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365 DIES 
SOTA L’INFLUX DE LA CULTURA
La definició de cultura que ofereix 
la catorzena edició del Dicciona-
ri General de la Llengua Catalana 
Pompeu Fabra diu: “Acció i efecte 
de cultivar; conjunt de les conei-
xences literàries o científiques que 
hom posseeix”.
Un mitjà molt més modern tot i 
que sovint menystingut com la Vi-
quipèdia, aprofundeix bastant més 
en aquest significat. Les primeres 
frases que dedica a aquest terme 
especifiquen: “La paraula cultu-
ra (del llatí cultura, derivat de cole-
re, cultivar o conrear) és fonamen-
talment el conjunt de conductes i 
comportaments que es produei-
xen en una determinada comuni-
tat i que són transmesos entre els 
seus individus per aprenentatge. 
Aquesta sintètica definició no copsa 
necessàriament tots els aspectes 
d’allò que generalment s’entén per 
cultura i s’han proposat moltes de-
finicions per a la cultura.”

Durant els darrers tres-cents sei-
xanta-cinc dies, Ripoll ha intentat 
oferir un tastet de diferents mani-
festacions que cabrien sota el pa-
raigua de la cultura. S’hi ha obser-
vat, parlat, discutit i sobretot gaudit 
de cinema, de llibres, de música, 
d’arquitectura, d’escultura, de pin-
tura, de teatre, i alguns diran que 
també d’esports, de gastronomia o 
de fotografia. Pot ser.
Un cop ha finalitzat l’any, l’impor-
tant és que les llavors ja han estat 
sembrades. A alguns els semblarà 
que n’hi ha hagut poques, i tenen 
raó. Mai n’hi ha prou en un camp 
que, com la mateixa etimologia se’n 
cuida de recordar-nos, redunda 
en que les persones esdevinguem 
cultes. I de la mateixa manera que 
després d’una collita aquell camp 
torna a ser treballat, amb una nova 
sembrada potser de llavors dife-
rents, hem de procurar que l’em-
penta que ha proporcionat aquesta 
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SERVEI 
METEOROLÒGIC
Com cada any l’estació meteorolò-
gica de Ripoll, situada a les depen-
dències del servei de l’Esport, ens ha 
proporcionat les dades recollides al 
llarg de l’any, que van des del mes de 
desembre de 2012 fins al novembre 
de 2013. 

Temperatures
Màxima anual 32,6 
el 31 de juliol i l’1 d’agost
Mínima anual -8,5 
el 26 de febrer
Mitjana de les màximes 17,71
Mitjana de les mínimes -0,32
Mitjana anual 11,34 

Meteors
Precipitació total anual 883,9 l/m2

Dia de màxima precipitació 46 l/m2    
el 29 de setembre
Ratxa màxima de vent 86,40 Km/h  
el 6 de febrer

Dies de pluja 128
Dies de neu  8
Dies de calamarsa  7
Dies de tempesta 24
Dies de gebrada 40
Dies de boira 25
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Ramon Alabau

-Com has viscut aquest any de capitalitat cultural?
Malauradament aquest 2013 he hagut d’atendre més les 
exigències del meu cos que les apetències de l’esperit.
-Quin ha estat el record més emotiu que en guardaràs?
Haver tingut l’oportunitat d’aportar el meu granet de 
sorra a l’espectacle coral “Pel corrent del temps”.
-Ha complert les teves expectatives?

La realitat sempre quedarà indefectiblement per dessota dels somnis.
-Per què creus que hauria de servir de cara al futur aquesta capitalitat?
Hi ha dues maneres d’entendre la cultura. Una s’assembla a la pirotècnia: 
els focs artificials són sempre espectaculars però no deixen cap pòsit 
desprès del seu esclat momentani. L’altre s’avé amb l’univers dels arbres: 
sembrar grana segura, vertebrar unes arrels sòlides, enlairar uns troncs 
estables perquè, quan arribi el seu temps, tots els branquillons produeixin 
fulles, flors i fruita.

Capitalitat Cultural de 2013 a Ri-
poll, no sigui flor d’un dia. Sobretot 
perquè estem massa acostumats 
a menystenir-la quan hauríem de 
cuidar-la amb bogeria. 
No podem dubtar ni per un moment 
que en un país amb més cultura, 
els efectes de la crisi –que no és 
patrimoni d’un sol estat sinó d’un 
sistema econòmic molt més ampli- 
haurien estat molt inferiors als que 
han estat. Perquè la cultura està ín-
timament lligada amb el saber, i la 
sabiduria ens hagués impedit caure 
de quatre grapes en els paranys que 
la cobdícia o la inconsciència ens 
van parar.
La nostra vila es va proposar la pro-
jecció i promoció de la marca Ripoll 

a través de la cultura, mitjançant 
tres eixos: L’un, el del patrimoni i la 
història. Un altre, el de la industria-
lització. I el darrer, el de l’etnogra-
fia o cultura popular. L’alcalde Jor-
di Munell es proposava en l’escrit 
d’introducció del catàleg de la capi-
talitat, que el repte era “reescriure 
la cultura, 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 ti-
pus d’immobilisme cultural”. Són 
paraules que no hauríem de perdre 
de vista, i vetllar perquè a més de 
tots els paràmetres fonamentals 
per la vida d’una persona –la salut, 
l’alimentació, la qualitat de vida, ...- 
aconseguim que la cultura n’esde-
vingui també una peça fonamental.

UN ANy 
D’ACTIVITATS
- Presentació Els textos de les Sibil·les 

a Ripoll, a càrrec de Jordi Mascarella 
(23 desembre 2012)

- Recuperació del Cant de la Sibil·la 
amb Cristina Arimany, Modest Mo-
reno i la Capella de Santa Maria de 
Ripoll (24 desembre 2012)

- Campanades de cap d’any per TV3 
(31 desembre 2012)

- Exposició La guerra del francès a les 
comarques gironines (a partir 1 ge-
ner 2013)

- Exposició del pessebre monumental 
de Toni Colomé (a partir 1 gener 2013)

- Posada en circulació del franque-
jador postal Ripoll 2013, amb segell 
commemoratiu d’edició limitada  
(2 gener 2013)

- Presentació del conte El complicat 
viatge de la família Abellpuig, a Ri-
poll capital de la cultura catalana 
2013, d’Antònia Burniol i Dolors Mir 
(3 gener 2013)

- Inauguració oficial de Ripoll Capital 
de la Cultura Catalana 2013 (26 ge-
ner 2013)

- Exposició Ramon Casanova i Danés. 
El Boig de l’Hispano (1892-1968) (a 
partir 26 gener 2013)

- Exposició de fotografies Foto-Gra-
fiant de Zirkui (a partir 1 febrer 2013)

-Exposició Obra 1995-2013 de Miquel 
Esteve (a partir 15 febrer 2013)

-Exposició BiodiversiTER: Conservar el 
riu per preservar el territori (25 fe-
brer 2013)

-Presentació de la candidatura La por-
talada de Ripoll, patrimoni de la hu-
manitat (1 març 2013)
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Modest Moreno i Morera

-Com has viscut aquest any de capi-
talitat cultural?
Passo la setmana pràcticament fora 
de Ripoll i amb uns horaris que no 
sempre em permeten poder estar ar-
reu. He estat en alguns actes, que els 
he viscut amb joia. 
-Quin ha estat el record més emotiu 

que en guardaràs?
Com a ripollès i músic sempre servaré un record tan 
bell com especial de la recuperació del Cant de la Si-
bil·la. Personalment crec —ho crec— que és el millor 
homenatge que des de Ripoll mateix, i amb justícia, es 
podia fer a l’escola musical de l’antic cenobi de Ripoll. 
Se n’ha parlat molt d’aquesta escola musical que esta-
va a l’avantguarda en l’Edat mitjana; una escola que ha 
estat moltes vegades estudiada per musicòlegs desta-
cats. Des de Ripoll, però, mai no s’havia fet cap aporta-
ció d’aquesta importància. Foren mesos de gestació, car 
això no s’improvisa; de treball significatiu per a la seva 
recuperació. Es van treballar amb seny, goig i il·lusió, la 
recerca dels texts i de la música; va haver de fer-se la 
transcripció musical. Després van venir els assaigs i la 
posada en escena al Monestir a la Nit de Nadal. Al costat 
de la Teresina Maideu, de la Capella Santa Maria de Ripoll 
i d’en Jordi Mascarella, vaig viure intensament un treball 
pacient i sense presses. Dia a dia anava prenent consis-
tència. Cert, és un record emotiu que cal anar fent any 

rere any, Nadal rere Nadal; la Silbil·la ja està recuperada: 
ens toca mantenir-la. 
No em sé estar de dir que guardo un bon record de l’acte 
de presentació del projecte del nou orgue del Monestir, 
tant de bo sigui una realitat, i del concert amb motiu dels 
120 anys de la Capella Santa Maria de Ripoll. En tots tres 
esdeveniments hi he pogut prendre part activa.
-Ha complert les teves expectatives? 
Musicalment he trobat a faltar més representativitat de 
la música medieval procedent de Ripoll, la de l’escola de 
l’antic monestir, exposada amb tota la severitat musi-
cològica i la seriositat que requereix, està clar, com a 
venerable que és. Té un valor de patrologia, gairebé. Mai 
no es parla d’Oliva, (el monjo homònim de l’abat), ni dels 
monjos Gualter i Arnald. En aquest any, mai no s’ha par-
lat de Gerbert; dels seus anys a Vic i Ripoll; molt menys 
encara del monjo Gerbert versat en l’orgue. Conside-
ro que era un bon moment, aquest any, per a fer-nos 
reflexionar, més que no pas reivindicar-lo. Al costat del 
“Mercadal del Comte Guifré”, unes jornades paral·leles 
que haguessin giravoltat a l’entorn del monestir me-
dieval, —el de la cultura medieval— i evidentment de la 
música, no hauria estat sobrer. Sense anar més lluny, el 
Breviarium de música del monjo Oliva (S. XI) (el primer 
tractat de monocord que es coneix a la Península) hauria 
estat tot un mirament.
-Per què creus que hauria de servir de cara al futur 
aquesta capitalitat? 
Per a consolidar tot allò de bé que des de Ripoll, s’hagi 
transmès i prodigar arreu el nom, la feina i el prestigi de 
la nostra vila comtal.

-Commemoració del Dia Internacional 
de les Dones amb l’exposició Mans 
de dona del Ripollès i lliurament de 
premis del concurs fotogràfic Mira-
da femenina 2013 (a partir 6 març 
2013)

- Representació de La veritable his-
tòria dels tres porquets, amb la 
companyia Xip Xap (10 març 2013)

- Espectacle de llum i color Variacions 

lluminoses a la foscor d’Eudald Ala-
bau (14 març 2013)

- Conferència Ramon Casanova i la 
segona revolució industrial de Cata-
lunya, a càrrec d’Eusebi Casanelles 
(23 març 2013)

- Exposició Emocions a Ripoll dels 
alumnes del Taller Municipal d’Art de 
Sant Cugat (a partir 23 abril 2013)

- Escenificació del contrapàs llarg El 

Divino de Sant Vicenç de Torelló i ac-
tuació de la Coral Lloriana (29 març 
2013)

- Cantada de caramelles amb la coral 
La Flor de Maig (30 març 2013)

- Exposició de pintura Cases encanta-
des de Remei Cabello (a partir 1 abril 
2013)

- Concert benèfic Tastet de gospel (5 
abril 2013)
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Jordi Caballeria

-Com has viscut aquest 
any de capitalitat cultural?
Les expectatives de 
potenciar Ripoll primer 
i el Ripollès segon, 
eren altes. Les situació 
econòmica actual imagino 
que deu haver frenat 

les moltíssimes possibilitats que aquesta oportunitat 
oferia. Malgrat tot, com sempre, un fa el que pot amb 
el que té, per tant, ha estat positiu. Hi ha hagut gent 
implicada, amb il·lusió, que ha treballat per fer-ne un 
esdeveniment de referència.
-Quin ha estat el record més emotiu que en guardaràs?
La sensació de ser al centre de la cultura catalana, a 
banda dels actes més o menys festius, més o menys 
lúdics, més o menys culturals, és potser la sensació que 
destacaria. Col·laborar-hi amb les activitats que hem 
dut a terme des de la nostra Editorial Digital NEUROSI 

penso que ha estat una aportació mínima però vàlida 
i emocionant. Els moments no sempre retornen, cal 
aprofitar-los.
-Ha complert les teves expectatives?
Penso que s’hauria d’haver potenciat molt més i 
esdevenir un referent per a futures edicions. La història 
de Ripoll i el seu paper en la nació catalana actual 
s’hauria d’haver impulsat, magnificat, evidenciat i 
publicitat molt més en aquesta oportunitat irrepetible.
-Per què creus que hauria de servir de cara al futur 
aquesta capitalitat?
La situació actual, gairebé prebèl·lica quant al sentit 
de nació, era per a mi un marc ideal per potenciar el 
sentiment de nació. Malgrat les possibilitats actuals, 
repeteixo, marcades per una pèssima situació 
econòmica global, ha estat positiu, ha millorat la visió 
d’aquesta comarca situada a les rodalies de l’imperi, 
com m’agrada afirmar sovint, i crec que tot el que 
sigui aportar noves visions a la massa sovint visió 
centralitzadora de la Barcelona massiva, és altament 
positiu. Com deia algú, el territori també compte.

- Trobada d’acordions (6 abril 2013)
- Cicle de conferències sobre el Ripo-

llès Medieval, amb Víctor Hurtado 
(Organització territorial al Ripollès 
dels segles IX-XII) i Miquel Sitjar (La 
Vall de Ribes als segles IX-XII) (13 
abril 2013)

- Celebració del 82 aniversari de la 
proclamació de la II república (15 
abril 2013)

- Trobada nacional de trabucaires de 
Catalunya (XXXI edició) i presentació 

de la Colla de Pedrenyalers i Trabu-
caires de Ripoll (20 i 21 abril 2013)

- Conferència Ramon Casanova i Da-
nés i el seu temps, a càrrec de Lluís 
Bonada moderada per Florenci Cri-
villé (20 abril 2013)

- Celebració del desè aniversari de 
Ripoll ciutat Pubilla, amb la cobla  
Mil·lenària (21 abril 2013)

- Diada de Sant Jordi (23 abril 2013)
- Exposició Va d’Art: escultura i reci-

clatge, l’objecte sonor (a partir 25 

abril 2013)
- Exposició Apel·les Mestres, artista 

total i home polièdric (a partir 26 
abril 2013)

- Exposició Entre el cel i la terra. Poe-
sies il·lustrades (a partir 26 abril 
2013)

- Conferència sobre Salvador Espriu 
(26 abril 2013)

- Lliurament dels premis Gebert 2012 
(27 abril 2013)

- Jornada de cultura i recerca local 



l’informatiu • Hivern 20136

CASANOVA

Aquesta exposició ha estat un dels 
projectes estrella de l’any en què 
Ripoll ha exercit com a Capital de la 
Cultura Catalana. 
Recordar la figura d’aquest visiona-
ri ripollès ha estat l’objectiu princi-
pal del projecte. La gran personali-
tat d’aquest ripollès genial i d’afany 
científic podria servir com un exem-
ple a seguir en la difícil situació ac-
tual. Ramon Casanova va ser capaç 
d’avançar-se en la seva visió de fu-
tur, en una època en què el món de 
l’automòbil es considerava com allò 
més avançat i modern, ell ja pensava 
que la forma de desplaçament fu-
tur estava en mans de l’aviació. I el 
temps li ha donat la raó.
L’exposició es va plantejar en forma 
didàctica per fer-la entenedora a tota 
mena de públic i especialment als 
estudiants que visitessin la mostra.
Deixant de banda la visió més cien-
tífica, també es van voler divulgar 
alguns aspectes de la història de Ri-
poll i de Campdevànol dels anys vint 
i trenta i alhora posar en relleu les 
fonts arxivístiques que la població no 
sempre sap que existeixen.

L’exposició es va inaugurar dins el Mu-
seu Etnogràfic de Ripoll el dia 26 de 
gener de 2013, coincidint amb la inau-
guració de Ripoll com a Capital de la 
Cultura Catalana 2013. La mostra es va 
poder visitar fins al dia 30 d’abril. Se-
guidament l’exposició es va poder veu-
re als següents llocs:

•	 Palau	Robert	de	Barcelona:	del	15	de	
maig fins al 31 d’agost

•	 Sales	del	Molí	de	Campdvànol:	del	6	
al 30 de setembre

•	 Museu	 de	 la	 Ciència	 i	 la	 Tècnica	 de	
Catalunya (Terrassa): del 24 d’octu-
bre al 12 de gener de 2014

LA MIRADA VISIONÀRIA DE 
RAMON CASANOVA I DANÉS 
“EL BOIG DE L’HISPANO”
L’any 1919, quan l’aviació es considerava 
un esport de risc, Ramon Casanova 
ja predeia la importància futura del 
transport aeri i del motor de reacció 
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Florenci Crivillé

-Com has viscut aquest any de 
capitalitat cultural?
He seguit amb renovat interès les 
activitats que ja es programaven 
de forma habitual –i que enguany 
s’han revestit de singular lluïment–, 
i també he estat amatent a les que 
s’han projectat com a específiques o 

extraordinàries (per exemple l’acte inaugural, la trobada 
de trabucaires, el simposi sobre la portalada, la trobada 
cultural pirinenca, els premis literaris Abat Oliba...). Crec 
que, en general, l’esforç i la dedicació han valgut la pena. 
-Quin ha estat el record més emotiu que en guardaràs?
Les exposicions temporals que, fruit de la celebració, 
hem pogut realitzar des del museu. Considero que han 
estat excepcionals en atracció i rellevància. I, és clar, 
personalment que se’m lliurés el premi Recercat a la 

trajectòria individual, que vaig rebre l’abril dins el marc 
de la Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris 
de Parla Catalana, al qual s’afegeix el Guardó Guifré que 
m’ha atorgat l’Ajuntament de Ripoll, tots dos lligats a la 
capitalitat.
-Ha complert les teves expectatives?
És difícil de fer-ne una valoració global. Hi ha hagut 
accions molt diverses, la majoria amb un resultat del 
nivell que n’esperava, tot i que opini que algunes potser 
han quedat una mica per sota. Tenint en compte que 
som en un temps d'estretor econòmica, em fa l’efecte 
que s’ha resolt prou bé.
-Per què creus que hauria de servir de cara al futur 
aquesta capitalitat?
Per posicionar i impulsar Ripoll culturalment i 
turísticament i alhora per generar sinergies que ens 
permetin avançar i donar a conèixer la vila i la comarca 
com a atractiu. Per aconseguir-ho, però, serà necessari 
actuar encara més conjuntament i amb els objectius 
concrets i comuns.

Recercat, i trobada de Centres d’Es-
tudis de les comarques gironines (27 
i 28 abril 2013)

- Concert de Carles Casas diu Llach (27 
abril 2013)

- Conte gegant amb la coral infantil Els 
Follets (28 abril 2013)

- Estrena de l’obra El comte Arnau i 
missa i ofrenes a càrrec de la Funda-
ció MAP (28 abril 2013)

- Exposició de pintures La vida és be-
lla d’Elena Zankova (a partir 1 maig 
2013)

- Exposició de fotos de casament Pas 
del temps (3 maig 2013)

- Inauguració i visita guiada de Land 
Art d’Eudald Alabau (3 maig 2013)

- Pre-estrena oficial de la pel·lícula La 
Primavera de Christophe Farnarier 
amb torn de preguntes al director i 

protagonista (3 maig 2013)
- Presentació del projecte de l’orgue 

de Santa Maria de Ripoll (4 maig 
2013)

- Concurs de colles sardanistes (51a 
edició) amb la cobla La Bisbal Jove (5 
maig 2013)

- Festa major (a partir 11 maig 2013)
- Cicle de conferències sobre el Ripo-

llès Medieval amb Ramon Martí (La 
pagesia de l’Alta Edat Mitjana) i Joan 
Ferrer (El monestir de Sant Joan de 
les Abadesses i els seus dominis) (13 
maig 2013)

- Exposició filatèlica i numismàtica (19 
maig 2013)

- Festa de la llana i casament a pagès 
(19 maig 2013)

- Trobada gegantera (25 maig 2013)
- Campionat de Catalunya de cant 

d’ocells (26 maig 2013)
- Presentació del llibre Les campanes 

del Reial Monestir de Santa Maria de 
Ripoll. Una aproximació musical de 
Modest Moreno (26 maig 2013)

- Festa del 27 de maig amb els Trabu-
caires de Ripoll (27 maig 2013)

- Presentació del llibre Preneu-m’ho 
tot, deixeu-me la paraula: poesia 
1945-2007 de Mn. Climent Forner, a 
càrrec de Joan Ferrer i David Jou (31 
maig 2013)

- Exposició sobre els Jocs Florals a Ri-
poll (1 juny 2013)

- Representació La màgia del Mag Lari 
(1 juny 2013)

- Festa de la cançó de muntanya (49 
edició) (2 juny 2013)

- Exposició d’aquarel·les de Martínez 
Lozano (a partir del 7 juny 2013)
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Ramon Santanach

-Com has viscut aquest any de capitalitat 
cultural?
Al principi amb una mica de temor vista la 
responsabilitat que representava, però una 
vegada posades les mans a la feina reconec 
que ho he viscut amb molta il·lusió i inten-
sitat, ja que són aquelles fites que només es 
solen presentar una vegada a la vida i la veri-

tat és que ha estat magnífic.
-Quin ha estat el record més emotiu que en guardaràs?
De records en tinc un munt ja que cada acte ha estat especial 
i únic donades les circumstàncies, però si n’he de destacar un, 
et diria que la implicació que va haver-hi en l’acte inaugural per 
part de tothom, tant de les persones i entitats que el varen fer 
possible com de tota la resta de la gent de la nostra vila que 
amb la seva presència i complicitat em varen fer sentir un orgull 
immens de ser ripollès
-Ha complert les teves expectatives?
Sobradament, tot i que al final t’adones que algunes coses en-
cara s’han quedat al tinter, però això també és bo ja que així 
tenim més iniciatives per dur a terme en el futur.
Hem de pensar que s’han dut a terme més de 200 activitats re-
lacionades amb el fet de ser Capital de la Cultura Catalana 2013.
-Per què creus que hauria de servir de cara al futur aquesta 
capitalitat?
De moment s’ha aconseguit que un munt de persones i entitats 
de Ripoll s’hagin mobilitzat per tirar endavant tots junts un gran 
projecte cultural, així doncs s’ha de continuar donant suport a 
les entitats ripolleses que hi han col·laborat i fer que Ripoll con-
tinuï essent un punt de referència cultural per a tothom. S’ha 
d’aprofitar aquest moviment cultural que la capitalitat ha des-
pertat i hem de mirar de que no s’aturi.

- Activitat Circalira (8 juny 2013)
- Cants de l’edat mitjana al Monestir (8 juny 

2013)
- Ballada doble de sardanes a la 8a festa del soci 

de l’Agrupació Sardanista Ripoll i veredicte del 
concurs de composició Ripoll, capital de la cul-
tura catalana (9 juny 2013)

- Concert Pessic de gospel (9 juny 2013)
- Recitació poètica i repic de campanes Dia de la 

memòria (10 juny 2013)
- Exposició de bonsais (a partir 15 juny 2013)
- Cicle de conferències sobre el Ripollès Medieval 

amb Antoni Udina (El poder polític i judicial al 
Ripollès del segle IX-XII) i Antoni Pladevall (El 
monestir de Sant Pere de Camprodon i la sots-
vegueria de la Ral) (15 juny 2013)

- Romeria de la Casa Cultural Andalusa (15 i 16 
juny 2013)

- Espectacle Escola de dansa (16 juny 2013)
- Rebuda de la Flama del Canigo amb els Trabu-

caires i els Diables (23 juny 2013)
- Concert de l’Open Skate (29 juny 2013)
- Espectacle de dansa Encaravanna’t amb el 

Centre Amunay (29 juny 2013)
- Exposició Mercè Rodoreda, mirall de llengües. 

La plaça del Diamant, cinquanta anys (a partir 
5 juliol 2013)

- Concert de Sey Sisters (5 juliol 2013)
- Festival internacional de música de Ripoll 

(XXXIV edició). Concert de la Capella de Santa 
Maria de Ripoll en el seu 120è aniversari i la Co-
ral Xalesta de l’Hospitalet de Llobregat (7 juliol 
2013)

- Exposició Art is trash de Jordi Llagostera (a 
partir 8 juliol 2013)

- Exposició Homes de ferro (a partir 12 juliol 2013)
- Diada del jovent del Ripollès Enkomarca’t (13 

juliol 2013)
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- Conferències sobre la formació de 
Catalunya al Ripollès a càrrec de Síl-
via Planas i Antoni Llagostera (13 ju-
liol 2013)

- Curs internacional d’Interpretació 
Musical de Ripoll (a partir 16 juliol 
2013)

- Festival internacional de dansa Ri-
pollèsdansa (a partir 16 juliol 2013)

- Festival internacional de música 
de Ripoll (XXXIV edició). Concert de 
sardanes amb la cobla Sant Jordi i 
Chantal Botanch (19 juliol 2013)

- Festival internacional de música de 
Ripoll (XXXIV edició). Melodies del 
món amb J. LL. Puig, J. A. Pich, B.
Castillejo, Eudald Dantí, M. Romero i 
Joan Amils (20 juliol 2013)

- Festival internacional de música de 
Ripoll (XXXIV edició). Concert dels 
alumnes del curs de Música (21 juliol 
2013)

- Aplec de la sardana (60a edició) amb 
les cobles Ciutat de Girona, Marina-
da, Jovenívola de Sabadell i Bellpuig 
(21 juliol 2013)

- Tocs d’estiu. Visita guiada a la porta-
lada del Monestir (24 juliol 2013)

- Exposició col·leccionisme (a partir 
25 juliol 2013)

- Festival internacional de música de 
Ripoll (XXXIV edició). Paraules vives 
al vent que passa amb poemes de 
Miquel Martí i Pol (27 juliol 2013)

- Exposició Homenatge a Antoni Clavé 
en el centenari del seu naixement (1 
agost 2013)

- Festival poètic musical d’estiu Ex-
quisits: Afamats amb Ester Andorrà 
i Núria Miret (2 agost 2013)

- Festival internacional de música 
de Ripoll (XXXIV edició). Concert de 
joves promeses amb N. Muñoz, M. 
Boira i Eudald Dantí (9 agost 2013)

- Festival poètic musical d’estiu Ex-

quisits: Cançons d’Akidelara de Víc-
tor Bocanegra (9 agost 2013)

- Mercadal del Comte Guifré (a partir 
10 agost 2013)

- Festival internacional de música de 
Ripoll (XXXIV edició). Jazz a la fresca 
amb Andrea Motis & Joan Chamorro 
(13 agost 2013)

- Festival poètic musical d’estiu Ex-
quisits: Terres de Llicorella d’August 
Bover i Eulàlia Ara (16 agost 2013)

- Festival poètic musical d’estiu Ex-
quisits: El cançoner de Ripoll de Fra 
Joan Silva (23 agost 2013)

- Ballada doble d’estiu de sardanes 
amb les cobles Ciutat de Girona i La 
Bisbal Jove (23 agost 2013)

- Festival poètic musical d’estiu Ex-
quisits: Entre monosíl·labs de Rosa 
Pou i Xavi Lloses (30 agost 2013)

- Festival internacional de musica de 
Ripoll (XXXIV edició). Juan, María i la 
tarde amb Suspiro Latino Quartet (31 
agost 2013)

- Exposició de pintures de Dolors Fà-
bregas (a partir 1 setembre 2013)

- Exposició de pintura Di-versions 
d’Anna Pont (a partir 1 setembre 2013)

- Festival poètic musical d’estiu Galtes 
de perdiu d’Andreu Subirats i Diego 
Burián (6 setembre 2013)

- Exposició El món agrari a les terres 
de parla catalana (a partir 6 setem-
bre 2013)

- Fira Teràlia (7 i 8 setembre 2013)
- Elecció de pubilles i hereus de Ripoll 

(8 setembre 2013)
- Diada Nacional de Catalunya. Actua-

ció de la cobla Els Rossinyolets (11 
setembre 2013)

- Conferència sobre la formació de 
Catalunya al Ripollès, a càrrec de 
Carme Pola i Conxa Peig (14 setem-
bre 2013)

- Exposició de l’Escola Municipal d’Art 

(a partir 18 setembre 2013)
- Presentació del llibre Ànima endins 

de Dolors Fàbregas (20 setembre 
2013)

- Exhibició CaminART del col·lectiu Art 
Pirineus (21 setembre 2013)

- Celebració del dia mundial de les 
persones sordes (28 setembre 2013)

- Cicle Pensar Catalunya Avui. Pro-
jeccions de futur amb A. Puigverd, 
M. Guivernau, J. Subirats I F. Requejo 
(28 setembre 2013)

- Jornades europees del Patrimoni a 
Ripoll. Visita a la Farga (28 i 20 se-
tembre 2013)

- Festa de Sant Miquel de la Roqueta 
(29 setembre 2013)

- Concert Shubertiada d’homenatge a 
Chikako Taketani (29 setembre 2013)

- Exposició d’olis de Rosa Poveda (1 
octubre 2013)

- Exposició Natura i modernisme, dels 
alumnes del taller arts Montse Ba-
rros (a partir 2 octubre 2013)

- Mostra de danses de la comarca del 
Ripollès (5 octubre 2013)

- Elecció de les pubilles i hereus de 
Catalunya 2013 (5 i 6 octubre 2013)

- Espectacle entorn de l’obra de Sal-
vador Espriu En el nostre somni, sí 
(12 octubre 2013)

- Espectacle familiar Contes empape-
rats i personatges esbojarrats amb 
Alma i la Mar (12 octubre 2013)

- Exposició de primeres edicions en 
català de Tintín (a partir 14 octubre 
2013)

- Simpòsium internacional La Porta-
lada de Ripoll: creació, conservació 
i recuperació (del 16 al 19 octubre 
2013)

- Conferència sobre la formació de 
Catalunya al Ripollès, a càrrec de 
Jordi Camps i Jordi Colomer (5 octu-
bre 2013)
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Teresina Maideu

-Com has viscut aquest any de capitalitat cultural?
Des d’un primer moment m’he sentit molt identificada 
en aquest fet, no ja en la Cultura Catalana, que porto 
com una segona pell, però en tot el que personalment 
i col·lectivament m’ha fet sentir i manifestar l’orgull de 
ser filla d’aquesta terra tan nostra.
-Quin ha estat el record més emotiu que en guardaràs?
N’hi ha molts! D’aquests, en els que m’hi he implicat 

directament o millor parlant en plural, perquè en gairebé totes les acti-
vitats hi prenen part uns o altres cantaires. Activitats: Recuperació de la 
Sibil·la; Acte inaugural 26 gener; Conte Gegant Biblioteca; Concert Capella 
120 aniversari; Història de Catalunya amb cançons amb més de 200 nens 
catalans cantant i ...tants d’altres!.
-Ha complert les teves expectatives?
Crec que això es veurà d’ara endavant. Aquest esdeveniment ha de donar 
els fruits de tot el que hem anat sembrant mitjançant cadascuna de les 
activitats organitzades entre tots.
-Per què creus que hauria de servir de cara al futur aquesta capitalitat?
Començant pel més immediat hem de fer que no s’apagui aquesta flama 
que s’ha encès i ara crema a Ripoll. Partint de cada grup ens hem de sentir 
molt implicats en fer de la nostra vila un centre on tot el que tingui el se-
gell de la Cultura Catalana vagi creixent amb molta il·lusió i perseverança 
ferma.
No s’ha tancat un any, ara s’obre una nova etapa i tenim un llarg camí a 
recórrer, la nostra Cultura ens ho exigeix i els nostres infants i joves tenen 
el dret i el deure de conèixer-ho i estimar-ho.

- Trobada de puntaires (19 octubre 
2013)

- Interpretació de La història de Cata-
lunya amb cançons amb corals in-
fantils de Catalunya i orquestra (20 
octubre 2013)

- Exposició Vanitas d’Armand Escan-
dell (a partir 25 octubre 2013)

- Trobades culturals de Catalunya (26 
octubre 2013)

- Concert en reconeixement a Camil 

Vila a càrrec de la cobla Ciutat de Gi-
rona (31 octubre 2013)

- Exposició Espais vius de Núria Làza-
ro i Josep Làzaro (a partir 1 novembre 
2013)

- Fòrum Auriga (X edició) de divulga-
ció del món clàssic (9 i 10 novembre 
2013)

- Visita guiada L’altra cara del cemen-
tiri. Secrets i curiositats a càrrec 
d’Agustí Dalmau (10 novembre 2013)

- Xerrada científica La guerra entre la 
matèria i antimatèria a càrrec d’Eu-
geni Graugés (15 novembre 2013)

- Jornada d’advocats sobre el dret a 
decidir (16 novembre 2013)

- Conferència sobre la formació de 
Catalunya al Ripollès, a càrrec de 
Gemma Puigvert i Josep Antoni Igle-
sias (16 novembre 2013)

- Lliurament premis literaris Abat Oli-
ba (16 novembre 2013)

- Exposició Joana Raspall: escaleta de 
versos en el centenari del seu naixe-
ment (a partir 20 novembre 2013)

- Concert de Santa Cecília a càrrec de 
la coral Flor de Maig (23 novembre 
2013)

- Entrega de premis del concurs de 
microrelats Paraules amb l’espe-
rança de la no violència (25 novem-
bre 2013)

- Cloenda de Ripoll Capital de la Cultu-
ra Catalana (29 novembre 2013)

- Concert de l’Escolania de Montserrat 
(29 novembre 2013)

- Xerrada de Francesc Marfulleda (30 
novembre 2013)

- Exposició de pintures de Margarita 
Jeanneret (a partir 1 desembre 2013)

- Exposició del concurs comarcal de 
punts de llibre (a partir 2 desembre 
2013)

- Pessebre vivent de l’escola Vedruna 
(6 desembre 2013)

- Concert del circuit Folc: Kepa Jun-
quera, Josep Maria Miralles, Miquel 
Gil, Pep Gil Botifarra, Coses, Agulla 
Almarada, Sarsa i Bonaflaira (6 i 7 
desembre 2013)

- Fira de Nadal (6 desembre 2013)
- Trobada de col·leccionistes de punts 

de llibre (X edició) (7 desembre 2013)
- Recital poètic i dansa inclusiva 

amb Ramon Alabau, Maria Dolors 
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Frederic Martínez

-Com has viscut aquest any de capitalitat cultural?
-Atrafegat com sempre. En el seu dia em vaig jubilar, 
que no retirar... i aquest any he tingut feines que em 
penso que valia la pena fer-les, però que deixaran 
petjada per més endavant.
-Quin ha estat el record més emotiu que en guardaràs?
-Tot l'any en global. L'important per Ripoll és que 
s'hagi celebrat, per més que al davant hi haguem tingut 

Tarragona i al darrera Barcelona. I tenint en compte l'època de crisi que 
vivim, encara més. Jo ho veig positivament, però en particular el que em 
va emocionar més va ser la trobada de trabucaires.
-Ha complert les teves expectatives?
-Si dic que sí faig un mal servei, perquè sempre volem que tot tingui més 
repercussió. Per tant diré que no, que cada any en voldria més... dir el 
contrari és anar endarrere.
-Per què creus que hauria de servir de cara al futur aquesta capitalitat?
-Per projectar la figura de Ripoll enfora, prendre experiència del que hem 
fet bé i continuar-ho, i del que no hem fet bé per corregir-ho.

La creativitat del nostre territori és 
hereva dels referents mil·lenaris 
expressats en les caplletres il·lustrades 
i les escultures del romànic, també del 
folklore, de la protoindustrialització 
i la indústria del ferro i del tèxtil, i del 
paisatge, per tot això, en el marc de 
la Capital de la Cultura Catalana, a 
Ripoll, aquest any 2013, s’ha impulsat 
el bressol de Catalunya també com a 
bressol de l’art i la creació en diferents 
disciplines. 
A primers d’any es van proposar dos 
projectes per tal que tots els artistes 
que hi estessin interessats poguessin 
mostrar la seva obra. La primera fase 
d’aquest projecte ha permès mostrar, 
durant l’any 2013, l’obra d’una 
vintena d’artistes locals en diferents 
espais municipals: sala Abat Senjust 
de l’Ajuntament de Ripoll; sala Josep 
M. Anglada de la biblioteca Lambert 
Mata; Museu Etnogràfic de Ripoll, 
d’altres en espais exteriors com la font 
d’Engordans, el passeig dels Aurons, 
la terrassa del Museu Etnogràfic, el 
centre de la vila, d’altres en locals 
privats i d’altres en format de noves 

tecnologies com el bloc Desmuntatges 
Improcedents. 
La segona fase, el Concurs de projectes, 
es troba en període de valoració per 
part del jurat. S’han rebut un total de 
10 propostes en l’àmbit de la pintura, 
l’escultura i les instal·lacions efímeres. 
Es tracta de set artistes individuals 
(Eudald Alabau, Joan Canals, Josep 
Matas, Xavier Escribà, Pau Elias, 
Evelí Adam i Elena Zenkova) i tres de 
col·lectius (El Safareig, Quim Falcó i 
Txell Tembleque, i Montse Barros, Rafa 
Garcia i S. Schirmeister). D’aquests, 
tres són de Ripoll i la resta d’altres 
punts de la comarca, de Barcelona, la 
Garrotxa i l’Alt Empordà. 

El Jurat està format per: 
Arnau Puig i Grau – Sociòleg i crític d’art
Eudald Camps – Llicenciat en Filosofia 
i en Història de l’Art. Crític d’Art del 
Diari de Girona des de 1999 i comissari 
independent. 
Juli Pérez i Càmara- Professor d’història 
de l’art. Catedràtic d’arts plàstiques i 
disseny al Departament d’Educació

Ricard Planas – Crític d’art i director de 
la revista BonArt.
M. Àngels Espona – Llicenciada en 
Història de l’Art. Restauradora del 
Museu Etnogràfic de Ripoll 
Els projectes seleccionats per part del 
jurat es mostraran a Ripoll al llarg del 
2014. 

RIPOLL, BRESSOL DE L’ART I LA CREACIÓ

 Vilaplana i la ballarina Neus Canalias 
(7 desembre 2013)

- Exposició fotogràfica El món del tre-
ball industrial a la Catalunya del pri-
mer terç del segle XX: les llavors de 
la revolució (13 desembre 2013)

- Presentació del llibre Armes de foc 
de Jaume Vilalta i Jordàn (13 desem-
bre 2013)

- Concert Nadal Rock amb Els Catarres 
i Miquel del Roig (14 desembre 2013)
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’EMIGRANT: JESÚS COROMINA I ORRI
Dotze anys a Anglaterra

L’obsessió d’anar a viure a Anglaterra va 
despertar-se en Jesús Coromina i Orri 
(1976) l’any que hi va anar per a visitar 
un company de Ripoll que vivia a Bristol. 
L’estada en aquell país li van suggerir 
imatges de les sèries de TV3 dels anys 
vuitanta, a més de la influència musical 
anglosaxona que hem tingut per via 
cultural. Fins aleshores havia estudiat 
electrònica i mecànica, i treballat a 
diferents empreses. La darrera Max 
Plàstic, on feia de mecànic injectador. 
Després d’estar rumiant com anar-hi, 
va demanar un any d’excedència a la 
feina. Li feia gràcia l’aventura, i s’ho va 
prendre com un repte, tant per apren-

dre-hi la llengua, com pel magnetisme 
cultural de l’illa. També se li feia gros 
això de marxar, pel fet de deixar la fa-
mília aquí. Però va fer les maletes i va 
llançar-s’hi de cap. Ara fa dotze anys 
d’aquell pas, al 2001.
Inicialment va aterrar a Bristol, al sud-
oest anglès. Tot i anar peix amb l’idio-
ma, va treballar durant el seu 
primer any en un hotel 
com a cambrer. Alhora 
va intensificar l’estu-
di de l’anglès en una 
escola. Al final del 
primer any va de-
cidir continuar-hi, i 

començar a aprendre fotografia a una 
escola del país. La seva afició per la 
càmera va permetre-li iniciar estudis 
universitaris de fotografia, en una car-
rera a la Universitat de Plymouth, du-
rant tres anys més: “M’hi vaig engan-
xar gràcies a companys que ho prac-
ticaven” explica Coromina. Paral·lela-
ment va fer-hi nombroses feines, des 
de cambrer d’un restaurant indi, fins 
a conductor d’un dels característics 
busos de dos pisos, a més de treballar 
socialment amb joves autistes.
Tot i estar enamorat de Bristol des 
del primer dia, perquè la considera 
una ciutat “jove, dinàmica i diversa”, 
tenia també el repte de capbussar-se 
a Londres. La capital és més anònima 
i difícil per adaptar-s’hi, però ja hi 
havia anat dues o tres vegades cada 
any a veure-hi amics que hi vivien. De 
Londres n’explica que “t’ofereix molt: 
exposicions, museus i concerts de 
franc” detalls que al nostre país costa 
molt de trobar. A més va començar a 
treballar com a fotògraf free lance, de 
forma autònoma (www.jesuscoromina.
com). Durant tres anys va estar a 
un estudi que va acabar tancant per 
culpa de la crisi. “Allà també ha causat 
estralls, encara que de vegades no ho 
sembli”. Era una empresa on treballava 
molta gent, tenia estudis en quatre 
ciutats angleses, i d’un dia per l’altre 
va tancar portes. Ara mateix estan en 
judici, per uns impagaments de dos 
mesos. 
Valora sobretot la diversitat de la 
ciutat, la possibilitat de conèixer gent i 
gastronomies de tot el món sense sortir 

d’un barri. “Allà no tenen complexes, 
i en canvi moltes ganes d’innovar. 

La mentalitat és molt oberta. 
És espectacular veure com 
vesteixen algunes dones 
africanes els diumenges” 
apunta mentre se li il·luminen 

els ulls. Per contra encara no 
s’ha acostumat al que anomena 

“el núvol” la manca de llum que fa 
que els dies puguin ser tristos i llargs. 

“Has d’anar amb el llum encés tot el 
dia” especifica. També li desagrada la 
manca de cultura gastronòmica pròpia, 
els hàbits alimentaris dels britànics i el 
mal beure d’alguns d’ells. Clar que dins 
de casa, cadascú fa la seva.

Tornar

La crisi allà 
també ha 

causat estralls

Ara mateix en Jesús està passant una 
temporada a Ripoll, fent de comercial 
en una empresa familiar. Ho fa per 
donar un cop de mà i per començar 
a aclimatar-se a un hipotètic retorn: 
posar un peu i mig a Catalunya. No 
sap que farà quan torni aquí, però la 
fotografia és una opció que no descarta. 

Tornar sempre ha estat al seu cap. És 
complicat deixar Anglaterra perquè hi 
ha coses que l’atrauen molt. Aquí però 
també hi té lligams, família, amistats, 
el menjar i el clima. “Aviat haurem de 
fer un cop de cap i tornar a la terra” diu 
finalment.



l’informatiu • Hivern 2013 13

Mönchsdeggingen pot ser un lloc tan bo 
per néixer com qualsevol altre. La ripo-
llesa Erika Geuder així ho va fer, quan 
el seu país Alemanya encara estava 
immers en la segona guerra mundial. 
Era un poble petit de vuit-cents habi-
tants al nord de Munic (Baviera). Allà 
va viure-hi fins als vint-i-tres anys 
amb la família. El seu ofici de fotògrafa 
va portar-la a Zurich. Treballava en un 
comerç i un cop per setmana estudiava 
formació professional d’aquest àmbit. 
A Suïssa va conèixer a qui seria la seva 
mitja taronja, el músic Joan Amils, que 
era allà tocant amb un sextet. Era l’any 
1965, un abans de casar-se.
El naixement de la seva única filla, el 
1971, va ser un moment transcenden-
tal. Van seguir viatjant pel món amb 
en Joan, a causa del seu ofici. Europa, 
Japó, Tailàndia i molts més països van 
veure’ls passar. Ella ja havia deixat la 
feina de fotògrafa, tot i que ho man-
tenia com a afició. Quan la Cristina va 
complir sis anys van establir-se a Ripoll 
perquè pogués començar-hi el primer 
curs de primària.
La impressió inicial que va tenir en es-
tablir-se a la nostra vila és que aquí la 
gent “és molt amable”. Per això no creu 
en absolut que siguem un poble tancat: 
“sempre m’hi he trobat molt bé”. El 
que més li va costar en la seva adapta-
ció van ser els horaris, i també l’idioma. 
Inicialment parlava en castellà, però al 
cap de vuit anys va creure que ja era 
el moment de llançar-se a aprendre el 
català. Fent classes de l’idioma als Sa-

SINERGIES MIGRATÒRIES

L’IMMIGRANT: ERIKA GEUDER
36 anys a Ripoll

lesians va aconseguir-ho. Amb en Joan 
parlen habitualment en francès que és 
l’idioma amb el qual es van conèixer, 
i que utilitzaven quan viatjaven amb 
el grup de músics: “ens hi vam acos-
tumar” apunta. En canvi la seva filla 
domina perfectament cinc idiomes, 
una habilitat que li ha servit també per 
guanyar-se la vida com a intèrpret.
La vida a Ripoll li va requerir involu-
crar-se en les tasques de mestressa 
de casa. Tenia previst instal·lar un la-
boratori fotogràfic al seu domicili, però 
les responsabilitats de la llar mai li van 
permetre. A més en Joan va muntar 

una escola de música a casa, sempre 
que la feina no el requeria marxar a 
fora. “Mai m’he penedit d’haver vingut 
a viure a aquest poble, i crec que m’hi 
he adaptat bastant bé”. Només lamen-
ta que la vida cultural sigui “una mica 
pobre” i que no hi hagi més indústria 
que generi feina “com abans n’hi havia 
a les fàbriques tèxtils”.

Abans i ara

 Els ripollesos 
són més oberts 
ara que el 1977

Des del 1977 fins ara creu que Ripoll 
s’ha modernitzat molt, i que és “més 
maco que abans”. També que la gent és 
menys de la ceba, no tan tancats: “eren 
molt de Ripoll, però ara els trobo més 
oberts”. També hi té a veure que no 
queda tanta gent gran, i l’entrada de la 
immigració. Abans creu que Ripoll era 
un poble una mica deixat. Actualment 

en canvi “està molt ben cuidat”. A 
més valora el monestir com “una 
joia” i els paisatges que ens ofereixen 
les muntanyes com a “fabulosos”. 
Personalment gaudeix el medi natural 
tant com pot.
Ripoll no li ha fet oblidar però els seus 
orígens. Cada any hi va dues o tres ve-
gades, per visitar les seves tres ger-

manes i la mare. Aquesta última ja és 
gran però encara viu amb una germana 
petita que la cuida. Quan torna a Bavi-
era ho troba tot més o menys igual que 
quan va deixar aquell país.
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El temps passa de pressa i d’aquí poc 
haurem acabat l’any de la Capital de 
la Cultura Catalana 2013. Difícilment 
en veurem un altre de tan intens, un 
any en què hem pogut gaudir d’esde-
veniments importants que quedaran 
en el nostre record per sempre.
Molta gent d’arreu ha visitat la Vila de 
Ripoll “Bressol de Catalunya”, des de 
la regidoria de barris, s’ha continuat 
treballant en els carrers i places per 
fer-los més segurs i pràctics.
S’han arranjat i millorat algunes vo-
reres de la zona del carrer Progrés i 
adjacents i s’han suprimit barreres 
arquitectòniques.
També s’han hagut de prioritzar re-
paracions al carrer 27 de Maig, Ordi-
na, Honorat Vilamanyà, Mossèn Cin-
to Verdaguer, la Lira, passeig Mestre 

REGIDORIA DE BARRIS,
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Guich, la plaça Gran, a prop de les vies 
del tren.
Estem millorant els bancs de ferro de 
disseny del centre, pintant-los i po-
sant-hi fusta.
Actualment treballem al barri de la 
carretera de Barcelona on hi serem 
força dies i després seguirem en al-
tres barris segons les necessitats.
Les tres fonts que veieu a les fotos 
són les que s’han recuperat, en gran 
part, gràcies al treball voluntari d’al-
gunes persones.
Dir-vos que l’esporga d’arbres va co-
mençar el mes de novembre i durarà 
fins al març.
Finalment vull desitjar-vos un bon 
Nadal i un pròsper any Nou ple d’es-
perança i il·lusió.

Font de Sant Ramon a Castelladrall vora el 
riu

Font del Sagrat Cor davant can Botey  vora 
el riu

Font Nova a la Ruta del Ferro

Regidora de Barris, 
Fina Guix i Sala

Nous aparcaments al barri de la Ctra. 
Barcelona

Supressió barreres al c. Indústria amb el c. 
Girona

Estalvi energètic. Canvi de bombetes per 
leds al c. Pare Colí

Millora d’accessibilitat amb ciment especial 
al lateral de la  ctra. de Sant Joan
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Col·locació barana al c. Girona i supressió barreres amb el c. Sant 
Antoni

Baranes pintades al pont d’OlotVorera emporlanada al c. Tarragona

Reforçament i formigonat al Raval de Sant Pere Arranjament rajoles a l’aparcament de davant de l’Ambulatori

Arranjament mur i millora entorn Sant Miquel de la Roqueta

Banc arranjat i millorat al c. Mossèn Cinto Verdaguer

Arranjament del monument a les Persones Grans al Pla de Sant Pere
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NADAL DE 
PROXIMITAT
Diverses activitats 
durant les festes 
per promoure el 
comerç local
La regidoria de Comerç, Fires i Mercats, en col·laboració amb la Unió de 
Botiguers i altres entitats de promoció, impulsen moltes i molt diverses 
activitats lligades a les Festes de Nadal i destinades a entretenir i fer gaudir 
a totes les persones que passegen durant aquests dies per la vila. En un 
entorn agradable i acollidor es vol impulsar el comerç de proximitat, les 
botigues del centre, que ofereixen l’atenció personalitzada que les grans 
superfícies no poden donar.
Una de les activitats més consolidades és la Fira de Nadal, que aquest any 
es va celebrar el dia 6 de desembre, en el decurs d’aquest dia es va fer 
dansa infantil, narració de contes, exhibició de Nadal “Mou-T”, cagada de 
Tió i una encesa d’espelmes.  
També durant totes les festes es pot visitar el Pessebre Monumental de 
Toni Colomé, que es va inaugurar el dia 6 de desembre i que romandrà 
obert fins al dia de Reis al local situat al carrer Bisbe Morgades, 11.
Des de la regidoria de comerç, i dintre de les accions que s’emprenen al 
llarg de l’any per promoure l’activitat a Ripoll, s’han comprat avets d’entre 
4 i 4,5 metres d’alçada que s’han instal·lat a diferents places i indrets de 
la vila. Aquests avets, juntament amb els que hi ha plantats en jardins i 
parterres s’han decorat amb bombetes de color blau, tasca realitzada per 
la brigada d’obres.
Totes aquestes accions s’han planificat per ajudar a revitalitzar l’activitat 
comercial de Ripoll, i formen part d’un programa d’impuls al comerç que 
es porta a terme a través de moltes iniciatives que tenen lloc durant tot 
l’any. 
El que va suscitar molta animació va ser la visita a Ripoll de la Grossa de 
Nadal, que va venir el passat dia 7 de desembre a petició d’un establiment, 
i que va ser rebuda a l’Ajuntament. Tot seguit es va passejar pel centre de 
la vila aprofitant el mercat setmanal, alhora que va visitar els establiments 
autoritzats per a la venda d’aquesta loteria.

L’AJUNTAMENT
DES DE CASA
Servei respon telemàtic 
vinculat a la finestreta 
única
El Servei Respon és un servei telemàtic vinculat a 
la Finestreta Única de l’Ajuntament de Ripoll que 
es pot trobar a la pàgina web municipal (www.
ripoll.cat) adreçat als vilatans per tal de tenir una 
resposta àgil i eficaç, aproximant l’administració 
als interessats i fent ús de les noves tecnologies. 
Aquí s’hi poden fer consultes, suggeriments i/o 
queixes, així com sol·licitar reunions amb els 
regidors i regidores de cada àrea  i/o amb els 
tècnics municipals.
És un servei que es va posar en marxa el dia 23 
de febrer de 2013 i les dades estadístiques del seu 
funcionament són les següents:
 ESTADÍSTICA SERVEI RESPON

Període 23/02/2013 - 30/11/2013
 Dades de resposta i resolució
Dies naturals transcorreguts del servei 281
Número d’instàncies 81
Peticions contestades 81
Assumptes resolts 79
Pendents de resolució 2
Mitjana de dies de resposta* 1,91
Mitjana de dies de resolució* 6,16

*Pel càlcul de la mitjana de dies de resposta i resolució no 
s’han tingut en compte els dies naturals (comptant dissabtes, 
diumenges i festius).

 Número de peticions en funció del servei de destí
Finestreta única 41 50,62%
Serveis tècnics municipals 23 28,40%
Servei de cultura 5 6,17%
Serveis econòmics 2 2,475
Serveis de seguretat ciutadana 6 7,41%
Estadística 2 2,47%
Alcaldia 2 2,47%
                            Total 81 100%

 Número de reunions efectuades a petició del  
 Servei Respon
Reunions amb tècnics municipals 13
Reunions amb els regidors i/o regidores 6
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 Dades dels emprius Extensió (m2) Situació segons cadastre

 Catllar 226.923 Polígon 3, parcel·la 24

 Llaés 326.417 Polígon 12, parcel·la 1

 Bufatals 137.889 Pol. 30 (4,5), pol. 31 (1)

L’Empriu és el dret d’aprofitament comu-
nal de certs béns rústics, en general pas-
tures, boscos i aigües, que tenen els veïns 
d’un poble o comunitat rural. Són béns 
comunals els que pertanyen als municipis 
i les entitats municipals descentralitza-
des però que tenen unes facultats sobre 
aquests que són compartides, de manera 
que correspon al comú dels veïns l’apro-
fitament, com a dret real administratiu de 
gaudi, i als ens locals la seva administració 
i conservació. El règim jurídic d’aquests 
béns es caracteritza perquè no es poden 
vendre, embargar-se ni es perd la propie-
tat per ús d’un tercer, i no estan subjectes 
a cap tribut.
L’aprofitament dels béns comunals es fa 
ordinàriament en règim d’explotació co-
muna o col·lectiva. Quan aquest sistema 
no és possible, l’aprofitament s’ha de re-
gir pel costum o per les ordenances lo-
cals i, mancant aquestes, s’ha d’adjudicar 
per lots entre els veïns. Excepcionalment, 
quan no sigui possible l’aprofitament en la 
forma esmentada, els béns comunals es 
poden arrendar o cedir en ús. En aquest 
cas, l’adjudicació s’ha de fer per subhas-
ta pública, amb informe previ del Depar-
tament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya. 
L’explotació comuna o conreu col·lectiu, 
implica l’aprofitament general simultani 

Coneixem Ripoll 
ELS EMPRIUS DE RIPOLL

dels béns per part dels qui tenen en cada 
moment la qualitat de veïns.
L’Ajuntament de Ripoll és propietari de 
tres emprius: els de Llaés, els de Bufatals  
o de Santa Maria i els del Catllar. Per em-
prius entenem un tipus de terres comunals  
–propietat d’un Comú o Ajuntament- que 
no es conreen però en canvi hi pot pastu-
rar el bestiar de diferents propietaris.
Els emprius de Llaés s’estenen per la riba 
dreta de la riera de Milany i termenegen 
amb el municipi de Vallfogona de Ripollès. 
La seva vàlua és que es tracta d’un bosc 
de faig d’una gran bellesa, amb exemplars 
d’arbres amb una alçada i un diàmetre 
més que considerable. Això ha fet que el 
bosc formi part del Pla d’Espai d’Inte-
rès Natural (PEIN) de les serres de Milany, 
Santa Magdalena, Puigsacalm i Bellmunt. 
Els objectius d’aquest pla, creat el 1992, 
són establir un sistema d’espais protegits 
representatiu de la riquesa paisatgística i la 
diversitat biològica del territori de Catalu-
nya, i donar una protecció bàsica a aquests 
espais. Un element hidrològic a destacar 
de la zona és el salt d’aigua del Molinot, a la 
mateixa riera de Milany, amb una vertica-
litat digne d’esment i la presència de tosca 
que cobreix la major part del salt.
Alhora, l’Ajuntament de Ripoll va signar, 
el 27 de febrer de 2009, un conveni amb 
la Diputació de Girona per a la constitució 

d’una reserva forestal per un període de 25 
anys durant el qual l’Ajuntament i la Dipu-
tació garanteixen la preservació del bosc 
d’aquests emprius. Al respecte, el ple mu-
nicipal de 28 d’abril d’aquell any va sol·lici-
tar al Consorci per a la Protecció i la Gestió 
dels Espais d’Interès Natural del Ripollès la 
gestió dels forests del municipi de Ripoll.
Els boscos de Bufatals estan repartits en 
tres finques rústiques; una d’elles té la 
particularitat de tenir com a límits els mu-
nicipis de Campdevànol i de les Llosses. 
En ambdós casos es tracta d’una pineda 
sense cap tipus de valor naturalístic des-
tacable.      
Els emprius del Catllar es tractaria de la 
zona pròxima a la caseta d’en Jordana. Per 
aquest motiu, i per la seva proximitat amb 
el nucli urbà de Ripoll fa que sigui un in-
dret molt conegut per una àmplia majoria 
de ripollesos, i especialment per aquells 
que el freqüenten per practicar activitats 
esportives. És una zona amb nombrosos 
atractius, tant des del punt de vista na-
turalístic com des de l’àmbit patrimonial. 
A nivell d’entorn cal esmentar la font d’en 
Jordana, espai ideal per a fer-hi fontades 
i gaudir d’una estona de lleure envoltats 
de natura. Un altre punt d’interès és la 
rosa dels vents col·locada a la carena per 
membres del Club Excursionista Ripoll amb 
motiu del 50è aniversari de la fundació de 
l’entitat. Des del paratge és té una excel-
lent perspectiva dels principals cims del 
Ripollès.  
A nivell patrimonial hem de parlar de les 
ruïnes de la capella del Calvari. Va ser sa-
quejada durant la Primera Guerra Carlista i 
refeta l’any 1848. L’edifici, destruït durant 
la Guerra Civil, era l’indret on finalitzava 
el viacrucis que s’iniciava a la capella del 
Natzarè que hi havia hagut al Raval de Bar-
celona.      
Un altre element arquitectònic que veiem 
en els emprius del Catllar és la base del 
fortí del Pla de la Bandera. Va ser bastit el 
1838 per encàrrec del baró de Meer a fi de 
defensar, junt amb altres fortins militars, 
la vila dels atacs carlins. La construcció va 
dificultar però no va evitar l’entrada carlis-
ta a Ripoll el 27 de maig de 1839.

 Agustí Dalmau i Font
Historiador i arxiver 

de l’Ajuntament de Ripoll
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ONA PLANAS, 
ALCALDESSA INFANTIL
Van escollir-la els escolars de 
sisè de primària de les escoles 
de la vila
El passat dia 11 de novembre es va constituir per segon any 
l'ajuntament infantil, que està format per nenes i nens de sisè 
curs de primària de totes les escoles de Ripoll. 
L'acte va ser seguit per l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell i 
diversos regidors, a més de nombrós públic.  
Per a constituir l'ajuntament es va fer servir un protocol 
molt semblant al que s'utilitza durant l'acte de formació dels 
ajuntaments cada quatre anys.
Cada escola va presentar dos candidats escollits entre els 
companys de classe, i que van ser:
•	 Escola	Joan	Maragall:	Mònica	Belmonte	i	Òscar	Bernal
•	 Escola	Salesiana:	Pau	Vilà	i	Anna	Marcos
•	 Escola	Tomàs	Raguer:	Eudald	Vidal	i	Ona	Planas
•	 Escola	Vedruna:	Sergi	Marin	i	Arnau	Garcia
Tots els nens i nenes van presentar el seu programa defensant 
la seva candidatura a presidir el consistori. Després es va 
formar la mesa d'edat, que va estar presidida en aquest cas 
per la representant més jove i la més gran. Després es va 
passar a les votacions i van fer falta dos desempats abans no 
es va decidir qui seria el el nou alcalde o alcaldessa.

Acabada la votació, la candidata més votada va ser Ona Planas, 
del CEIP Tomàs Raguer, que immediatament va rebre la vara 
de l'autoritat municipal com a alcaldessa infantil d'aquest 
curs 2013-2014. El segon candidat més votat va ser Sergi 
Marin, de l'Escola Vedruna, qui ocuparà el lloc de secretari 
durant aquesta legislatura.
Posteriorment, a porta tancada es van distribuir les regidories, 
quedant de la següent manera: Mònica Belmote, regidora 
d'esports; Òscar Bernal, regidor de societat; Pau Vilà, regidor 
de cultura; Anna Marcos, regidora de fires i festes; Eudald 
Vidal, regidor de barris i Arnau Garcia, regidor de seguretat.
A partir d'ara i fins a final de curs es farà un ple infantil cada 
dos mesos, en el qual els regidors i regidores, presidits per 
la seva alcaldessa i recolzats pel secretari faran les seves 
propostes i plantejaran les seves problemàtiques.

L’AJUNTAMENT CONGELA ELS IMPOSTOS, TAXES I PREUS 
PÚBLICS MUNICIPALS
El 2014 els ciutadans i ciutadanes no hauran de pagar més per la 
majoria de serveis que ofereix el municipi.
Les ordenances fiscals per a l’any 2014 
contemplen la congelació de la totalitat 
dels impostos, amb el propòsit de 
rebaixar la càrrega fiscal de les famílies 
i empreses del municipi davant l’actual 
conjuntura de crisi econòmica. En 
el cas de l’Impost sobre l’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana (plusvàlua) es rebaixen els 
tipus de gravamen en un 10%, pels 
increments de valor generats en un 
període de temps superior a 5 anys.
En les taxes i preus públics municipals, 
les tarifes es mantenen al mateix nivell 
de 2013, amb excepció de la taxa de 
recollida d’escombraries, que per 

indicacions del Consell Comarcal del 
Ripollès que té delegada la gestió, i la 
taxa del cementiri, que per equilibrar 
l’estudi de costos i no ser deficitària, 
s’incrementen amb el cost de la vida 
(1,70%).  El servei de clavegueram 
s’incrementa en un 1,46%, per sota 
de l’IPC, d’acord amb l’estudi de 
costos presentat per SOMASRSA que té 
delegada la gestió.

Pel que fa als serveis a l’esport, es con-
tinua amb la línia d’anys anteriors, que 
amb l’objectiu clar de millorar la seva 
viabilitat econòmica, s’incrementen els 
preus en un 5%.

S’ajusta el criteri que regula la bonifi-
cació de l’impost de la plusvàlua mu-
nicipal, en els casos de  transmissions 
de l’habitatge habitual realitzades per 
causa de mort a favor del cònjuge, des-
cendents de primer grau, amb la fina-
litat que arribi a un nombre més elevat 
de persones. 
Per donar suport a les activitats econò-
miques, i com a mesura extraordinària 
per a fomentar la creació d’empreses, 
de llocs de treball,  i l’obertura de nous 
comerços, s’ha introduït la bonificació 
del 100% de la taxa d’obertura d’esta-
bliments per a noves activitats i nous 
emprenedors. 
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CUIDEM ELS NOSTRES ANIMALS 
DE COMPANyIA
Campanya per recordar als propietaris 
com cal actuar-hi
La regidoria de Convivència i Seguretat ha editat darrerament un nou tríptic 
sobre la tinença responsable i protecció dels animals, que hom pot trobar en 
tots els llocs públics, des de l’ajuntament o la biblioteca fins a les consultes 
de veterinària. 
Es recorda l'obligació que tenen els propietaris de censar el seu animal 
(sigui gos o gat) i que per fer-ho han de passar per les oficines de la policia 
municipal. Per poder censar el seu animal, els propietaris han de presentar 
la ressenya completa de l’animal, mostrar que se segueixen les actuacions 
sanitàries oportunes i que els animals porten xip. La taxa per a registrar-se 
és de 4,5 €. 
Tots els que realitzin el cens rebran com a regal un recollidor, que recorda als 
propietaris l'obligació inexcusable de recollir els excrements de la via pública 
dels animals de la seva propietat. 
Tal com ja s’ha informat en altres ocasions, l’ajuntament està decidit a 
prendre mesures serioses per tal d’impedir que la brutícia causada pels 
excrements dels animals perjudiqui el conjunt de la ciutadania. En aquest 
sentit ja s’ha començat a sancionar els propietaris que no exerceixen una 
tinença responsable de les seves mascotes. 

Ajuntament de Ripoll
Regidoria de Convivència i Seguretat

TINENÇA 
RESPONSABLE
I PROTECCIÓ
DELS ANIMALS

Els infants que assisteixen al Punt Òmnia Eudald Graells han 
participat en la realització dels dibuixos.

Amb la Col·laboració del Refugi d’Animals del Ripollès, i centres 
veterinaris; la Veterinària, Gat i Gos i Antoni Triola.

Imp. MAIDEU, SL - Ripoll 2013

LLIURAMENT DELS PRIMERS 
GUARDONS GUIFRÉ 
El dia 1 de desembre es van lliurar els primers guardons Guifré 
atorgats per l’Ajuntament de Ripoll, i que es van concedir als 
senyors Xavier Anton i Bofill i Florenci Crivillé i Estragués. Aquests 
premis formen part dels honors i distincions que l'Ajuntament de 
Ripoll confereix per reconèixer i premiar especials mereixements 
o serveis extraordinaris i que poden ser: la Medalla de la Vila; 
la Distinció Guifré pel mèrit cultural, esportiu, científic, artístic, 
professional, social o polític; la placa de reconeixement i la placa 
commemorativa.
Durant l’acte, el Dr. Eudald Maideu va oferir una Glossa en record 
del Sr. Joaquim Boixés, en el marc dels actes de Ripoll, Capital de la 
Cultura Catalana 2013.



l’informatiu • Hivern 201320

Qui és?
L’Enric Pérez va néixer i s’ha estat 
tota la vida a Ripoll. Com que vivia 
a la carretera de Barcelona va anar 
a estudi a l’escola Joan Maragall 
primer i a l’Institut Abat Oliba 
més tard. Un cop va finalitzar els 
seus estudis secundaris, va cursar 
educació social. 

Paral·lelament treballava de llauner 
al negoci familiar Difrán, on va 
aprendre bé l’ofici. Aquest fet i 
la formació que havia rebut van 
permetre-li accedir a la feina que 
el MAP oferia l’any 2000 pel sector 
industrial d’aquesta empresa. Més 
tard va aprofitar per aprofundir a 
nivell d’estudis, amb un cicle de 
grau superior en mecanització que 
va realitzar a l’Escola del Treball del 
Ripollès. Tot plegat ha facilitat que 
després d’una etapa més activa 
políticament hagi recuperat la feina 
que havia realitzat prèviament.

A nivell social també es va implicar 
en el món associatiu. Va fer-ho a 
través d’entitats com les Joventuts 
Obreres Cristianes (JOC) o els 
Grallers de Ripoll. En la primera diu 
que va acabar de definir els seus 
valors davant de la vida, que d’altra 
banda sempre havien estat més 
aviat d’esquerres i progressites. 
Uns valors que creu que haurien de 
guiar el món, molt més que no ho 
fan en l’actualitat.

EL NOSTRES REGIDORS

ENRIC PÉREZ

vaig acceptar, i el 2003 ja vaig entrar a 
formar part del tripartit format amb ERC 
i ICV a l’equip de govern. Vaig ser regidor 
de joventut, festes i ramaderia, a més 
de seguir treballant al MAP. Quan es va 
acabar el mandat, la Fina no es va voler 
tornar a presentar i vaig agafar-ne el 
relleu com a cap de llista del 2007. Els 
resultats electorals, tot i no ser bons per 
als socialistes, em van obrir les portes 
de la presidència del Consell Comarcal. 
A l’ajuntament vam formar bipartit amb 
els republicans. Inicialment vaig tenir 
el neguit d’haver de deixar la feina a la 
Fundació perquè hi feia una tasca que 
m’omplia molt, però personalment crec 
que van ser uns anys bastant profitosos. 
També vaig donar un pas en la meva 
vida casant-me a la festa de la llana, 
experiència que recomano a tothom.

El 2011 vam perdre el govern i ara 
sóc portaveu del PSC a l’oposició. 
Actualment el partit està en ple canvi 
generacional. Jo no sóc ni de la nova 
guàrdia ni de la vella, sinó més aviat a 
mig camí. Ja fa deu anys que hi estic 
implicat, i no em manquen ni ganes 
ni motivació per treballar per Ripoll. 
Ho porto a dins des de jove. Tampoc 
crec que sigui bo perpetuar-se en els 
càrrecs, i està bé una regeneració, 
perquè més gent pugui fer aquest 
mateix aprenentatge.

Perdre la presidència del Consell 
Comarcal no va ser traumàtic. Cal 
saber estar a les verdes i a les madures. 
Si vaig ser-ho fou gràcies a la majoria 
progressista. Ara ens toca fer oposició, 
vetllar pel bon funcionament de les 
institucions i aportar-hi bones idees.”

“La qualitat de vida de Ripoll. Ens mirem el que no tenim 
però no valorem allò que sí tenim. El medi natural ens 
permet fer-hi activitats. Les dimensions del poble 
ens ajuda a fer activitats i a estar implicats. També 
tenim desplaçaments curts i una xarxa social i familiar 
cohesionada.”

“El pessimisme que tradicionalment es transmet entre els 
vilatans. Tenim tendència a veure sovint el got mig buit, i seria 
bo fixar-nos en allò que és positiu, i posar energies en el que 
podem fer per avançar. Si milloréssim en això, faríem un salt 
endavant considerable.”

“Arran de la meva implicació en el món 
associatiu la Fina del Pozo em va convidar 
a integrar-me en les llistes del PSC a 
l’ajuntament. Convençut que a Ripoll 
hi faltaven equipaments per al jovent, 
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EL NOSTRES REGIDORS

MIQUEL ROVIRA

Qui és?
Miquel Rovira va néixer a Vic 
(Osona) el 7 d’agost de 1960. Ara 
mateix té cinquanta-tres anys, 
està casat i té dues filles. Una ja va 
a la Universitat i l’altra espera que 
també hi acabi anant. Creu que 
és positiu que als fills els agradi 
estudiar. Ell mateix va fer-ho a 
les Vedrunes de Vic a pàrvuls, als 
Maristes per l’EGB i a Sant Miquel 
dels Sants al Batxillerat. Eren anys 
que hi havia poca opció per entrar 
a l’escola pública, tot i que sempre 
hi ha portat a les seves filles.

En estudis superiors va adquirir 
els coneixements en imatge al 
diagnòstic, que li van permetre 
treballar en el sector de la salut. Fa 
vint-i-sis anys que és ripollès, i a 
més està casat amb una ripollesa. 
Proclama el seu orgull de ser 
ciutadà de la comarca. Va venir-hi 
quan va sortir l’opció de treballar a 
l’Hospital. Aleshores hi pujava tres 
o quatre dies per setmana. Aquí va 
conèixer la seva parella, la Montse, 
de qui explica que l’ajuda en el dia 
a dia i en els moments complicats. 
Tot i que aquest detall sembli una 
paradoxa, ja que per motius de 
feina no es veuen pràcticament 
mai.

Actualment per raó de la tasca 
política ha hagut de demanar 
una excedència de la seva feina a 
l’Hospital de Campdevànol, però 
no s’ha desvinculat en absolut de 
l’ofici. De fet segueix sent president 
de ACTEDI (Associació Catalana de 
Tècnics Superiors en Imatge per 
el Diagnòstic), i la presidència del 

“Si m’he de quedar amb alguna cosa de Ripoll, indubtablement ho 
faria amb el Reial Monestir de Santa Maria. És una obra arquitectònica 
espectacular, que dóna personalitat al municipi, i que és l’enveja de 
tots aquells que ens visiten. Els nostres avantpassats van deixar-
nos un gran llegat.”

“Considero molt negatiu que alguna gent que treu 
a passejar els seus gossos al carrer, encara no hagi 
pres consciència que ha de recollir les seves femtes. 
Caldria que tinguessin més cura d’aquests detalls del 
dia a dia, que permeten donar la imatge d’un poble 
endreçat.”

Consell Comarcal comporta que 
també segueixi sent patró de la 
fundació de l’Hospital Comarcal. 
Alhora és membre de l’executiva 
d’Unió Democràtica de Catalunya, 
detall que no exclou que li agradaria 
que el nostre país acabi esdevenint 
un nou estat d’Europa.

“Des de sempre que m’ha agradat la 
política. Era aficionat als debats i a les 
notícies d’aquest àmbit. L’any 2000 
vaig entrar a UDC perquè és un partit 
que té presents alguns valors que 
s’estan perdent en la nostra societat. A 
més, en origen era més independentista 
fins i tot que ERC. Com que sempre he 
estat implicat amb la gent, vaig ser 
un dels fundadors de l’Oncolliga del 
Ripollès. Per això el partit es van fixar en 
mi per anar a les llistes de l’any 2003. 
Després de vuit anys a l’oposició, ara 

ha sobrepassat ja l’equador del primer 
mandat a l’equip de govern.
Sóc regidor d’esport i serveis socials, i 
m’agrada atendre la gent ni que sigui a 
les trinxeres. No em fa res que m’aturin 
pel carrer, m’expliquin els seus proble-
mes, i si pot ser hi pugui aportar el meu 
granet de sorra  per solventar-los. Estic 
molt content amb l’equip que formem 
els regidors i regidores de CiU malgrat 
uns inicis que podien indicar el contra-
ri. També crec que cal tenir en compte 
els companys de l’oposició, perquè tots 
busquem els mateixos objectius.
La meva principal preocupació és la 
comarca. Sóc comarcalista i no entro 
en les rivalitats entre pobles. A aquest 
nivell estic implicat en els ajuts Leader 
en temes de desenvolupament rural, 
per a la promoció econòmica de la 
comarca. El meu càrrec al Consell 
Comarcal em permet també ser a la 
xarxa CAT de desenvolupament rural.”
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Us desitgem de tot cor un molt bon any 2014!

Ja tenim aquí el 2014! Ara fa un any esperàvem amb il·lusió 
les Campanades de TV3, que havien de significar el tret de 
sortida a “Ripoll, Capital de la Cultura Catalana”. 365 dies 
després hem viscut un any ple d’actes i activitats i hem 
mostrat amb orgull la nostra vila i les nostres tradicions a 
tot el país. 

Algunes d’aquestes activitats tindran, de ben segur, 
continuïtat en el temps. Altres, com el Simpòsium 
Internacional sobre la Portalada de Ripoll  hauran servit per 

carregar també d’arguments científics la candidatura de 
la Portalada del Monestir per ser declarada per la Unesco 
Patrimoni de la Humanitat. Aquest ha de ser el projecte 
col·lectiu, de tots els ripollesos i ripolleses, més important 
dels propers anys. De ben segur que tots hi posarem el 
millor de nosaltres per fer-lo realitat!

Des del Grup Municipal Socialista no ens volem estar de 
felicitar la Comissió Organitzadora, tots i cadascun dels 
seus membres, les diferents entitats de Ripoll i personal 
municipal de l’Àrea de Cultura que han fet realitat 
la capitalitat  ripollesa. A tots ells, la nostra sincera 
enhorabona!

Pel que fa a la tasca del Grup Municipal Socialista, hem 
seguit treballant des de l’oposició, intentant aportar el 
millor de nosaltres per millorar projectes municipals com 
el de l’ampliació de la Piscina, que inclourà finalment 
una rampa d’accés per a persones amb mobilitat reduïda 

Benvolgudes i benvolguts,

Acaba el 2013 i amb ell un any centrat en la recuperació 
econòmica de l’Ajuntament de Ripoll. Ha estat un any difícil 
en quant a la gestió del pressupost municipal, però estem 
en condicions de dir, que el 2014 serà una mica més fàcil de 
portar. Amb això no volem generar falses expectatives doncs 
l’any que s’acosta tampoc permetrà que l’Ajuntament de 
Ripoll pugui fer front a grans inversions ni quimeres, però 
sí que ens oferirà algun que altre recurs per a fer front als 

reptes que us vàrem plantejar en el nostre compromís 
municipal.

Si fem un repàs de tot el que ha passat aquest any, poder 
representar la capitalitat de la cultura catalana, ha estat, 
sense cap mena de dubte, una fita cultural importantíssima, 
i també un catalitzador per a l’economia ripollesa. Enguany 
a Ripoll s’han celebrat més actes que mai, per aconseguir 
fer de la nostra vila una Capital de la Cultura Catalana que 
ens ha de fer sentir especialment orgullosos. Hem fet fires i 
mercats, competicions esportives d’alt nivell, conferències, 
exposicions, campanyes publicitàries als mitjans de 
comunicació. Hem fet que moltes persones s’acostin a 
la nostra vila. I ho hem fet amb la complicitat de tota la 
societat ripollesa.

Fa un temps us dèiem que tot això no podríem fer-ho sols, 
ni en un sol dia. Que tots hauríem de transformar també 
tota aquesta situació. La necessitat urgent era que Ripoll, 

RIPOLL AL 2014

Fem aquest escrit a principis del mes de desembre, no 
sabem si quan arribi a les vostres mans, els catalans ens 
menjarem l’escudella i el torró amb la data i la pregunta a 
totes les sobretaules nadalenques del país, esperem que 
així sigui, almenys el Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament 
n’estem convençuts.

El país viu moments convulsos, l’Estat espanyol encara més, 
el govern recalcitrant, centralista, radial, jacobí i neoliberal a 
ultrança del PP i el seu titular d’Hisenda, l’inefable Montoro, 
ens parlen ara de “brots verds”. De fet aquesta imatge 

gràfica d’un brot de julivert ben galdós enmig d’un pedregar, 
ja ens hauria de sonar de l’època Zapatero, però més enllà 
de tantes bajanades, el cert és que l’atur continua a l’alça, 
que les oportunitats no hi són, que la gent no arriba a final 
de mes i que aquell Estat del Benestar que es recolzava en 
quatre grans pilars: sanitat, educació,  pensions i serveis 
socials, i que tant ens va costar de construir, ha quedat 
dinamitat a cop de Reial Decret.

L’anhel de la llibertat Nacional és l’única esperança que ens 
queda al poble català, aquesta i la força il·lusionant de la 
gent, la millor arma contra la injustícia i la intransigència 
d’un frontó cec, sord i malauradament encara no prou mut.

En aquest context la vila de Ripoll va passant els dies, uns 
diuen que fent bullir l’olla, altres opinen que qui dia passa, 
any empeny. Sigui com sigui, aquesta no és la feina que ha 
de fer un Ajuntament, un Consistori ha de fer reactivar, en 
la mesura del possible, l’economia local i la vida del dia a 
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gràcies al treball del nostre grup i de les diferents entitats i 
fundacions que treballen en l’àmbit de la discapacitat. 

Volem agrair a l’equip de govern que tingui en compte la veu 
dels grups de l’oposició a l’hora d’elaborar els pressupostos 
o modificar ordenances, però també volem fer públic el 
nostre malestar per determinades actuacions poc clares 
com les intervencions a la plaça Gran.

També hem vist amb molta sorpresa com de cop i volta 
l’equip de govern de CiU dóna per bo el traçat de la variant est 
de Ripoll després d’haver fet tot el soroll mediàtic possible 
en campanya electoral per modificar-ne el projecte. El 
nostre Grup sempre ha defensat una solució que signifiqués 
treure del nucli urbà tot el trànsit de pas, una solució que ha 
de significar una millora sustancial en la mobilitat interna 
de Ripoll i, sobretot, un salt endavant en la qualitat de vida 
dels veïns de la zona del carrer Progrés, que actualment 

han de conviure amb els colapses circulatoris, els fums i els 
sorolls de centenars de vehicles cada dia.

No ens volem acomiadar sense agrair la feina desisteressada 
dels voluntaris que fan possible la tasca de les entitats 
que acompanyen els nostres veïns amb més dificultats 
econòmiques. Volem també agrair la solidaritat de tots 
els ripollesos i ripolles que es van volcar els passats 29 i 
30  de novembre en el Gran Recapte. Des del nostre Grup 
a nivell comarcal hem pactat conjuntament amb la resta 
de grups una aporació de 32.500€ al Consorci de Benestar 
Social perquè cap veí quedi enrera. Des del Grup Socialista, 
seguirem treballant per sortir tots junts d’aquesta crisi.

Us desitgem de tot cor un molt bon any 2014!

els ripollesos i les ripolleses deixéssim de ser espectadors de 
la situació i passéssim a l’acció. El resultat és que avui, junts 
hem mobilitzat actius de tota mena, projectes, energies i 
persones, que en tenim i moltes. I ens hem mogut, hem 
comptat amb tothom, i hem fet passos endavant. Ho hem 
fet també, amb calma, amb confiança, amb obertura de 
mires i amb flexibilitat. Els ripollesos i les ripolleses hem 
recuperat la confiança en la nostra política municipal, i Ripoll 
també ha recuperat la confiança en ell mateix. Nosaltres us 
plantejàvem aquest repte i hem rebut de tots vosaltres una 
molt bona resposta.

Fa un temps també us dèiem que no existien solucions 
màgiques ni miracles, ni dreceres. Només hi havia un 
camí: treball dur, esforç, sacrifici, imaginació, creativitat i 
convicció en les nostres possibilitats. En definitiva, creure 
en nosaltres mateixos. L’any 2014, el camí a seguir és el 
mateix, i hem de ser encara més exigents. Volem que 

sigueu més exigents amb nosaltres i ens ajudeu a no baixar 
la guàrdia.

Atureu-nos pel carrer, envieu-nos correus electrònics, 
poseu-vos en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar 
tot allò que creieu que pot ser bo per a millorar encara 
més la nostra vila. No tingueu por a expressar allò que 
penseu, perquè només així el grup municipal de CiU podrà 
estar alerta i seguir treballant com sempre hem fet, per a 
vosaltres.

Queden moltes coses a fer, i com diu la cita: “el millor està 
per arribar”. Us desitgem a tots i totes unes molt bones 
festes de Nadal i un feliç any 2014, que esperem estigui ple 
de bones notícies i de molts èxits. Els vilatans de Ripoll us ho 
mereixeu i la nostra vila també.

dia. Fins ara però, només ens hem trobat amb un equip de 
govern que ha treballat amb els seus i pels seus.

Acabem de deixar enrere l’any de la Capital de la Cultura 
Catalana, 365 dies on tothom ha donat el millor de si, és just 
doncs felicitar-nos tots!!!!

Però a Ripoll continua creixent l’atur, no es creen llocs de 
treball, els vehicles aparquen on volen i com volen, el comerç 
no revifa, les escombraries continuen pujant malgrat les 
grans promeses dels qui ara governen,…. vaja, pugen igual 
que el sou d’alguns dels seus màxims responsables. Els 
carrers són bruts, això sí… les flors pretenen tapar la grisor 
d’un escenari que, malgrat tot, no amaga prou un cert 
clientelisme que la dreta ha tornat imposar en un poble que 
s’entén, hauria de ser de tots.

En definitiva, sense que l’olla hagi arrencat el bull, ja tornem 
a ser Nadal i a punt d’encetar el 2014, un any on celebrarem 

el Tricentenari de 1714 i on la majoria hi tenim moltes 
esperances dipositades. Veurem que ens espera aquests 
propers mesos.

A la Comtal vila però, més enllà que uns quants treballin 
només per obrir un Mercadona que pretén finançar el somni 
d’un equip de govern desorientat –el famós recinte firal 
(condemnat al fracàs)-, i de favors que després sempre 
s’han de tornar, som molts els qui treballarem per veure més 
recursos i esforços dedicats a les famílies, a les persones 
i als projectes comuns, molts els qui desitgem veure més 
color, més llum i més il·lusió en un Bressol que aviat ho serà 
d’una Catalunya independent.

Bones festes a tots i un millor 2014
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Consells davant les nevades
Abans que arribi l’hivern
A l’habitatge:
•	 Tingueu	preparat:	un	transistor	i	piles	de	recanvi,	llanternes,	aliments	rics	en	calories,	combustible	per	

a la calefacció i una farmaciola amb els medicaments habituals. 
•	 Reviseu:	els	punts	d’entrada	d’aire	(cal	que	els	protegiu	amb	una	cinta	que	aïlli),	l’estat	de	la	teulada	

i el baixant d’aigua, les branques dels arbres (si són massa llargues cal que les podeu) i l’estat de la 
calefacció.

Al vehicle:
•	 Disposeu	de	cadenes	en	bon	estat,	llanterna	i	manta	de	viatge.	
•	 Comproveu	l’estat	de	les	bateries,	el	dipòsit	de	benzina,	els	llums,	els	frens,	els	pneumàtics,	la	calefac-

ció, el parabrisa...

Si sou a casa o en un edifici
•	 Escolteu	la	ràdio.	
•	 Feu	un	ús	correcte	de	la	calefacció	i	desconnecteu	els	aparells	elèctrics	que	no	siguin	necessaris.
 Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers en llocs tancats. 
•	 Manteniu	un	rajolí	constant	d’aigua	a	les	aixetes	per	evitar	que	es	congelin	les	canonades.	
•	 No	telefoneu:	cal	deixar	les	línies	lliures	per	als	equipaments	de	socors.
•	 No	deixeu	que	les	persones	d’edat	avançada	ni	tampoc	els	més	petits	surtin	a	l’exterior.

Si heu de sortir al carrer
•	 Abrigueu-vos	bé.	Poseu-vos	peces	de	roba	lleugeres,	l’una	sobre	l’altra.	Les	manyoples	proporcionen	

més escalfor que els guants. 
•	 Protegiu-vos	sobretot	la	cara	i	el	cap,	i	eviteu	que	l’aire	fred	us	entri	directament	als	pulmons.	
•	 Eviteu	fer	esforços	físics	intensos:	es	corre	el	perill	de	patir	una	lesió	a	l’organisme.	

Si heu d’agafar el cotxe
•	 Eviteu	agafar	el	cotxe,	sobretot	si	és	de	nit.	Si	l’agafeu,	equipeu-lo.	Si	heu	de	viatjar	no	ho	feu	sol.	
•	 Planifiqueu	la	vostra	sortida:	circuleu	per	les	rutes	principals	i	autopistes,	seguint	una	ruta	que	cone-

gueu. Consulteu la previsió, les rutes, i els llocs on refugiar-vos en cas de tempesta.
•	 Porteu	dins	el	cotxe	cadenes,	ràdio,	pala,	corda,	roba	d’abric	i	aliments	calòrics	(xocolata,	fruits	secs…)
•	 Ompliu	els	dipòsits	de	líquid	anticongelant	i	de	combustible,	i	ompliu-lo	cada	100	km.

Si heu de circular durant la nevada
•	 Feu-ho	per	les	vies	principals	i	autopistes.	Si	la	ruta	és	perillosa,	torneu	enrera.
•	 Cal	que	poseu	les	cadenes	en	un	lloc	on	no	interrompiu	la	circulació.
•	 Enceneu	els	llums	d’encreuament	i	els	de	boira.
•	 No	avanceu	els	altres	vehicles,	si	les	condicions	no	són	favorables.
•	 Si	baixeu	un	pendent,	manteniu	una	distància	superior	a	la	normal.
•	 Aneu	en	compte	en	els	indrets	ombrívols,	ja	que	hi	pot	haver	gel.	Si	hi	ha	gel,	no	trepitgeu	el	fre.

Si el temporal us agafa dins el cotxe
•	 Intenteu	buscar	refugi.	Si	no	en	trobeu,	quedeu-vos	dins	el	cotxe	ja	que	els	pneumàtics	actuen	com	

a aïllant del fred. Poseu un mocador de colors vius a l’antena del cotxe.
•	 Deixeu	la	calefacció	posada	i	la	finestra	una	mica	oberta.	No	us	adormiu	amb	el	motor	en	marxa.
•	 Netegeu	periòdicament	la	neu	del	vehicle.	Manteniu	net	el	tub	d’escapament	per	evitar	que	el	fum	

entri dins el vehicle.

A la muntanya
En els darrers anys els bombers han augmentat els rescats i les recerques de persones a la muntanya. 
Molts s’haurien pogut evitar tenint més respecte per la muntanya.
Per tal d’evitar els ensurts i els accidents a la muntanya, cal informar-se bé. Abans de sortir cal:
•	 Informar-se	de	les	condicions	meteorològiques.
•	 Planificar	bé	la	durada	i	el	recorregut	de	la	zona	amb	mapes	actualitzats.
•	 Equipar-se	adequadament	segons	la	dificultat	i	hidratar-se	sovint.
•	 Anar	acompanyats	i	informar	algú	de	l’activitat.

En una situació d’emergència, 
si necessiteu ajut,

truqueu al 112
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