des del dia 1 d’abril es poden recollir 
vals de descompte a qualsevol botiga de Ripoll en fer una compra. Aquests vals 
permeten adquirir unes flors determinades en qualsevol de les 4 floristeries de 
Ripoll. 
Unes flors que han de lluir ben boniques als balcons, jardins i finestres dels 
ripollesos si volen ser bones candidates a guanyar el premi “Les Flors més 
Lluïdes” del que se’n farà entrega en el marc de la Festa de la Llana i el Casament 
a Pagès. Es poden consultar les bases en els mateixos fulletons o a la web de 
l’ajuntament. 
Per tal d’implicar les escoles també es portarà a terme un taller per explicar als 
infants com cuidar i mimar les flors i plantes. Serà totalment vivencial i seran 
ells mateixos qui arreglin una torratxa ubicada al passeig del Ferro. Pels adults 
amb ganes de fer manualitats també s’ha preparat un taller de papiroflèxia per 
aprendre a fer flors, i que es realitzarà el dia 28 d’abril a la sala Josep M. Anglada 
de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll de 3 a 5 de la tarda. 
Per acabar també es vol remarcar el fet que les botigues de Ripoll s’hagin sumat 
a la campanya mostrant-la als aparadors dels seus comerços.  

Organitza:
Ajuntament de Ripoll i Unió de Botiguers de Ripoll

APUNTA’T AL TALLER

Amb aquest  VAL

De l’1 d’abril al 8 de maig 2016

FLORS DE PAPER (papiroflèxia per adults) A càrrec d’Eva Colom
Gratuït - 28 d’abril de 15 a 17 h - a la Biblioteca Lambert Mata
Inscripcions: Biblioteca Lambert Mata - civisme@ajripoll.cat - 636 09 08 08 - 658 96 38 56

Bescanvia el VAL a:

Pots aconseguir el val en el teu comerç habitual.
Hi participen tots els comerços de Ripoll.

El val és vàlid per la compra d’una petúnia, begònia o clavell de moro.

     LES TEVES FLORS TENEN PREMI! Participa!
Ensenya que les flors del teu balcó o jardí son les més lluïdes de Ripoll!

COM presentar les fotos?
•	 Digitalment a través del correu 
 civisme@ajripoll.cat o través de 

whatsapp als telèfons
 636 09 08 08 - 658 96 38 56
•	 Presencialment amb format paper 

a l’Ajuntament de Ripoll

Cal adjuntar la següent informació en 
l’e-mail, en un missatge de whatsapp 
o en un sobre si és en format paper:
1 El nom i cognoms de l’autor/a de les 

fotografies 
2 Un telèfon de contacte
3 Data naixement 
4 La direcció d’on s’ubica el balcó, finestra o 

jardí
5 Un correu electrònic 

Fins quan? 
Fins al 18 de maig de 2016

Lliurament de premis el dia 22 de 
maig,	 en	 el	 marc	 de	 la	 Festa	 de	 la	
Llana	i	el	Casament	a	Pagès.

Consulta les bases completes a 

www.ajripoll.cat
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Aquest 2016 i segons l’organització unes 28.000 persones 
haurien passat per la Fira al llarg dels dos dies i mig en què 
té lloc. En aquesta edició la climatologia va ser favorable 
en general i moltes persones d’altres comarques es van 
desplaçar fins a Ripoll per veure els estands o simplement 
per gaudir d’alguna de les activitats que es fan al voltant 
d’aquesta fira.
Aquest 2016 el nombre d’expositors es va situar al voltant de 
170, nombre que es va consolidant any rere any. 
Una de les novetats de la Fira 2016 ha estat un espai dedicat 
als “Food Trucks”, una proposta gastronòmica sobre rodes 
que es va situar a la zona del passeig del Ferro, que per la 
seva novetat va aplegar nombrós públic, més tenint en 
compte que en els darrers anys estan molt en voga els espais 
gastronòmics alternatius. 
A banda d’aquest nou espai, la fira aparador també va ser 
molt visitada, el trenet turístic va anar sempre ple, la fira 
d’antiguitats a diferència d’altres anys també va ampliar el 
seu nombre d’hores d’exposició.
La Fira de les 40 Hores és el referent de l’activitat firal de 
Ripoll, es programa anualment i constitueix un molt bon 
aparador pel gran nombre d’estands i activitats que proposa, 
és per tant una fira que té la voluntat de reactivar l’economia 
local i potenciar al mateix temps el turisme al municipi.

CAMpANYA UN BALCÓ, UNA FLoR
Tercer intent d’aconseguir una primavera florida a Ripoll

FiRA DE LES 40 HoRES
Un balanç molt positiu
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’EMiGRANT: pERE FARRéS BoRi
Un empresari a cavall entre dos continents

“Sóc ripollès tot i que les circumstàncies 
de la vida m’han portat a viure en llocs 
molt diferents. Després de viure tota 
la infància i adolescència a Ripoll, vaig 
marxar a Barcelona a estudiar. Un cop 
acabada la carrera de geologia, vaig do-
nar classes a acadèmies que preparaven 
alumnes de cara a la selectivitat. Més 
endavant vaig crear una empresa priva-
da de geotècnia. Treballem en aspectes 
que estaven en auge, com ara el món 
de la construcció i les carreteres. De-
terminem com es comporta el terreny 
quan hi poses una càrrega al damunt.

Però va arribar el 2008 i amb ell la cri-
si. Va ser quan vam buscar alternatives 
amb diversos col·laboradors per marxar 
a treballar a Colòmbia o bé a Panamà. 
Donat que som una petita empresa, ens 
havíem de decidir per un, i vam triar 
Colòmbia. El nostre contacte era una 
empresa de Madrid, però també n’hi va 
haver una altra de catalana que ens va 
ajudar en la internacionalització. El 2012 
hi vam anar per primera vegada, amb 
projectes nous, com ara una xarxa d’au-
topistes 4G de nova generació, noves 

escoles o ports esportius. Es tracta d’un 
país emergent, pobre però amb molts 
projectes a realitzar. Ens vam engrescar 
a quedar-nos-hi. El caràcter colombià 
va ajudar molt a prendre aquesta de-
cisió. Per ells tot és “muy interesante” 
encara que al final acabin fent la seva. 
Recordo que volíem introduir tecnolo-
gia nova, i vam embarcar una màqui-
na de perforació, però tot i la promesa 
d’utilitzar-la finalment ningú va donar 
el vist-i-plau final. Prometen molt, no 
saben dir que no, però això no significa 
que puguis comptar-hi al 100%.

Tot i aquests petits contra-
temps vam trucar portes 
oferint serveis. No era fà-
cil perquè no teníem un 
sou garantit. Van caldre 
sacrificis, sense tenir els 
avantatges d’altres em-
preses.

Teníem moltes incerteses, 
però alhora la il·lusió que ens 
sortissin les coses. Així va sortir el 
projecte de fer un pont a Barranquilla, 

i més tard un altre al metro de Bogotà. 
Són feines molt més ambicioses que les 
què fèiem a Catalunya o a Espanya. Ens 
vam passar un any sencer treballant en 
un sol projecte. Però se’ns va obrint la 
feina, i ara tenim nous projectes amb 
empreses colombianes, espanyoles i 
catalanes que hi ha en aquella zona. Al 
cap de quatre anys creiem que val la 
pena haver emprès l’aventura.

Més enllà dels mites sobre Colòmbia, la 
guerra i la violència, s’hi pot viure amb 
precaucions. És més delicat perquè 
sí que cal seguretat privada, i perquè 
tenen altres valors, i això dificulta els 
projectes, perquè és una altra men-
talitat. Són llatins com nosaltres però 
som diferents. Tenen un concepte molt 
consumista, els empresaris es gasten 
diners en coses com televisors immen-
sos, vehicles de luxe, mòbils de darrera 
generació, i en canvi permeten que es 
descarreguin camions amb mà d’obra 
humana. Això sí, ho justifiquen amb el 
fet que així donen feina a moltes més 
persones.

Tot i així tenen un potencial turístic i na-
tural brutal. Tenim oficina a Medellín, a 
la zona de les comunes que encara ado-
ren a Escobar, que va ser un dels narcos 
més destacats de Sudamèrica. Ajudava 

a les zones deprimides i a canvi rebia 
favors. El seu record pesa molt 

encara. Quan treballem en 
zones degradades ve gent 
amb motos per oferir-te 
ajuda com a protecció, 
encara que ja disposis de 
seguretat privada, com a 

forma d’extorsió, i acabes 
pagant.

A la gent li agrada la festa, ce-
lebra el festival de les flors de Me-

dellín i tenen ganes de deixar enrere tots 
aquests detalls. De vegades la imatge 
que es dóna de Colòmbia fa vergonya, 
però cal conviure a les dues bandes. Són 
molt més solidaris que nosaltres. Potser 
no tenen res, però no els importa com-
partir amb tu el seu menjar.”

“Els colombians 
són molt més 

solidaris que els 
europeus”

“A Colòmbia hi vaig marxar sol. 
Després de dos anys venint només 
per Nadal o vacances, ara ja passo 
més temporades a Catalunya. He 
mantingut el contacte gràcies a les 

xarxes socials i a internet, sobretot a 
l’Skype. Així podia parlar diàriament 
amb la dona i la filla, amb qui no vaig 
poder compartir dos aniversaris.”
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“La meva vida ha estat moguda. Vaig 
néixer a Montevideo el 1981, però 
quan només tenia un any la família 
es va desplaçar a l’Argentina. La in-
fància la vaig passar a Mar de Ajó, a 
la costa. Fins al 1989 no vam tornar 
a Montevideo. Recordo que a cada 
país s’explicava la història segons 
els seus interessos, i això va provo-
car-me alguna confusió al respecte. 
No vaig acabar el batxillerat perquè 
havia d’ajudar econòmicament la 
família. L’any 2000 vam anar a viu-
re a Salinas Canelones, a tocar de la 
platja.

Des d’aleshores que treballo de car-
nisser. Els meus pares, un germà i 
el meu fill de 13 anys encara viuen 
a l’Uruguai. El 28 de desembre de 
2007 vaig creuar l’oceà aterrant  a 
l’aeroport del Prat. D’allà em van 
portar directament a Ripoll. Des de 
llavors vaig acostumar-me a tornar 
cada any a Uruguai, però darrera-
ment els problemes a desplaçar-hi 
la família que tinc a Catalunya fa que 
els viatges siguin més espaiats.

Vaig venir a viure a Ripoll perquè un 
conegut em va trucar i em va expli-
car que necessitaven algú per treba-
llar de carnisser. Era el 2003 i li vaig 
dir que no, perquè acabava de néixer 
el meu fill. Al cap d’un any ens vam 
separar amb la seva mare. Com que 
em posaven molts impediments per 
veure al nano, vaig decidir que era el 
moment de fer el viatge. El trajecte 
va ser una petita odissea, sobretot 
a l’aeroport de Frankfurt, on no ens 
acabàvem d’entendre amb el funci-
onari de la duana.

SINERGIES MIGRATÒRIES

L’iMMiGRANT: RiCARDo DANiEL RoDRíGUEZ
Un carnisser que va creuar l’oceà

La meva idea era venir gairebé com a 
turista, però amb intenció de treba-
llar. El primer que em va sorprendre 
van ser les muntanyes que envolten 
el poble. Estava acostumat a un país 
pla. Al llarg del trajecte entre el Prat i 
Ripoll intentava entendre els cartells 
de la carretera però no ho aconse-
guia. Llavors em van fer un resum 
ràpid de la relació entre Catalunya 
i Espanya. L’endemà al matí vaig fer 
tres voltes senceres a peu al poble. 
Encara en conservo les fotografies. 
Ripoll era ple de llums de Nadal.

Al cap de tres dies ja treballava a la 
carnisseria del Lidl. La primera jor-
nada va ser complicada perquè vaig 
estar una hora a l’obrador i de se-
guida em van posar al mostrador. 
No entenia res en català. D’aquells 
dies en recordo una dona que 
volia obligar-me a parlar en 
català encara que jo no en 
sabés. Es va enfadar amb 
mi però finalment ens 
vam acabar fent amics.

Quatre anys més tard 
vaig fer un canvi. Me’n 
vaig anar a la cooperativa 
Plana de Vic a treballar i vaig 
formar família amb una noia ca-

talana de Ripoll. Durant un any vaig 
viure a Manlleu per estalviar com-
bustible.

Finalment però vaig decidir obrir el 
meu propi negoci, El Gaucho Daniel, 
a la carretera de Barcelona. Durant 

més de dos anys, fins al 18 de 
febrer d’aquest any, l’he 

tingut actiu. Anava bé, 
però el sou era just, feia 
moltes hores que em 
restaven vida fami- 
liar, i m’impedia viat-
jar a Uruguai per veure 

el meu fill. Ara torno a 
treballar en un super-

mercat, a L’Esclat, que de 
fet ja m’havia trucat per fer-me 

una oferta de feina. És un dels mi-
llors establiments que hi ha al nos-
tre país.”

“Entre El prat 
i Ripoll em van 

explicar la relació 
Catalunya-
Espanya”

“La primera vegada que vaig visitar 
Uruguai, vaig tenir una sensació 
estranya en tornar a Ripoll. Era una 
mena de “morrinya” invertida. 

Va ser tornar-hi a posar els 
peus i sentir-me com a casa, un 
sentiment que és molt complicat 
d’explicar amb paraules.”
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A finals del mes de març s’acaba la 
poda dels arbres, s’avança l’hora 
i els dies són més llargs. Els arbres 
es vesteixen de fulles i les flors 
ensenyen les seves formes i colors. 
LA PRIMAVERA HA ESCLATAT!

Ripoll ja fa un any que forma part 
de “Viles Florides” gaudint de tres 
flors d’honor. Els rètols ja estan 
col·locats perquè tothom n’estigui 
informat. Enguany hi tornem a 
ser, per tant, cal que mantinguem, 
cuidem i ampliem els nostres parcs, 
jardins, camins i fonts per fer una 
vila més verda, més atractiva i més 
sostenible.

S’ha fet el 2n. ENRIULA’T una matinal 
de voluntariat per netejar les lleres 
dels rius.

Referent a les obres de millores 
als barris s’han reparat vorades, 
rigoles i voreres, alguna s’ha fet 
nova, s’ha encimentat o asfaltat. 
S’han fet més supressions de 
barreres arquitectòniques, s’han 

REGiDoRiA DE BARRiS, 
NETEJA viÀRiA i MEDi AMBiENT

posat baranes i reixes; també s’han 
millorat els horts urbans de cal Déu 
fent camins de morter i substituint 
els números trencats. S’han posat 
senyals i s’està pintant.

S’ha treballat als barris d’Engordans 
i Ciutat jardí, Agafallops i cal Déu, 
Caselles i Pigrau, carrers del centre i 
al Pla de Sant Pere. Ara continuarem 
als barris de Can Noguera, ctra. de 
Sant Joan, Honorat Vilamanyà, etc.

I les incidències que arriben per 
la Línia Verda, també es van 
solucionant.

Pel que fa a l’enllumenat públic 
seguim treballant per aconseguir 
més estalvi energètic i poder 
substituir les bombetes de mercuri 
per leds. Un exemple n’és la plaça 
Cívica, on s’han canviat 15 bombetes 
de 125wts. de vapor de mercuri que 
s’han substituït per un kit de leds 
de 30wts aconseguint un estalvi de 
7.416kw/any que són 2.885,16kgrs. 
de CO2.

Ctra d’Olot, arranjament vorera i millora 
supressió barreres

Arranjament voreres c. Bac de Mel

Regidora de Barris, 
Neteja Viària i Medi 
Ambient,
Fina Guix i Sala

Horts de Cal Déu camins amb morter i 
supressió barreres

Barri St. Pere. Supressió barreres, voreres, 
asfaltat i mur

Canvi de llums de leds a la pl. Cívica per 
estalvi energètic

Aparca bicis escola Vedruna

C. Filadors. Noves baranes i fanals
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C. Berguedà. Arranjament vorera i rigola

Barri Engordans. C. Cadí, arranjament voreres i voradesC. Vallespir, arranjament voreres

Fanal al c. Indústria. Dissenyat i regalat per un veí Barri Engordans. Reparació panots c. Cerdanya

Recollida d’aigües al c. Santes Creus de Ciutat Jardí Cal Déu. Millora supressió barreres i quadre elèctric desplaçat

Barri St. Pere. Supressió barreres, encimentat i senyalització
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Qui és?
Encara que per circumstàncies de 
la vida va néixer a Campdevànol, 
i hi va viure durant els seus pri-
mers cinc anys, la Laura se sent 
“ripollesa de tota la vida”. La seva 
família va instal·lar-se a Ripoll per 
motius logístics: els era molt més 
còmode per la feina, els col·legis, 
anar a comprar... Va estudiar als 
Salesians primer i a l’Institut Abat 
Oliba més tard. Llavors va sortir 
del poble per fer grau mitjà ad-
ministratiu al col·legi “La Suïssa” 
de Tona. Més tard va realitzar una 
prova d’accés i un grau superior 
de secretariat, que li va permetre 
de fer pràctiques a l’ajuntament 
de Queralbs. En aquella feina va 
sorgir l’oportunitat d’aconseguir 
una plaça pública administrativa 
que va acabar assolint. A la Vall 
de Ribes va fer una mica tots els 
papers de l’auca, tant treballant 
els dissabtes a una caseta tu-
rística, com fent enquestes per 
l’hotel de Vall de Núria. Van ser 
anys d’aprenentatge que van 
acabar-se quan el seu pare la va 
reclamar per treballar a l’oficina 
que Gestoria Moreno té a Ripoll. 
Va deixar l’ajuntament de Que-
ralbs tot i tenir-hi plaça pública. 
Ara fa deu anys que treballa a la 
gestoria familiar, i a més ha creat 
la seva pròpia empresa d’assegu-
rances. A nivell de poble va prac-
ticar el bàsquet durant anys, tant 
amb l’equip dels Salesians que 
dirigia en Joan Haro, com amb el 
femení de la UE Ripoll, on va jugar 

LES NOSTRES REGIDORES

LAURA MoRENo

Sóc una apassionada de les nostres muntanyes, 
sobretot de Sant Roc, la vista que ofereix del 
poble.

N’eliminaria el poc civisme d’algunes persones que 
sembla que només gaudeixin fent malbé el nostre 
entorn

“Abans de les darreres eleccions mu-
nicipals en Jordi Munell em va venir a 
buscar per formar part de la llista de 
Convergència i Unió. Finalment em 
va convèncer, i a dia d’avui puc afir-
mar que no me’n penedeixo gens. Es 
tracta d’una experiència per la qual 
hauríem de passar tots els ripollesos. 

A més la meva regidoria, la de turisme 
i joventut, és una de les més agraïdes 
del consistori. Sempre he viscut molt 
de prop el dia a dia de l’ajuntament, 
perquè el meu pare hi treballa.
Tot i estar integrada dins del grup 
convergent, sóc independent i no 
milito en cap partit. Això sí, les meves 
idees polítiques estan més a la vora de 
CDC que no pas a cap altre partit dels 
que actualment tenim al país. Fins a 
ser candidata a regidora, no havia es-
tat gens activa políticament. Ara em 
plantejo aquests quatre anys en clau 
de veure què passa. No em plantejo 
encara si voldré formar part d’una 
futura llista, perquè de fet és una in-
cògnita com estarà el país d’aquí a 
tres anys. El que tinc clar és que no 
sóc una escaladora política. La meva 
feina és una altra. De fet no crec en la 
política d’alta volada. Trobo molt més 
raonable treballar per la gent del teu 
poble, pels que tens més a la vora, i 
intentar que tot plegat funcioni.”

durant un parell de temporades. 
També ho va provar amb el fut-
bol, però després de sis mesos 
de competició va decidir que no 
li venia de gust seguir practicant 
aquell esport. El medi natural del 
municipi l’engresca sovint a rea-
litzar altres pràctiques més indi-
viduals, com ara córrer o sortir a 
caminar. Des de fa alguns anys és 
tresorera de la Unió de Botiguers 
de Ripoll.
Des que és regidora també forma 
part de la Comissió de Festes.
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ELS NOSTRES REGIDORS

SANTi LLAGoSTERA

Qui és?
Afirma que ha viscut fora vila, 
perquè és del raval de Sant Pere, 
a cavall entre les feixes i la vila. 
Amb una pota a cada costat, va 
estudiar als Salesians, i més tard 
va fer el COU a Barcelona i també 
la carrera d’arquitectura. Entre 
el 1972 i el 1975, mentre Fran-
cisco Franco s’apagava a Madrid, 
la vida a Barcelona era moguda. 
A més d’arquitectura va apren-
dre molts detalls sobre política. 
Aquella època l’ha marcat pro-
fundament.
A Ripoll les circumstàncies eren 
diferents. El ritme d’un poble és 
molt més reposat. Havia interio- 
ritzat idees del món ecologista, 
llibertari i hippie, i conceptes an-
tipatriarcals. Va participar en la 
Marxa de Catalunya, i va aprendre 
a rumiar per si mateix, en lloc de 
permetre que fos el sistema qui 
ho fes. Per això qualifica la seva 
manera de ser com a “poc estàn-
dard”, d’idees guerreres.
El seu esport és caminar a la 
muntanya. No li agraden les dis-
ciplines que es realitzen en espais 
tancats.
L’activisme de Santi Llagostera és 
inopinable. Va participar en cam-
panyes de neteja de Ripoll, va for-
mar l’associació ARÇ, va estar en 
mogudes ecologistes i a favor de 
la llengua amb Terra Cultura i Po-
ble. Relacionat amb la seva feina 
com a arquitecte forma part de la 
GRETA, el Grup de Recuperació i 

El barri vell, és un gran supermercat per explotar. En la 
guerra durant la construcció dels túnels de Terradelles, 
vam preveure grans aparcaments, molt útils, al seu 
entorn.

Falten vies verdes que ens permetin enllaçar 
amb els pobles veïns. Només falta voluntat 
política per anar a Campdevànol, Les Llosses 
o Montesquiu.

ra candidatura d’aquesta formació 
ara fa nou anys. Es va fer de pressa i 
corrent, molt improvisadament.

La segona candidatura, el 2015, em 
va situar al capdavant. Es va fer amb 
més temps i això es va notar. Vam 
obtenir una regidoria com a tercera 
llista més votada. Si no fem cap bes-
tiesa grossa, tindrà continuïtat i so-
lidesa.

L’ajuntament és més civilitzat del que 
em pensava. Hi ha una sèrie d’àrees 
que encara van coixes, com la re-
habilitació del barri vell, el comerç, 
l’ecologia... Està molt bé que gràcies 
al debat de Fuensanta s’hagin om-
plert dos plens, com no passava des 
de feia vuit anys. Si els vilatans no ve-
nen al plenari vol dir que no interessa 
el que hi passa.

“Durant la transició política va sorgir 
la CUP en poblacions com Banyoles, 
Arbúcies o Sant Pere Pescador. Em va 
agradar el seu tarannà per l’alt sentit 
de justícia i país que ha exhibit sem-
pre. Estic content de com ha evolu-
cionat, encara que jo mai hagi estat 
un home de partit. Encara no en sóc 
militant, però podria ser-ne tranquil-
lament. Vaig formar part de la prime-

Estudi de Tradició Arquitectònica. 
Tanta acció també té l’explicació 
que aleshores la dreta era molt 
més dura i intransigent. Ara en 
canvi, “és més suau i matisada”.
Molts ripollesos el coneixen per 
formar part dels Randellaires, que 
a més de grup musical també és 
un col·lectiu activista, que ha po-
sat en marxa Les 4 Vares, d’estudi 
de la dansa.
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L’ajuntament ha dut a terme una operació, que degut 
a la situació orogràfica ha estat complexa i costosa 
per poder solucionar la problemàtica de la manca 
d’aparcament a les portes del recinte, així com adequar 
el vial per poder-lo ampliar. 
Ha estat necessari fer un nou accés a la zona que limita el 
recinte pel seu costat sud-oest. Això ha permès obtenir 
un espai suficient per accedir, maniobrar i estacionar els 
vehicles. 
En aquest moment l’accés al cementiri és molt més 
directe i queda més a prop del nucli urbà, amb molt 
menys pendent que el camí anterior, que queda per a 
l’ús dels vehicles del servei funerari. 
A la part nord de la nova esplanada de l’aparcament 
s’hi ha construït una escala per als vianants amb tres 
tramades de graons fets amb formigó calorejat. La 
nova porta del recinte és corredora i està formada amb 
elements de fusta emmarcats amb perfils de ferro i 
s’ha situat al punt on acaba l’escala que dóna accés a 

l’aparcament. Justament aquest punt coincideix amb el 
vial d’accés puntual de vehicles.
Tot el recorregut de la rampa de vehicles, s’ha delimitat 
i protegit amb una tanca baixa de rodons de fusta i s’ha 
significat amb la plantació d’arbrat singular.
A l’esplanada de l’aparcament, al seu límit amb el talús 
est, es disposen pedres d’escullera aïllades a manera de 
protecció per a la circulació de vehicles. 
En el conjunt de l’obra s’ha executat també una canal 
de recollida d’aigües del recinte que va a parar a una 
conducció subterrània d’aigües de pluja. 
Finalment a l’espai d’aparcament s’hi han instal·lat 
sis fanals amb lluminàries de tipus led de 20 watts, 
alimentats amb panells solars i que tenen una autonomia 
de tres dies. Aquest és un sistema que l’ajuntament va 
implantant a mesura que és possible, ja que es tracta 
s’una energia sostenible i de baix cost. 
El	cost	total	d’aquesta	obra	ha	estat	de	81.556	€	i	s’ha	
realitzat en diverses etapes i per diferents empreses.

EL CEMENTiRi DE RipoLL CoMpTA AMB 111 NovES 
pLACES D’ApARCAMENT
L’obra també acosta el recinte funerari al barri de Sant Pere

Per culpa del comportament 
incívic d’algunes persones envers 
el material urbà, ha calgut reparar 
els dispensadors de bosses tan sols 
6 mesos després de la posada en 
funcionament d’aquests espais. 
També s’ha aprofitat la reparació 
per tancar els dispensadors pels 
laterals per evitar el robatori de les 

bosses. Des de l’ajuntament també 
es vol advertir que no es garanteix 
la salubritat d’aquestes bosses pel 
consum alimentari. D’altra banda 
s’han posat senyals als parcs 
infantils, informant de la ubicació 
de les zones exclusives per a gossos, 
i evitar així que aquests entrin als 
espais destinats a la mainada. 

MiLLoRES EN LES ZoNES D’ESBARJo pER A GoSSoS
L’incivisme ha obligat a reparar-ne els dispensadors de bosses
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Tot just fa un any Concepció Cortacans va 
ser la protagonista de la secció Sinergies Mi-
gratòries del butlletí L’Informatiu, dedicada a 
l’Emigrant. Aquesta ripollesa de 62 anys vi-
via al Quebec des que el 1976 va marxar del 
poble, però anualment tornava per recupe-
rar el contacte amb la nostra gent. A més 
tenia previst d’instal·lar-s’hi de nou, o bé de 
passar-hi llargues estades un cop es jubilés. 
Desgraciadament no podrà ser, perquè un 
accident li va segar la vida el 7 de gener pas-
sat. Un cotxe que presumptament es va sal-
tar un semàfor la va atropellar quan sortia a 
córrer, una de les seves grans aficions. Des-
prés de cinc dies en coma la Concepció va 
morir a causa de les lesions que havia patit.

La gran estima que li tenien els seus conciu-
tadans es va veure reflectida en les mostres 
de suport que va rebre la família després del 
sinistre. Unes “sabatilles fantasma” en re-
cord dels seus costums esportius van pre-
sidir una concentració de queixa al mateix 
lloc de l’accident, de diferents col·lectius en 
favor dels vianants a la capital quebequesa. 
Aquesta reacció va merèixer l’atenció dels 
mitjans de comunicació canadencs, que 
va fixar el seu objectiu en la seguretat de 
l’avinguda Parc. La pressió va afavorir que 
l’ajuntament de la ciutat hi incrementés les 
mesures de seguretat, reduint-hi el límit de 
velocitat i instal·lant nous semàfors i passos 
de vianants.

Canals de televisió, premsa escri-
ta i mitjans digitals van recordar a 
Concepció Cortacans, que durant la 
darrera dècada havia treballat com 
a traductora i intèrpret per diferents 
jutjats de la zona. Una de les do-
nes que va ser entrevistada pel diari 
Mont-real Métro, la Karla A.Trejo, va 
afirmar que eren amigues i que tenien 
previst anar a passejar per la mun-
tanya: “no deixaré passar la nostra 
cita. Serà un plaer anar a caminar per 
ella”, va assenyalar la companya de 
lleure d’una Concepció que ha dei-
xat una empremta d’empatia entre 
tots aquells que vam tenir la sort de 
conèixer-la.

L’ADéU D’UNA RipoLLESA ESTiMADA
Concepció Cortacans va morir després de ser atropellada a 
Montreal, la ciutat on vivia

Des de mitjans de més de març s’està fent un servei 
d’entrega de cartes a les llars de les persones més 
grans de 75 anys que viuen soles a Ripoll. La tasca l’està 
portant a terme una alumna del curs de dinamització 
sòcio-comunitària de la Casa d’Oficis, que fa pràctiques 
a l’ajuntament. L’acció està tenint molt bona acollida i ja 
s’han inscrit al programa més de 10 persones que rebran 
la trucada setmanal per part d’una persona voluntària.

Com a novetat d’enguany, el mes d’abril, s’han 
començat els esmorzars en companyia. Aquesta acció 
consisteix en que els avis i àvies  apuntades al programa, 
gaudeixen d’un esmorzar amb la companyia de la 
persona voluntària que el truca o amb altres persones 
voluntàries. L’esmorzar és a càrrec de l’ajuntament i 
es té en compte si l’avi o àvia requereix d’alguna pauta 
alimentària especial. 

EL SERvEi BoN DiA AMpLiA SERvEiS
Deu persones més grans de 75 anys s’hi han afegit recentment
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RipoLL EN XiFRES. ANY 2015
Informació econòmica i financera de l'Ajuntament
L’equip de govern (CIU) seguint el compromís adquirit en el programa electoral, d’informar de la situació econòmica i 
financera de l’Ajuntament de Ripoll, en periodicitat anual, i amb la finalitat que tots els ciutadans coneguin amb total 
transparència els estats de comptes municipals, a continuació es publica informe de la situació econòmica i financera 
a 31 de desembre de 2.015, en format clar i senzill, i comparatiu amb la data de finalització de la legislatura de l’antic 
equip de govern (ERC/PSC), dia 10 de juny de 2.011.

L’any 2015 es continua treballant i prioritzant en els mateixos conceptes que durant la legislatura passada:

-  La congelació dels impostos per tercer any consecutiu.
-  La millora de la tresoreria municipal.
-  La reducció en l’endeutament municipal.
-  L’agilització en el pagament als proveïdors, pagant actualment a 35 dies des de la data d’entrada de la factura a 

l’ajuntament.
-  El compliment del Pla d’eficiència, eficàcia, innovació i austeritat implantat l’any 2011.

 i) ESTAT DE LA TRESoRERiA  10-06-2011 31-12-2015

 Saldos en bancs, caixa i disposició de pòlisses de tresoreria  - 1.584.140,43  368.946,67

 ii) ENDEUTAMENT opERACioNS DE CRèDiT import   import  

 Deute viu per operacions de crèdit a llarg termini - 9.712.506,45    - 5.579.656,70   

 Deute viu operacions de crèdit per pagament a proveïdors     - 1.321.511,51   

 Deute viu curt termini  - 576.220,71  - 10.288.727,16  - 986.922,40  - 7.888.090,61 

 iii) DEUTES pENDENTS import   import  

 A proveïdors per despeses corrents - 618.381,61    - 456.396,46  

 Transferències altres administracions per serveis - 1.023.694,38    - 201.143,71   

 A proveïdors per despeses d’inversions - 2.719.607,16  - 4.361.683,15  - 20.667,04  - 678.207,21 

 iv) ALTRES DEUTES import   import  

 Factures d’actuacions sense consignació pressupostària - 162.983,00    - 79.533,06   

 Actuacions per urgència sense previsió - 45.567,53       

 Previsió per reclamació d’interessos - 78.403,43  - 286.953,96    - 79.533,06 

 v) DEUTES RESpoNSABiLiTAT SUBSiDiÀRiA (Fundació Guifré) import   import  

 Deute viu curt i llarg termini operacions de crèdit - 819.346,65    - 555.016,79   

 A proveïdors per despeses d’inversions - 113.513,25    - 0,00   

 A Hisenda per IRPF - 29.251,56  - 962.111,46  - 0,00  - 555.016,79 

 vi) DEUTES D’EXERCiCiS ANTERioRS import   import  

 Devolució Participació en Tributs de l’Estat 2009   - 254.608,02     

 ToTAL DEUTE (-47,27%)   - 17.738.224,18    - 8.831.901,00
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ACTUACioNS MéS 
SiGNiFiCATivES ANY 2015:
- Nova entrada i aparcament al cementiri municipal.
- Restauració de l’Església de Sant pere.
- Nou vas a la piscina municipal per a infants, i per a persones 

amb mobilitat reduïda.
- Enderroc edificis del carrer Trinitat i carrer pirineus.
- implantació de tres centres de calderes de Biomassa, a la 

piscina municipal, escola Joan Maragall i escoles Tomàs 
Raguer i Ramon Surinyach.

- Nou ascensor a l’escola Joan Maragall.

 Nivell d’endeutament

  10-06-2011 31-12-2015

  Nivell d’endeutament a llarg termini 101,59% 65,14 %

 Nivell d’endeutament a curt termini 19,55 % 9,80 %

 Nivell d’endeutament total 121,14 % 74,94 %

 Nivell d’endeutament sense crèdit per pagament a proveïdors,
 i per subvenció Consell Català d’Esports per pavelló Avellaneda 121,14% 57,27 %

 ingressos que quan l’Ajuntament els rebi rebaixaran l’endeutament:

  10-06-2011 31-12-2015

 Ingressos disponibles pendents d’aplicar   491.975,88  27.727,22

 Import pendent subvencions  2.965.642,23 1.327.177,40

 Contribucions especials pendents cobrar  694.214,57  399.570,59

 Contribucions especials pendents resolució judicial  -279.294,13  -279.294,13

 ToTAL  3.872.538,55 1.520.181,08

 Reducció del deute en 6.553.965,71 € un 47,27%

  10-06-2011 31-12-2015

 Total deute  -17.738.224,18  -8.831.901,00

 Ingressos disponibles pendents d’aplicar  491.975,88  27.727,22

 Ingressos que quan l’Ajuntament els rebi rebaixaran l’endeutament  3.380.562,67  1.492.453,86

 ToTAL  -13.865.685,63  -7.311.719,92
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ENTITATS CULTURALS

Col·lectiu 
Rèkiem

A mitjans dels anys noranta la músi-
ca experimentava una efervescèn-
cia inimaginable una dècada enre-
re. Si durant els vuitanta l’escena 
musical era patrimoni de grans es-
trelles inabastables que monopolit-
zaven els concerts a grans estadis, 
les produccions milionàries amb 
sonoritats enllaunades i el disc-
sound europeu epidèmicament 
distant, als noranta la realitat havia 
canviat substancialment. Never-
mind (1991) dels Nirvana va desco-
brir que la música realitzada al ga-
ratge de casa podia vendre tants o 
més discos que qualsevol producte 
prefabricat per la indústria. Smells 
like teen spirit va convertir-se en 
l’himne que la generació X espe-
rava. A partir d’aquí el missatge es 
va estendre com la pólvora per gran 
part del planeta, i els grups van re-
brotar de sota les pedres.

L’escena ripollesa no en va ser una 
excepció. Fins aleshores els Paper 
de Plata i Acabados del Pirineo mo-
nopolitzaven per manca de com-
petència, el panorama autòcton a 
la comarca. Com aquell qui no vol 
van sorgir noves bandes. Els noms 
de Bàskula Públika, Overloads o 
Distrets, van convertir-se en més 
o menys habituals en els limitadís-
sims escenaris que tenia el muni-
cipi i la comarca. El bar Mundial va 
erigir-se en el més prolífic de tots, 
amb una tasca impagable que va 
portar a Ripoll no només a bandes 
locals sinó també de la resta de Ca-
talunya i d’altres d’internacionals.

Amb la desaparició del Mundial, un 
grup de joves va ser conscient que 
calia sacsejar la monotonia cultu-
ral del municipi. Per això prenent 
el nom de la banda de trash metal 
de la qual formaven part, va néixer 

el col·lectiu Rèkiem. Raimon Saña, 
Gerard Pont, Xevi Domènech, Jordi 
Roura i Eudald Gili, van ser alguns 
dels iniciadors d’un projecte que 
s’ha mantingut fins als nostres dies. 
Durant els vint anys que ja porta en 
actiu, s’han organitzat activitats 
com el Nadal Rock o el concert de 
cap d’any, que segueixen en actiu, 
però també han treballat per fer 
concerts de festa major, organit-
zant concursos de grups locals, jam 
sessions, col·laborant en el projec-
te Giramúsics, i donant suport a les 
noves bandes que en cada moment 
han aparegut en la nostra migrada 
escena.

Pel Nadal Rock hi han passat grups 
com Obus, Gossos, KOP, Koma, Tie- 
rra Santa, Lax’n’Busto, Dr. Calypso, 
Txarango, Aspid, Els Catarres, Brams 
o Soziedad Alkoholica, entre molts 
d’altres que han amenitzat musi-
calment les nostres festes nadalen-

ques. El primer el van protagonit-
zar els grups de la comarca Storm, 
Rèkiem, Tempus Fugit i K-Dukados. 
Actualment el col·lectiu Rèkiem so-
breviu a l’absència de Raimon Saña, 
que fa uns anys va deixar-ne la 
presidència. Roger Bosch l’ha subs-
tituït, acompanyat per Laura Ma-
sias com a secretària i Pau Font en 
el paper de tresorer. La seva tasca 
actual es organitzar el Nadal Rock i 
la festa de cap d’any. El seu objec-
tiu es portar grups de repercussió 
en l’àmbit català, confrontant-los 
amb bandes emergents locals. Els 
Nyandú acompanyats pels The Par-
dos Cat’s de la darrera edició en són 
el millor exemple.
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ENTITATS ESPORTIVES

Club 
Excursionista 
Ripoll
“Arribats a l’any 1946, quan la mal-
tempsada de la guerra civil quedava 
enrere, un grup de joves sentiren 
l’atracció de les muntanyes igual 
que havien sentit les generacions 
passades i sentirien les futures; 
les muntanyes eren les mateixes, 
atractives, boniques com sempre, 
els excursionistes eren uns altres, 
però amb el mateix ideal i volun-
tat. Se les estimaven i segurament 
els hauria estat difícil expressar 
el perquè. Tots els que ens sentim 
excursionistes hem viscut el ma-
teix i només el pas dels anys ens fa 
madurar i ens dóna la resposta. De 
l’excursionisme se’n gaudeix prac-
ticant-lo i recordant-lo, encara que 
sigui amb enyorança; per això ens 
és fàcil imaginar el seu entusiasme 
de llavors i el que senten ara els que 
encara estan entre nosaltres. Els 
absents romandran presents en el 
record de cadascú que hi va con-
viure. Recordem-los. Són els pio-
ners del Club Excursionista Ripoll, 
que figuren en l’acta de constitució: 
Eudald Brugulat, Assumpció Calves, 
Josep Formatger, Emilia Duràn, Jo-
sep Morera, Josep Padros, Carme 
Puig, Bartomeu Sala, Esteve Sala, 
Miquel Sala, Manela Serra, Ramon 
Soler, Magí Subiràs, Teresa Subiràs, 
Miquel Tarré i Francesc Vilardell”.

D’aquesta manera narrava Alexan-
dre Roca la fundació del Club Ex-
cursionista Ripoll, en el seu llibre 
“L’excursionisme a Ripoll” en motiu 
del seu cinquantenari, l’any 1996. 
La denominació actual del club no 
es va trobar fins al 1974. Inicialment 
s’havia volgut anomenar com a El 
Catllar, però finalment el primer 
nom va ser Agrupació Excursionista 
La Rama, sota l’aixoplug d’aquesta 

entitat ripollesa. Els problemes de 
convivència van forçar-ne la sor-
tida, i el club va passar a denomi-
nar-se Club Excursionista Pirenaic, 
com a delegació d’aquest club bar-
celoní. Els locals socials es van situ-
ar al cafè de Cal Pep, de la plaça dels 
Porcs, i als locals de la cooperativa 
L’Econòmica Ripollesa, del carrer 
dels Valls.

L’emancipació de 1974 es va produir 
per les dificultats de gestionar ajuts 
en l’àmbit provincial, perquè es 
pertanyia a un club ubicat a Barce-
lona. Encara que hi va haver associ-
ats que es van enfadar i van estripar 
els carnets, el club va emprendre el 
camí com a Club Excursionista Ri-
poll, es va situar a l’antic Casino de 
la plaça Gran primer, i al cafè de la 
Lira més tard. De llavors fins ales-
hores la secretaria del club es va 
instal·lar al carrer Progrés primer, a 
Can Nicolau després i darrerament 
als locals socials de la sala Eudald 
Graells.

A banda de les excursions periò-
diques que han realitzat els seus 
membres, el club ha organitzat di-
verses activitats en el decurs de la 
seva història. No totes estan úni-
cament relacionades amb l’excur-
sionisme sinó que també n’havia 
realitzat de ciclistes als seus inicis, 
i posteriorment va incorporar una 

secció d’esquí. El 1958 es va crear la 
secció fotogràfica. Durant els anys 
seixanta l’esbart infantil del club 
va participar en diferents festivals 
folklòrics, i es van organitzar activi-
tats relacionades amb la llengua ca-
talana, juntament amb l’associació 
ARIC. A més el 1966 es va portar per 
primera vegada el pessebre al cim 
de Sant Amand. Se’n celebren ja els 
50 anys. A banda de les marxes ex-
cursionistes i d’orientació, tant per 
infants com adults que ha organit-
zat anualment, també ha assumit la 
preparació de diverses Marxes Ex-
cursionistes de Catalunya. Francesc 
Morera i Enric Colomer han estat els 
presidents més longeus de l’entitat. 
Actualment Bartomeu Hernández 
n’ocupa la presidència.
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En positiu
L’any 2015 ens ha dut una lleugera millora de l’economia, però de ben segur 
que no haurà arribat a tothom d’igual forma. Des de l’Ajuntament ens 
trobem en el primer any -després de la complexa situació econòmica en què 
encara estem immersos-, en què s’han pogut assumir algunes importants 
inversions com la nova entrada i aparcament en el cementiri municipal, la 
restauració de l’Església de Sant Pere, la construcció d’un nou vas terapèutic 
a la piscina municipal, l’enderroc del edificis en runes del carrer Trinitat i 
Pirineus, entre altres.
Encara que no vulguem, a nivell de país, cada dia assistim a un degoteig 
de males notícies econòmiques que ens transmeten pessimisme nacional 
(Casals, Delphi, General Electric, Innovay-Solvay,....), però a nosaltres els 
polítics, i especialment als polítics locals, ens toca tenir pensaments positius 
i realistes per tal de valorar el que tenim dia a dia. Ser positius davant els 
temps de crisi per tal d’articular les solucions que esperen els nostres 
vilatans. I en sentit contrari emfatitzar en les bones notícies econòmiques 
(inversió a Comforsa, engegar sectors empresarials de Niubó i de Llaudet 
amb empreses interessades, les bones dades d’exportació i PIB industrial 
català, ...).
A Ripoll i en Positiu promocionant el Turisme, amb un intens calendari de fires 
i festes, la Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès, La Carlinada, una 
recreació de la crema de Ripoll al 1839, La Diada de la Puntaire de Catalunya 
on el proper mes de juny acollirem prop de 1600 puntaires d’arreu del nostre 
país, La Fira del Col·leccionisme “Remena i Troba”, amb la finalitat d’atraure 
el major número de persones cap a la nostra vila.
A Ripoll i en Positiu considerem i defensem la tasca de Ripollès Desenvolu-
pament per la promoció del sòl i sostre empresarial de Ripoll i del Ripollès, i 
per fomentar una economia més competitiva i eficient. Positiu és l’arribada a 
Ripoll del Catalunya bus turístic, la promoció de Terra de Comtes, la promoció 
comarcal en el Born i l’Estació Provença de Barcelona, per donar a conèixer 
els nostres productes.
Positiu és la creació de la Ruta de les Fonts, una proposta per conèixer les 
fonts del nostre entorn, que combina medi ambient, turisme, caminades 
saludables i lleure.
Positiu és el Comerç de Ripoll, que amb esforç diari i mitjançant les seves 
botigues donen vida al nostre poble, positiu és demanar als vilatans que 
les seves compres les realitzin en els comerços locals, amb les campanyes 
Aparca i Compra, Fes la Bossa, Campanya de Nadal,.... Celebrem en positiu 
que enguany la campanya de dinamització del centre comercial a cel obert 
de Ripoll rebrà el premi de la Direcció General de Comerç de la Generalitat 
de Catalunya.
Positiu és l’activitat Cultural, Ripoll És Dansa, el nou cicle de Teatre Íntims, 
el festival de Música de Ripoll, el Festival de Música antiga dels Pirineus, ..., 
positiu és el creixement d’assistència a les representacions teatrals, aquest 
any 2015 el millor comptabilitzat des de 2003.
Positiu és la implicació de la gent gran amb el Servei Bon Dia, que continua 
creixent amb una trucada per alegrar el dia a la gent gran, més de 55 
persones gaudeixen actualment d’aquest servei.
Positiu és liderar el projecte urbanístic més importat i engrescador dels 
propers anys, la urbanització del sector del Pla, l’antiga Preparación Textil, 
amb la creació d’un espai públic de lleure de més de 30.000 m2 a mida dels 
ripollesos.
Positiu és la gran tasca que estan portant a terme les nenes i nens que formen 
el Consistori Infantil amb iniciatives com la pista de patinatge, la compra de 
joguines per als infants desfavorits, l’organització del Ripidisco, ajudar als 
desfavorits perquè no es quedin sense activitats ni sortides escolars, i el 
finançament de les obres i actuació artística del pas soterrat entre el carrer 
Progrès i el passeig del Ferro.
Positiu és la implicació de les persones que integren la Comissió de Festes 
en l’organització de la Festa Major de Sant Eudald, i que ens faran gaudir de 
sis dies d’intensa festa i alegria. Positiu és celebrar el 50è aniversari de la 
Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès, gràcies a totes les persones 
que a través del CIT ens l’han fet viure durant tots aquests anys, el nostre 
reconeixement.
Una esplèndida Festa Major de Sant Eudald 2016, i viure amb intensitat el 50è 
aniversari de la Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès, els nostres dos 
desitjos En positiu.

PATINANT SENSE PISTA DE GEL
A les portes d’arribar al primer any d’aquesta legislatura, les sensacions i les 
percepcions, més enllà dels pocs fets, no són precisament bones.
Una majoria absoluta de CIU que, mig controla la política d’aparador, però que 
patina en les polítiques reals i rigoroses.
Un equip de govern que patina tirant endavant projectes. Des de l’any 1983  
Ripoll té piscina municipal. Una instal·lació pionera en el seu moment i que 
encara avui fa una funció comarcal de primer ordre i és de ben segur, un bon 
exemple de com optimitzar les instal·lacions públiques en territoris petits com 
el nostre.
Quan ERC gestionàvem la Casa Gran vàrem treballar un projecte per ampliar la 
instal·lació amb un nou vas, bàsicament per a nadons, persones amb dificultats 
físiques i psíquiques i per a rehabilitació; es va aprovar per unanimitat. Per 
una qüestió de calendari, les obres i la reinauguració es va dur a terme pel 
govern de Convergència i Unió  (una herència com haguessin anomenat ells 
si hagués estat a la inversa). Però pel nostre grup municipal, qui inaugura o 
no una nova instal·lació necessària a Ripoll, no té cap mena d’importància, el 
que si en té és fer les coses bé, ja que minorar-ne l’import és important però 
no a qualsevol preu. 
El terra que es va instal·lar a la piscina es va convertir en una pista de gel, on 
cada dia, es comptaven una desena d’usuaris que relliscaven i acabaven per 
terra. Canviar el terra relliscós d’aquesta obra nova ens costarà uns 30.000 
euros més, als ripollesos i ripolleses.
Un equip de govern que patina no defensant els serveis de casa, o si més no, 
no justificant-los davant els vilatans. Fa pocs dies el CAP de Ripoll ha perdut, 
una vegada més, dues especialitats a favor de l’Hospital de Campdevànol, a 
part de la guàrdia nocturna que ja fa temps que es va eliminar, i tot sota la 
justificació de que l’Hospital de Campdevànol no està tan lluny com per no 
poder anar-hi.
Un equip de govern que patina renunciant a fer polítiques de reciclatge 
valentes, com el porta a porta, sense ni tan sols parlar-ho amb la resta de 
grups municipals i preveient de manera unilateral canviar cap a una recollida 
lateral (camions, contenidors..), encara que corri a càrrec de l’empresa 
concessionària. Temes d’aquesta transcendència requereixen, si no consens, 
sí debat. 
Un equip de govern que patina renunciant a treballar pel nostre patrimoni 
històric i cultural, deixant morir equipaments municipals com la plaça 
de la Lira, que tot i no estar inaugurada per Convergència i Unió, i després 
d’una forta oposició per la seva part, s’ha demostrat amb el pas del temps, 
com un equipament reconegut internacionalment en diferents festivals, i 
contínuament visitat per els turistes que visiten la vila.
Deixant morir fires i mercats importants i únics/ques del poble de Ripoll, a 
favor de firetes que l’únic que pretenen és omplir el calendari anual d’activitats 
del municipi, que l’actual inactivitat i potser incapacitat dels qui governen 
el municipi, ha deixat en aquest aspecte, sense adaptar-se, evolucionar o 
aspirar a millorar les fires i mercats importants que encara avui tenim.
Deixant morir, si encara quedava alguna mica de vida, el comerç pròxim 
que caracteritza una vila, amb la concessió d’un espai privilegiat del poble, 
a una explotació privada, que el mateix pas del temps està posant al seu lloc, 
ja que la seva inactivitat present diàriament pot tenir greus conseqüències 
properament.
Un equip de govern que patina renunciant al progrés del poble, ja que a data 
d’avui encara no hi ha una fibra òptica estesa en el teixit industrial del municipi 
que el que fa és limitar l’oferta i la possibilitat per què noves empreses es 
puguin instal·lar a Ripoll sota uns mínims de qualitat per a poder desenvolupar 
les seves activitats i fomentar la reactivació econòmica de la vila i de retruc 
de tota la comarca.
Un equip de govern que patina renunciant a satisfer les necessitats reals dels 
nostres vilatans i vilatanes. Sabent de les dificultats que hi ha a dia d’avui tant 
en l’aspecte laboral, com també en l’econòmic, l’Ajuntament no s’ha implicat 
el suficient a l’hora d’identificar les necessitats reals que té la població de 
Ripoll, tant en termes d’habitatge, de pobresa energètica o d’alimentació. Unes 
polítiques socials escasses que s’han portat a terme de forma descentralitzada 
i limitades per posicionaments polítics i per qüestió de números, i no pas pel 
sentit comú que aquest aspecte requereix. 
En definitiva, quasi 365 dies, patinant sense pista de gel.
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Sant Eudald ja treu cap! Des del primer versot fins l’úl-
tim foc artificial, són uns dies per retrobar-nos tots pels 
carrers i places i celebrar l’esclat de la primavera en co-
munitat. Tinguem però un record per tots ripollesos i 
ripolleses que no veiem el final de la crisi econòmica. 
El butlletí que teniu a les vostres mans  ha de servir per 
fer una mica de balanç d’aquest primer terç de 2016. 
L’actualitat política municipal ha estat marcada per la 
moció sobre el canvi de nom del barri i carrer del Ge-
neral Fuensanta. Els socialistes donem suport a aquest 
canvi. Cal complir la legalitat vigent. Les lleis relatives a 
la memòria històrica, aprovades tant pel Congrés es-
panyol com pel Parlament català, ens obliguen com a 
municipi a retirar els reconeixements a persones vin-
culades amb la dictadura.
Sabem que els veïns volen mantenir la memòria del seu 
barri, ho entenem i ho compartim, però aquesta me-
mòria no té per què passar per donar un reconeixement 
a una persona que, no ho oblidem, va estar empreso-
nat a Figueres per donar suport a un aixecament militar 
contra el règim democràtic republicà. Creiem que, per 
aquest motiu la memòria dels impulsors de la Coopera-
tiva de Vivendes de Sant Eudald estaria més dignament 
reivindicada amb algun nom com “Carrer de la Coope-
rativa”, “Carrer dels ferroviaris” o algun de similar. Ells 
en van ser els impulsors, seu és el mèrit que el barri fos 
una realitat i ells són els que es mereixen el reconeixe-
ment públic.
 

El famós procés participatiu per la zona del Pla només 
preveu que els veïns hi puguem dir la nostra sobre com 
serà la nova zona verda. Res sobre el o els equipaments 
que, obligatòriament, han d’anar a la zona. Està clar 
que l’equip de govern no s’acaba de creure que els ciu-
tadans puguem dir-hi la nostra.
Quedo a la disposició de les entitats i veïns de Ripoll per 
traslladar les seves preocupacions a l’Ajuntament en el 
meu correu electrònic ab_aviles@hotmail.com i us de-
sitjo a tots una molt bona Festa Major de Sant Eudald! 
Feu-vos vostres carrers i places!

Fa pràcticament un any, la CUP ens presentàvem a les elec- 
cions municipals amb l’objectiu d’entrar a l’Ajuntament per 
tal d’aixecar catifes, mirar de canviar maneres de fer i per-
metre l’entrada d’aire fresc. Un any després creiem que és 
hora de mirar enrere, fer balanç i repassar la feina feta du-
rant aquest inici de legislatura, en el qual hem començat a 
treballar en alguns dels aspectes que són bàsics per millorar 
Ripoll. I voldríem destacar algun dels projectes que hem estat 
treballant durant aquest primer any. 
Des del primer dia vam mostrar una oposició frontal a la pro-
posta de CiU de construir el Polígon de les Llosses, mentre 
encara tenim gran quantitat de naus buides. De moment, la 
nostra gestió ha permès aturar el projecte, crear una comis-
sió de seguiment i reconduir-lo. 
Pel que fa  la participació, hem presentat múltiples propostes 
al Reglament de Participació Ciutadana que ens va presentar 
l’Ajuntament i que actualment es troba en fase de revisió. Un 
reglament que és massa generalista, inconcret en molts as-
pectes i poc ambiciós. Dir-vos que en aquesta mateixa línia 
hem realitzat diverses trobades amb entitats de la vila per 
conèixer la seva activitat, necessitats... 
També creiem interessant destacar la nostra participació en 
la primera fase de redacció del Pla Local de Joventut, on vam 
poder aportar idees i mostrar la nostra preocupació sobre 
l’èxode de gent jove que malauradament pateix la nostre vila, 
any rere any. 
En la nostra activitat a l’Ajuntament hem presentat dues mo-
cions pròpies. En la primera, proposàvem diverses mesures 
per fer front a la pobresa energètica i els desnonaments que, 
de moment, sembla que han quedat en paper mullat. La se-
gona, de la que se n’ha parlat extensament, per demanar el 
canvi de nom del carrer General Fuensanta, a més a més de 
diverses mesures per recuperar la memòria i dignitat histò-
rica al municipi.
En els propers mesos seguirem treballant en temes que en-
tenem són cabdals per Ripoll i que creiem que l’equip de go-
vern no té prou en compte. Parlarem del contacte amb les 
associacions, de l’ecologisme, o de la millora i revitalització 
del barri vell i el comerç. Cada dia veiem més persianes abai-
xades mentre s’aposta, encara ara,  per l’obertura de grans 
superfícies comercials. 
La Cup Ripoll és un moviment nou, i dia a dia anem aprenent 
el funcionament intern d’un Ajuntament sovint encara potser 
massa opac. Però tenim molt clar que l’autocrítica és el mi-
llor motor per millorar. Tampoc voldríem oblidar els moments 
crítics pels que ha passat la nostra organització a nivell na- 
cional, tres mesos molt agitats i que evidentment han marcat 
la nostra agenda. 
En definitiva, tenim feina feta però sobretot ens en queda 
molta per fer. Hem tingut un primer any mogut. Però això no 
ens espanta pas, és més, ens esperona, i augurem que els 
propers anys encara ho seran més.
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opiSSo
El dibuixant tarragoní va imaginar com seria el Ripoll del futur

A l’entrada de l’Ajuntament de Ripoll podem trobar una 
còpia ampliada del quadre de l’OPISSO que ens ofereix 
una visió futurista de Ripoll. És una proposta amb una 
clara influència industrial, en què es veu una plataforma 
elevada sobre Ripoll amb nens que van a l’escola, que 
juguen al pati, que es banyen a la piscina o que donen 
voltes en un circuit amb bicicletes. D’alguna manera, 
mostra el que pot aconseguir l’enginyeria, amb la 
plataforma elevada, i el desenvolupament de la societat, 
amb una mainada que estudia i practica esports de 
lleure. En el dibuix de la vila, sota de la plataforma i en 
primer terme, podem veure la Farga Palau; les torres 
del monestir són a l’esquerra i, al centre, encara es 
distingeix el campanar de l’església de Sant Eudald, 
ensorrada l’any 1936.

Ricard opisso Sala
Tarragona
Dibuixant i caricaturista 
català considerat com 
un dels millors cronistes 
gràfics de la societat 
barcelonina del seu temps. 
Des de molt jove va ser 
membre del Cercle Artístic 
de Sant Lluc i del grup dels 
Quatre Gats. Es va formar a 
Barcelona i París.

La seva obra constitueix un dels documents 
sociològics més bells i valorats de tot l’art català 
del segle XX, essent en l’actualitat un dels artistes 
de la preguerra més estimat pels aficionats a les 
antiguitats.

Contemplamos igualmente las vías 
y estaciones del antiguo ferrocarril 
“Transpirenaico”, todo lo cual ha 
desaparecido de la vista y cubierto de una 
fuerte plataforma o cubierta de “ripollita”, 
sustancia fosforescente, más resistente 
que el antiguo cemento, inventada por 
químicos de la localidad, descubrimientos 
que ya tienen precedentes, pues hace 50 
años se fabricaba una especie de mármol 
artificial que no tenía que envidiar nada 
al natural, fabricado también por un 
obrero de Ripoll y cuyo mármol, algo 
modificado, aún suele emplear en algunas 
construcciones interiores.

La referida plataforma se emplea 
como lugar de aterrizaje de los aviones, 
distinguiéndose perfectamente en la 
obscuridad, siendo visible -como hemos 
tenido ocasión de comprobar- de una 
altura de 3000 metros, orientando al 
mismo tiempo a los navegantes aéreos 
-como los antiguos faros marítimos a 
los marinos- cuando las aeronaves van 
desprovistas de la instalación de los rayos 
infrarrojos, leyéndose con toda claridad 
el nombre de la ciudad RIPOLL en letras 
de grandes dimensiones, grabadas con 
sustancia fosforescente de otro colorido.

Ricard Opisso i Sala. Ripoll, 1931 - Visió futurista de Ripoll (ACRI) Ripoll. Vista general des del Calvari entre 1920 i 1925 (ACRI)

Opisso vist per Ramon Casas 
(MNAC)


