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RECTA FINAL A
RIPOLL CAPITAL CULTURA CATALANA 2013

Per davant queden uns mesos intensos en activitats
Quan hem passat amb escreix l’equador de la celebració de Ripoll Capital de
la Cultura Catalana, és un bon moment
per repassar el camí fet i encarar la
recta final d’aquest any tan intens.
Un dels reptes de Ripoll en aquest 2013,
era d’una banda adaptar tot allò de
nou i positiu a partir d’allò que forma
part de la nostra història, sense oblidar res, però renunciant a qualsevol tipus d’immobilisme i per altra aprofitar
l’aparador de la capitalitat per potenciar la marca “Ripoll” de cara al futur.
Aquest camí de la capitalitat no s’hagués pogut fer sense la complicitat i
participació de tot un seguit d’entitats i persones de la vila que des de la
comissió organitzadora o des de fora,
han proposat i/o generat activitats i
propostes. També cal tenir en compte
les propostes que han vingut de fora de
Ripoll per poder realitzar les seves activitats al Bressol de Catalunya en l’any
que ostenta la Capitalitat de la Cultura
Catalana.
Partint dels tres eixos de la capitalitat,
el patrimoni i la cultura, la industrialització i l’etnografia i la cultura popular,
s’han portat a terme moltes activitats
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Recta final a Ripoll Capital Cultura Catalana
2013
Una Diada nacional molt especial
El Museu en l’any de la capitalitat cultural
Activitats culturals, fires i mercats. Visites
al nostre patrimoni
Campanya contra els sorolls
La deixalleria: un servei gratuït per als
particulars
Ripoll va acollir el Campionat de Catalunya
Ocellaire
Activitats tardor 2013
Comerços de Ripoll
Costos serveis municipals 2013
Agenda jove de Ripoll
L’esport
Sinergies migratòries: Eudald Maestro
Sinergies migratòries:
Vladislav Zenkov
Regidoria de barris
Millores al barris
Millora a les fonts de Ripoll
Els nostres regidors: Marc Grifell
Els nostres regidors: Roger Bosch
Opinió dels grups municipals
Consells de seguretat

des que el 26 de gener es va inaugurar
oficialment la Capitalitat.
Sense ànim de fer un inventari exhaustiu, en podem citar algunes: l’exposició “Ramon Casanova i Danés. El Boig
de l’Hispano (1892-1968)”, la trobada
Nacional de Trabucaries de Catalunya,
la qual es va aprofitar per presentar la
colla Ripollesa “Pedrenyalers i Trabucaires de Ripoll”, el concurs de composició de sardanes lligat a la capitalitat,
la fira de cultura i recerca local Recercat, el cicle de conferències sobre el Ripoll medieval que s’ha anat perllongant
des de l’abril i es clourà el novembre,
la trobada gegantera, el Campionat de
Catalunya de cant d’ocells, l’exposició
de fotografies del monestir de l’any
1867, el Festival de Música amb el concert commemoratiu dels 120 anys de la
coral Capella Santa Maria, les exposicions artístiques en el marc del projecte
“Ripoll Bressol de l’Art i la Cultura” (E.
Alabau, D. Batalla, Associació de Dones,
M. Esteve, Taller d’art de Sant Cugat,
Zircui, E. Ortega, E. Zenkova, “Va d’art”
promogut pel CEE Ramon Surinyach,
El Safareig, J. Llagostera, N. Expósito,
Martínez Lozano, A. Clavé, A. Pont)... i
moltes altres activitats, presentacions
de llibres, concerts, exposicions, propostes lúdiques, trobades d’entitats...

Una eina important de la Capitalitat és
la difusió de la proposta genèrica i de
les activitats generades a través del
contacte amb els mitjans de comunicació locals i nacionals i la pagina web
de la capitalitat: www.ripoll2013 on hi
podem trobar la programació futura i
el recull de les activitats realitzades, i
altres apartats com “La butaca” amb
l’opinió sobre la cultura de persones
ben conegudes arreu de Catalunya.
Ens queden encara dos mesos molt intensos fins arribar a la cloenda d’aquest
2013 que es preveu fer-la el 29 de novembre amb un acte institucional i un
concert d’una coral de referència a Catalunya: L’Escolania de Montserrat.
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UNA DIADA NACIONAL MOLT ESPECIAL

Reivindicatiu acte al monestir amb el president Artur Mas

Aquest passat 11 de setembre i donat
que Ripoll és enguany Capital de la
Cultura Catalana, l’acte institucional
que va tenir lloc al Monestir de Ripoll
va ser encapçalat pel M.H. Sr. Artur
Mas, president de la Generalitat de
Catalunya. En el decurs de l’acte es va
oferir un concert a càrrec de l’Orquestra
de Cambra de l’Empordà, seguidament
van tenir lloc els parlaments, que van
fer l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell i el
president de la Generalitat.
El Monestir es va omplir totalment
de ripollesos i ens van acompanyar
diverses autoritats vingudes de la

resta de la comarca, així com els
alcaldes de Vic i Olot en representació
de l’Associació de Municipis per la
Independència.
Posteriorment unes trenta entitats i
institucions de Ripoll van fer l’ofrena
floral davant la tomba del Comte Guifré
el Pelós i es va finalitzar amb una
cantada a càrrec de la Capella de Santa
Maria, que va acabar amb l’Himne dels
Segadors.
Tot plegat va tenir un to reivindicatiu que
va quedar remarcat amb l’èxit assolit
per la Via Catalana, que va aplegar fins a
1.600.000 persones. Des de Ripoll van

sortir al migdia 8 autocars i un seguici
de vehicles que van sumar-se a la Via,
omplint totalment el tram 649 i part
del 650, trams situats prop de Pontós,
el nombre d’inscrits en aquests dos
trams va ser de 680 persones. D’altra
banda un gran nombre de ripollesos
van omplir el tram 667 a Santa Llogaia
d’Alguema. Tots plegats van coincidir a
assenyalar l’ambient de companyonia
i festa que es va viure, i van remarcar
que gent de tota edat va fer pinya per
omplir un llarg tram de Via i escenificar
d’aquesta manera el desig de poder
decidir sobre el futur del nostre país.
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EL MUSEU EN L’ANY DE LA CAPITALITAT CULTURAL
Diversos actes han utilitzat l’etnogràfic com a seu
El pla de treball del Museu s’ha relacionat amb el projecte de Ripoll Capital de
la Cultura Catalana 2013, tant pel que
fa a les activitats i exposicions pròpies
com per la col·laboració amb les iniciatives d’altres entitats o institucions.

mitjançant l’obra de 7 artistes ferrers
catalans.
* Museu Itinerant, durant els mesos
d’agost i setembre i gràcies a la complicitat de la Unió de Botiguers, als aparadors de les botigues de Ripoll s’han exposat peces del fons de can Budellers.

Els tres eixos de la capitalitat cultural,
patrimoni i història, industrialització i
cultura popular s’enllacen perfectament amb la línia d’actuació del Museu
etnogràfic de Ripoll.

Al llarg d’aquest any s’han programat
al Museu diverses presentacions, conferències o activitats lligades a la capitalitat cultural. En destaquem:

Aquest fet es mostra en l’acolliment
d’armes de foc portàtils ripolleses provinents de l’ajuntament de Barcelona i
del Museu episcopal de Vic que durant
tot l’any es poden veure a la Sala d’armes del Museu i les exposicions ja realitzades directament o en col·laboració
de les quals destaquem:
* Ramon Casanova i Danés “el Boig de
l’Hispano” 1892-1968, que mostra la
trajectòria vital d’un ripollès del nostre temps, compromès amb la societat
en la qual va viure (la segona revolu-

CASANOVA

*Les presentacions del facsímil de la Bíblia de Rodes, del segell de la Capital de la
Cultura Catalana 2013, de la restauració
del quadre de Francesc Soler i Rovirosa
adquirit per l’Ajuntament de Ripoll o dels
llibres sobre Historiografia medieval de
Stefano M. Cingolani.

ció industrial i la Renaixença), com a
inventor, innovador i emprenedor, i
també compromès amb la seva pàtria;
l’exposició després de passar per Ripoll,
ha anat al Palau Robert de Barcelona i
Campdevànol i continuarà la seva itinerància al Museu de la ciència i la tècnica de Terrassa i a Girona.
* Posem fil a l’agulla. Imatges vestides,
que explica a partir d’imatges i part de
la col·lecció de teixit del Museu l’ofici de
modista a principis del s. XX.
* Homes de Ferro mostra de l’art en ferro que actualment es fa al nostre país

*Les conferències (5) lligades a les exposicions de “Ramon Casanova i Danés” i
“Posem fil a l’agulla. Imatges vestides” o
el cicle de conferències (7) que el Centre
d’Estudis comarcals del Ripollès ha programat d’abril a novembre sobre el Monestir de Ripoll i el seu context històric.
*La difusió del nostre patrimoni amb
visites guiades i tallers al propi museu,
però també a l’Scriptorium i a la Farga
Palau.
Aquest any en quèe Ripoll és Capital de
la Cultura Catalana ha d’ajudar a donar
a conèixer el Museu arreu de Catalunya,
captar nou públic i consolidar el programa d’exposicions i activitats del Museu.
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ACTIVITATS CULTURALS, FIRES I MERCATS
VISITES AL NOSTRE PATRIMONI
Per als ripollesos i visitants
Durant els mesos d’estiu s’intenta bastir un programa d’activitats i visites
culturals pensades tant per als ripollesos com també per als visitants amb
la voluntat que siguin un atractiu més
de la nostra vila i procurant sumar esforços entre les diverses institucions o
entitats que treballen en aquest camp i
organitzen activitats, sobretot a l’hora
de donar-les a conèixer.
Enguany a Ripoll s’han ofert diverses
activitats culturals, significatives algunes amb una llarga trajectòria, com el
Festival Internacional de Música, que
ha arribat a la seva 34a edició, el Curs
d’Interpretació musical, el Mercadal
del Comte Guifré, que té una bona acollida des de fa 16 anys, o els Tocs d’estiu, amb activitats totes elles gratuïtes,
com el cinema a la fresca, visites al patrimoni, activitats infantils…, d’altres
més joves com el Festival de poesia Exquisits o el festival Ripollès-dansa.
També diverses fires i mercats com la
Ripigolfa, on els comerciants de Ripoll
ofereixen els seus productes en horari de tarda i nocturn, el mercat del
col·leccionista Remena i Troba, Mermà,
mercat de segona mà, la Fira de la Cervesa, nova iniciativa encetada aquest
any o la fira Teràlia, de teràpies manuals i energètiques, productes naturals i ecològics i amb tallers, xerrades i
concerts que en la seva cinquena edició
és ja una fira de referència a Catalunya
en el seu camp.
Finalment aquest estiu s’han ofert diverses visites i tallers al voltant del
patrimoni ripollès. Així des de Terra de
Comtes i Abats ens proposaven les visites al Centre d’Interpretació i Monestir,
des del Museu Etnogràfic les visites al
Museu, l’Scriptorium i la Farga a més
d’activitats de taller per a infants i fa-

mílies, des de l’entitat CEA Alt Ter el recorregut pel Ripoll del segle XVII amb el
nom de “Cinc segles forjant Ripoll” entre altres i des de l’associació Brivall “la
petjada de l’Abat” una iniciació a la vida
en el Ripoll medieval.
Totes aquestes activitats, a més de dinamitzar la vila a l’estiu, afavoreixen la
promoció de Ripoll entre els visitants i
que aquests facin una estada més llarga al nostre poble.
Aquestes i altres iniciatives de promoció fan que poc a poc augmenti l’interès per Ripoll arreu, aquest és si més
no la conclusió que es pot treure de les
dades de consultes i gestions fetes a
l’oficina de turisme que es recullen en
el quadre adjunt.

Consultes Oficina de Turisme (de gener a agost) del 2009 al 2013
PROCEDÈNCIA
CATALUNYA
ESPANYA
FRANÇA
RESTA UNIÓ EUROPEA
AMÈRICA
ALTRES*
		

2009
7.214
2.864
754
1.070
101
256
12.259

2010
7.318
3.327
728
904
75
216
12.568

2011
14.028
2.943
753
756
139
229
18.848

*Notes:
- S’entén per altres la resta del món no representats en els apartats anteriors

2012
9.723
2.255
689
705
89
253
13.714

2013
12.330
3.522
846
1.295
180
336
18.509
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Ballada d'inici d'Aplec amb la cobla Tres Vents.

Pl. de la Llibertat a les 18 h.

Festival de Música. Melodies del món . Violí: J.Ll. Puig. Violoncel: JA.
Pich. Flauta: B. Castillejo. Piano: E.Dantí, M.Romero i J. Amils. Claustre del

6

21

Monestir a les 22 h. Org.: AMR
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60è Aplec de la Sardana de Ripoll. Cobles Ciutat de Girona, Marinada,
Jovenívola de Sabadell, Bellpuig Cobla. Pg. Ragull. Org. Agrupació Sardanista
Festival de Música. Concert dels alumnes de curs de Música
Claustre del Monestir a les 22 h. Org.: AMR

CAMPANYA CONTRA
ELS SOROLLS

Després de les queixes
d’alguns veïns

Des de la regidoria de convivència i participació s'ha engegat
aquest estiu una campanya per evitar que els sorolls
provocats pels establiments a les nits molestin el veïnat.
A través de la tècnica de l'àrea s'ha donat a conèixer la
campanya i s'han repartit i enganxat uns vinils a tots els bars
i restaurants que porten el lema “RESPECTEU-NOS. Els veïns
us donen les gràcies”.
La idea és conscienciar tothom que en algunes ocasions, i
sovint sense adonar-nos-en, podem molestar amb els sorolls
o les converses persones que viuen properes als establiments
i que volen dormir.
Aquesta campanya anirà tenint actuacions puntuals per
donar-se a conèixer i d'altra banda de cara a l'any vinent es
farà una segona fase per involucrar els joves en la mateixa.

Del 16 al 21 Ripollesdansa - Festival internacional de dansa i improvització.

RIPOLL
VA ACOLLIR EL
27
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Agost
OCELLAIRE
9
Pavelló l'Avellaneda

Festival de Música. “Paraules vives al vent que passa” Poemes de M.
Martí i Pol. Recitació: D. Vilaplana i E. Cassany. Cant: E. Estebas i C.
Amils. Piano: J. Amils. Textos: J. Berenguer i F. Crivillé.

Claustre del Monestir a les 22 h. Org.: AMR

Festival de Música. Concert joves promeses: Piano: N. Muñoz. Violí: M.
Boira i pianista E. Dantí. Claustre del Monestir a les 22 h. Org.: AMR

del Comte Guifré.
Centre
Vila d’aquest campionat
10,11més
i 12deMercadal
Amb
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la 43a
edició
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a
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Andrea
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va tenir lloc al pavelló municipal de Ripoll
el &passat
26 de maig
Piano: Ignasi Terraza. Bateria: Esteve Pi.
i va serClaustre
organitzat
per
la Cadernera de Ripoll en el
del Monestir
a lesla
22 Societat
h. Org.: AMR
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dedelaGirona
Cultura
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13
23
31

Pl. de l'Escorxador 20h.

Festival de Música. “Juan, María y la tarde”. Amèrica llatina a través de la
seva música. Suspiro latino quartet.

Claustre del Monestir a les 22 h. Org.: AMR

Setembre

11
14
28

Diada Nacional de Catalunya.
Elecció de les pubilles i hereus de Ripoll.

Conferències: Conxa Peig: “L’espai arquitectònic i la seva funció: les
portes del Monestir de Santa Maria de Ripoll”. Carme Polo: “Els valors de
la Portalada de Ripoll per optar a Patrimoni Mundial de la Unesco”

Museu Etnogràfic de Ripoll a les 11 h. Org.: Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès

Dia Mundial de les persones sordes. Pl. la Lira. Org.: Fesoca
Cicle "Pensar Catalunya avui. Projeccions de futur" Ponents: A. Puigverd,
M. Guibernau, J. Subirats i F. Requejo.

ACTIVITATS TARDOR 2013
Biblioteca Lambert Mata al matí. Org.: Fundació congrés de cultura catalana

Octubre

5

Conferències: Jordi Camps: “El romànic al Ripollès i la producció del
Taller de Ripoll”. Jordi Colomer: “El monestir de Santa Maria de Ripoll i
la seva àrea d’influència, del s. IX al XIII”.

Museu Etnogràfic de Ripoll a les 11 h. Org.: Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès

Mostra de danses de la comarca del Ripollès. Pl. Ajuntament a les 17 h.

5/6

12

Pubilla i Hereu de Catalunya 2013. Elecció diumenge matí.
Pl. Ajuntament. Org.: Foment de les tradicions Catalanes

“Contes empaperats i personatges esbojarrats”. Alma i la mar.
Espectacle familiar. Teatre Comtal a les 12 h.

“En el nostre somni, sí”. Espectacle entorn a l’obra de Salvador Espriu.
Museu Etnogràfic a les 20.30 h.

Del 16 al 19 La portalada de Ripoll: creació, conservació i recuperació.

19
20
a

LA DEIXALLERIA:
UN SERVEI GRATUÏT PER
ALS PARTICULARS
Volem recordar que aquesta instal·lació permet fer una recollida selectiva de tot allò que no es pot portar als contenidors del carrer, tant de materials reciclables com especials.
Es tracta d’un espai on hi ha personal especialitzat que ens
diu en quin contenidor específic hem de llençar els residus.
Recordem que aquest és un servei gratuït per als usuaris
particulars i que els residus s’han de portar directament a la
deixalleria.
La deixalleria de Ripoll està situada al Polígon Els Pintors i
l’horari és de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 18,30, i els
dissabtes de 9,30 a 14 hores. El telèfon és el 972 70 45 06.

26
31

Simpòsium Internacional. www.simposiumportaladaripoll.cat. Teatre Comtal
Diada de Santa Úrsula. Trobada de Puntaires. Org.: As. Catalana de Puntaires

Claustre del Monestir, matí.

Trobada Tintinaire de Catalunya. Pl. la Lira
"La història de Catalunya amb cançons". Corals infantils de Catalunya i
orquestra. Monestir de Santa Maria de Ripoll a les 17.30 h.
Trobades Culturals Pirinenques Biblioteca Lambert Mata matí i tarda.
Lliurament del Premi Literari Abat Oliba.Teatre Comtal, tarda.
Concert de cobla i castanyada

Sala Eudald Graells a les 22 h.

Novembre
9/10 IX Fòrum Auriga. Fòrum de divulgació del món clàssic. Sala Abat Senjust

10
16
17
23
29

“Llepafils” Teatre al detall. Espectacle familiar.

Teatre Comtal a les 12 h.

Conferències: Gemma Puigvert: “Manuscrits de Ripoll, Scriptorium i la
seva Biblioteca”. Josep Antoni Iglesias: “Les bíblies de Ripoll”.

Museu Etnogràfic de Ripoll a les 11 h. Org.: Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès

XXXV Campionat Internacional d'atletisme de fons del Ripollès
Concert de Santa Cecília. Coral La Flor de Maig.
Sala Eudald Graells a la tarda.

Cloenda de Ripoll Capital de la Cultura Catalana 2013. Teatre Comtal, tarda.
Concert de l'Escolania de Montserrat. Monestir de Santa Maria a les 21 h.

Exposicions, altres projectes i activitats:
www.ripoll2013.cat
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UN COMERÇ AMB HISTÒRIA (I FUTUR)

Can Mullol
Gairebé un segle després que Francesc Mullol Farrer obrís botiga i dispesa a la
plaça Gran de Ripoll, Can Mullol segueix essent un referent de la venda de productes derivats del porc per als vilatans. El comerç, que mai ha canviat d’ubicació a sota les voltes, va funcionar des dels inicis. Francesc Mullol era el besavi de
l’actual propietari del negoci, Lluís Franquesa Mullol. Amb el pas dels anys també ha passat per mans del seu avi, i de la seva mare, Francina Mullol Bragulat,
molt coneguda al poble. Per tant la dita que la primera generació obre el negoci,
la segona el manté i la tercera l’enfonsa, no pot pas aplicar-se en aquest cas.
Lluís Franquesa afirma que la botiga “forma part de l’imaginari dels ripollesos”.
Ell fa vint anys que el regeix amb l’ajuda de la seva parella Maria Àngels, i veu
bastant probable que els seus fills continuïn la tradició. En aquest temps s’ha
mantingut el perfil del comprador, i dóna les gràcies per haver fidelitzat la clientela dins de les mateixes famílies, no només de Ripoll sinó també d’altres poblacions. En això hi ha ajudat que l’establiment hagi mantingut el mateix concepte en el decurs del temps: “hi ha pocs carnissers que es facin ells mateixos
la matança”.
Can Mullol té obert de dimarts fins a diumenge al migdia. Això és poc habitual en
les botigues ripolleses, tot i que “en el nostre gènere, diumenge és un bon dia
per obrir” malgrat el sacrifici que suposa a nivell familiar. Anualment tanquen
una sola setmana, actualment a finals de juny.
Pel que fa al comerç ripollès en Lluís creu que té poca embranzida: “és com una
bombeta de 15w que sempre fa llum, però tampoc gaire”. El problema, creu,
és que el poble “no ha crescut demogràficament” i això provoca que només
sobrevisquin comerços “amb tradició o bé que són molt ferms”.

UN COMERÇ RECENT (I AMB FUTUR)

Parament de la llar Carme
Des de fa vint-i-un anys la Carme Ortiz treballava per la botiga que la Ferreteria
Rudé tenia a la plaça Clavé. A l’abril van tancar, però ella ja tenia al cap perpetuar el negoci. Va estar-ho rumiant durant un mes, i malgrat els entrebancs
que suposa la paperassa que li demanava l’administració per establir-se com
a autònoma, i que el més còmode hauria estat continuar a l’atur (“no entenc
que no es faciliti la tasca als emprenedors” afirma), va decidir capitalitzar l’atur,
consultar als proveïdors si podia comptar amb ells, i buscar un local on establir-se.
Finalment, després de constatar els preus impossibles en altres edificis que a
més calia condicionar, i conscient que molta gent ja l’identificava amb la plaça Clavé, al rovell de l’ou de Ripoll, va decidir llogar el local on havia estat, de
noranta-cinc metres quadrats. Va obrir la darrera setmana de maig, i durant
aquests mesos el negoci “funciona tal com funcionava”. Hi ha entrat productes
nous (com ara el fondant o els elements de pastisseria) i n’ha anul·lat alguns de
ferreteria que no eren prou rendibles.
Considera molt positiva l’obertura d’altres establiments a la mateixa plaça,
com ara el restaurant Testamatta, la llibreria Esther Maideu, i fins i tot la parada
de venda de cupons de l’Once. Per tot plegat la Carme és optimista, tal com
destaca el seu caràcter rialler, i amb quaranta-quatre anys creu que podrà arribar fins a la jubilació. A més li encanta estar de cara al públic.
Sobre el comerç de Ripoll opina que “necessita millorar”, i creu que al centre
“hi ha massa locals tancats” que caldria intentar de reobrir, encara que amb els
preus que en demanen ho veu poc menys que utòpic.
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COSTOS SERVEIS MUNICIPALS 2013
PISCINA MUNICIPAL
COST		 INGRESSOS
Despeses de personal
187.652
Preus públics (socis/entrades/cursets)
Subministres (gas, llum, aigua, telèfon)
90.598
Canon bar
Manteniment
23.550		
Despeses diverses
7.234		
Prestació servei neteja
22.820		
Transport
36.000		
TOTALS
367.854		
			
Dèficit
-104.730		

259.974
3.150

263.124

			

Núm. habitants Ripoll: 10.904 / Cost per habitant: 9,60€/hab		
MUSEU DE RIPOLL			
COST		 INGRESSOS
Despeses de personal
66.562
Preus públics (entrades)
Dietes i locomocions
575
Merchandising botiga
Subministres (gas, llum, aigua)
44.139
Diputació, subvenció treballs restauració
Comunicacions telefòniques
4.700
Manteniment
11.000		
Despeses diverses
5.800		
Prestació servei neteja (substitucions)
4.000		
Treballs restauració
20.500		
TOTALS
157.276		
		
Dèficit
-120.776

18.500
3.000
15.000

36.500

			

Núm. habitants Ripoll: 10.904 / Cost per habitant: 11,07€/hab.

AGENDA JOVE DE RIPOLL
El Casal de joves el Galliner, que des del
mes de maig està en funcionament a
l’antic edifici de la Biblioteca Lambert
Mata (c. de les Vinyes, 6), durant el mes
d’octubre iniciarà la seva programació
de tallers i activitats entre les quals
destaquen un taller de dansa fusió
oriental, una sortida a buscar bolets, la
2a nit de terror, un taller de cibercuina
o la 1a nit de monòlegs, així com també
diferents exposicions de joves artistes
ripollesos.
Totes les activitats per a joves que
es portaran a terme entre els mesos
d’octubre i desembre del 2013 es
podran consultar en format digital i

en paper, a partir del dia 1 d’octubre
a l’Agenda Jove. Aquest document
que s’editarà trimestralment, també
incorporarà informacions d’interès per
als joves, dels quals en aquesta primera
edició volem destacar:
• El trasllat de la Tarda Jove de Salut
al Casal de Joves: cada dimarts a la
tarda a partir del mes d’octubre.
• La creació de la nova pàgina web
www.ripolljove.cat
• La nova Sala d’estudi del Casal de
joves, que estarà en funcionament
totes les tardes de dimarts a
divendres de 16 h a 20 h.

UNED
RIPOLLÈS

La universitat a la nostra comarca
Curs 2013-2014

i

• Escola d’adults
tel. 972 71 56 28
• Consell Comarcal del Ripollès
tel. 972 70 32 11
• Ajuntament de Ripoll
tel. 972 71 41 42

Classes presencials a les aules de
formació d’Adults del Ripollès
(edifici Modest Sayos de l’Escola Salesiana 3a planta)

• CURS D’ACCÈS PER A MAJORS DE 25 ANYS
Servei educatiu implementat fa més de 20 anys al Ripollès

No vas poder o voler continuar estudiant quan vas acabar
la secundaria?
T’agradaria accedir al món universitari?
Oferim un curs equivalent als estudis de batxillerat.
La superació de l’examen dona dret a cursar estudis
universitaris, fet que l’equipara a la Selectivitat
Horari: dimecres i dijous de 19 h a 22 h, d’octubre 2013 fins
maig 2014

• CURS D’ACCÈS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Creus que mai no es massa tard per encetar uns estudis
superiors?
T’interessaria encarrilar i profunditzar una dèria que els
anys t’han ajudat a descobrir?
Dues assignatures configuren l’accés (llengua i comentari de
text) més una entrevista al final del curs.
No deixis passar aquesta oportunitat.
Horari: dijous de 19 h a 20.30 h, d’octubre 2013 fins maig
2014
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L’ESPORT: EINA DE PROMOCIÓ INTERNA I EXTERNA

Durant l’estiu la vila ha acollit nombroses celebracions esportives
La Vila de Ripoll té un important i variat pols esportiu si mirem les diverses entitats i clubs
que durant tot l’any realitzen les seves activitats de formació, competitives o d’esport
per a tothom, utilitzant la majoria d’elles les instal·lacions esportives municipals.
Aquest any hem vist la implantació a Ripoll d’un nou esport, el rugbi, i la consolidació de
les curses de muntanya a través del Ripollès esportiu.
A l’estiu quan les competicions s’aturen semblaria que les instal·lacions esportives no
tenen ús, però es quan s’aprofita per fer-hi activitats de formació, de lleure, estades
esportives, campus de tecnificació… amb la voluntat d’aprofitar al màxim els espais
esportius al servei dels ripollesos, però també com a eina de promoció de la vila.
Aquest estiu ha estat ple d’activitats esportives a Ripoll: les adreçades als més joves com
són el Casal Esportiu, l’Esplai i el Tastataller, organitzats per l’Ajuntament, i que entre el
juliol i la primera setmana de setembre han aplegat més de 250 infants; els campus de
bàsquet a càrrec de la UER sota la direcció de Xavi Rabaseda; el de Futbol Sala a càrrec de
l’escola de Futbol Sala de Ripoll, el de Futbol a càrrec del Club Futbol i l’estada d’Hoquei
a càrrec de l’Hoquei Club Ripoll entre d’altres.
Si en les activitats anteriors els participants han estat majoritàriament de Ripoll i el Ripollès, excepte el campus de bàsquet on hi havia esportistes d’arreu de Catalunya, a
partir del treball del Centre de Tecnificació esportiva durant tot l’estiu s’han utilitzat les
seves instal·lacions (residència i espais esportius municipals) per acollir prop de 180 esportistes d’arreu en les concentracions de les seleccions catalanes de curses de muntanya (sèniors i júniors), de la selecció catalana de ciclisme cadet, la pretemporada del
Marfil Santa Coloma de futbol Sala o les estades de porters de futbol “Impulse Sport”, de
grup Barna de bàsquet (masculí i femení) o una concentració d’alt rendiment de futbol
entre d’altres.
Finalment cal citar també algunes activitats esportives puntuals com les 24 hores de
futbol Sala, el torneig de futbol 7 del juliol o bé diversos partits del torneig de bàsquet de
Sant Julià que amb prop de 200 equips reparteix la seva activitat bàsicament per Osona
però també per comarques veïnes com el Ripollès.

FES SALUT! FES ESPORT

activitats
esportives
2013-2014

L’esport és una eina per millorar la salut i la qualitat de vida dels ciutadans. Tothom pot
trobar una activitat esportiva a la seva mida. Amb aquest objectiu us oferim pel curs
2013-2014, des del Servei de l’esport directament i/o en col·laboració amb les entitats
i clubs esportius tot un ventall d’activitats que es desenvolupen durant el curs que inclouen:
*Per als infants: Escola de natació, escola de gimnàstica artística, dansa clàssica, iniciació a l’atletisme, iniciació curses de muntanya i a la bicicleta de muntanya a més de
les escoles esportives que gestionen els clubs ripollesos de Bàsquet, escalada, futbol,
hoquei patins, patinatge i tennis taula.
*Per a adults: Iniciació i perfeccionament de natació, Aquasalus, Aquagym, gimnàstica
de salut i de manteniment, Aeròbic, marxa nòrdica i caminades saludables.
*Per a gent gran: Iniciació i perfeccionament de natació, gimnàstica, marxa nòrdica i
caminades saludables.
Destaquem com a novetat els programes Córrer per la muntanya i Iniciació a la bicicleta
de muntanya, pensat per a infants i joves de 4t de primària a 2n d’ESO, i per a adults i
gent gran la Marxa nòrdica, una forma d’exercici a l’aire lliure que consisteix en caminar
amb l’ajut de bastons similars als de l’esquí i que s’ha popularitzat arreu en els últims
anys i les caminades saludables seguint recorreguts senzills prop de la Vila.
Per a més informació podeu consultar la pàgina web www.ripoll.cat o bé adreçar-vos a
l’oficina de la piscina municipal Tel. 972 702356
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som sedimentòlegs, geofísics i petrofísics principalment. Els tècnics de PDVSA
són multidisciplinaris. Ja t’ho diuen al
principi, primer polítics (socialistes bolivarians), segon xavistes, tercer socials
(ajuda a gent que esta en hospitals) i
quart tècnics.
O sigui, de feina de veritat poca, i el que
fem més són cronogrames, i si vols que
la feina avanci t’hi has de posar fort tu
mateix. Hi sóc des del gener. Hi estaré
només un any. Ja en tinc prou, tot i que
voldrien que em quedés, tant els francesos com els veneçolans. La vida és
massa dura aquí. Vius en unes comunitats tancades i vigilades, amb platja i
piscina, al Carib, i treballes en un lloc on
els soldats de l’exèrcit i la guàrdia nacional vigilen amb metralladores.
Tinc la família a Catalunya. Van venir un
mes al juliol, i ens veiem poc aquest any.
Sort del whatsApp i l’skipe. Els caps de
setmana et quedes sol. Els expatriats
com ens diem, van per lliure, i no tens
massa relació en hores que no són de
feina. O sigui, les hores lliures les dedico
a passejar, a jeure, a parlar pel facebook,
per l’skipe, i sobretot a fer fotos, que
penjo al facebook. Potser n’he penjat
ja que aquí es treballa de sol a sol i quan
unes 2000, de tot, folklorisme, paisates fa fosc no es pot voltar gaire. Vaig a la
ges bonics, paisatges merdosos, gent,
feina amb altres companys d’empresa
cares, llocs, veïnes, de tot una mica.
i torno de la feina amb ells. Pel camí el
Tornaré per Nadal. Nadal a Ripoll, i a
més normal és trobar molta cua, i pots
principis de gener torno fins a finals de
tardar fins a hora i mitja per fer 12 o 13
mes, quan acabo el contracte. I desquilòmetres. A l’empresa, la seu central
prés? Un temps de repòs primer, que em
de PDVSA, estic en una oficina on no es
caldrà, i després alguna altra feina de la
veu mai la llum i on l’aire condicionat
meva especialitat. Això vol dir tornar a
sempre va a tope. Surt a set graus, la
l’estranger, però aquest cop prefereixo
gent va amb folre polar a dins!!
estar més a la vora, a Europa. No tinc
i a fora estem a més de 30
res concretat, però d’especialistes
graus. És feina d’ordicom jo en som pocs i les empreses
nador principalment,
ens van al darrere,
“Tornaré a Ripoll petrolieres
i també hi ha feina
sobretot si tenim experiència. O
d’assessoria per per Nadal i després sigui, no sé què faré ni on aniré.
als veneçolans, del
Però que sigui a la vora per pohi acabaré
meu tema. Trebader tornar els caps de setmana,
llem en equips on
el contracte”
o per poder viure amb la família.
Aquí no hi pots portar la família, és
massa perillós.
Abans he treballat principalment a la
península ibèrica. Moltes vegades amb
nalitzades són un veritable desastre.
petrolieres, per a feines concretes, o
I el xavisme ha fet que els grans capos
treballs de modelització de jaciments
comunistes s’enriqueixin molt, que el
que tenen a diferents llocs del món.
país s’empobreixi moltíssim, i que tot
Per sort no m’havia hagut de desplaçar
funcioni malament, cada dia veus que
gaire. Aquesta ha estat una experiència
tot va pitjor. En els mesos que porto he
nova a l’altra punta de món, que sempre
vist com el país es va degradant a marés enriquidora, si no fos pel país.
xes forçades.

L’EMIGRANT: EUDALD MAESTRO

De Ripoll a Puerto La Cruz (Veneçuela)

Ara mateix visc a Veneçuela, a Puerto La
Cruz. Estic treballant al món del petroli. Sóc sedimentòleg i em va contractar
una empresa francesa que es diu Beicip-Franlab per treballar a PDVSA (petroleos de Venezuela). Estic a producció,
o sigui, dels que reconeixen els camps
de petroli o gas, i busquen nous jaciments per explotar.
El canvi és brutal. És un país desorganitzat on la gent no li agrada gaire treballar, on hi ha moltes mancances, on hi
ha una inseguretat enorme, i on sempre
és estiu. Hi ha raccionament de 10 productes bàsics: farina, blat, paper de vàter, sucre, etc. també pollastre i carn...
o sigui falta de tot.
La meva vida consisteix en llevar-me
molt d’hora (poc després de les quatre),

El problemes de Veneçuela
La situació del país és deguda, en part,
a l’època prèvia al Xavisme, on es van
marcar molt les diferencies entre rics
i pobres, i on la corrupció es va generalitzar. I per altra part al Xavisme, que
ha volgut nacionalitzar-ho tot, donant
feina a tothom, mal pagats i no importa
que no treballin. Les empreses nacio-
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L’IMMIGRANT: VLADISLAV ZENKOV
Adaptar-se a la realitat ripollesa
La ciutat on Fiodor Dostoievski va ambientar l’any 1866 el seu Crim i càstig,
on l’estudiant Raskòlnikov es pren la
justícia per la seva mà i acaba atrapat
pels remordiments de consciència, és
on va néixer un ripollès al cap de cent
vint-i-vuit anys. Vladislav Zenkov és
originari de Sant Petersburg, que en el
moment en què va veure la llum encara
s’anomenava Leningrad i era una ciutat
de la Unió de Repúbliques Socialistes
Soviètiques. De fet faltaven pocs anys
perquè es disolgués aquell bloc, per
convertir-se simplement en la Rússia
on també va viure aquell escriptor del
segle XIX.
L’any 2001, quan tenia onze anys, ell i la
seva mare van venir a Ripoll, just mentre nosaltres canviàvem les pessetes
per euros. Ella hi tenia una amiga, que
li va proporcionar feina cuidant els fills,
i treballant al vespre en un bar. Això li
sortia molt més a compte que no pas
treballar a la fàbrica on estava contractada al seu país. A més es tractava d’un
sou sòlid, sense despeses de lloguer ni
menjar. O sigui que no suposava cap
risc.
Els primers anys de Vladislav a Ripoll no
van ser fàcils. El principal problema va
ser l’idioma. Va aprendre primer el castellà, perquè la seva mare vivia amb un
home de família andalusa, i a casa parlaven aquell idioma. Posteriorment va
aprendre el català, que parla perfectament en l’actualitat. A les Vedrunes va
iniciar un curs inferior al que estudiava
a Rússia. Durant el primer any li va ser

fàcil fer assignatures com matemàtiques, que dominava molt millor que
els seus companys, perquè ja les tenia
assimilades.
Fins als setze anys va estar estudiant,
però a partir d’aleshores ha estat treballant en diversos sectors. Com a traductor a can Casals, muntant bastides
a l’obra i en alguna fàbrica. Ara mateix
creu que Ripoll està “bastant mort” a
nivell laboral, però malgrat tot afirma que li agrada l’estil de vida català
perquè “la gent té més carisma, no és
tan freda ni aplicada com a Rússia”.
Li agrada que aquí hi hagi més dies de

festa, però també la mida del poble,
on “tot està molt a mà”. Recorda que
malgrat viure al centre de Sant Petersburg, hi havia molta estona fins arribar
a un supermercat. Aquí el té al costat de casa, fins i tot quan vivia a Sant
Pere. També destaca que es condueix
bastant millor que a Rússia, “on sembla
que els semàfors en vermell no signifiquin res”. Altres detalls que valora de
Ripoll són “la comfortabilitat de tenir
molts mitjans de transport, l’abundància de parcs infantils i la proximitat de
la naturalesa”.

Uns inicis complicats
Quan en Vladislav va arribar a Ripoll no
va tenir una adaptació fàcil. Com que
inicialment tenia dificultats comunicatives, durant els dos primers anys “no
vaig fer amics”. Això va provocar que es
tanqués en si mateix, i durant un temps
va comportar-se com ho hagués fet un
llop en sentir-se ferit. De mica en mica
va començar a fer coneixences, i actualment creu que forma part d’una

colla “de la qual no em puc pas queixar
gens”.
Políticament es considera apolític: “no
suporto les converses d’aquest tema,
tinc la sensació que les administracions
ens roben. El que m’interessa és que
casa meva tiri endavant”. Precisament
aquest any aconseguirà la nacionalitat
espanyola.

“El què més
m’interessa és
que casa meva tiri
endavant”
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REGIDORIA DE BARRIS,
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Ja hem començat la tardor i seguint
amb les millores als barris; us informo
que la brigada ha treballat a Vista Alegre, al pla de Sant Pere, al raval de Sant
Pere, al centre de la Vila, arranjaments
puntuals a altres barris i a Llaés on, entre altres coses, s’ha arranjat el monument als caiguts.
Què s’ha fet en aquests barris? S’han
arranjat vorades, panots de les voreres, tapes, baranes de ferro, murets de
formigó, s’han tapat forats amb asfalt,
s’han pintat baranes, bancs i jocs infantils, s’ha hagut de fer nou el carrer
de la Font i s’han canviat rajoles trencades de la plaça Tomàs Raguer, Clavé,
Sant Eudald, Gran, Llibertat, etc., s’han
posat més papereres i algun mirall,
també s’han tret els contenidors de la
plaça Abat Arnulf per aconseguir una
plaça adequada a l’entorn del Museu.

Ara començaran a treballar a la zona
del carrer Progrés i adjacents i a continuació al barri de la ctra. de Barcelona.
Des del passat mes de maig he assumit també les competències en medi
ambient i sostenibilitat així com vies
verdes.
Dins aquest àmbit s’han arranjat i millorat aquelles fonts més visitades i utilitzades per poder-ne gaudir i, en part,
ha estat gràcies al treball voluntari
d’algunes persones. Algunes fotografies les podeu veure en l’apartat dedicat
a les fonts.
Per acabar vull agrair-vos la vostra col·
laboració i implicació en les propostes,
suggeriments i algunes queixes que ens
feu arribar, ja que tot ajuda a que puguem aconseguir uns barris millors.

Regidora de Barris,
Fina Guix i Sala

Vorera arranjada al carrer Progrés

Mur arranjat al passeig E. Rogent

Carrer de la Font enrajolat de nou

Raval del’Hospital tapa arranjada

Arranjament de llums al passeig Mestre
Guich

Baranes i suport al carrer Vista Alegre

Vorada Castelladrall
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Millora de la font del Pla de Sant Pere

Retirada contenidors a la plaça Abat Arnulf

Arranjament asfalt a la ctra. Barcelona

Arranjament barana al pont Macià Bonaplata

Millora accessibilitat de les escales al pont d’Ordina

Nou mur per seure i desplaçament fanal al barri de Sant Pere

Construcció de murs, arranjament escales i barana al Pla de Sant
Pere

Supressió barreres amb la retirada del pal de telèfon als annexes de
la Biblioteca
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MILLORES ALS BARRIS GRÀCIES AL PROJECTE
“TREBALL ALS BARRIS”

Ha donat continuïtat al projecte d’intervenció integral del barri
vell de Ripoll

L’Ajuntament de Ripoll va aconseguir
la subvenció dins del marc de Projecte “Treball als barris” 2012”, per donar continuïtat a les accions complementàries del projecte d’intervenció
integral del Barri Vell de Ripoll. Es van
aprovar:
Una Casa d’Oficis adreçada a col·lectius més joves (entre 16 i 25 anys) amb
molts problemes d’inserció laboral i
sense formació reglada.
Un Taller d’Ocupació amb dos mòduls:
1) auxiliar de treball social i 2) mòdul
d’instal·lacions i manteniment d’entorns urbans, que treballarien per cobrir les necessitats detectades.

Casa d’oficis “Els joves fan barri”
El mòdul de pintura pretén la formació
de 8 joves, aquest any el mòdul que
plantegem està més pensat en el tema
de les adaptacions a normatives, ignifugats, aïllants, etc..., i per aquest mo-

tiu es pretén actuar en un dels equipaments del Barri Vell.
S’ha seguit el certificat de professionalitat de pintura. A més, els alumnes en
aquesta primera fase han après l’actitud i la manera adequada de treballar,
conèixer les eines d’aquest ofici, els
diferents tipus de materials de pintura
i decoració que es pot arribar a utilitzar, les gammes de colors i com treballar-los. S’ha impartit altre formació com és la col·locació de pladur i de
parquet tant a nivell teòric com pràctic.
Dels mòduls de formació complementària s’han impartit altres aprenentatges com salut i seguretat laboral, informàtica o habilitats socials.
Les pràctiques en aquest primer semestre han consistit en: la preparació
de parets per una posterior feina, retallar a mà alçada, massillar, tractament d’humitats, preparació de fustes,
preparació de metalls, empaperar, estucats, sanefes, col·locació de pladur i
també de parquet.
Taller d’ocupació “Un barri vell sostenible”
La finalitat del projecte és capacitar
professionalment setze persones que
estiguin a l’atur, de la vila de Ripoll, per
poder així millorar la seva ocupabilitat i
poder reincorporar-se al mercat laboral amb unes garanties suficients d’èxit

tenint en compte la seva edat, situació
social, formació professional i temps a
l’atur. S’imparteixen dos mòduls:
Auxiliar de treball social
Amb aquest mòdul s’aconsegueixen
dos objectius, formar i inserir laboralment de forma majoritària el col·lectiu
de dones i d’altra cobrir les demandes
creixents de serveis de la població gran
que es concentra principalment en el
barri vell.
S’ha donat una formació professionalitzadora estructurada en tres unitats
de competència del certificat de professionalitat d’Auxiliar de treball social
i tres grans blocs complementaris que
han dotat a les alumnes treballadores
de la formació sociosanitària necessària per poder iniciar les pràctiques.
Totes les alumnes treballadores presten els seus serveis en tres àrees d’actuació: persones amb capacitats especials, gent gran en l’àmbit residencial i
atenció domiciliària.
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Cadascuna d’elles ha realitzat o realitzarà pràctiques d’una durada aproximada de dos mesos en un dels tres
centres de persones amb capacitats
especials, amb els quals tenim conveni: El centre d’educació especial Ramon
Suriñach, el centre de treball del MAP i
la residència del MAP. També s’ha treballat o es treballarà en domicilis particulars. A part d’aquests centres de
treball, tres alumnes treballadores han
donat suport als casals d’estiu: Municipal i Ramon Suriñach.
Mòdul d’instal·lacions i manteniment
en espais urbans
En l’àmbit de la formació s’han seguit
els programes formatius dels certificats
de professionalitat d’Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques
i Operacions auxiliars de revestiments
continus en construcció. Per ampliar la
formació es va fer una sortida a la fira
de Construmat a Barcelona.
A la Sala Eudald Graells s’han realitzat
dues intervencions per poder adaptar-la i que compleixi la normativa de
prevenció d’espectacles: s’ha obert
una nova porta d’emergència i s’ha
construït una nova escala per millorar
l’accessibilitat, retirant la que hi havia
anteriorment.
S’ha repararat i instal·lat mobiliari urbà
(bancs, jardineres, baranes, papereres...) i s’ha repassat i canviat peces de
panots malmesos.

15

MILLORA A
LES FONTS DE
RIPOLL

Font de la Roca

Font del Sant

Font del Tòtil, reconstrucció d’un foc

Font del Tòtil

Font de Vista Alegre

Amb la voluntat de millorar l’entorn del nostre municipi, el que sens dubte repercuteix en el benestar de tots els vilatans, l’Ajuntament de Ripoll ha iniciat els treballs de millora de les fonts més emblemàtiques del municipi, amb la col·laboració
de voluntaris en alguns casos.
Inicialment s’ha optat per l’arranjament de les fonts apadrinades per les diferents
escoles del municipi: Font del Tòtil i de la Roca (Escola Vedruna), Font d’en Jordana
(Escola Salesiana), Font del Sant (Escola Tomàs Raguer/Ramon Surinyach), Font
d’Engordans (Escola Joan Maragall), Font de Sant Ramon (IES Abat Oliba), així com
també la Font del Sagrat Cor. També s’han arranjat les fonts del Sofre, font Naixent
i Font Nova.
Les actuacions que s’han portat a terme s’han centrat bàsicament en l’adequació
del broll d’aigua en els casos en que calia, l’acondicionament de l’entorn amb
l’esbrossada de la vegetació, l’adequació dels accessos, i la col·locació o arranjament del mobiliari existent (taules, barbacoes, papereres, contenidors de recollida selectiva, senyalització, etc.).
El cost destinat a aquestes actuacions ha estat aproximadament d’uns 20.000 €.
La voluntat municipal és continuar arranjant noves fonts com la de l’Amoroset i la
de Pigrau, entre d’altres.
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EL NOSTRES REGIDORS

MARC GRIFELL
Qui és?
Marc Grifell té vint-i-vuit anys. Va
néixer a Ripoll, va estudiar als Salesians i a l’escola Vedruna, on va
coincidir amb un professor anomenat Jordi Munell. Quan era petit va formar part de l’esplai MIJAC
(Moviment Infantil Juvenil d’Acció
Catòlica). Amb quinze i setze anys
ja hi feia de monitor, i més tard
va cuidar-se de l’organització de
l’entitat juntament amb altra gent.
També va formar part de la JOC (Joves Obrers Cristians) on va tenir de
company a l’Enric Pérez. Allà van
començar a organitzar l’exitosa
Ruta Hippie que se celebra durant
el Carnestoltes.
Va marxar a estudiar arquitectura
a la Universitat Politècnica de Catalunya. Vivint a Cerdenyola li va
ser difícil seguir mantenint el vincle amb les entitats del poble. Va
desvincular-se de tasques de responsabilitat al MIJAC. Un any abans
de tornar a Ripoll va involucrar-se
amb el Centre d’Iniciatives i Turisme, que coneixia des de petit perquè el seu pare n’havia estat president. Coincidint amb un canvi de
junta va entrar-hi juntament amb
alguns ex-hereus i ex-pubilles del
municipi. Tot i que s’hi fan menys
activitats que en dècades anteriors
–la festa de la llana i el pubillatgese’n mostra prou satisfet.
Acabada l’època acadèmica va començar a treballar a l’estudi d’arquitectura de Pere Orri i Agustí
Vilà. Durant aquesta època va tenir
l’oportunitat de destinar esforços
al nou Museu Etnogràfic. Malgrat

la crisi va aconseguir diferents
projectes pel seu compte, i ara té
despatx en una de les càpsules
d’emprenedoria de Ripollès Desenvolupament. Creu que és difícil tirar
endavant per la crisi, i no només en
el sector de la construcció. Coneix
molts companys –les dades indiquen un 7%- que han hagut de
marxar a l’estranger per treballar.
“La meva coneixença amb Jordi Munell,
el vincle amb el CIT i el fet de treballar
com a autònom, va possibilitar que
Convergència es fixés en mi per renovar l’equip de Ripoll. Tenia experiència
en temes de joventut i també de turisme, i tot i que sempre havia preferit
mirar-me la política de lluny, també és
veritat que a casa hi ha el meu pare que
havia estat regidor.
Em feia respecte, perquè em costa encaixar les crítiques, i en una regidoria
sempre estàs al punt de mira. Tenia ga-

Tenir la natura tan propera, les muntanyes a tocar. Des de tot
arreu es veu verd, que és com a molt a cinc minuts. Hi ha altres pobles grans en els quals els resulta molt més complicat
aquest accés que a nosaltres.

nes de col·laborar, i em va semblar positiu poder aportar coses noves. A més
el projecte de Munell era engrescador.
Simplement em preocupava el fet de
perdre les eleccions i que ens passés
com en els dos anteriors mandats, perquè a l’oposició és més complicat fer el
teu paper que no al govern. M’agrada
més construir que no pas atacar el que
fan els altres.
Des del mes de juliol també estic al
Consell Comarcal substituint Xavier
Cima. És un càrrec més llunyà que el
de regidor, però podem fer una tasca
important, encara que possiblement
siguem ja els darrers consellers de la
història de la comarca.
El meu pas per la política no ha de ser
llarg. Crec que són càrrecs que cal renovar. Donar-ho tot mentre es pugui,
però ser conscient que amb el temps
les forces decauen una mica. Tothom
hauria de passar per la política municipal o per les entitats d’un poble”.

La visió excessivament crítica que tenim sovint
els vilatans de Ripoll. D’altra banda penso que
aquesta manera de veure les coses també ens
ajuda a millorar diàriament.
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EL NOSTRES REGIDORS

ROGER BOSCH
Qui és?
Roger Bosch va néixer a Ripoll el
1986. Després d’estudiar a l’Escola
Vedruna i a la Fundació Eduard Soler, va introduir-se al món laboral
treballant un mes a l’empresa Yusta, dos anys a IMPE, i actualment
porta vuit anys a la Fundació MAP.
Va començar-hi com a monitor del
taller de manipulats, i ara en fa dos
que és cap de producció.
No està casat però viu en parella.
Ha estat membre d’entitats com
ARA (Associació Ripoll Actiu), durant tota la seva trajectòria, organitzant activitats com xerrades,
sessions de cinema amb col·loqui,
projeccions a la fresca, o el concert benèfic a favor dels damnificats del xapapote, on es van recollir 400.000 pessetes. També
ha estat col·laborador de l’Espai
Jove, membre durant vuit anys de
la Comissió de Festes, dels Diables
de Ripoll, i del col·lectiu Rèkiem.
D’aquests dos darrers encara n’és
en l’actualitat. Se sent implicat
en la vida pública de Ripoll i de fet
sempre ha participat en consells de
joves. Es considera molt sociable,
i amb capacitat de relacionar-se,
molt més que no pas de fer activitats a nivell individual.

“ERC em va proposar entrar a les llistes
que preparaven ara fa sis anys. Va ser
el meu primer contacte amb la política,
suposo que pel fet de considerar-me
una persona activa i jove. Vaig anar al
número set de la llista com a independent, i en van entrar sis. De tota manera la meva relació amb l’ajuntament
va persistir, ja que era membre de la
comissió de festes.
Malgrat no ser militant del partit, ERC
em va proposar de nou formar part de
la llista d’ara fa dos anys. Seguia sent
jove, i havia ampliat la meva implicació
social i laboral. Tampoc me n’havia fet
militant, i vaig entrar-hi com a independent altre cop, però en el número
dos per darrera de la Teresa Jordà. La

La meva mare em diu que de petit ja m’agradava
Ripoll. N’estic enamorat, probablement per un sentiment de pertinença. Això no ha variat en el decurs
dels anys i segueixo considerant-me molt ripollès.

meva motivació és fer coses per Ripoll,
per sobre de la pertinença al partit. El
projecte d’ERC en aquest sentit era
engrescador, amb una combinació interessant de membres de l’equip que
presentàvem.
El fet de no aconseguir entrar a l’equip
de govern, ha fet que la meva tasca fos
diferent de la prevista, però sempre
l’he assimilat de forma constructiva.
Considero que es tracta d’auditar que
tot es faci el màxim de correcte possible, i opinar per ajudar a millorar.
El meu futur polític és incert. No sé
què faré. La meva responsabilitat en
assumir el repte que em van proposar
era per quatre anys. Més enllà d’aquest
mandat encara no m’ho he plantejat.”

Ripoll no té les proporcions d’una ciutat com Vic, com
per aconseguir que determinats projectes funcionin, ni
les d’un poble com Sant Joan, on tinc la sensació que és
més fàcil trobar sinergies entre les persones. Estem a mig
camí.
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Fer bullir l’olla
Sense cap mena de dubte podem dir que el lema “fer
bullir l’olla” ha esdevingut la màxima d’aquest mandat
municipal. Tot i que aquest lema ha estat motiu de crítica
per part dels grups de l’oposició, des del grup municipal
de Convergència i Unió a Ripoll us volem dir que n’estem
orgullosos. Conscients del moment en què ens ha tocat
governar vam afegir a aquesta olla tres ingredients bàsics:
la prudència, la paciència i la perseverança.
Hem de ser prudents. Ripoll, com totes les ciutats del país,

Escrivim aquestes ratlles quan tot just s’inicia un nou
curs polític que es presenta intens i engrescador pel que
fa referència a la política nacional en contrast amb la grisa
gestió municipal que es va fent de la nostra vila.
Tanmateix hi ha alguns aspectes en la governança de Ripoll
sobre els quals volem que resti diàfana la posició d’ERC.
Com a més debatuts ens referirem a la propera implantació
d’un supermercat de l’empresa Mercadona a la zona de Pla
lligada a la urbanització de l’indret. Hem de dir que ERC MAI
s’ha mostrat radicalment en contra d’aquesta instal·lació.
Però sí que la veiem poc necessària doncs entenem que

Qüestió de sentit comú
Acabat de passar l’equador de legislatura, des del Grup
Municipal Socialista constatem que, malauradament, a
Ripoll tenim un equip de govern mancat d’idees, iniciativa i,
en alguns casos, sentit comú.
En les darreres eleccions municipals, els vilatans ens van
encomanar la tasca d’oposició, de control i fiscalització
de l’equip de govern. Els regidors socialistes hem fet
raonablement bé aquesta feina:
-Millora del pressupost municipal: mitjançant una oferta
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està immers en un procés de crisi que ens recomana ser
molt curosos amb la gestió pública. I d’allò que en diem no
estirar més el braç que la màniga. Gestionar amb eficàcia i
amb eficiència. Prioritzant en les polítiques socials i les de
creació de llocs de treball. Intentant que els nous projectes
siguin viables econòmicament i tinguin un retorn en forma
de valor afegit a tots els nostres vilatans. Durant aquest
temps, la prudència ha estat un ingredient bàsic de la nostra
tasca de govern. Una prudència entesa no com a deixar de
fer, sinó com de fer tan bé com sigui possible.
Un altre ingredient és la paciència. En un món tan canviant
i globalitzat molts ens hem acostumat a voler fer i voler fer
de seguida. Però tots sabem que el secret d’una bona olla és
la paciència, afegir els ingredients quan toca, cadascun en
el seu moment, donar-los el temps necessari perquè deixin
anar tots els seus gustos, i fer-los bullir prou com perquè
el resultat sigui del tot satisfactori. Aquesta paciència, la de
saber esperar el moment idoni per a fer les coses, la de ser
incideix en un segment de comerç que està prou ben cobert
a Ripoll. Se’ns dirà que es crearan un munt de llocs nous
de treball. No serà així. En tot cas la gent que llogaran es
detraurà de les altres empreses del sector o (el que és molt
pitjor) es farà en base a castigar el petit comerç radicat
a la zona de la ctra. de Barcelona ja prou masegat per la
crisi. Mercadona no aportarà nova riquesa, simplement
dispersarà la que tenim. És sabut que en l’últim Ple de
l’ajuntament en què es va tractar el tema, els regidors d’ERC
vàrem votar en contra. Per què? Doncs perquè feia prop
d’un any que havíem presentat unes ben documentades
al·legacions al projecte i tot just se’ns van contestar
denegant-les un parell de dies abans del citat Ple, és a dir,
sense temps material de rèplica ni negociació. De fet, pel
que hem anat sabent, per satisfer el projecte Mercadona
s’han fet mans i mànigues cedint a totes les demandes de
l’empresa, a canvi de finançar part del fantasiós projecte
firal que apareix en el programa municipal de CiU. Tanta
seriosa i estudiada, hem aconseguit la pràctica gratuïtat
del transport escolar de P3 a 2n de Primària i una
aportació extraordinària a l’Escola de Música a fi i efecte
que l’increment de taxes no sigui un impediment pels
alumnes de Ripoll. Els diners hi eren, només calia estudiar
profundament les partides i prioritzar.
-Ampliació de la Piscina Municipal: finalment sembla que
la rampa d’accés al nou vas de la piscina serà una realitat.
Gràcies al seguiment del projecte que, entre d’altres, hem
fet el grup socialista s’ha aconseguit incloure aquesta
rampa d’accés que millorarà l’accessibilitat i l’autonomia
personal dels futurs usuaris. La possibilitat de rampa hi era,
només calia la sensibilitat necessària per fer-la possible.
-Urbanització del Pla: hem aconseguit que, en el moment
que s’urbanitzi la zona, es faci una reserva de sòl per la
futura construcció d’equipaments a la zona del Pla. Des
del Grup Socialista pretenem pal·liar algun dels dèficits de
la zona de la carretera de Barcelona ja sigui mitjançant la
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conscients de quin serà el resultat si apaguem el foc abans
d’hora, és una paciència d’aquell que espera mentre fa, i
que espera sabent que el resultat serà el millor de tots.
I l’ingredient més important de tots és la perseverança.
Moltes vegades ens hem adonat que no sempre el millor
resultat surt a la primera. Que les circumstàncies són
difícils, que no arribem a l’objectiu fixat. A vegades inclús, la
sensació d’impotència pot arribar a ser molt gran. Canalitzar
aquesta sensació de forma positiva, amb la voluntat que el
que s’està fent és allò que toca, que cal continuar insistint,
que tard o d’hora arribarà el moment en què començarem
a anar millor i que tindrem tots els estris preparats per a fer
bullir l’olla amb tota la seva força i capacitat, i amb tots els
ingredients. Aquesta perseverança ens portarà sense cap
mena de dubte a assolir l’èxit. L’èxit de totes i tots, l’èxit de
Ripoll.
Tenim doncs, molts dels ingredients necessaris per a fer

bullir l’olla i fer-la bullir bé. En aquest temps també hem
hagut de treure ingredients que s’havien deixat fer malbé. I
en aquesta olla hi hem posat a més, idees, actituds i valors.
I l’olla és viva i bull. I la farem bullir més. Amb pocs recursos
però molta imaginació, amb ganes de veure com entre tots
farem una bona feina.
Des del grup municipal de CiU us volem enviar aquest
missatge d’optimisme i de lluita, un missatge prudent,
pacient i perseverant. En un moment en què l’ajuntament
està preparat per a assolir els nous reptes en els que venim
treballant ja fa més de dos anys i s’acosta el moment de
fer-los bullir junts. D’altres us podran dir que a l’olla no hi
bull res o que no hi ha foc, nosaltres us diem que bull amb
més força que mai tot i les dificultats. I que bull tot i haverla trobada trencada i bruta i oblidada entre molts dels estris
de gestió pública que d’altres van deixar en desús mentre
es pensaven que podrien menjar tota la vida de crèdit i de
subvenció a dojo.

connivència ens genera moltes sospites i com que se’ns
ha donat molt poca informació i, a més, no veiem clara la
conveniència de tirar endavant el projecte del recinte firal
(que si bé podia ser viable en èpoques passades ara resta
prou allunyat de la dura realitat que ens toca viure) no hem
volgut ser còmplices d’aquesta desmesura.

Un últim tema que volem tractar fa referència al conveni
signat per fer un aparcament en uns terrenys de propietat
privada en la zona del carrer Puigmal. Sense estar en contra
del fons de la idea no ens ha agradat la forma. Ni que sigui
perquè en el decurs de la sessió plenària no es va informar
de quines eren les notables compensacions econòmiques
pactades amb la propietat. Vol dir que a partir d’ara serà
norma que qualsevol persona física o jurídica té dret a
demanar a l’ajuntament una compensació dinerària (i
l’arranjament del solar) a canvi de cedir terrenys en desús
(a més pel temps que li convingui) per fer-hi aparcaments?
I, si us plau, que no es faci demagògia pel broc gros per
justificar segons què. La gent que acut a l’església de Sant
Josep Obrer, o els que vivim en el seu entorn, no som tan
ximples com per anar ara a aparcar a tres-cents metres
lluny quan allà mateix, a redós de l’església, hi ha un gran
aparcament que MAI és ple.

Un altre afer que volem explicar és que en el plenari municipal
de juliol se’ns va intentar colar d’amagatotis el concurs per
fer el projecte que ha de modificar el POUM en la zona de la
carretera de Les Lloses. Tan d’amagat es volia fer la cosa,
que es va copsar que ni tan sols el regidor d’urbanisme
n’estava al cas. La pregunta ja va sorgir aleshores... a part
de donar feina a “certs” arquitectes, algú, amb dos dits de
senderi, immersos com estem en plena crisi constructiva,
ens pot justificar aquesta despesa que només podrà arribar
a ser útil -si mai ho és- a moooolt llarg termini?

construcció d’una llar d’infants o d’un casal d’avis. A més,
d’altres propostes -com la construcció d’un carril bici que
connecti la zona esportiva amb el centre de la vila- seran
tingudes en compte en el moment de l’execució. El projecte
era millorable, només calia pensar en el bé comú de veïns i
iniciativa privada.
També volem destacar com la tossuda realitat s’ha
entestat a desmuntar la teoria catastrofista sobre la
situació econòmica de l’Ajuntament de la que parlava
CiU en campanya electoral. Els diferents crèdits es van
amortitzant sense problema, l’ajuntament es pot plantejar
noves inversions com l’ampliació de la piscina i els nous
equipaments funcionen al 100% al servei dels ciutadans.
A títol d’exemple, aquesta temporada d’estiu han passat
pel gimnàs i pavelló de l’Avellaneda i per la Residència del
Centre de Tecnificació Esportiva més de 160 persones entre
tècnics i esportistes de fora de Ripoll, que ha suposat un

ingrés de 20.000 euros. El gimnàs del CTE compta ja amb
més de 120 socis cosa que suposo un ingrés anual de més
de 44.000 euros.
Per finalitzar, no podem deixar d’agrair els molts anys de
servei a la vila del nostre company Jaume Camps i donar
la benvinguda a la nova regidora del Grup Socialista, AnnaBelén Avilés. Gaudeix de la jubilació, Jaume!
Quedem a la vostra disposició a Facebook, Twitter (@
PSCRipoll) i tots els dimecres a partir de les 19 h al local del
Partit dels Socialistes al passeig de Sant Joan. Serà un plaer
per nosaltres aclarir-vos qualsevol dubte sobre la situació i
els projectes de l’Ajuntament de Ripoll.
Bona entrada al nou curs!
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Consells de seguretat
Actituds solidàries amb els altres
• Col·labori amb els veïns per prendre mesures conjuntes de sistemes de seguretat a la seva
finca.
• Reaccioni amb esperit solidari quan senti sorolls estranys a casa dels veïns.
• Presti ajut, en la mesura de les seves possibilitats a tota persona que estigui essent atacada.
• Si troba una criatura o ancià extraviat, esperi una mica amb ell/ella o avisi la policia per tal
que es facin les tasques de localització.

Prevenció d’estafes i enganys
• No parli de negocis amb desconeguts.
• Mai tregui diners del banc ni pagui cap quantitat a requeriment de desconeguts, encara
que li ofereixin un gran negoci.
• En qualsevol classe de contracte o document mercantil que li demanin que signi, llegeixi
la lletra menuda i si s’escau consulti-ho a alguna persona de confiança, estigui molt
atent a tot el que es relaciona amb quantitats i dates.
• No respongui a cartes o missatges de correus electrònics quan li anunciïn que li ha tocat
un gran premi en un sorteig.

Mesures de seguretat al circular pel carrer
• En la mesura del possible, procuri no transitar per llocs solitaris o poc il·luminats.
• Circuli en sentit oposat a la marxa dels vehicles, el més allunyat possible de la vorera, i porti la
bossa o la cartera cap a la part interior de la vorera per evitar “estrebades”.
• Porti només els diners necessaris i distribueixi’ls en diferents llocs. Eviti portar diners a la butxaca
de darrera del pantaló.
• Quan hagi d’utilitzar el servei dels caixers automàtics, observi abans si hi ha persones sospitoses
que podrien prendre-li els diners. Si té dubtes en aquell moment no utilitzi aquell caixer. Fora de
l’hora d’obertura del banc, tanqui sempre la porta del caixer.
• Quan viatgi posi atenció quan utilitzi un transport públic i intenti evitar aglomeracions.
• Quan vagi de compres, no es distregui i no perdi el contacte amb la seva bossa.
• Si se sent perseguit anant amb el cotxe, toqui el clàxon constantment per cridar l’atenció i dirigeixi’s a alguna comissaria o
un lloc molt concorregut.
• Cridar i demanar auxili pot intimidar a l’assaltant i atraure l’atenció d’altres persones.
• En cas d’agressió observi les característiques de l’assaltant (edat, estatura, color del cabell, accent, vestimenta, etc.). Si és
més d’un procuri centrar-se en un d’ells, pot servir per descobrir la resta del grup. Avisi de seguida la policia.

•
•
•
•
•

• Instal·li una porta de seguretat. Si això no és possible procuri que tingui almenys dos
punts de tancament i que no hi hagi espais entre la porta i el terra. Reforci tant com pugui
les frontises amb pivots d’acer i angles metàl·lics que impedeixin fer palanca.
• Posi una espiera “mirilla” panoràmica i davant de qualsevol dubte no obri la porta a un
desconegut sota cap concepte.
• Quan rebi la visita de personal d’empreses de serveis (telèfon, electricitat, gas, etc.) demani que s’identifiquin. Comprovi la visita d’aquests empleats trucant a l’empresa corresponent, però rebutgi el telèfon que li ofereixin ja que es podria tractar d’un targeta
falsa. Davant el dubte no obri mai la porta.
No obri el porter automàtic a cap desconegut ja que pot comprometre la seguretat de tots els veïns.
No deixi mai oberta la porta de l’entrada de l’edifici i tanqui bé portes, finestres i balcons.
Posi persianes a les finestres i balcons.
Posi reixes en aquelles finestres que permetin un fàcil accés des de l’exterior i no oblidi que balcons, barbacanes, canonades,
etc. poden ser punts d’entrada fàcils per als delinqüents.
No tingui a casa molts diners, ni joies, ni objectes de valor.
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