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IGUALTAT DE GÈNERE

Campanya de joguines no sexistes
El Consorci de Benestar social del
Ripollès i el Pla de Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament
de Ripoll inicien el programa Veritat o Mentida, amb una durada de
dos anys, amb l’objectiu d’analitzar
i reflexionar sobre rumors relacionats amb les dones, un col·lectiu
afectat per la desigualtat de gènere.
Una de les campanyes que donarà

el tret de sortida al programa és la
campanya de joguines no sexistes,
REGALA IGUALTAT. Entorn aquesta
temàtica es portaran a terme diferents activitats, entre elles un espai
de jocs gegants i tradicionals (jocs
d’arreu, jocs del món) en el transcurs de la fira de Nadal del mes de
desembre.

Temperatures
Màxima anual
el 10 d’agost a les 16:20
Mínima anual
el 30 de desembre a les 7:28
Mitjana de les màximes
Mitjana de les mínimes
Mitjana anual

Meteors
Precipitació total anual 1068,2 l/m2
Dia de màxima precipitació 70,7 l/m2
el 6 de setembre
Ratxa màxima de vent 76,68 Km/h
el 23 d’octubre a les 22:18
Dies de pluja
129
Dies de neu
3
Dies de calamarsa
8
Dies de tempesta
37
Dies de gebrada
54
Dies de boira
57

Fotografia de la portada: Àlex Franco

SERVEI
METEOROLÒGIC
Com cada any l’estació meteorològica
de Ripoll, situada a les dependències
del servei de l’Esport, ens ha proporcionat les dades recollides al llarg de
l’any, que van des del mes de desembre de 2013 fins al novembre de 2014.

32,6
-5,3
18,6
6,01
12,41
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Salutació de l’alcalde

Benvolgudes i benvolguts ripollesos
Aquest ja és el quart any que com a
Alcalde de la nostra vila us faig arribar el meu desig de felicitat i prosperitat amb motiu de les festes nadalenques i l’arribada de l’any nou.
Ha estat un goig i un honor representar Ripoll tot aquest temps.
Des de l’Ajuntament hem passat
uns anys d’austeritat en els pressupostos i les inversions municipals, de ben segur com moltes
famílies. Uns anys de poques floridures però sense voler reduir els
recursos destinats a l’atenció a les
persones i famílies amb necessitats
o a les persones grans; i sense escatimar recursos per al manteniment i les petites millores a carrers
i barris. Pensem que -malgrat la
crisi- havíem i hem de fer goig i fer
bona cara per atreure i captivar visitants cap a la nostra vila de Ripoll,
convertir-nos en un referent mercès a la projecció de la Portalada i
per treure rendiment dels milers de
visitants rebuts durant la Capitalitat Cultural del 2013 en benefici del
comerç i establiments de turisme i
serveis.
A poc a poc hem anat reduint l’endeutament municipal i finalment
aquest 2014 haurem pogut destinar
recursos a millorar equipaments
importants com l’ampliació de la
piscina municipal amb un nou vas
adaptat a les activitats de prescripció mèdica i fisioterapèutiques,
aquagym, exercicis aquàtics per a
persones amb mobilitat reduïda,
nens petits.... que serà una reali-

tat a partir del setembre del 2015.
També s’estan efectuant les obres
de rehabilitació com a equipament
cultural per a exposicions, concerts, convencions... de l’antiga església parroquial de Sant Pere, i on
esperem poder rebre SSMM els Reis
de l’Orient el 5 de gener de 2016.
A través d’un concurs i concessió a
una empresa podrem renovar en els
propers mesos tres instal·lacions
de calefacció d’equipaments com
la piscina municipal i els vestidors,
l’escola Joan Maragall i les escoles
Tomàs Raguer i Ramon Surinyach, i
ho farem amb calderes de biomassa per contaminar menys, estalviar
més i consumir estella ripollesa dels
boscos de la nostra comarca que
així estaran més nets. També ampliarem els espais d’aparcament al
sector de l’Avinguda Comte Guifré,
millorant l’accés de l’autocar de
transport escolar i donant una nova
entrada més digna, més segura i
més accessible al cementiri municipal.
Aquest any hem vist començar les
obres d’urbanització del sector del
Pla de Santa Magdalena, després de
tres anys llargs de tràmits. Una inversió totalment privada, que cedirà
al municipi espai per a construir en
el futur habitatge de promoció pública, una plaça porxada per acollir
activitats culturals, festives i firals
en cas de mal temps i dos nous carrers, un dels quals serà una avinguda per a vianants que connectarà
des del passeig Ragull fins la zona
esportiva. Una gran millora per a
un recinte que s’estava degradant
i una gran oportunitat per a generar activitats econòmiques i llocs de
treball i dotar de més espais lliures
el barri de la carretera de Barcelona.
També aquest 2014 s’ha desencallat
el sector empresarial de Rocafiguera superior, on ja s’hi han instal·lat
vàries empreses. Estem en la recta
final de classificar com a sòl per a

empreses l’espai de la carretera de
Les Llosses on s’hi ubicava una empresa d’àrids i que al seu costat ja
acull dues altres empreses en actiu.
Volem estar preparats, a tocar de la
C17 desdoblada, per quan es generi
demanda empresarial a l’anar superant la crisi de l’economia.
També haurà estat l’any que recordarem per la gran V a Barcelona, per
un 9N històric referent internacional en civisme i participació, o per
un procés de transició nacional al
qual hi hem volgut ser també protagonistes des de Ripoll bressol de
Catalunya. Hem estat dels primers
ajuntaments de Catalunya a liquidar els impostos a la hisenda pròpia
i hem acollit actes de transcendència nacional al voltant del Comte
Guifré o del reconeixement de la
Portalada com a patrimoni mundial;
participem activament en la Xarxa
dels municipis de la C17 al costat de
Vic, Granollers o Parets del Vallès…
per buscar sinergies empresarials
i econòmiques; i volem un Ripoll
omnipresent en el boca-orella del
nostre país. Vull donar-ne les gràcies també a tots i totes els que heu
estat al costat per fer-ho possible.
I el meu desig: que gaudim totes i
tots d’aquestes festes, de les diades
entre familiars i amics; que recordem els que ja no hi són i honorem
en la memòria, que pensem en els
que vindran i que vivim uns dies
especials sentint, somniant, passejant, descansant, fent esport, ballant, cantant… i visitant les moltes
activitats que s’ofereixen des de les
entitats de Ripoll al llarg d’aquestes
festes.
Bon Nadal! Feliç 2015!
Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll
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NOU Consistori Infantil

L’equip de govern 2014/15 tindrà
a Ares Pérez com a alcaldessa
Per tercer any consecutiu els centres educatius de Ripoll
i l’Ajuntament, han posat en marxa el Consistori Infantil.
Aquesta idea es configura com un instrument pedagògic per
tal que els infants puguin tenir un coneixement acurat de la
institució més propera: l’Ajuntament. El fet de conèixer les
seves funcions, la seva organització i el seu funcionament,
pot fer que als ulls dels nens aquesta institució adquireixi un
nou sentit.
Com a novetat d’enguany cal destacar que l’equip de govern
ha consignat un pressupost de 5.000 euros a disposició
de l’ajuntament infantil, que els nens regidors i regidores
hauran de distribuir d’acord a les propostes que aprovin en
el seu plenari. D’aquesta manera coneixeran de més a prop
el funcionament de la institució i prendran consciència que
a l’hora de realitzar projectes cal prioritzar sobre allò que és
més necessari o acatar allò que vota la majoria.
Enguany s’ha escollit com a alcaldessa a l’Ares Pérez, d’11
anys i de l’Escola Tomàs Raguer. La secretaria i la resta de
regidories es van repartir entre la resta d’infants. Comença
doncs un exercici d’aprenentatge per a aquests nens i nenes
que hauran d’aprendre a treballar en equip.

Setmana de la Mobilitat

Cada any promou uns hàbits
més sostenibles i saludables
Ripoll va sumar-se un any més a la setmana de la mobilitat
sostenible i segura, que va tenir lloc del 22 al 29 de
setembre, l’objectiu principal de la qual és avançar cap a uns
hàbits més sostenibles, segurs i saludables.
Des de l’ajuntament, el Pla de Desenvolupament Comunitari
i diferents entitats i serveis de la vila es van organitzar
diferents activitats per a totes les edats: una caminada per
promoure l’envelliment actiu, funcions teatrals adreçades
a infants i joves, lectura de contes, caminades culturals i
també es va poder provar una burricleta elèctrica.

L’esperat retorn de la pista de gel

Nou anys després s’ha tornat a instal·lar al municipi, a la pl. de la Lira
Després de nou anys i gràcies a la insistència dels nens i
nenes que han format part dels tres consistoris infantils,
finalment la pista de gel torna a Ripoll durant aquestes
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis.
L’Ajuntament ho ha fet possible amb la col·laboració de la
Unió de Botiguers, que hi participarà oferint vals de 2 € de
descompte als seus clients.

En aquesta ocasió la instal·lació ha canviat de lloc i s’ha situat
a l’espai cobert de La Lira, un indret idoni ja que permetrà que
es pugui patinar sense dependre de les possibles inclemències
del temps.
La pista estarà en funcionament del 4 de desembre fins al 6
de gener. Els horaris en dies feiners seran de 17 a 21 hores, i els
dissabtes, diumenges i dies festius d’11 a 14 hores i de 17 a 21
hores. El preu serà de 6 € cada mitja hora.
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Pol Marsà, del programa “8 al dia amb Josep
Cuní” en directe des de Ripoll

Els ripollesos protagonistes al programa de 8TV
El passat dia 24 de novembre, en el decurs del programa informatiu i d’opinió “8 al dia amb
Josep Cuní”, el periodista Pol Marsà, habitual col·laborador d’aquest exitós programa informatiu va ser a Ripoll per parlar de la candidatura de la portalada de Ripoll per ser patrimoni
de la humanitat.
A partir de les 7 de la tarda i durant 12 minuts, Pol Marsà des de Ripoll i Josep Cuní a través de
connexió telefònica van entrevistar en directe l’alcalde de Ripoll. Jordi Munell, qui va explicar
en quin tràmit es troba la sol·licitud d’inclusió de la portalada a la UNESCO i el què pot representar per a Ripoll i per al Ripollès la possibilitat que aquesta joia del romànic pugui constar a
la llista del patrimoni de la humanitat.
D’altra banda, la catedràtica i historiadora de l’art Fina Nardi va explicar algunes de les característiques que fan que la portalada de Ripoll mereixi tenir un lloc d’honor dintre el capítol
del romànic europeu.

SUPORT A Una estudiant de Psicologia

Irene Lara ha aconseguit la beca "Comtal Vila de
Ripoll" entre deu candidats
Irene Lara Vega ha estat l’estudiant ripollesa que ha
aconseguit aquesta beca, a la qual hi optaven un total
de 10 candidates.
La primavera passada l’Ajuntament de Ripoll i
la Universitat de Vic van signar un conveni de
col·laboració per a la concessió d’una beca social a
l’excel·lència universitària per a realitzar estudis oficials
a la Universitat de Vic, amb l’objecte de contribuir a la

formació en estudis universitaris d’un/a estudiant
resident a Ripoll.
Segons consta en el conveni, aquesta beca està
destinada a estudiants que, tenint un molt bon
expedient acadèmic tinguin alhora dificultats
econòmiques per a realitzar els estudis. A través
d’aquest conveni l’ajuntament es farà càrrec del
50% de l’import de la matrícula.

ELS NENS REIVINDIQUEN ELS SEUS DRETS

En commemoració del quart de segle de la declaració
dels drets dels infants
El 25 de novembre van tenir lloc un
seguit d’activitats en les quals els
protagonistes van ser els infants. Per
una banda es van lliurar els mocadors
de les rutes escolars als nens i nenes
de l’escola Ramon Suriñach, que
aquest any s’han sumat al projecte.
També va ser el tret de sortida per
començar a plantar els nous adhesius
de BOTIGA AMIGA que es trobaran a
tots els comerços de Ripoll adherits al
projecte. Com a novetat es va explicar
a les escoles i als infants que a partir
del mes de desembre els principals
passos de vianants que es troben dins
la ruta s’han senyalitzat de manera ben
vistosa. A partir de les 12 del migdia es
va llegir el manifest que commemora

el 25è aniversari de la declaració
dels Drets de l’Infant i finalment,
acompanyats per alguns regidors de
l’equip de govern del Consistori Infantil,
es va penjar a la façana de l’ajuntament
una obra cedida per l’artista Carme
Solé Vendrell.
Al migdia es va reunir el consistori infantil i tots plegats van llegir el manifest del Dia Internacional dels drets de
la infància. Cadascun dels nens representants en aquest ajuntament infantil va llegir una part de dit manifest, i
tot seguit a la façana de l’ajuntament
es va penjar un llenç, obra de l’artista
Carme Solé Vendrell que va pintar per
aquesta ocasió i que va cedir per a l’esdeveniment, en el qual hi consta el mot

“why?”, paraula plena de simbolisme
en un món on els majors i més greus
abusos els pateixen els nens i nenes
d’arreu, però especialment els dels països del tercer món.
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EL CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL MILLORA L’ENTORN
Ha realitzat vuit actuacions en accessos, il·luminació i patrimoni
Al llarg d’aquest any hem tingut al centre una Casa d’Oficis,
projecte de formació i treball atorgat en el marc de Treball als
barris 2013, amb joves que integren dos mòduls: manteniment
d’interior d’edificis i animació sociocultural.
Els joves de manteniment han après a pintar amb diferents
tècniques i materials, col·locar pladur, soldar, i també han
realitzat diverses feines i tècniques de l’ofici de paleta.
Primerament se’ls ha format a nivell teòric i posteriorment han
fet pràctiques reals per assolir els coneixements a diferents
espais: Centre de Formació, locals d’assaig, escoles Joan
Maragall, Tomàs Raguer i Ramon Suriñach, Museu Etnogràfic,
pisos municipals, fundació Guifré i local del banc d’aliments.
En els últims mesos i com a obra del projecte han treballat en
l’adequació de la Sala Abat Senjust. Aquesta acció consisteix
en la millora d’accessos, il·luminació i visibilitat del patrimoni
cultural.
Actuacions:
• Desmuntar la fusteria d’alumini de la porta d’accés actual
per engrandir la sala.
• Creació d’una rampa per tal d’eliminar les barreres
arquitectòniques.
• Modificació de les escales actuals per adaptar-les a la
normativa vigent.
• Construcció i instal·lació de baranes per a la rampa i
escales.
• Col·locació de pladur per evitar humitats.
• Despintar tots els vidres, per tenir accés visual al claustre
del Monestir i les bigues de la sala.
• Repassar la instal·lació elèctrica i muntar noves llums per

als panells.
• Pintat de tota la sala Abat Senjust.
Els 8 joves que fan animació sociocultural han realitzat
formació teoricopràctica i s’han tret la titulació de monitor
d’activitats en el lleure infantil i juvenil, especialitzant-se
a més com a auxiliars en educació especial. També han
rebut formació de manipulació d’aliments específica per
a col·lectivitats i menjadors. Aquests joves han elaborat
material didàctic i de recursos que posteriorment han pogut
utilitzar en els centres de treball.
La part pràctica ha consistit en fer de monitor en diversos
casals d’estiu: esportiu, municipal, del Centre obert i del
Ramon Suriñach.
Per tal que adquireixin pràctica en el terreny d’infància dins del
marc d’educació formal treballen a les escoles Tomàs Raguer
i Joan Maragall, donant suport a l’aula i mestres i també en el
menjador escolar.
Pel que fa a l’educació en el lleure, realitzen suport al Centre
Obert, a la Ludoteca del Centre Cívic, al Galliner i al Punt Òmnia.
I finalment per tal d’adquirir experiència en el camp d’educació
especial, tots ells treballen o bé a la Fundació MAP o bé al
CEE Dr. Ramon Suriñach, donant suport de monitoratge i
col·laborant amb l’equip docent i de menjador.
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OBRES A L’ESGLÉSIA DE SANT PERE

Es van iniciar al setembre i tenen un termini
d'execució de nou mesos
L’església de Sant Pere conforma el
conjunt arquitectònic de la Plaça del
Monestir i és un edifici important i
alhora poc conegut i estudiat, amb
elements religiosos, arquitectònics,
arqueològics i artístics notables i
poc valorats. Aquesta rellevància de
l’edifici justifica la solvència tècnica
requerida.

de Ripoll fins a principis del segle XX
són:

El 27 de juny de 2012 es va signar
el conveni de col·laboració entre
el Bisbat de Vic, la Parròquia de
Santa Maria de Ripoll i l’Ajuntament
de Ripoll per a la restauració i
rehabilitació de l’església que
permeti l’adequació dels espais
per a usos culturals. Aquesta
restauració mantindrà i potenciarà
la configuració religiosa de l’edifici,
i comptarà amb el suport d’estudis
arqueològics.

• Fortificació sobre l’església de la
primera muralla del segle XIII.

El pressupost de l’obra era de
490.022 € i està cofinançada pel
Programa Operatiu FEDER Catalunya
2007-2013 en un 50%. El Bisbat
farà una aportació per import de
31.101 €, i la Diputació de Girona a
través del pla especial d’inversions
sostenibles finançarà un total de
99.529 €.
El mes de juliol es van adjudicar
les obres a l’empresa TEYCO per un
import de 387.803 €.
Les obres es van iniciar l’1 de
setembre passat amb un termini
d’execució de 9 mesos i s’estan
duent a terme, d’acord amb el
projecte realitzat per l’arquitecte
Josep Arimany i Fontanet.
Des de l’inici de l’obra s’han anat
fent troballes importants que
permetran una vegada rehabilitada,
recuperar un important patrimoni
cultural per a la nostra vila.
Les
característiques
d’aquest
edifici, que era l’església parroquial

• Segle IX.
romànica.

Primera

església

• Segle XII Segona església
romànica, de tres naus i és de
suposar de tres absis, de la que
en encara en queden vestigis.

• Ampliació de l’església romànica
canviant l’orientació nord–sud a
llevant-ponent, d’estil gòtic amb
sostre amb voltes nervades de
creueria, segle XVI.
Els treballs que s’estan duent a
terme han suposat el descobriment
d’una rica decoració del sostre de
l’església. Consta de 8 claus de volta
policromades del 1561, amb els 32
nervis policromats i 64 dracs també
policromats de diferent factura.
A l’última creueria, la més ampla,
consta de tres claus de volta
decorades amb ornaments florals,
d’un color vermell i nervis pintats
amb un color siena sense decoració.
Es creu que poden ser una mica

més noves, sobre el 1569.
Les decoracions que estan s’estan
descobrint, donaran una visió totalment diferent d’un edifici d’uns
600 m² que ja prèviament era esplèndid per ell mateix.
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INSTAL·ACIÓ D’UN NOU VAS A LA PISCINA

Les obres s'iniciaran després de les festes
de Nadal amb un pressupost de 334.902 euros
Després de les festes nadalenques es
preveu l’inici d’obres d’ampliació i millora de la piscina municipal i sales annexes, fase 1.
Aquestes obres suposaran l’ampliació
de la zona de bany, amb un nou vas de
6 m x 13 m al costat del vas existent,
ocupant una part del que en l’actualitat
és el solàrium de la piscina.
Aquest nou vas està pensat per ser
molt accessible, disposarà d’una rampa d’accés i comptarà a més, d’escales
i d’una grua. La profunditat màxima
serà de 1,4 m.
L’ampliació també suposarà el creixement de la zona de màquines i vestidors
i es reforçarà la maquinària necessària
per fer funcionar aquest nou vas.
Des de l’Ajuntament es considera molt
necessària aquesta millora, ja que el
vas actual no pot cobrir totes les necessitats i demandes en relació a les
activitats aquàtiques, ja que la seva
profunditat, d’1,90-2,10 m, dificulta
o fa impossible que es puguin oferir
programes més específics d’activitats
aquàtiques, com és el cas de la nata-

ció terapèutica, els programes dirigits a
persones amb mobilitat reduïda, discapacitats, nadons, etc.
En altres programes ja existents, com
és el cas de l’aquagym i la iniciació a la
natació amb nens en edat infantil milloraran amb l’utilització del nou vas de
menys profunditat.
Donat que la piscina de Ripoll és l’única piscina coberta de tota la comarca i
dóna servei a tota la població, aquesta
actuació permetrà ampliar i complementar l’oferta d’activitats aquàtiques,
facilitant l’accés d’un nombre important d’usuaris que fins ara no tenen
l’oferta ajustada a les seves necessitats.
Entre aquests possibles nous usuaris
destaquem la gent gran, que, donades
les característiques demogràfiques de
la nostra comarca, és un col·lectiu que
cada vegada és més nombrós i que cal
tenir en compte.
El cost d’aquestes obres és de 334.902
€ + 70.329 € d’IVA i la durada de les
mateixes és de 8 mesos i mig, essent
previst un tancament de les instal.lacions actuals només les 6 setmanes

finals de l’obra.

Control de les colònies de gats

Actualment n'hi ha 130 que viuen
en 16 colònies controlades al municipi
La presència de gats als carrers és freqüent en tots els municipis i Ripoll no n’és una excepció, donant lloc a opinions
contraposades entre defensors i detractors.
Quan la presència de gats al carrer és equilibrada, proporciona
beneficis sobre l’entorn (control de rosegadors). Altres vegades, quan la població de gats augmenta exageradament es
produeixen molèsties als veïns (brutícia, sorolls, baralles entre
ells, etc) i, en ocasions, posa en perill la salubritat de l’entorn.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Ripoll col·labora amb l’Associació “Animals Vida Digna” per al control dels gats de carrer amb el seguiment de colònies controlades que intenta
trobar un equilibri de relació entre les persones i els animals.
S’actua sobre colònies naturals, és a dir, que ja existeixen. Es
capturen els gats, se’ls sotmet a una revisió veterinària per
descartar que no pateixin cap malaltia contagiosa i, si són
animals sans, se’ls esterilitza per evitar que es reprodueixin.
Un cop que els gats s’han recuperat de la intervenció, se’ls
allibera al mateix indret on se’ls va capturar.
Els gats de les colònies controlades s’alimenten exclusiva-

ment de pinso i aigua,
d’aquesta manera evitem que s’embrutin
els carrers amb restes
d’aliments orgànics. En
aquest sentit és molt important que no s’alimenti els animals
amb restes de menjar.
El fet que estiguin esterilitzats fa que no passin períodes de
zel, amb la qual cosa viuen tranquil·lament, s’eviten les baralles entre mascles i fins i tot deixen de marcar territori amb
l’orina.
Finalment, les esterilitzacions permeten mantenir una població més estable.
Durant l’any 2014 a Ripoll s’han alimentat 130 gats aproximadament, repartits en unes 16 colònies controlades. S’han
esterilitzat 37 gates i 19 gats.
La previsió per a l’any 2015 és mantenir el nombre de gats al
voltant dels 130 i esterilitzar-ne uns 70.

l’informatiu • Hivern 2014

9

EVOLUCIÓ DE LA LA PLAÇA SANT EUDALD

Transformacions i millores d’un espai emblemàtic
La plaça Sant Eudald, la més emblemàtica de Ripoll, ha sofert
diferents canvis al llarg dels anys.
Des de poder circular amb els cotxes i aparcar-los i quedar,
al mateix temps, amb la colla al banc rodó de la plaça, fins a
prohibir que hi entrin, deixar-la amb poca llum i tenir com a
imatge principal els contenidors.
Actualment, i després d’haver fet vàries reunions amb el veïnat, la plaça ha millorat ja que s’han tret els contenidors per
evitar que les rajoles es continuïn trencant i tacant amb l’entrada dels camions. Al seu lloc s’hi ha plantat una magnòlia

amb flors a terra, s’hi ha col·locat un banc de ferro que s’acabarà amb fusta al respatller, s’han reparat els llums de terra i
es tornarà a posar el banc rodó amb un fanal que il·lumini la
plaça.
Al mateix temps s’ha rehabilitat la font que ja hi ha des de
l’any 1878 i s’està buscant una solució per evitar que les persones rellisquin quan trepitgen les planxes de ferro del terra.
En el moment de tancar-se el butlletí, el total de l’enquesta
feta al veïnat de la plaça sobre el banc rodó amb la il·luminació és de 45 (36 a favor i 9 en contra).

La plaça a mitjans del segle XX

La plaça amb els contenidors soterrats

La plaça el 2009

La plaça el 2014

Substitució dels contenidors per
una magnòlia i un banc

Reparació de la font
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CONGELACIÓ D’IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS

Per tercer any consecutiu l’ajuntament manté les tarifes sobre
les quals pot decidir; el 2015 es pagarà com el 2013
Les ordenances fiscals per a l’any 2015 contemplen la
congelació per tercer any consecutiu de la totalitat dels
impostos, amb el propòsit que les famílies i empreses no
hagin de suportar una major càrrega fiscal.
En les taxes i preus públics municipals, les tarifes es
mantenen al mateix nivell de 2014, amb excepció de la taxa
de recollida d’escombraries, que per indicacions del Consell
Comarcal del Ripollès que té delegada la gestió, i davant els
increments previstos pel proper any en els diferents cànons
de les plantes pel tractament de residus, s’incrementa
amb un 2,40%. Com que la voluntat d’aquest Ajuntament
és la d’incentivar el reciclatge i pal·liar aquesta puja pel
tractament de residus, incorpora una nova bonificació del
10% de l’import de la taxa d’escombraries domiciliàries per
l’ús de la deixalleria.

Per continuar donant suport a les activitats econòmiques
i, com a mesura extraordinària per fomentar la creació
d’empreses, de llocs de treball, i l’obertura de nous
comerços, per l’any 2015 es manté la bonificació que es
va establir l’any passat del 100% de la taxa d’obertura
d’establiments per a noves activitats i nous emprenedors,
i del 50% en cas de trasllat d’una activitat d’un local a un
altre, i es crea una nova bonificació del 90% per als titulars
d’activitats ramaderes que legalitzin les seves explotacions.

El servei de clavegueram s’incrementa en un 1,30%,
d’acord amb l’estudi de costos presentat per SOMASRSA
que té delegada la gestió.
Pel que fa als serveis a l’esport, que en anys anteriors i
amb l’objectiu de millorar la seva viabilitat econòmica,
s’incrementaven els preus en un 5%, aquest any 2015
l’increment serà del 3%.

EL COST DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES EN DETALL
Una bona praxi pot contribuir a reduir-ne la despesa
La taxa d’escombraries que els vilatans
paguem cada any, inclou el servei de
recollida de les deixalles, el cost del
tractament d’aquestes i el cost del
manteniment de l’antic abocador,
actualment clausurat.
Si es fa un bon reciclatge, pot significar
una rebaixa considerable en el cost

del tractament de les deixalles, per
aquest motiu des de l’Ajuntament
veiem necessari d’informar amb detall
i quantitativament d’allò que inclou la
taxa d’escombraries.

ANY
Cost del servei de recollida d’escombraries
Cost del tractament de deixalles i Form
Cost del manteniment de l’antic abocador
Import de la taxa d’escombraries anual

2014
92,37 €
25,70 €
6,53 €
124,60 €

2015
89,65 €
30,75 €
7,20 €
127,60 €
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La portalada A LA LLISTA INDICATIVA DE L’ESTAT

Supera una nova etapa per a ser patrimoni de la UNESCO
La candidatura de la portalada del Monestir de Ripoll per ser
declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO ha completat
una nova etapa. El Consell de Patrimoni Històric reunit el 18
de novembre a Lanzarote ha decidit incloure-la a la Llista
Indicativa de l’estat espanyol com a pas previ per poder
ser elevada a candidatura definitiva, un darrer tràmit que
podria succeir la primavera del 2016. Ara s’obre un període
que permetrà incorporar tota mena de millores al projecte
per presentar la portalada davant la UNESCO de forma prou
atractiva perquè aquesta pugui formar part del llegat de
monuments culturals de la humanitat, que representen
símbols i emblemes de les diferents cultures que hi ha al món.
D’altra banda, dies després tots els partits i grups polítics amb
presència a la Vila de Ripoll, independentment que tinguin o
no representació municipal, varen signar un document de
compromís i suport a la candidatura per a la declaració de
patrimoni mundial de la UNESCO de la portalada del monestir
de Santa Maria de Ripoll. La signatura pretén que tots els
signants es comprometin en ferm a que en futures legislatures
s’esmerçaran tots i cadascun dels possibles recursos per
aconseguir aquesta fita per a la Portalada.

L’OFICINA JOVE DEL Ripollès EN MARXA

Va entrar en funcionament a mitjans d’octubre a l’edifici El Galliner
El passat divendres 17 d’octubre, es va inaugurar formalment
l’Oficina Jove del Ripollès. Aquest nou equipament, que es troba
ubicat a l’edifici del Casal de joves El Galliner de Ripoll, agrupa
en un sol espai diferents serveis públics, i dóna atenció als prop
de 3.600 joves d’entre 12 i 29 anys de la comarca del Ripollès.
Ofereix assessorament sobre emprenedoria, mobilitat, salut,
cultura, recursos formatius, intermediació en el mercat de treball
a Catalunya i a l’estranger o formació per a la recerca de feina
entre d’altres. A banda, també dóna informació i fa intermediació
entre propietaris i joves interessats en accedir
a un pis de lloguer, a través de la Borsa de
Lloguer Comarcal i disposa d’ofertes de feina
actualitzades gràcies a la coordinació amb
altres entitats de la comarca com el Consorci
Ripollès Desenvolupament, la UIER, Creu Roja
o la Fundació Eduard Soler entre d’altres.
L’equip de l’Oficina Jove del Ripollès està
format per les cinc tècniques del Servei de
Joventut del Ripollès (que també donen
suport a les activitats juvenils promogudes
als diferents municipis de la comarca), i una
dinamitzadora juvenil.
L’obertura de l’Oficina Jove del Ripollès ha
estat possible gràcies a la col·laboració entre
l’Ajuntament de Ripoll, el Consell Comarcal
del Ripollès i la Direcció General de Joventut
del Departament de Benestar Social i Família,
i és la sisena que s’obre a les comarques

gironines després de les del Gironès, el Pla de L’Estany, la Selva,
l’Alt Empordà i el Baix Empordà.
OFICINA JOVE DEL RIPOLLÈS
C/ de les Vinyes, 6 (Casal de joves El Galliner) - 972700717
17500 Ripoll - ripolles@oficinajove.cat
Horari: De dimarts a divendres de 16 a 20 h, i dimecres i dissabte
de 9.30 a 13.30 h.
Podeu trobar més informació a:
http://joventutripolles.wordpress.com/ - www.ripolljove.cat
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’EMIGRANT: MARISA COLOMER

Vendre parament per a llar a Bèlgica

La Marisa Colomer era una ripollesa
de tota la vida, fins que l’amor es va
interposar en el seu camí. Havia passejat pels carrers del casc antic i de la
carretera de Barcelona, havia estudiat
a l’Institut Abat Oliba i es coneixia de
memòria els costums arrelats al calendari local. Però l’aparició de la seva
parella, en Peter, va afavorir que a partir d’un determinat moment els carrers
que passejaria, els estudis en els quals
aprofundiria i els costums arrelats que
començaria a aprendre’s també de
memòria, fossin els de la població belga
de Tremelo.

presa de materials de bricolatge. Aquella etapa la Marisa va aprofitar-la per
aprendre el neerlandès, ja que viuen
a la part flamenca del país “i per a mi
era molt important aprendre’n l’idioma” explica. Durant nou mesos es va
perpetuar aquesta situació. Aleshores
van muntar el seu propi negoci. Inicialment es dedicaven a brodar tovalloles.
En poc temps va sortir-los l’oportunitat de llogar un local, i el maig de 1996
mentre a Ripoll celebràvem la festa
major en memòria de Sant Eudald, ells
van obrir-hi una botiga de roba interior i de parament per a la llar, que a dia
d’avui continuen regentant.
La població de Tremelo pràcticament
no surt als mapes més convencionals.
En canvi sí que hi apareix Mechelen
(Malines) que és on van néixer els dos
fills de la Marisa i en Peter. Els van posar els noms catalans de Nil i Ona. Ell
va néixer el 1997 i l’Ona el 2001. La distància entre Tremelo i Ripoll la recorren
cada estiu, per retrobar-se amb la família. Quan ho fan s’hi estan entre dues
i tres setmanes, per allò d’aprofitar el
Ella i en Peter vivien a L’Estartit. La Maviatge. Ocasionalment, tot i que “no
risa estudiava magisteri i treballava a
tant com m’agradaria” tornen a la col’ajuntament de Torroella de Montgrí,
marca a l’hivern o per Setmana Santa.
fent-hi substitucions. Per la seva banEn tot cas són visites molt més curtes,
da ell treballava en el sector turístic.
de tres o quatre dies.
Va ser aleshores quan van decidir de
Per ara no es planteja tornar a viure
viatjar a Bèlgica, d’on en Peter és origia Ripoll a curt termini. “D’aquí a deu
nari, per establir-s’hi durant
anys ja no puc dir-ho” dubta la Manomés un any. Aquest
risa. Des que va marxar fins ara,
mes de gener ja en farà
ha passat tantes hores parlant
vint que hi viuen.
L
’horari
europeu
en un altre idioma, que ineviQuan van aterrar-hi
tablement ha adquirit alguns
em permet
en Peter va trobar
vicis que es noten quan parfeina molt ràpidacombinar vida
la en català: “alguna vegada
ment, en una emfamiliar i feina
m’ho han dit, però la veritat és
que jo no noto que m’hagi canviat l’accent”. Per validar allò que
diuen que de ripollesos (o ampliant
l’angular, de catalans) se’n troben a tot
vida al carrer o bé sortir a passejar i
arreu, explica que fa un any va coincidir
que la gent et saludi. “Els belgues són
amb un noi de Ripoll, que vivia a només
més tancats i passen més estona dins
vint minuts de casa seva. “Em va fer
de casa” apunta. Per corraborar-ho els
moltíssima il·lusió” tot i que ara l’Àlex
seus fills, cada cop que fan una volta
ja ha deixat Bèlgica i creu que està viper Ripoll tenen la impressió que tovint a Irlanda.
thom la coneix. “I això els fa molta gràcia” conclou la Marisa.

Adaptada a l’horari europeu
La tendència a anar de tard de les terres meridionals és una de les tradicions
que no ha pogut mantenir la Marisa.
Afirma que prefereix l’horari que segueix a Bèlgica, perquè “permet combinar millor la vida familiar i la feina”.
En canvi troba a faltar altres detalls,
com ara el menjar, la família, fer més
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’IMMIGRANT: EDWARD VAN HERREWEGHE
Un flamenc que ha fet arrels al municipi
Oudenaarde (Flandes) és el punt de
partida de la història vital del ripollès Edward Van Herreweghe. Es tracta
d’una ciutat medieval que actualment
pertany a l’estat de Bèlgica, on l’Edward hi va néixer; i vivia a Schellebelle
en una casa unifamiliar juntament amb
els seus pares i quatre germans més.
Estava situada en un carrer on també
els avis i diversos familiars hi tenien el
domicili. Quan ara hi pensa creu que es
podria denominar gairebé com el carrer
dels Van Herreweghe, encara que també hi visquessin altres famílies.
Quan tot just tenia deu anys el seu pare
va tancar l’empresa i van emigrar a Catalunya. Es van instal·lar a Calafell, a la
Costa Daurada, on van aprendre a parlar el castellà. Era el 1980, i tot just un
any més tard van desplaçar-se fins a
Andorra, per muntar-hi un negoci. Allà
hi va aprendre el català i va participar
en la casa de colònies Aina, primer com
a nen, i més tard com a monitor. A més
hi va conèixer un grup cristià que influenciaria el seu futur cap a la religió.
Va ser el 1988 quan va anar a Barcelona
per estudiar-hi filosofia i teologia. Havia perdut la seva mare i dos germans
en un accident de cotxe. Necessitava
trobar el sentit de la vida, i va considerar que aquells estudis podien proporcionar-li alguna resposta. Va cursar-los durant cinc anys.
Un cop acabada la carrera, va tenir el
primer contacte amb el Ripollès. Va
ser a Camprodon on es va instal·lar per
fer-hi classes de religió, primer a escoles de la Vall, i després a l’Institut Germans Vila Riera, on encara a dia d’avui
està treballant. El 2001 després de set
anys d’etapa camprodonina, va traslladar-se a Ripoll, ja amb la intenció

temporada fent de guia del monestir
d’establir-s’hi definitivament. A més li
ripollès en català, castellà i francès.
anava perfecte per la seva estratègica
També va oferir els mateixos serveis a
situació entre Camprodon i Ribes de
Sant Joan de les Abadesses. Paral·lelaFreser, on també va donar classes de
ment va participar en col·lectius com el
religió durant deu anys.
Mijac o Obrim els Ulls.
Viure a la muntanya li va representar
L’any 2007, després de patir un acciun canvi radical. Estava acostumat a
dent de cotxe, va començar a viure un
Flandes on es veien planúries inacaprocés de dol. Havia perdut també els
bables i gairebé a l’horitzó el campaaltres dos germans en un accident de
nar d’una església. A Soldeu (Andorra)
muntanya. Això el va empènyer a forsortia al balcó i trobava una muntanya
just a davant: “tenia un punt de clausmar-se en processos de dol. Ara mateix està acabant el màster Counseling
trofòbic” explica l’Edward. Al Ripollès
en Dol i Pèrdues de la Univermai ha tingut aquesta sensació,
sitat de Barcelona, i fa l’atot i ser també una comarca
companyament en el dol
de muntanya. A més li ha
A Ripoll poso
al Casal Cívic de Ripoll i
despertat l’interés per la
natura i l’excursionisme.
punt i final a una a Olot. Combina aquesta
activitat que necessita
Un dels primers objectius
vida amb inicis
formació en psicoteràpia
quan va arribar a Ripoll
integrativa
relacional,
va ser conèixer la seva
nòmades
amb la de professor. A
història i monuments. Per
això va estar durant una
més de Camprodon també
dóna classes a l’Institut Escola
de Sant Joan de les Abadesses.
Ja fa temps que té decidit que Ripoll
serà el punt i final d’una vida que va teque realment valguin la pena” explica.
nir uns inicis nòmades. Quan hi va ar“Aquests objectius són molt personals
ribar ja estava tip de fer canvis. Actualde cada individu” remarca, pensant en
ment viatja a Flandes un cop a l’any per
veu alta que per ell ho és acompanyar
veure a amics i família, al poble on va
a persones que ho necessiten quan la
viure.
mort es creua en les seves vides.

La vida té sentit si la vivim estimant
El sentit de la vida és probablement la
gran pregunta que tots plegats ens fem,
però que és més complicada de respondre. L’Edward diu que ha comprés
què hi fem tots plegats en aquest món:
“he entés que la vida té sentit viure-la
estimant i dirigint-la cap a objectius
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REGIDORIA DE BARRIS,
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Ara que acabem l’any 2014 és bo que
fem un repàs de la feina que ha fet la
Brigada als barris.
Ha treballat als barris de can Noguera,
Vista Alegre, Honorat Vilamanyà, Sant
Pere, Pigrau, Centre, Agafallops , Castelladral, al passeig de la Farga Catalana
i a Mas Torrents.
S’han reparat voreres i alguna s’ha hagut de fer nova. A les places del Centre
es van substituint les rajoles trencades
i soldant les planxes de corten, a més
de canviar les tapes del Gas que no eren
les correctes.
S’ha construït una tanca de ferro, per
seguretat, al lateral de les vies del tren.
També s’han col·locat més de 50 metres de barana de fusta i s’ha fet un
muret al passeig Lluís Companys.
Referent als llums es van arranjant els
que no funcionen i se’n posa algun de
nou on fa falta, al mateix temps s’han
canviat alguns fanals del carrer Garrotxa i Besora i tots els del carrer Lluçanès
per estar obsolets i per aconseguir es-

talvi energètic.
Seguirem treballant al barri de Costabona, al passeig Sant Joan, al carrer
Macià Bonaplata, a Ordina i on calgui a
més de fer la supressió de barreres en
alguns llocs.
S’ha treballat al col·legi Tomàs Raguer
reparant escales, reixes, llums, gronxadors, i més...
S’han millorat i incorporat elements
nous als parcs infantils de la ctra. de
Sant Joan, del passeig Mestre Guich i de
la plaça de la Sardana.
Pel que fa als contenidors, s’han ampliat els del passeig de la Farga Catalana i els de sota el mercat Cobert, s’ha
desplaçat i fet una solera al del passeig
Lluís Companys i s’ha fet nou el de la
pujada del Tanatori a més de fer alguns
tancaments de fusta.
Per reduir la velocitat dels cotxes s’han
posat alces a alguns carrers.
S’han pintat bancs, baranes i alguns
passos de vianants.
Degut a les pluges dels últims mesos

Solera i tancament de contenidors al barri
de Mas Torrents

Recollida d’aigües darrera el pavelló de
l’Avellaneda

Construcció d’un muret al passeig Lluís
Companys

Pintura i impermeabilització dels safareigs
de Can Noguera

Regidora de Barris,
Fina Guix i Sala

hi van haver esllavissades a alguns camins, fonts inundades i una part del
passeig dels Aurons està destrossat.
Va entrar aigua al Centre de Tecnificació
Esportiva que va fer aixecar el parquet.
S’ha solucionant fent la recollida d’aigües al darrera.
S’han plantat les flors d’hivern i el novembre va començar l’esporga que durarà fins al març.
Vull acabar desitjant-vos un Bon Nadal
i un millor any 2015 ple de salut, treball,
il·lusió i esperança per poder aconseguir la nostra “LLIBERTAT” com a país
i que la portalada del nostre Monestir
esdevingui Patrimoni de la Humanitat
per la Unesco.

Millores al parc infantil de la plaça de la
Sardana

Arranjament humitats Casal de Joves i
soterrament de la canal
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Arranjament rajoles trencades a la plaça Gran

Barana de protecció al passeig Lluís Companys

Ampliació de contenidors i millora dels accessos sota el mercat cobert

Vorera nova i canvi de fanals al carrer Lluçanès

Tanca de seguretat al lateral a les vies del tren a Castelladral

Reparació de les escales i altres millores al CEIP Tomàs Raguer

Reparació voreres i altres millores al barri de la ctra. de Sant Joan

Pas de vianants a l’entrada de l’aparcament de Can Guetes
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El boig de l’Hispano, un emprenedor de veritat

Ramon Casanova i Danés va protagonitzar la segona revolució
industrial al Ripollès
L’home
Va néixer el 10 d’octubre de 1892 a Campdevànol. Pertanyia
a la família propietària de l’empresa La Farga Casanova, tal
i com es desprèn del seu propi cognom. Allà hi va aprendre
a treballar en diverses tasques mecàniques. No tenia la
carrera d’enginyer, però havia après l’ofici; era per tant un
autodidacte. Amb trenta-un anys es va casar amb Cristina
Serra i Vidal.
L’emprenedor
Va transformar La Farga -juntament amb el seu pare Damià-,
en una empresa metal·lúrgica moderna, instal·lant a Ripoll
la secció de forja de la Hispano-Suiza. Hi feien peces per
estampació i acer inoxidable. Quan tenia vint-i-sis anys va
patentar el pulsoreactor, pensat per facilitar la propulsió
a reacció. S’engegava amb acetilè i podia funcionar amb
benzina. Posteriorment va constatar amb perplexitat que
l’equip propulsor de les bombes V1 alemanyes utilitzaven
el seu mateix enginy. Va excel·lir també en les tècniques
d’estampació de l’acer i en la fabricació d’acers inoxidables.

El polític
Políticament Ramon Casanova era catalanista convençut.
Va ser membre fundador d’Acció Catalana i organitzador del
primer aplec d’aquest partit a Ripoll, el 1922. S’afirma que
durant la segona república va prendre posicions socialitzants.
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L’esportista
La pertinença a una classe benestant li va permetre practicar
diversos esports que en aquell temps estaven prenent
rellevància a nivell social. A més de l’excursionisme, va
abraçar el ciclisme, el motociclisme, la natació –on per cert
diuen que no es desenvolupava amb massa eficàcia-, la boxa,
el futbol i el tennis, entre d’altres.
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americà Frederick Ivers o el procés de producció de l’acetilè
del canadenc Thomas L. Wilson.
Quan ell patentava el pulsoreactor, el 1917, Paul Langevin feia
el mateix amb el sonar.
En canvi el tarannà dels invents quan el 1968 va morir, són
substancialment diferents. Aquell any els americans Robert
Dennard i Douglas Engelbert, inventaven la memòria RAM i el
ratolí per ordinador respectivament.
Inventors amb DO catalana
L’entrada d’inventors catalans de la Wikipedia omet el nom de
Ramon Casanova. En canvi sí que hi cita els seus predecessors

Culturalment inquiet
Qualificat per Osvald Cardona als Annals 1985-1986 com un
noucentista que no defugia a Verdaguer o Maragall, Ramon
Casanova va ser un gran aficionat de la música –sobretot
de Beethoven- i es va relacionar amb intel·lectuals catalans
com Josep Maria López i Picó, Marià Manent o Tomàs Garcés,
a més de cultivar una amistat amb l’anglès John LangdonDavies, qui havia fet estades a casa dels Casanova. Ell mateix
va col·laborar a la revista Scriptorium, de la mà de Tomàs
Raguer.
Periodísticament actiu
A banda de la seva participació en la vida cultural i esportiva,
també va ser col·laborador de diverses revistes comarcals (El
Martinet, La Veu Comarcal o Revista de Vic), i d’altres d’àmbit
català. És el cas de La Veu de Catalunya, i de La Publicitat.
Sovint escrivia amb el pseudònim de Bern.
Època d’inventors
Casanova va néixer el 1892, el mateix any que l’alemany
Rudolf Diesel va inventar el motor que porta el seu mateix
cognom. També d’aquell any són el cotxe elèctric del nordamericà Carl Morrison, la foto en color del també nord-

Joan Roget, que va tenir molt a veure el 1590 amb l’invent del
telescopi; Ramon Farguell que el 1790 va elaborar la màquina
de filar anomenada berguedana; Jaume Arbós que durant el
segle XIX va enginyar el gasogen d’aspiració; o Llorenç Presas
que el 1856 va ser considerat el pioner de l’hidròmetre; molt
més conegut és Narcís Monturiol, considerat l’inventor del
submarí propulsat per motor químic.
Coetani a la seva època va viure Pau Abad, el primer en
transmetre una imatge fotogràfica per ràdio.
Noms propis
Acció Catalana: Moviment polític nacionalista català, creat
a partir de la Conferència Nacional Catalana. Es tracta d’una
escissió de la Lliga Regionalista, arran de la iniciativa del sector
més jove d’aquell partit. Hi van participar també membres de
la Unió Federal Nacionalista Republicana i joves intel·lectuals.
La Veu de Catalunya: Diari fundat el gener de 1899 que va estar
actiu fins trenta-vuit anys més tard, quan va cessar en plena
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guerra civil. Va sorgir com una evolució del setmanari literari
i polític La Veu (1891). El va dirigir durant una temporada
Enric Prat de la Riba, i va tenir a redactors com Josep Puig
i Cadafalch, Francesc Cambó, Josep Carner, Eugeni d’Ors o
Josep Pla, entre d’altres.
La Publicitat: Diari publicat entre 1922 i 1939 a Barcelona,
arran de la compra per part d’Acció Catalana de la capçalera
en castellà La Publicidad. Principal òrgan del catalanisme
intel·lectual. També va tenir entre els seus col·laboradors a
JV Foix, Carles Soldevila, Pompeu Fabra, Antoni Rovira i Virgili,
Josep Maria de Sagarra, Josep Carner o Josep Pla.
Segona revolució industrial: Es considera que des de mitjans
del segle XIX i fins a l’inici de la primera guerra mundial, es
van produir una sèrie de canvis i progressos per deixar enrere
una societat encara rural. Els seus principals protagonistes
varen ser l’aplicació de l’electricitat i el petroli com a elements
motrius.
Aportacions catalanes universals: Fa pocs dies, el 18 de
desembre, es va presentar al palau de la Generalitat el llibre
“Aportacions Catalanes Universals”, en el qual entre d’altres,
es reivindica Ramon Casanova com un dels precursors del
motor a reacció. Properament s’ha previst presentar a
Brussel·les i Estrasburg les versions d’aquest llibre, traduït a
les principals llengües europees.
Com a precursor dels motors a reacció, té un espai al museu
de Humsville, U.S. Space and Rocket Center de la NASA, a
Alabama (EUA).
L’exposició
Després d’haver fet estada al Museu Etnogràfic de Ripoll,
el palau Robert de Barcelona, El Museu de la Ciència i la
Tècnica de Terrassa i Campdevànol, l’exposició “El boig de

l’Hispano” segueix el seu periple. El dilluns 15 de desembre
va ser inaugurada l’exposició a Barcelona, a la Casa de
Convalescència, seu de l’Institut d’Estudis Catalans.
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ENTRE TOTS MILLORAREM LA NOSTRA LOCALITAT

A partir del dia 10 de gener els ciutadans/nes tindran a la seva disposició l’aplicació “línia verda”, que permetrà
que a través del mòbil es pugui informar de qualsevol tipus d’incidència.

CONSULTES MEDIAMBIENTALS

Consulta qualsevol dubte que tinguis de
l’àmbit ambiental i en 24 hores tindràs
resposta de forma completament gratuïta per part d’un equip d’experts en
la matèria.
Puc posar un contenidor d’orgànica a la via
pública?
Com puc estalviar en la factura de la llum del
meu negoci?
Està permès podar o talar un arbre de la meva
parcel·la?
Com certificar el meu negoci amb la ISO:14001?

Entra a www.liniaverdaripoll.cat
o amb l’APP Línia Verda i planteja la teva consulta.
Posa en pràctica els consells
que t’ofereixen els experts
mediambientals i contribueix
a aconseguir un municipi més
saludable i sostenible.

MILLOREM LA NOSTRA LOCALITAT
Descarrega l’APP Línea Verda de forma completament gratuïta i comunica al teu Ajuntament qualsevol desperfecte que detectis al
teu municipi.

Quatre senzills passos
1. Descarrega l’APP Línea Verde des de
Google Play o APP Store
2. Selecciona el tipus de desperfecte que
cal comunicar
3. Automàticament l’APP ho geolocalitza
en el mapa
4. Adjunta una foto i un comentari
La incidència arriba a la persona designada com a responsable. Des d’aquest
mateix moment, comencen els tràmits interns per solucionar-la.

Hi ha un contenidor amb la tapa
trencada
La claveguera del meu carrer està
embossada
El semàfor té una llum fosa.

Estaràs informat en
temps real de l’estat
en el qual es troba!
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ENTITATS CULTURALS

Cine Club ARIC
L’any passat va complir-se, sense cap
ressò tot i coincidir amb la capitalitat
cultural de Ripoll, el cinquanta aniversari de l’Agrupació Ripollesa d’Iniciatives Culturals. Actualment l’única
branca d’aquesta entitat és el Cineclub, que funciona amb una periodicitat mensual a la població, promovent l’activitat cinèfila a la població.
Els actuals membres d’aquesta entitat, consideren que “als últims anys
s’ha fet cinema ininterrompudament,
amb un èxit de públic més que notable, i assegurant de portar unes pel·
lícules amb un bon valor cultural que
d’altra manera no s’haurien vist”. El
director ripollès Hammudi Al-Rahmoun, responsable de la premiada
Otel·lo, s’ha adherit en el darrer mes
al cine-club ARIC.
L’ARIC, com se’l coneix popularment,
va néixer el 1963. El seu inspirador i
fundador va ser Josep Maria Anglada,
que també en va ser el primer president. L’objectiu inicial de l’agrupació
era difondre la cultura al municipi.
Per això dins del nucli inicial hi havia gent involucrada en aquest àmbit. Els primers anys d’existència de
l’ARIC van ser molt actius. Es va crear
el grup de teatre Tespis, que actuava
a l’Acadèmia Catòlica, i on entre d’altres hi havia els germans Alabau o en
Josep Manel del Pozo. També es van
organitzar grups de colònies, sessions de cine-fòrum, o xerrades. Eren
els anys del tardo-franquisme, i es va
aconseguir portar a Ripoll individus
que representaven un tarannà polític
molt diferent del que aleshores regia
l’estat espanyol: Jordi Pujol, Joan Raventós, Jordi Solé Tura o Miquel Coll
i Alentorn són només alguns dels
noms que van passar per la població
per explicar els seus respectius projectes. En tot cas no es tractava d’una
entitat ni rebel ni revolucionària, sinó
més aviat de gent de classe mitjana
amb inquietuds: persones benestants que tenien la intenció de plasmar les seves inquietuds respecte a la
reivindicació de la cultura catalana.

Curiosament tota l’empenta inicial
de l’ARIC es va diluir amb l’adveniment de la democràcia. Les persones
que en formaven el nucli dur es van
anar col·locant dins de les diferents
opcions polítiques que apareixien. En
les primeres eleccions municipals del
1979 Anglada va presentar-se dins del
grup de CiU, igual que Gonçal Cutrina,
que també n’era integrant. Als socialistes en canvi hi van anar Pere Jordi
Piella i Eudald Fajula. Més endavant
també reclutarien Jaume Camps.
Aquesta desacceleració va donar
major protagonisme al cine-club,
del qual Ramon Musach en va ser un
clar exponent. Sobretot en va destacar fins a la dècada dels noranta, les
Hores de Cinema de Terror. Coincidint amb les dates prèvies al Nadal,
s’omplia la sala dels Salesians de públic disposat a passar por. La qüestionable ergonomia de les butaques
contribuïa a fer “gaudir” d’una mala
estona als espectadors. Més tard es
va canviar aquesta ubicació per la del
cinema Comtal, bastant més còmode, però sense el mateix encant. Durant algun exercici van programar-se
també les Hores de cinema d’Humor,
de menor recorregut.
Quan van deixar-se de fer les Hores
de Terror, el cine-club va caure en un
període de letargia que va recuperar-se a la primera meitat dels anys
noranta, amb les sessions que a par-

tir d’aleshores van organitzar-se els
divendres al vespre. Amb periodicitat mensual aquestes sessions s’han
mantingut fins a l’actualitat. Pilar
Guàrdia n’ha estat una de les activadores, ajudada durant molts anys
pel Ramon Musach. La longevitat del
cine-club ha permès que l’ARIC segueixi en actiu al cap dels anys, d’una
forma sostinguda però constant. Les
reunions setmanals per triar la pel·lícula, promocionar-la, projectar-la i
tornar a activar la maquinària perquè
no s’aturi, aconsegueix portar mensualment al Comtal un públic diferent, per unes pel·lícules que també
pretenen ser-ho.
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ENTITATS ESPORTIVES

Unió Esportiva
Ripoll
L’origen de l’actual UE Ripoll cal buscar-la fa més de cinquanta anys.
Després d’una temporada on un
grup d’amics autodenominats Unió
Esportiva Gigantes van aficionar-se
al bàsquet, va crear-se el Club Bàsquet Ripoll, actiu en una primera fase
durant deu temporades, des de la
1962-63 fins al 1971-72. El grup fundador d’aquest club estava format
pels jugadors Jordi Colomer, Joan
Moret, Joan Isern, Ramon Vilardell i
Santi Fernández, amb Josep Carceller
com a delegat i Ramon Alabau com a
president. El primer partit el van disputar contra l’UE Sant Pau de Segúries. Va ser un encontre marcat per la
pluja que va caure insistentment sobre el Casal Parroquial, i per un marcador molt baix (9 a 10).
La primera etapa del club es va tancar amb la dispersió dels jugadors
que en formaven part, ja fos perquè
havien de marxar al servei militar, per
manca de mitjans i també per la mort
en accident de Delfí Carretero, que va
afectar molt la resta de components.
Després d’uns anys on els jugadors
ripollesos van engreixar les files del
CB Campdevànol, a mitjans dels anys
setanta es va reprendre l’activitat.
Va ser amb cares noves com Antoni
Moral, Amadeu Gayolà, Genís Moreno, Josep Gil, Eudald Rabaseda, Joan
Capdevila, Teodoro Montero, Francesc Pérez i Joaquim Gil. Entre tots
van formar un equip júnior que va
reactivar l’esport de la cistella al municipi.
El primer èxit del CB Ripoll va arribar
amb l’ascens de la campanya 197980 a preferent. La presència de jugadors alts com Miquel Marty, Albert
Portell, Raul Morales o Joan Roqué,
sumat a la feina de pedrera, van posar les bases d’un club que va anar
a més. Per subsistir com a entitat el
CB Ripoll es va unir amb altres de ja
existents, com la Penya Blaugrana de

Ripoll o l’AD Ripoll. Aquesta darrera
era coneguda sobretot per auspiciar
a l’equip d’hoquei patins. La creació
del pavelló a principis dels vuitanta,
va ser una bona notícia perquè alliberava el club de pagar lloguer per
utilitzar la pista de l’INEM.
Després d’alguns anys de discontinuïtat pel que fa al sènior del club,
l’equip infantil sorgit de l’escola Salesiana va suposar una injecció de
sang nova. Era el format per David
Campos, Gerard Garcia, Francesc Bonada, Ricard Fernández, Jordi Masdeu, Carles Gómez, Eudald Gómez,
Àlex Lorenzo, Roger Guinard, Joan Rodríguez i Àngel Duran. Entrenats per
Francesc Fernández, el mateix grup
va arribar a sènior, aconseguint grans
resultats. Després de jugar dins de
la Penya Blaugrana de Ripoll, el 1993
es va unir bàsquet i futbol-sala dins
d’un sol paraigües, que va portar el
nom d’UE Ripoll. Presidit per Jordi Escámez, el vicepresident responsable
del bàsquet va ser Eudald Rabaseda,
que s’ha mantingut com l’ànima del
club des dels inicis i fins a l’actualitat. A més del masculí, durant aquella
època també es va auspiciar la creació d’equips femenins.
A principis de segle XXI el club va
aconseguir diferents fites. De les seves bases en van sortir jugadors com

l’Anna Moral, seleccionada amb el
combinat català, o Xavier Rabaseda
que va fitxar per les categories inferiors del FC Barcelona, des d’on ha
aconseguit una projecció que l’ha
permès convertir-se en el jugador
d’èlit que encara és a dia d’avui. Ramon Vilardell ha estat el president
que durant més anys ha estat al capdavant de l’entitat. Ho va ser a principis dels setanta durant quatre temporades, i més tard durant dotze anys
més des del 1996 al 2008. Altres presidents del bàsquet ripollès han estat
Ramon Alabau, Alejandro Montero,
Joan Moret, Jordi Escámez, Helena
Angrill i Joan Roig, que n’és l’actual
des de 2008.
Aquesta temporada la UE Ripoll
compta amb vuit conjunts: el sènior,
el sots-21, el júnior, el júnior femení, el cadet, l’infantil, el mini i l’escola
de bàsquet. El sènior juga a la segona
categoria de la Federació Catalana de
Bàsquet.
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LES FONTS DE RIPOLL DOCUMENTADES

El llibre l'han escrit a quatre mans
l'historiador Agustí Dalmau i el biòleg
Ferran Gonzàlez

El dissabte 13 de desembre va tenir lloc la presentació de la monografia Fonts de
Ripoll, escrita per l’historiador Agustí Dalmau i Font, i el biòleg Ferran González i
Prat. El llibre, d’un miler de pàgines, s’ha dividit en quatre volums per facilitar-ne la
seva consulta. En l’obra, amb fotografies en color, i en blanc i negre les històriques,
s’hi apleguen unes 350 fonts. L’edició ha estat possible mercès a les aportacions
econòmiques de l’Ajuntament de Ripoll, SOMASRSA, la Diputació de Girona, Elèctrica
Vaquer i el Consorci Alba-Ter. L’acte, presidit per l’alcalde de Ripoll, va servir alhora
per estrenar la remodelació de que ha estat objecte la sala abat Senjust.

La cançó dels Reis de Ripoll

La popular tonada té els origens a finals
del segle XIX
“El Reis arriben / porten torrons / de la Mallorca / de la cua torta. / Els Reis de l’Orient
/ porten coses per tota la gent. / Si fillet, no fillet / coca blanca, coca blanca / si fillet,
no fillet / coca blanca i torronet!.”
Aquesta és la cançó que els ripollesos cantem cada 5 de gener esperant neguitosos
l’arribada dels Reis Mags. La cantarella data de finals del segle XIX, i segons el periòdic
La Veu Comarcal (16/1/1915) va ser introduïda per gent de fora de Ripoll. En aquell
setmanari també es publica la lletra de la cançó, que a grans trets és la mateixa que
cantem actualment. Tanmateix, hi ha algunes variants; en comptes de “Si fillet, no
fillet”, la versió originària és “Si fillet, si fillet”. A més, els versos “Els Reis de l’Orient,
porten coses per tota la gent” es deien al final de la cançó i no com a segona estrofa,
i la paraula “coses” inicialment era “torrons”.
Amb anterioritat a aquesta cançó –segona meitat del segle XIX‒ es cantava: “Els
Reis arriben per la claveguera de can Gasch”. A la façana principal d’aquesta casa,
situada on hi havia hagut l’Acadèmia Catòlica, es trobava l’entrada d’una claveguera
per on es deia que venien els Reis. A la publicació El Catllar (24/12/1921) hi figura la
partitura de la cançó.
Aleshores i a principis del segle XX els únics protagonistes de la festa eren la mainada.
La Veu Comarcal (16/1/1915) descriu molt bé en què consistia la jornada: “[...] aixís
que’s fa fosc, surten a centenars els nois i noies portant un bastó amb un fanal de
paper colorat al cim (més o menys luxós, gros i artístic segons la traça i paciència
dels pares) recorrent tots els carrers de la vila cantant [els Reis arriben]”. Teresina
Maideu i Puig corrobora l’explicació, en base a records familiars, i diu que els nens i
nenes també solien fer el passant al voltant de l’església de sant Eudald. El periòdic
local El Puigmal (9/1/1909) anota que aquell any la desfilada estava encapçalada per
la nena Buixó vestida de reina dalt d’un carro guarnit. Hi ha diverses versions sobre
el moment en què finalitzava el passant: quan s’apagava l’espelma del fanal, quan la
mainada estava tipa de voltar o bé ja havia conclòs el recorregut.
A l’època no hi havia cavalcada de Reis, invent de la segona meitat del segle XX, i la
presència dels Reis només es notava pels regals deixats a la nit als balcons, en coves
o cistells. Tampoc hi havia recollida de cartes ni presència física dels Reis davant els
infants.
La cançó dels Reis forma part de la nostra essència, com ho palesa que només es
canta a Ripoll. Per això s’ha de continuar cantant i sobretot, ensenyar-la a les noves
generacions.
Agustí Dalmau i Font
Historiador i arxiver de l’Ajuntament de Ripoll

Fotografies cedides per
Agustí Dalmau i Joan Blanch
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Comença la transformació del sector del Pla

L'espai actualment en degradació es convertirà en un nou barri
pel poble
Aquestes darreres setmanes ha començat físicament
l’actuació de transformació urbana de l’antic recinte
industrial del Pla de Santa Magdalena, conegut popularment
com El Pla, al barri de la carretera de Barcelona de Ripoll. Fins
l’any 2005 allà s’hi trobava una important empresa tèxtil amb
prop de 150 anys d’existència anomenada els darrers anys La
Preparación Textil.
L’actual procés a partir de la modificació del Pla d’Ordenació
Urbana Municipal de Ripoll aprovat el 2008, ha significat
mantenir el mateix volum edificable tot transformant una
part dels usos per a habitatges previstos en uns moments
d’aparent creixement immobiliari, per a altres usos d’activitats
econòmiques i empresarials generadores de llocs de treball,
reduint el nombre d’habitatges de 420 a 180.
L’actuació engegada permetrà que un recinte actualment en
un estat de degradació continu i exponencial, es transformi
en un espai ampli que doni continuïtat al passeig Ragull cap
a l’espai botànic de la Devesa del Pla i fins la zona esportiva

municipal, guanyant un amplíssim espai verd vora el riu Ter
més avall del seu junyent amb el Freser.
L’avinguda de vianants, d’uns 17 metres d’amplada,
possibilitarà el desenvolupament d’activitats comercials i
petites empreses en un espai d’eixample d’un dels barris
més poblats de Ripoll, contribuint a la generació d’activitat
econòmica i de llocs de treball. Dels 180 habitatges previstos
en el futur, una part seran de promoció pública preveient
des de l’ajuntament disposar així d’una reserva per al futur
creixement d’habitatges per a persones principalment joves
del municipi, a preus assequibles.
Al nord del recinte s’hi ubicarà el nou espai reformat del Club
de Petanca, a més de sòl disponible per a inversió hotelera i
un gran porxat o plaça coberta destinat a aixoplugar els grans
actes culturals, festius, firals... que es fan habitualment a
l’aire lliure en els cassos de pluja o mal temps; i possibilitarà
de ben segur atrevir-nos a organitzar-ne molts més sense
estar sotmesos als riscos de la meteorologia ripollesa

L’ajuntament aposta per la biomassa

S'instal·laran a la piscina i a les escoles
Joan Maragall, Tomàs Raguer i Ramon Suriñach
S’ha iniciat ja la contractació dels serveis energètics, construcció i manteniment integral de les instal·lacions de biomassa a 4 edificis municipals.
Aquest contracte inclou la instal.lació de 3 calderes de biomassa als següents equipaments municipals:
-Piscina
-Escola Joan Maragall
-Escoles Tomàs Raguer i Ramon Surinyach.
La finalitat d’aquesta contractació és, d’una banda dotar
aquests edificis d’una millora de l’eficiència energètica de les
seves instal·lacions, i de l’altra aconseguir alhora una reducció en la factura energètica i una reducció de les emissions de
CO2 a l’atmosfera, aprofitant els recursos que ens aporten els

boscos de la comarca.
L’empresa que ha resutat
adjudicatària és “Ute Construccions Desmo, Pous Roca
Energies, Mateu Nierga”, qui
instal·larà la maquinària necessària, farà el manteniment de
tota la instal.lació i subministrarà l’energia per a calefacció i
aigua calenta sanitària d’aquests equipaments. El cost per al
qual s’ha adjudicat aquest contracte és de 80.704 euros/any
+ IVA i ha inclòs diverses millores.
La durada de la contractació és de 15 anys, quedant de propietat municipal tota la instal.lació una vegada finalitzat el
contracte.
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EL NOSTRES REGIDORS

RAMON SERRA
Qui és?
Ramon Serra Vila (1961) no va néixer dins dels límits territorials de
Ripoll, però sí molt a la vora. El seu
pare era cap d’obra de centrals
elèctriques i després de participar
en la de Cal Gat, s’hi va quedar a
viure. Per això tots els germans
van néixer a la que familiarment
anomenen com a República Independent de Cal Gat, al terme municipal de Sant Joan de les Abadesses. Va viure-hi fins als quinze
anys, quan ja va traslladar-se a
Ripoll. En tot cas mentre va viure
a Cal Gat sempre havia tingut més
tendència a baixar a la vila ripollesa que acabar de pujar fins a
Sant Joan: per jugar-hi a futbol al
CF Ripoll, per anar a estudi a l’escola dels Salesians, per passar-hi
les estones de lleure...
Al CF Ripoll hi va passar pràcticament per totes les categories,
durant els quinze anys que hi va
militar. Va jugar-hi fins arribar al
primer equip. Després va seguir la
seva trajectòria en actiu a l’Abadessenc, al Camprodon, al Sant
Quirze o al Montesquiu entre d’altres, com a mig creatiu o bé davanter, segons l’equip i l’època.
El vincle amb l’entitat ripollesa li
venia també per banda paterna, ja
que el seu progenitor n’havia estat president. Per això no pot estranyar a ningú que ja compleixi la
seva tercera temporada al capdavant de l’entitat en el mateix càrrec.

El seu nom ha estat lligat als esports. En futbol-sala va estar
quinze anys al FS Ripoll, com a entrenador i també com a president.
Dins del mateix esport ha estat seleccionador provincial durant una
temporada, i seleccionador català
durant una altra. Actualment encara és president esportiu de la
Federació Catalana de Futbol Sala.
“El meu germà va obrir l’establiment
El Tronic a la plaça de la Llibertat. Allà
he treballat durant tota la vida, fins que
ara fa quinze anys em vaig fer càrrec del
negoci. Per això és fàcil que em conegui
molta gent.
En tot cas ja havia col·laborat prèviament amb entitats vinculades a la societat ripollesa. Ho vaig fer a la primera
comissió de festes que hi va haver al
municipi. També vaig estar col·laborant
als inicis del PSC i amb Amnistia Catalana, quan jo encara era molt jove.
Esquerra Republicana em va venir a

El Ripoll que vam deixar els dos governs on va coparticipar Esquerra Republicana, ha deixat un poble
endreçat i atractiu, tal i com s’ha constatat amb
l’augment del turisme durant els caps de setmana i
època de vacances.

buscar fa vuit anys per formar part de
la seva llista. Vaig ser regidor d’esports i
comerç durant el darrer mandat de Teresa Jordà com a alcaldessa. Em va recar
no poder completar la feina feta del tot,
amb un nou mandat. En aquella època
vaig tenir la sort de poder inaugurar el
camp de gespa artificial, la residència
per esportistes o el pavelló de l’Avellaneda. No em va agradar en canvi el tarannà de l’oposició en aquell moment.
La seva crítica era contínua i a estones
gratuïta.
Ara que sóc jo qui està a l’oposició, em
sento impotent per no poder fer moltes
coses que crec que es podrien fer. Però
com que hi ha majoria absoluta a l’equip
de govern, tampoc em queden gaires
més opcions.
Em considero molt ripollès. Tant com
independentista. Per lluitar pel poble i
pel país tant me fa el color del partit i
fins i tot si és de dretes o esquerres. Crec
que cal mirar sempre el millor pel municipi.”

Els canvis sobtats que actualment s’estan perpetrant
contra el mateix llegat que es va trobar l’actual equip de
govern. Alguns són tan poc justificats i d’un mal gust tan
manifest, que haurien de fer encendre els llums d’alarma.
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EL NOSTRES REGIDORS

XAVIER CIMA
Qui és?
Xavier Cima i Ruiz va néixer el 23 de desembre de 1977, ho recorda amb molta
simpatia perquè la seva mare sempre li
ha dit que va ser el millor regal d’aquell
Nadal, tot i que van haver de passar-lo a
l’hospital. A casa seva, la política i l’economia sempre estaven presents en els
principals àpats familiars i potser per
això, més endavant, va decidir provar
l’experiència. La seva etapa escolar comença als tres anys a l’escola Vedruna
de Ripoll, on també hi va fer l’EGB, per
marxar després a cursar BUP i COU a l’IES
Abat Oliba. Parla dels dos centres amb
molta estima, i comenta que està molt
agraït a tots aquells mestres i professors que van dedicar una estona del seu
temps a la seva formació. Als 17 anys va
marxar a estudiar Enginyeria Geològica
a Barcelona, i actualment, està cursant
el grau d’Administració i Direcció d’Empreses.
Va ser la universitat la que va despertar-li la seva vocació més social. Allà va
entendre el que és l’associacionisme,
com funciona i els enormes beneficis
que reporta a la societat. A Ripoll, ha estat membre de la comissió de festes des
de l’any 1998 fins al 2003. També va ser
tresorer de l’Associació de Veïns de La
Granja, Vista-Alegre i el Solell. Més endavant, va formar part de la junta que va fer
reviure la Penya Blaugrana de Ripoll. És
soci del club excursionista de Ripoll, del
Cercle Català de Negocis i de l’Associació
Independent de Joves Empresaris del Ripollès. D’ençà d’un viatge a l’Índia, l’any
2010, col·labora amb l’ONG “Sonrisas de
Bombay”. De la seva etapa política, diu
que guarda un bon record de tot i de tothom. Comenta que dia a dia està aprenent com s’estructuren i com funcionen

les administracions públiques, i creu que
aquest aprenentatge li servirà quan arribi el moment de tornar a la seva etapa
en l’empresa privada, on hi ha treballat
durant 11 anys. Creu que la vida política
ha de tenir data d’entrada i de sortida,
i sap que aquest dia arribarà quan vegi
que no manté la il·lusió del primer dia per
la política.
“Recordo com si fos ahir el dia que l’Eudald
Casadesús em va demanar si m’agradaria
anar a la llista de CiU a les eleccions municipals de l’any 1999, feia un any que ens coneixíem personalment i vaig acceptar perquè entre nosaltres sempre hi ha hagut molt
bones sensacions. Amb el temps haig de dir
que l’Eudald s’ha convertit, en part, en la
meva referència política. M’ha acompanyat
des d’aleshores, sempre m’ha aconsellat en
les decisions difícils i hem compartit moltes
estones de converses, d’intercanvi d’impressions, i també alguna discussió. Amb ell vaig
repetir a la llista de l’any 2003. A l’any 2007,
va ser en Jordi Munell qui em va oferir d’anar
a la llista, però aquesta vegada amb opcions

“Sortir pels carrers de Ripoll i poder parlar amb tothom. Saludar,
interessar-me per les seves famílies i feines, i acabar comentant les
notícies del dia. Aquest és un gran actiu dels pobles petits, i semblarà una obvietat, però a Barcelona no passa això, o passa molt
poc, i els que som d’aquí ho trobem a faltar”.

de ser regidor. Us haig de dir que treballar
amb en Jordi és una de les millors decisions
que he pres a la vida. És una persona molt
activa, que sap treballar en equip i treure el
millor de cadascú. No sé si és un bon lloc per
dir-ho, però la sensació que vaig tenir quan
vam començar a treballar plegats va ser com
si m’hagués hipervitaminat el cervell amb les
seves idees innovadores i com portar-les a la
pràctica. Set anys després encara és capaç de
sorprendre’m. Des de la meva entrada com a
regidor d’aquest ajuntament he estat responsable del seguiment dels temes d’urbanisme i
ara en sóc el cap d’àrea. És una matèria que
m’apassiona, modelar la nostra ciutat, preveure’n el seu creixement, gestionar-ne els
usos, també aplicar-ne la disciplina (bé, això
no m’agrada, però s’ha de fer). El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és un document complex, que necessita estar viu i que
cal modificar per adaptar-lo als nous temps.
A Ripoll, vam trobar un pla aprovat durant
l’època de bonança i ara cal anar-lo revisant
per poder desbloquejar les poques iniciatives
econòmiques que van sortint. Per la resta? És
un honor estar al servei dels ripollesos i ripolleses, aquí a l’ajuntament i com no, com a
diputat al Parlament de Catalunya”.

“No m’agrada que les coses no surtin bé. Quan dediques tot l’esforç i molt del teu temps a aconseguir
un objectiu i veus que no ho acabes d’aconseguir,
em frustra moltíssim. Una de les tàctiques que aplico
és la de de dividir els problemes grans en d’altres de
més petits, però no sempre surt bé”.
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Ripolleses i ripollesos,
L’any s’acaba, som a les festes de Nadal
i d’aquí ben pocs dies, encetarem el
2015. I amb ell, trobarem unes noves
eleccions municipals -i potser unes
refrendàries per a un nou Parlament
de Catalunya de transició nacional-.
D’aquí ben pocs mesos el mandat 2011–2015 s’haurà esgotat
i deixarem enrere quatre anys molt difícils a nivell de gestió
municipal.
L’alcalde Jordi Munell i tot el grup municipal de CiU us volem
continuar encoratjant a tots els ripollesos i ripolleses a no
defallir i a seguir lluitant per a un Ripoll millor, com hem fet
des del govern municipal des del primer dia, conscients de les
dificultats, però també coneixedors de les potencialitats que
Ripoll té i que estem aconseguint aprofitar; amb l’embranzida
donada per la Capitalitat Cultural del 2013 o fins a situar la
Portalada de Ripoll en el boca-orella de tot el país, per posar

PER NADAL A RIPOLL:
FAROLES, CASTANYES, CAPELLANS i MERCADONA
No era un malson! ni tan sols un miratge! fa pocs dies, Ripoll
es va despertar amb un pedestal decorat amb verdet enmig
d’una de les places més cèntriques i emblemàtiques de
la vila, la plaça Sant Eudald. Aquell bolet al bell mig d’una
la plaça renovada feia poc més de cinc anys, va cridar
l’atenció de la majoria de vilatans. D’entrada semblava una
performance que pretenia homenatjar una època passada,
aquells anys en els quals els cotxes creaven els caos en la
majoria d’espais de les ciutats. Alguns agosarats, vàrem
creure que aquesta regressió d’un espai i d’un temps
passat no tenia aturador, i que possiblement, una setmana

Clar i obscurs de la gestió de CiU
El temps passa volant, ja tenim aquí el final de 2014. Aquest
any els ripollesos podrem celebrar que la nostra Portalada
segueix amb pas ferm la seva candidatura per ser declarada
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Encara queda un
bon camí per recórrer, però no ens donarem per vençuts
fins que la Portalada tingui el reconeixement internacional
que mereix. Sentim-nos tots orgullosos del patrimoni que
hem heretat i que entre tots hem sabut conservar i posar
en valor!
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uns exemples. Fites aconseguides gràcies al suport, implicació
i participació de moltes persones i entitats de la nostra vila.
Avui l’Ajuntament de Ripoll encara destina gran part del seu
pressupost a liquidar deutes i interessos, però també una
gran part a polítiques socials que milloren el benestar de les
persones. Des de l’àrea de promoció econòmica es treballa per
a generar oportunitats de crear nous llocs de treball i activitats
i situar Ripoll en el mapa econòmic del país. En aquests
darrers anys s’ha reduït el deute sense apujar el impostos,
es paga als proveïdors més d’hora que mai, a menys de 30
dies, i es gestionen els diners públics amb la responsabilitat
de saber, que n’hi ha pocs i que són diners de tothom. Avui,
l’ajuntament respon, i ho fa d’una forma ràpida i decisiva.
Avui, l’equip de govern de CiU ha modificat el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal per convertir-lo en una eina més útil
per al desenvolupament de Ripoll. S’ha aconseguit fer més
activitats per a joves, més concerts, més cultura. S’escolta les
associacions de veïns i els nostres barris estan més endreçats

més tard, a la mateixa plaça, hi apareixeria la castanyera
venent aquell deliciós fruit sec ben torradet i al cap d’un
parell de mesos més, ens hi trobaríem l’antiga església de
Sant Eudald. Els companys de la secció local d’ERC de Ripoll,
potser per una qüestió nostàlgica, la idea de museïtzar
durant un temps un indret amb els elements que abans
l’havien singularitzat, ens va semblar fins i tot magistral.
Que agosarat tot plegat!!! A pocs dies d’acabar l’any, vam
deixar anar la ment i vam voler submergir-nos en l’absurd,
durant uns segons vàrem visualitzar el Gernika de Picasso
pintat amb colors vius i alegres, vàrem veure la Giralda de
Sevilla gestionada per una empresa privada de pointing, al
mig del Centre comercial de las Arenas s’hi havia construït
una reduïda plaça per fer-hi toros les tardes de diumenge
i fins i tot a un cantó del renovat Centre Cultural del Born,
hi vàrem visualitzar la recreació d’aquella bacallaneria, la
de tota la vida, aquella que tants bons records portava als
veïns del barri de la Ribera.
Pel que fa a l’actualitat municipal, aquest any ha estat el del
desllorigament de la urbanització de la zona de la Preparación
Textil. El Grup Municipal Socialista sempre ha estat un ferm
defensor de la necessitat de desencallar aquesta zona, de
vital importància pel futur de la nostra vila. Les obres que
la propietat hi està fent significaran poder triplicar l’espai
de zona verda de l’actual Devesa del Pla i la cessió per a
aprofitament municipal de gairebé 1.000m2 destinats a
equipaments. Els regidors socialistes hem vetllat i seguirem
vetllant perquè la zona d’equipaments respongui a les
necessitats del barri i no a un firal megalòman del que no
acabem de veure, comprendre ni compartir la necessitat.
Treballem perquè la nova zona verda sigui una veritable
zona d’esbarjo pels veïns de Ripoll, perquè es creï un carril
bici que permeti connectar el centre amb la zona esportiva,
per l’eliminació de les barreres arquitectòniques del Pont
de Calatrava i per millorar o denunciar públicament aquells
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i més nets. S’ha potenciat el comerç, es fan més fires, s’ha
posat a disposició nou sòl per a activitats econòmiques.
Avui, ja podem veure com han engegat les obres del sector
del Pla, o La Preparación Textil, una inversió totalment privada
de 3.900.000 €. Possible gràcies a la bona predisposició de
la propietat i a la capacitat d’adaptació de les necessitats
d’aquesta zona amb la visió del nostre grup municipal i el
suport puntual d’altres regidors i regidores. Aquesta zona ha
d’esdevenir un pol complementari al centre de la vila per a
atraure capitalitat comercial, més turisme i llocs de treball.
Aviat hi podrem veure un Mercadona que generarà uns 40 llocs
de treball nous, i d’altres empreses i establiments que s’estan
interessant per instal·lar-s’hi i generar nova economia a la
nostra vila.
També volem aprofitar aquest butlletí per a donar les gràcies
públicament a l’amic i company Marc Grifell, que ha estat
regidor responsable de joventut, festes i turisme, fins el passat
mes de novembre. Marc, has estat un company formidable

i un regidor incansable. Ara ja ets coneixedor de les males
estones que genera una regidoria, del dubte d’haver de
prendre decisions que saps que agradaran més o menys, però
també de la gratitud amb la que es viuen els encerts i de la
sensació impagable que proporciona ésser un servidor públic i
de marxar sabent que ho has fet per ajudar a que la nostra vila
millori. Per les hores dedicades, per les teves idees, per la teva
forma de ser. Gràcies.
També volem donar la benvinguda a la Leonor Munell, que
substitueix en Marc, molts ànims i molta empenta. Ho faràs
molt bé!
I acabem desitjant-vos a tots i totes unes molt bones festes
de Nadal, Any Nou i Reis! Que siguin uns dies per retrobar les
persones que estimem i per recordar aquelles que ja no hi són.
Dies per transmetre a la nostra canalla els valors d’aquestes
dates, i per deixar-nos encomanar la seva il·lusió. L’any 2015
ens espera ple de bons moments, també com a país. BONES
FESTES!

Però calia despertar d’aquells minuts de paranoia, tocar
de peus a terra. Com era que en un disseny arquitectònic
modern i renovat recentment s’hi anaven a col·locar vells
elements? No era aquell un projecte aprovat per unanimitat
de tot un consistori? Què hi faria un pedestal dels anys 40
amb una farola moderna a sobre?

sionals que l’han dissenyat, deixant de banda que pugui
agradar o no.

Només ens vàren passar pel cap tres possibilitats:
1. L’actual equip de govern pretén deixar empremta -encara
que sigui entrant el clau per la cabota- en tot allò que
abans havia fet un anterior Ajuntament.
2. A Ripoll sembla impossible mantenir criteris estètics i
entendre que les coses evolucionen i canvien, aferrantse al passat encara que sigui en forma d’un vell banc de
pedra.

Potser!, només potser! no era cap d’aquestes tres, potser
l’única argumentació que d’aquí pocs dies aguantarà els
fonaments d’aquest pedestal i de la farola, serà l’obsessió
d’una regidora que encara no ha entès que el poble és de
tots. Trist èxit per a ella... serà com pintar uns bigotis al
quadre de la Gioconda perquè el Leonardo da Vinci no ens
agrada!!!
Aquest és l’enginyós equip de govern que ens vehicula cap
al 2015, un govern on el més original que haurà fet és fer
tractes amb un empresari valencià, que financia el PP, per
ajudar a reeixir el teixit comercial de la nostra vila.

3. Un menyspreu accentuat envers qualsevol obra arquitectònica, que requeix sempre respecte cap als profes-

aspectes del planejament que no ens acaben de convèncer.
I un dels que menys ens agrada és el fet que Ripoll s’hagi
desprès de tres parcel·les municipals a la urbanització de
la Torre per poder comprar el terreny de la prolongació
del carrer Núria, que segons els plànols de què disposem
servirà per donar accés rodat a l’aparcament soterrat de
Mercadona. Defensem que els ripollesos no ens hem de
desfer del nostre patrimoni per beneficiar una companyia
privada.
També veiem amb preocupació com s’acosta el moment de
treure a concurs la gestió de la recollida d’escombraries per
als propers deu anys i com, tot i la nostra insistència, no
es fa ni se’ns presenta l’estudi de costos en què es basarà
el nou servei ni es valoren alternatives per augmentar
el percentatge de reciclatge dels veïns de Ripoll. Se’ns
està avisant des de la Generalitat que en els propers anys
augmentarà de forma molt important la taxa que hem de

pagar per portar a l’abocador el contingut del contenidor de
rebuig, així que si no fem una aposta en ferm pel reciclatge,
el rebut de les escombraries que paguem tots pot patir un
fortíssim increment en els propers anys. Ni s’està fent bé
des del Consell Comarcal ni Ripoll, com a capital comarcal
està exercint el lideratge que caldria en un tema tan delicat
i que tants maldecaps (econòmics o no) ens poden causar.
Seguirem insistint!
No volem deixar de desitjar-vos unes molt bones festes
i una feliç entrada a 2015 en companyia d’aquells a qui
estimeu ja siguin amics o família. Aprofitem per recordarvos que estem a la vostra disposició al local del passeig Sant
Joan, a Facebook i a Twitter.
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NADAL 2014
PROGRAMACIÓ
DESEMBRE
Dilluns 22

 “Dotze Nadals” recital de poesia a càrrec del grup Avui
A les 19 h. a la sala Josep M. Anglada de la Biblioteca
Organitza: Grup Avui, Ajuntament de Ripoll i Biblioteca

Dimecres 24

Dissabte 10

 Circuit Folc – Inxa Impro Quartet, Ebriknight
i Randellaires

A les 19 h a la Sala Eudald Graells - Organitza: Circuit Folc

 Cant de la Sibil·la

 Ball de saló

Dijous 25

 Altres activitats a la biblioteca Lambert Mata:
www.bibgirona.cat/biblioteca/ripoll

Abans de la missa del gall al Monestir de Santa Maria de Ripoll

Cada diumenge a les 17.30 h a la Sala Eudald Graells

 Quinto de Nadal

A les 17 h al Pavelló Municipal - Organitza: Club Patí Ripoll

 “Nadal amb veu de dona” Dolors Vilaplana, narradora; Eva Estebas, cant; Cristina

EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS

 Els Pastorets de Ripoll El Naixement del Salvador o la Redempció de
l’Esclau - A les 22 h al Teatre Comtal

 Pista de gel

Amils, cant. Joan Amils, piano. Concert de Nadal - A les 19 h a la Sala Abat Senjust
Organitza: Amics de la música a benefici de la fundació MAP

Divendres 26

 Quinto de Nadal

A les 17 h al Pavelló Municipal - Organitza: Club Patí Ripoll

Del 4 de desembre al 6 de gener, a la pl. de la Lira
Horaris: Feiners de 17 a 21 h, dissabtes i festius d’11 a 14 h i de 17 a 21 h.

 Pessebre Monumental de Toni Colomé

Del 4 de desembre al 6 de gener al carrer del Bisbe Morgades, 11
Horaris: Dv. de 18 a 20 h; Ds. Dg. i festius de 12 a 14 i de 18 a 20 h.

 Els Pastorets de Ripoll. El Naixement del Salvador o la Redempció de
l’Esclau - A les 17.30 h al Teatre Comtal
 Quinto de Nadal - A partir de les 22 h al Pavelló Municipal

 Exposició dels treballs dels alumnes dels cursos artístics

Dissabte 27 i diumenge 28

 Exposició El Superlópez torna al Museu

Organitza: Diables de Ripoll

 Ripijoc - parc infantil i juvenil de Nadal,

De 16 a 20.30 h al Pavelló municipal - Organitza: Ajuntament de Ripoll

Dissabte 27

 Els Pastorets de Ripoll. El Naixement del Salvador o la Redempció de
l’Esclau - A les 17.30 h al Teatre Comtal.

Del 20 de desembre al 6 de gener a la Sala Abat Senjust
Horaris: Dv. de 18 a 20 h; Ds. Dg. i festius de 12 a 14 i de 18 a 20 h.

Al Museu Etnogràfic de Ripoll

 Exposició de pintures de Sergi Moreno Gili

Durant tot el mes a la Sala Josep M. Anglada de la Biblioteca.

Diumenge 28

 Concert de les corals Els Follets i Capella de Santa Maria - A les 17.30 h
al Monestir de Santa Maria de Ripoll

Dimecres 31

 Festa de Cap d’Any amb DJ’s

A partir de la 1 de la matinada, al Pavelló Municipal - Organitza: Col·lectiu Rekiem

GENER 2015
Divendres 2
 Disco Baby

A partir de les 17 h a la Sala Eudald Graells - Organitza: Ajuntament de Ripoll

Dissabte 3

 A partir de les 17.30 h. Cercavila del Patge Reial amb el Grup de
Grallers de Ripoll. A continuació, a la Sala Abat Senjust, recollida de
cartes. Nadales a càrrec de la coral infantil Els Follets
Organitza: Comissió de Reis

 Cavalcada de Reis.

Sortida de la rotonda sud de la ctra. de Barcelona. A les 19 h rebuda a la pl. de l’Ajuntament
i a continuació rebuda de cartes a la Sala Eudald Graells - Organitza: Comissió de Reis

Divendres 9

 Circuït Folc – Concert amb Toti Soler,
Eduard Iniesta i Randellaires

A les 21 h al Teatre Comtal - Organitza: Circuit Folc
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Dilluns 5

