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Ripoll ha estrenat un nou portal
web municipal

El nou portal ofereix una navegació més fàcil i intuïtiva
Des de fa aproximadament un mes ha començat a funcionar el nou web
municipal. A la pàgina -ja activa i amb els mateixos continguts anteriorss’hi han anat arranjant alguns petits problemes deguts a l’adaptació de la
posada en marxa. La intenció és poder fer una passa endavant per millorar
la presència a la xarxa, potenciant seccions com l’agenda, la seu electrònica
i els continguts vinculats al Portal de Transparència. També des del portal
es potenciarà la gestió dels tràmits i la informació oficial, que ja era present
a l’anterior web però que ara s’ha ordenat d’una manera més senzilla. Dir
també que el nou web s’enfoca al turisme i a donar a conèixer el nostre poble
com a pol d’atracció cultural, paisatgística i com a vila de serveis.
Un canvi molt destacable és l’anomenat disseny responsiu que s’hi ha
incorporat, és a dir una tècnica de creació i desenvolupament de llocs web
que adapta els continguts a la mida de la pantalla del dispositiu d’on s’hi
accedeix, facilitant d’aquesta manera la usabilitat i la possibilitat de compartir
continguts
L’objectiu del nou web és oferir una navegació més fàcil a les persones que
el visitin i permetre un accés ràpid i intuïtiu als continguts. D’altra banda un
cop acabat aquest primer pas ens centrarem en una aplicació per a mòbils
i tauletes i en l’aportació de nous idiomes per facilitar l’accés als estrangers
que vulguin entrar al nostre web.

Les llavors de la memòria

És obra de Joaquim Falcó i Meritxell Tembleque
Un dels projectes guanyadors del concurs artístic «Ripoll, bressol de l’art i la
creació» dels artesans del vidre Joaquim Falcó i Meritxell Tembleque, es pot
veure aquests dies a la biblioteca Lambert Mata de Ripoll.
El projecte, que originàriament era una instal·lació artística, ara s’ha
complementat amb una invitació als ciutadans a participar-hi activament
amb l’aportació de records de Ripoll els quals en forma de missatge, omplen
el conjunt de llavors suspeses a l’aire sobre l’espai de lectura de la biblioteca
Lambert Mata, com a metàfora de com les paraules, les idees i les emocions
individuals conformen plegades un caràcter col·lectiu.
Els prop de 250 records que hem rebut parlen de llocs, persones i anècdotes
viscudes a Ripoll. El record més antic és el d’en Bernabé, nascut el 1926, que
recorda l’aiguat del 1940 i els més recents, de nens i nenes nascuts el 2010
que recorden sobretot places i indrets de Ripoll, on han jugat o han après a
anar amb bicicleta.
Tots els records personals amb els noms dels autors formen part d’un
recull on també s’indica la situació de cada escrit original en el conjunt de
la instal·lació. De manera que cada persona que participa sàpiga on està
dipositat el seu record.
No us perdeu aquest projecte, encara podeu deixar el vostre record en el
llibre de visites que trobareu a l’exposició que restarà oberta durant tot el
mes d’agost.
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Salutació de l’alcalde

Començo aquesta salutació del butlletí d’estiu agraint una
vegada més la confiança dipositada pels ciutadans en l’actual
equip de govern. Just ara que ens troben a l’Equador de la
legislatura potser és moment de fer un primer balanç i parlar
de quines són i seran les nostres prioritats de cara al govern de
la vila.
Podem dir que el lema que encapçalava la nostra candidatura
«primer les persones» s’està complint, hem donat la màxima
prioritat als serveis d’atenció a les persones, deixant de banda
les grans inversions municipals.
Calia reduir forçosament l’endeutament derivat de les
legislatures 2003-2011. A finals del 2016 hem aconseguit que
l’endeutament se situés per sota del límit que fixa l’estat del
75%. Hem promogut una auditoria pericial per fer aflorar les
deficiències de construcció als edificis de la biblioteca i del
pavelló de l’Avellaneda, d’aquesta manera poder efectuar les
reclamacions dins el període de garantia constructiva.
Pel que fa a la projecció econòmica de Ripoll, durant aquest
període hem aconseguit que algunes empreses s’implantessin a
Ripoll, i hem estimulat la inversió privada; això ha estat gràcies a
l’aposta feta per completar i recepcionar el polígon de Rocafiguera
superior, o la previsió feta l’any 2000 d’ampliar el sector de La
Barricona o fins i tot la recent iniciativa de la plataforma dels
polígons industrials. Per poder facilitar la implantació d’aquestes
empreses hem hagut d’efectuar algunes modificacions del POUM
per poder posar en marxa alguns sectors i estimular l’arribada als
polígons de la fibra òptica com un servei imprescindible per a la
competitivitat empresarial. Ara estem tramitant la modificació
urbanística del sector de Can Franquesa per a poder continuar
estimulant la inversió industrial i la generació de llocs de treball.
Aquest és un camí prioritari emprès des de la responsabilitat del
govern municipal, per sobre de tot pensant en captar i incentivar
inversions empresarials que comporten «qualitat de vida»
mitjançant la creació de llocs de treball i retenen talent humà
professional.
Al llarg d’aquests dos anys hem apostat per l’esponjament
i millora del barri vell, enderrocant edificis ruïnosos,
peatonalitzant, posant jocs infantils i donant prioritat a la creació
d’habitatge jove. El fet que es millori el barri vell suposa també
que els visitants que acudeixen a Ripoll, es trobin amb un poble
molt més agradable i que mereixi més d’una visita.

Però no hem oblidat que hem de procurar sobretot per als
nostres vilatans, suprimint barreres arquitectòniques, millorant
la mobilitat, renovant o canviant la maquinària dels ascensors de
St. Pere i col·laborant amb les comunitats d’aquell barri perquè
puguin continuar posant ascensors en finques on actualment hi
viuen moltes persones grans.
Cara als nostres nens i nenes hem fet grans millores a les escoles
i equipaments municipals, implantant calderes de biomassa
-que redueixen les emissions de CO2- a la majoria dels edificis,
canviant tancaments, posant jocs adaptats o millorant els
equipaments.
S’han fet millores notables en seguretat i vialitat d’accés a Ripoll:
la rotonda de la C17 ja està en funcionament; però se n’han
de fer encara de noves, com la del sector Mas d’en Bosch, on
malauradament s’hi han produït diversos accidents.
Darrerament des del Consell Comarcal s’ha adjudicat el concurs
per la recollida d’escombraries comarcal a una empresa que
posarà els contenidors d’un nou sistema fabricats a Ripoll,
aquests tindran una millor imatge, seran més accessibles i
de més cabuda, la qual cosa permetrà reduir els punts on es
concentren els contenidors i així s’optimitzarà la neteja i la
recollida.
Estem treballant al nou sector del Pla: volem completar aquest
nou espai de Ripoll amb un aixopluc firal que pugui acollir
esdeveniments de tot tipus en cas de mal temps, a la vegada en
dos dels antics magatzems de la fàbrica on s’ubicaran serveis;
un d’ells podria ser un parc infantil per a la mainada. En aquest
espai del Pla també disposem de nou sòl per a futur habitatge
social i per a persones joves. Tenim en elaboració després del
procés de participació ciutadana el projecte d’adequació al nou
espai verd del Parc de la Devesa i l’accés al pont de Calatrava,
millorant alhora la connexió entre dos barris.
Finalment, i parlant de cultura cal destacar la potenciació de
l’oferta de teatre amb el cicle ÍNTIMS, el manteniment del servei
de Cinema, l’increment de l’oferta de música amb la incorporació
al Festival de Música Antiga del Pirineu en el marc del Festival
de Música de Ripoll, la creació de la nova colla gegantera i les
rèpliques dels gegants i esdevenir ciutat gegantera en els propers
anys, l’increment de les exposicions artístiques contínues al llarg
de tot l’any, el festival Ripoll És Dansa, ..... i moltes altres accions
endegades des de completar el projecte artístic Ripoll bressol de
l’art i creació iniciat el 2013 durant la Capital de la Cultura fins a
aconseguir la declaració de Patrimoni Unesco per a la Portalada.
Aviat s’iniciarà també la millora del teatre Comtal amb nous
camerinos, un espai de magatzem i una nova zona de càrrega i
descàrrega. Destacar que s’ha obert el nou vial de cicloturisme i
passejada de la Ruta del Ter pel camí del Llagonet; des del Mestre
Guich fins a Can Guetes.
La feina és inacabable, però engrescadora i estimulant. Estimo
Ripoll com vosaltres i compto amb tots, amb els vilatans i
vilatanes, amb els regidors i regidores, amb el consistori infantil,
amb els treballadors municipals,... tots plegats podem construir
una vila molt millor per deixar un bon llegat als nostres fills i
filles, néts i nétes.
Moltes gràcies i bon estiu a tothom,
Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll
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Despertant instruments adormits

Un projecte singular de Ripoll

La portalada romànica de Ripoll és un exemple únic de
l’art romànic. La seva excepcionalitat fa que des de l’any
2015 es trobi inscrita a la Llista indicativa del Patrimoni
mundial de la UNESCO, un tràmit imprescindible per
tal que la portalada pugui ser declarada bé Patrimoni
Mundial.
Al voltant de les accions que s’han emprès per donar
coneixement i visibilitat al monument n’hi ha un que
destaca per la seva originalitat. Es tracta d’un projecte
que ha recuperat els intruments musicals que apareixen
en aquests monument romànic, l’anomenada Bíblia en
Pedra.
Un cop reproduïts aquests instruments s’ha tirat
endavant la producció d’un concert que inclou una
mostra de les obres musicals més significatives
copiades i creades a l’Scriptorium ripollès, que va ser en
el seu moment un centre cultural important en l’Europa
medieval.
Aquest és un projecte amb vocació internacional que ha
sorgit en paral·lel a la candidatura UNESCO i que ha dut
a terme el musicòleg Antoni Madueño, que és l’autor
de l’estudi i desenvolupament del projecte, així com de
l’elaboració del concert.

Despertant Instruments Adormits va néixer amb l’ajut
i aval de l’Ajuntament de Ripoll i ha comptat amb la
col·laboració de les corals Santa Maria de Ripoll i Els
Follets de Ripoll.
Aquesta obra ja s’ha intepretat en diversos indrets, però
una fita important va tenir lloc el dia 30 d’abril quan el
concert es va fer al Museu Nacional d’Art de Catalunya,
amb la participació de les Corals de Ripoll –que dirigeix
Teresina Maideu-, i un grup de músics, tots ells dirigits
per Antoni Madueño. A l’acte hi van assistir diverses
autoritats, entre elles el propi alcalde de Ripoll, Jordi
Munell; el Conseller de Cultura, Santi Vila; el Director
General de Cultura Popular, Lluís Puig i diversos regidors
de l’Ajuntament de Ripoll.
A partir d’aquí la idea és intentar portar aquest projecte
tan lluny com sigui possible, no només per donar a
conèixer Ripoll i la seva portalada, sinó per contribuir
a materialitzar una imatge vivent de mitjans del segle
XII. Invocar aquestes imatges «despertant instruments
adormits», no és només un acte arqueològic, didàctic
o erudit, sinó que vol establir una connexió directa amb
els homes i les dones que van viure al mateix territori
temps enrere, és oferir una fotografia del passat cap a
les generacions futures.

Modificació puntual del POUM

Pla d'ordenació urbanística municipal

Aquest mes de juny el plenari ha aprovat una modificació
puntual del POUM (Pla d’ordenació urbanística
municipal) Fins ara, als polígons industrials només s’hi
permetia l’ús de comerç a l’engròs, i amb la modificació
es podrà ampliar l’ús comercial al detall vinculat a
l’activitat principal a les zones industrials. El comerç al

detall només s’admet per a productes i béns vinculats
amb l’activitat principal autoritzada i aquest espai no
podrà ultrapassar els 300m2 de superfície de venda.
L’activitat comercial només es pot dur a terme mentre
es mantingui l’activitat industrial.

l’informatiu • Estiu 2017

5

El centre de formació d’adults del Ripollès

La matrícula s’obre durant la primera setmana de setembre
El CFA Ripollès ofereix formació per a persones adultes des dels anys
vuitanta. Actualment el centre es troba al carrer Vinyes, 1, de Ripoll, just
a sobre de l’Escola Comarcal de Música, a l’edifici del costat de l’Escola
Salesiana.
L’oferta formativa del proper curs 2017-2018 és la següent:
- Graduat en educació secundària: titulació que equival a l’ESO. Es fa
en dos cursos, els quals es poden fer de forma presencial al centre
o bé a distància a través de l’IOC.
- Informàtica: COMPETIC inicial i certificats oficials COMPETIC 1 i 2. A
més, som centre autoritzat d’exàmens lliures ACTIC.
- Llengua anglesa: certificats A1, A2.1 i A2.2.
- Llengua catalana: certificats A1, A2 i B1.
- Ensenyaments bàsics: alfabetització.
Requisits d’accés: Cal tenir més de 18 anys o complir-los l’any natural de
matriculació, tot i que de forma excepcional es poden autoritzar persones
de més de 16 anys.
Matriculació: de l’1 al 8 de setembre.
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web http://agora.xtec.cat/
afa-ripolles, trucar al telèfon 972 715 628 o escriure’ns un correu electrònic
a afa.ripoll@gmail.com.

Fira d’entitats

Se’n va fer la primera edició amb una quarantena d’entitats
El dissabte 3 de juny de 2017, el recinte del Pla va acollir la
primera Fira d’Entitats celebrada a Ripoll. Des de l’ajuntament
es valora molt positivament aquesta mostra que ha permès
que les entitats hagin difós les seves activitats i que tota la
ciutadania hagi pogut conèixer les opcions associatives que
existeixen a la vila.
El nombrós públic que va passar pel recinte al llarg del dia
va anar descobrint el teixit cultural i associatiu del municipi i
alhora va gaudir d’una jornada lúdica i festiva.
Aquest projecte potencia alhora les relacions i la comunicació
entre entitats tot creant un espai comú de diàleg i participació.
Al llarg del dia va tenir lloc un ampli i variat programa en el
qual al voltant de 40 entitats van mostrar les seves activitats.

Nou recurs turístic

Un trenet turístic per a l'agost ripollès
Des del dia 30 de juliol i fins al 23 d’agost Ripoll disposarà
d’un trenet turístic que recorrerà els principals indrets de
Ripoll. La ruta s’iniciarà i acabarà a la plaça del Monestir,
passant per: carretera de Ribes, carrer Prat, plaça Gran,
pont de Macià Bonaplata, passeig del Ferro, entorn del riu
Ter, carretera de Barcelona, Devesa del Pla, pont del Raval,
centre de la vila i el pont d’Olot.

El tren realitzarà 3 trajectes durant el matí i 4 durant la
tarda, un cada hora. Els preus seran de 3 € per als adults i
2 € per als nens d’entre 5 i 12 anys. Els nens menors de 5
anys no hauran de pagar.
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Millores al Teatre Comtal

L'equipament tindrà un nou accés

Al llarg dels anys en aquest equipament, que ja té més
d’un segle, s’hi han anat fent reformes, millores i actualitzacions per adaptar-lo a la normativa vigent i al
mateix temps per dotar-lo de tot allò que es necessita
avui dia en un cinema o teatre modern.
Actualment s’està portant a terme un projecte de reforma de l’accés, camerinos i serveis al teatre. Bàsicament consisteix en una ampliació -que es podrà fer
perquè s’ha arrendat un nou espai-, i que permetrà
tenir un nou accés per la carretera de Ribes. En aquest
espai s’hi construiran els nous camerinos, serveis per
als actors i una petita sala d’assaig. L’obra tindrà una
subvenció del Pla d’Obres i Serveis. El pressupost que
s’hi destinarà és de 235.000 € i l’obra s’adjudicarà
abans de final d’any.

Urbanització camí del Llagonet

Un nou accés a la Ruta del Ferro

Amb l’objectiu de finalitzar l’accés de les vies verdes provinents de Sant Joan i Campdevànol, s’ha previst
enllaçar aquesta via amb la trama urbana i en especial amb la urbanització del centre històric a través dels
ponts, perllongant la via verda fins a la part sud del municipi, preveient la continuïtat envers altres municipis.
La primera fase de l’actuació preveu solucionar el darrer tram de la «ruta del ferro», que es correspon
amb la futura via verda que segueix el camí ral
entre Ripoll i Campdevànol.
Amb aquesta intervenció també està previst
millorar i garantir l’accés de vianants i
bicicletes dins del nucli urbà amb l’anella entre
els ponts d’Olot i Macià Bonaplata. El passeig
del Mestre Guich esdevé la connexió entre el
pont d’Olot i el de Macià Bonaplata i alhora
l’eix pel qual l’arribada de la via verda penetra
a la ciutat, la creua al llarg de la riba esquerra
del Ter i continua fins al barri de Castelladrall.
En la primera fase des de l’aparcament de
Can Guetes es preveu la baixada a una feixa
propera al riu, aprofitant un antic camí que
discorre a peu dels murs que sostenen la
ronda Mas d’en Bosch i que enllaçarà amb el
carrer de Llagonet que mena al pont d’Olot.
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Zona Agility

Un nou espai per als gossos
Des de finals del mes d’abril Ripoll disposa d’una zona
Agility, ubicada al c. Josep M. Pericas, al costat dels
horts, sempre acompanyats dels seus amos.
El circuit d’Agility compta amb un espai de més de 1300
metres quadrats i disposa d’elements homologats per a
l’entrenament de gossos que pemetria la celebració de
competicions esportives en aquesta modalitat. Entre
ells, túnel, passarel·la, balancí, salt d’altura, eslàlom o
taula. A més, l’espai també compta amb un abeurador,

un dispensador de bosses de recollida de femtes,
papereres i bancs per als propietaris. La intenció de
l’equip de govern és que també s’hi pugui posar llum.
Davant la bona acollida de l’espai no es descarta poder
fer una altra zona tancada en algun altre punt de la vila.

Semàfors per a
persones invidents

Funcionen amb comandament a distància
Ripoll ja disposa de 2 semàfors per a persones amb deficiència visual i
invidents. Un d’ells al c. Bisbe Morgades i l’altre a l’encreuament del c. de
l’Estació cruïlla amb la ctra. d’Olot.
Aquests semàfors funcionen amb un comandament a distància que les
persones invidents accionen quan volen creuar el carrer, i que els interessats
podran sol·licitar a l’Ajuntament, que ho posarà en funcionament a través
de la Fundació ONCE.
El cost d’aquests aparells és elevat, per aquest motiu es comença amb sols
2 emplaçaments, però no es descarta poder-los ampliar en un futur.

Rutes escolars

Se'n va celebrar la 5a trobada
A principis de juny es va celebrar la 5a trobada de les
rutes escolars, projecte promogut des de l’ajuntament i
en el qual hi participen les cinc escoles de Ripoll.
Més de 300 infants, vestits amb les samarretes del color
identificatiu del seu centre, van omplir el teatre Comtal
per rebre de l’alcalde i la regidora de Convivència i Participació les xapes que certifiquen que l’alumne ha fet ús
de la ruta que li pertoca. També es van lliurar adhesius
per a aquells infants que per diferents motius no fan la
ruta però que coneixen l’Arri. A continuació van poder
gaudir d’un espectacle educatiu que té com a objectiu
divertir i explicar a través de la màgia i el dibuix la història de la humanitat i la cura del medi ambient, a càrrec
de David el Mag.

Les Rutes escolars també disposen d’una novetat, des
del mes de juny, els semàfors propers a les escoles
tenen la mascota Arri que senyalitza el permís de pas
segons l’obertura de
les seves ales.
Aquests
itineraris
permeten que els
infants vagin a
l’escola sols amb la
tranquil·litat de les
famílies de saber
que el camí està
senyalitzat i que
l’entorn, com són
veïns i comerciants,
poden oferir, si
cal, el seu ajut als
infants.
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Ripoll Flor i Color

Una campanya amb més de 1600 flors
Un any més la Unió de Botiguers i l’Ajuntament de Ripoll
han portat a terme una campanya per tal de fomentar que
Ripoll llueixi uns balcons, finestres i jardins ben florits. A partir
d’aquest any la campanya rep el nom de «Ripoll, Flor i Color»
reflectint la idea que les flors tinguin un paper especial a la
vila.
S’han comprat més de 1.600 flors amb els vals de descompte
de la campanya, vals que es podien trobar a qualsevol dels
establiments comercials i/o de serveis de Ripoll.
En el transcurs de la campanya s’han portat a terme diferents
accions: un taller vivencial adreçat als nens de primària per
aprendre a cuidar les flors, un taller de papiroflèxia, els joves
de la UEC han pintat caixes de fusta reciclades del mercat i
les han repartit pels comerços de la vila a fi que els botiguers
fessin muntatges al carrer.
Una novetat que ha comptat amb gran suport per part de la
ciutadania, ha estat el mural que s’ha pintat a les escales del
passeig del Pla, que reprodueix un paisatge florit típic de les
nostres contrades. El mural ha estat pintat per les artistes
locals Maite Amàrita i Daniela Peñalva. No es descarta fer
alguna acció similar en altres espais públics de la vila.

Consistori Infantil

Vol potenciar l'ús de la bicicleta i el patinet per anar a
escola
El Consistori Infantil de Ripoll va celebrar el mes juny l’últim ple i va fer un bon balanç
del seu pas per l’Ajuntament, tot i que esperen que alguna proposta aprovada es vegi
realitzada durant el curs vinent, com la de potenciar l’ús de la bicicleta i el patinet
per anar a escola. Durant l’any escolar han participat i organitzat diferents actes
com la Cagada de Tió, el carnestoltes, la Fira de les 40 Hores, la Festa Major, l’acte
de benvinguda del Nadons 2016, el comiat dels alumnes de 6è curs o la Festa Holy.
Cal destacar que l’ajuntament es compromet a tenir en compte totes les propostes
aprovades que tinguin relació amb arranjaments públics.

Capvespres a Ripoll

Nova oferta turística per a aquest estiu
Els dies 7, 14 i 28 de juliol i el 4 d’agost està previst
que es dugui a terme «Capvespres literaris al Monestir de Ripoll».
Es tracta d’una visita al Monestir de Santa Maria de
Ripoll però amb els ulls de Verdaguer, el poeta més
gran de la Renaixença el qual en data 21 de març de
1886 va ser coronat pel bisbe Morgades “en nom
de Catalunya” al Monestir de Santa Maria de Ripoll.

Durant aquests capvespres literaris escoltarem
què van dir els primers viatgers del S. XIX, es llegiran els versos escrits per l’Abat Oliba i els goigs
dedicats a Sant Eudald.
A l’acabar hi haurà un tastet dels productes de la
nostra terra.
La durada prevista és d’1 h i mitja i cal fer reserva
prèvia a través del Tel: 972.70.42.03 o bé a: informacio@monestirderipoll.cat
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Protecció Civil

El dia del voluntariat 2017 es va celebrar a Ripoll
El passat mes de març Ripoll va acollir l’acte institucional
del Dia del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya 2017,
organitzat per la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat (DGPC) i l’Ajuntament de Ripoll. Més de 250
persones, la majoria de les quals membres de les diferents
associacions de voluntaris de Protecció Civil de desenes de
municipis de Catalunya, es van concentrar a l’església de Sant
Pere de Ripoll. L’acte va ser presidit pel director general de
Protecció Civil de la Generalitat, Joan Delort, i per l’alcalde de
Ripoll, Jordi Munell.
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de Ripoll va
tenir un paper destacat durant la jornada, ja que va rebre una
menció honorífica per complir 10 anys d’inscripció al registre
especial de Protecció Civil del Departament d’Interior, i una
en reconeixement a la seva participació en l’organització de
l’acte del Dia del Voluntariat de Protecció Civil 2017.

Posteriorment es va realitzar la foto de família i tot seguit es
va celebrar un dinar de germanor que va concloure la jornada.

Festa de Benvinguda Nadons 2016

Plantada de rosers al passeig del Pla

Ripoll celebra per primera vegada un acte per donar la benvinguda
als infants nascuts a Ripoll l’any 2016. Una setantena de famílies
van prendre part en la plantada de rosers a una torratxa del
passeig del Pla. La plantada vol simbolitzar l’arrelament dels
ripollesos i ripolleses a la vila. Una placa recordarà tots els infants
nascuts aquell any per tal que els rosers creixin al mateix temps
que els infants. L’acte va comptar amb animació infantil i amb la
col·laboració del Consistori Infantil.

Primera Jornada Sènior

Fomenta els hàbits saludables per a més grans de 55 anys
El dia 9 de juny, més d’un centenar de persones majors de 55 anys van gaudir d’un dia ple d’activitats pensat per fomentar la participació i els hàbits
saludables promogut per l’Ajuntament, els casals cívics de Ripoll, el Club de
la Gent Gran i la Fundació Palau, amb la col·laboració de la Creu Roja i Protecció civil i l’Àrea Bàsica de Salut de Ripoll.
Les activitats es van iniciar a les 9.30 del matí a la plaça de l’Ajuntament,
amb un esmorzar saludable i la realització d’unes proves de salut. Durant
el matí els inscrits van poder gaudir de txi-kung, una activitat i visita al
Museu Etnogràfic i una remullada saludable a la piscina de Ripoll. A les
3.30 de la tarda es va reprendre l’activitat amb una conferència sobre
el Testament Vital, un taller de pintura creativa amb esprais en un espai
urbà, un taller de riureteràpia al casal de joves el Galliner i ball en línia amb
un monitor que marcava el ritme i la coreografia. La jornada va concloure
passades les vuit del vespre amb el ball ofert per Pep Collado i un berenar
popular.

10

Centre de Formació Ocupacional
Aquest any el Centre de Formació Ocupacional de l’Ajuntament té un projecte de Casa
d’Oficis, dins el Projecte de Treball als barris, amb dues especialitats: Manteniment
i adequació d’equipaments i espais públics i Animació sociocultural i esportiva. Es
va iniciar el 30 de desembre de 2016 i finalitzarà el 29 de desembre de 2017. Durant
aquest any 16 joves amb edats compreses entre els 16 i els 24 anys s’estan formant
per aprendre l’ofici.
Els primers 6 mesos han estat becats per la Generalitat i el 30 de juny són contractats
per l’Ajuntament durant 6 mesos amb un contracte de formació. Per a la majoria
d’ells és la seva primera experiència laboral, on posaran en pràctica els coneixements
adquirits col·laborant en tasques lúdiques a infants i obres per a millorar la nostra
vila.

Animació sociocultural i esportiva
Aquests joves han rebut la formació per a l’obtenció de la titulació de monitor
de lleure infantil i juvenil i ara durant el mes de juliol realitzaran les pràctiques al
casal d’estiu de l’Ajuntament i al de l’escola d’educació especial Ramon Surinyach.
També se’ls ha impartit classes específiques necessàries per treballar a les escoles i
menjadors escolars.
Com a monitors esportius han marcat les rutes de Sant Antoni, Sant Bartomeu,
Sant Roc, la Rosa dels vents i Molins amb tracks, que serveixen per seguir una camí
utilitzant l’aplicació de wikiloc en el mòbil.
Seguint amb el projecte de promoció del turisme de natura també han posat
geocachings, un joc a l’aire lliure de cerca de tresors per tot el món amb l’ajuda
de dispositius GPS. Els participants han d’anar a unes coordenades específiques per
trobar el geoamagatall on hi ha el contenidor amagat per altres jugadors. Els alumnes
de la Casa d’Oficis els han ocultat per les quatre ermites de Ripoll. També van crear
un multicache per dintre del poble que va servir per als alumnes de 3r d’ESO de l’IES
Abat Oliba en el seu crèdit de síntesi.
Han muntat conjuntament amb el consistori infantil una festa Holi per a recaptar
diners per a l’hospital de nens malalts de càncer de Sant Joan de Deú dins la
campanya “#para los valientes”.

Manteniment i adequació
d’equipaments i espais públics
Els joves d’aquesta especialitat han rebut la formació de riscos laborals, paleteria,
soldadures, electricitat i pintura. Per posar en pràctica aquests coneixements han
realitzat diversos treballs, que els permetran posteriorment realitzar les obres que
faran quan estiguin contractats i que consten en el projecte atorgat.
Els alumnes d’aquesta especialitat combinen la teoria amb feines pràctiques en un
entorn real que els proporciona experiència per a posteriors insercions laborals.
Aquests treballs han estat:
En paleteria, col·locació de panot al pati del nostre centre i rehabilitació del pou de
la muralla.
En soldadura, fabricacions i instal·lacions de baranes de ferro per a l’aparcament del
cementiri i per l’entorn de la muralla, fabricació i instal·lació d’una porta i reixa per
al pou de la muralla, penjadors per al Museu Etnogràfic i els propis alumnes s’han
fabricat diferents models de cotxes a partir de retalls de ferro.
En electricitat, confecció de circuits elèctrics i jocs relacionats amb l’electricitat.
En pintura, una pissarra per al pati de l’escola Ramon Surinyach, un despatx de l’escola
Tomàs Raguer, barana al barri de Sant Pere, repàs de pintura a la zona d’entrenament
del CTER, un mural al pati del nostre centre, diferents baranes construïdes i els
alumnes també han fet estucats i quadres utilitzant diferents tècniques.
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Col·laboracions d’estiu

Primera òpera del Liceu a la Fresca

L’Ajuntament de Ripoll, conjuntament amb el Gran Teatre del Liceu, programa
per primer any, “Liceu a la fresca” amb l’objectiu de fer arribar l’òpera a tots els
ciutadans, de forma gratuïta.
Aprofitant les activitats dels Tocs d’estiu, aquest any s’ha programat
pel dia 21 de juliol al vespre, a la plaça Sant Eudald, la projecció en pantalla gran de l’òpera Il trovatore de
Giuseppe Verdi que el Gran Teatre del
Liceu estrena aquest mes de juliol.
Culminen els Tocs d’estiu els espectacles
programats en el marc del Ripollesdansa, que als matins programa els tallers.
workshops amb Cristiane Boullosa i Guillermo Weickert i a les tardes de l’última
setmana de juliol, cada dia del 24 al 29, el
festival omple les places de Ripoll de moviment, amb la participació d’artistes professionals i la integració de col·lectius locals com
la Fundació MAP, l’escola municipal de dansa de
Ripoll i el gimnàs Mou-T tot plegat amb la coordinació de la ripollesa Ester Forment i la col·laboració de la monitora de ballet, Judit Pratdesaba.

El manteniment i millora de les escoles

62.000 euros per les cuines de les escoles Ramon Suriñach i Tomàs Raguer
Mantenir els edificis de propietat municipal en bon estat i millorar si cal els
seus equipaments és una feina que cal
anar fent dia a dia. En el cas dels centres escolars s’aprofiten les vacances
d’estiu per fer aquestes actuacions.
En aquest cas, a més del manteniment
habitual de pintura, llauneria o electricitat cal destacar:
La remodelació total de la cuina que
dóna servei a les escoles Ramon Surinyach i Tomàs Raguer amb una inversió
superior als 62.000 €, que es finança
amb aportacions de l’AMPA del Centre
i del propi Ajuntament. La millora consisteix en la reforma total de les instal·
lacions d’electricitat i llauneria i el subministrament del nou equipament que
inclou zona de rentat, rentaplats, forn,
cuina, fregidora, marmita, campana
extractora, frigorífic (2) i taula calenta
entre altre material.

L’actuació s’ha iniciat a finals de juny i
es preveu tenir-ho llest abans d’iniciar
el nou curs escolar
A l’Escola Joan Maragall es continua
amb la substitució de la fusteria exterior d’alguns dels tancaments; des de
fa anys es va treballant mica en mica
per substituir l’antiga fusteria exterior
de fusta i vidre senzill per una d’alumini i vidre doble. Enguany es preveu fer
el canvi de 9 unitats amb finançament
municipal.

Des del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat a través del programa
RAM (Reforma, ampliació i millores als
centres escolars), s’actua al CEE Ramon Surinyach amb diverses millores i
una inversió de poc més de 32.000 €
que, entre altres reformes inclou la
renovació de les dutxes del gimnàs, la
millora dels espais del menjador del
professorat i el canvi de diversos punts
de la calefacció.
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’EMIGRANT: ALBERT CAPDEVILA
Un pilot d’alta volada

“Sempre havia viscut a Ripoll. El meu
barri era Caselles on encara viuen
els meus pares. Després d’acabar els
estudis d’ESO a l’Institut Abat Oliba,
vaig marxar a fer el batxillerat a la Salle de Manlleu. Des de petit m’havia
interessat l’aviació i tenia una fixació
en ser pilot, però per circumstàncies
de la vida vaig iniciar uns altres estudis. A la Universitat Ramon Llull de
Barcelona vaig cursar Administració
i Direcció d’Empreses durant quatre
anys. Després d’un postgrau a Baltimore (Estats Units) d’especialització
en comerç internacional, vaig començar a treballar a OTG, l’empresa
del meu pare. Al cap d’un temps vaig
entrar a treballar al món de l’exportació a Embotits Artesans Monts de

Sant Joan de les Abadesses, on vaig
poder aplicar els coneixements adquirits a Baltimore. Van ser cinc anys
de creixement personal i laboral,
però la feina de pilot em seguia rondant pel cap.
En el seu moment no l’havia valorat
com una opció real, perquè feia
falta comptar amb bons
«padrins» per treballar
a la majoria de companyies aèries. Però avui
dia, a causa del gran
creixement del tràfic
aeri i de les aerolínies
en general, amb el consegüent increment en la
demanda de pilots, les aerolínies no segueixen tant aquesta pre-

“Marràqueix és una ciutat preciosa.
És un lloc diferent i exòtic que tenim
relativament a prop de casa. Tot i
que no m’hi quedaria a viure tota la
vida aquí, crec que m’hi he adaptat
força bé. Cinc vegades al dia resen,
i s’hi senten càntics religiosos. Aquí,
en comptes de tocar les campanes

de les esglésies, hi ha imams que
es posen a resar amb un altaveu
des de la Mesquita i se sent per
tota la ciutat. El centre de la ciutat
és el típic que tenim al cap dels
reportatges o les pel·lícules, amb tot
tipus de gent que t’intenta vendre de
tot, encantadors de serps, venedors

missa, sinó que advoquen més per la
meritocràcia que no pas per les influències. Actualment, tenir un parent
treballant a certes aerolínies ja no és
un requisit indispensable i, en molts
casos, aquest fet és totalment irrellevant perquè et contractin. Per això
vaig pensar que havia arribat el moment de fer un pas endavant. El 2011
vaig començar a estudiar a Girona per
a pilot. La mateixa escola on anava
em va fitxar per donar classes quan
al cap de tres anys vaig tenir enllestits els estudis. Hi feia de professor
i d’instructor de vol. Mentrestant
també havia fet un curs a Lituània
per aprendre a pilotar avions grans
de passatgers. Aleshores vaig intentar d’entrar en alguna aerolínia. Vaig
enviar el currículum a Ryanair, que
em van contractar per començar a
pilotar ja el 2015, prèviament vaig fer
un altre curs amb ells per aprendre
a pilotar el seu avió, en aquest cas a
Porto. El primer any després del curs
el vaig passar a Atenes i aquest segon
estic vivint a Marràqueix, on hi tinc la
base d’operacions. Aviat podré escollir quin destí vull, perquè a la base
de Marràqueix només m’hi puc
quedar un any, tot i que a
hores d’ara encara m’estic plantejant on el triaré.
En qualsevol cas, algun
dia m’agradaria molt
portar algun ripollès en
algun dels meus vols.
Actualment tinc 33 anys”.

En breu
escollirà el seu
nou destí

de relíquies, i comerciants que per
vendre, et poden arribar a parlar en
català o cantar ‘la lluna la pruna’
quan saben que som de Barcelona.
Però a l’entorn la ciutat ja és més
occidental i ha canviat molt durant
els últims anys”.
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’IMMIGRANT: VÍCTOR GOMES DA COSTA
De l’Àfrica atlàntica al Pirineu
“L’excolònia portuguesa de Guinea
Bissau em va veure néixer fa quaranta-cinc anys. Fins als dinou anys,
quan vaig marxar-ne per anar a estudiar batxillerat a Portugal aprofitant
que hi viu un dels meus germans, que
no me n’havia mogut. No vaig poder
començar estudis universitaris perquè no ens ho podíem permetre, i
vaig començar a treballar al ram de
la construcció. La mateixa empresa
que m’havia contractat em va oferir
d’anar a Barcelona, per treballar a La
Maquinista creant infraestructures
metàl·liques. Aleshores tenia vint-iquatre anys. Quan en vaig fer trenta-dos ja vivia a Ripoll amb la meva
dona, a qui havia conegut el 1999. Alguns caps de setmana ja hi havia pujat, per conèixer la seva família. Considero que és un poble molt tranquil i
que a més té una història interessant.
Una de les grans diferències amb el
meu país és el clima. Aquí fa una mica
més de fred però m’hi vaig adaptar bé.
Per a mi també és més fàcil trobar feina
aquí que no pas en una gran ciutat, i a
més tenim l’avantatge que per anar a
comprar és molt més ràpid i pràctic.
Em considero una persona oberta
amb els altres. Actualment visc al
barri vell, però quan ho feia al grup
Santa Maria vaig col·laborar amb
l’Associació de Veïns organitzant la
festa del barri. També vaig prendre
part en alguna Festa de la Diversitat.
Mai m’he sentit menyspreat ni he
tingut cap problema pel color de la
meva pell. De vegades alguns amics
en fan broma i jo els hi torno sense
problemes. Amb mi no és necessari
ser políticament correcte, perquè
d’aquest aspecte no n’he fet tabú.
Intento tornar al meu país cada tres
“Mai havia vist nevar fins fa un any
per Nadal. Era a casa la sogra, i quan
anava a sortir al carrer ho vaig veure

o quatre anys. No tinc previst viurehi de nou, però m’agrada anar-hi de
vacances amb la dona i el meu fill i
que ells puguin conèixer-ho. Per tant
crec que la meva vida nòmada s’ha
acabat a Ripoll. He après el català
en classes als Salesians i al Consell
Comarcal. Per a mi ha resultat fàcil
perquè s’assembla al portuguès.
A Barcelona m’hauria costat molt
més, perquè allà es parla més en
castellà”.

Crec que la gent hauria de somriure
més i el món seria molt millor del que
tenim ara mateix.

Els ripollesos tenen un tarannà
positiu, crec que també he tingut
sort a l’hora de venir a raure a aquest
poble. De vegades sents a parlar de les
característiques d’altres poblacions
de comarques veïnes, i em sembla que
per la meva manera de ser m’adapto
molt millor a Ripoll del que
hauria pogut fer-ho en
meva vida altres municipis.”

Tant a Ripoll com a la feina a
La
l’Hospital de Campdevànol
m’he adaptat molt bé.
nòmada
Tinc bona relació amb les
s'acaba
persones, i intento que no
em falti mai un somriure
a Ripoll
per a tothom. Anar pel món
amb la bonhomia per davant
acaba resultant una de les millors
inversions que podem fer a la vida.

tot blanc. Tenia ganes de sortir per
anar a fer una tassa, però en veure la
nevada i el fred que feia, vaig preferir

quedar-me a casa. A la una de la nit,
una capa de neu ho cobria tot”.
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REGIDORIA DE BARRIS,
NETEJA VIÀRIA I MEDI AMBIENT
Durant els darrers mesos hem tingut l’oportunitat de seguir treballant per al nostre poble, agafar més
experiència i aprendre molt.

bre tornarem a començar per Engordans i Ciutat Jardí, Caselles i Pigrau, Agafallops i Cal Déu.

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

I també es van tapant forats amb
quitrà, s’han arranjat embornals,
murets, etc.

S’ha remodelat el Parc de l’Estació
(inaugurat el 1968) refent les vores de les zones verdes, canviant
els fanals i llums per leds amb un
considerable estalvi anual; un dels
fanals s’ha fet amb tecnologia led
RGB que canvia de color si et baixes l’app. També hi ha un faristol
informatiu. A la part central s’ha
posat reg i plantat flors, s’han reparat els murs, un artista hi ha pintat
un mural, s’han canviat els bancs i
les papereres, s’ha aplanat el terra i s’ha omplert de pedra petita. I
s’han posat nous jocs infantils amb
un sorral inclusiu. I s’han suprimit
barreres.

Hem acabat la primera roda dels
barris, per tant, a partir del setem-

S’han efectuat grans millores a les
escoles de la vila, amb nous jocs

Jocs inclusius i millores patis escoles
Tomàs Raguer i Ramon Surinyach

Millores jocs i pati escola J. Maragall

Sorral inclusiu i pintat bancs
escola J. Maragall

Hort-jardí i recollida d’aigües
Casal dels Avis

Llums i reixes de protecció
carrer Balandrau

Arranjamenty vorera carrer C. Ducloux

La brigada ha treballat al barri de
la ctra. de Barcelona, de Sant Pere,
Castelladrall i Santa Maria, arranjat i canviat panots trencats de les
voreres, carrers i places del centre.
S’han posat bancs nous, se n’han
recuperat d’altres i s’han posat cistelles noves de bàsquet. S’han fet
nou supressions de barreres i posat algunes baranes. S’han canviat
llums a la ctra. de Sant Joan i posat
més llum al camí de Castelladrall i al
carrer Balandrau.

adaptats i arranjaments generals.
S’han pintat baranes, reixes, planxes i s’ha fet senyalització horitzontal.
Es continua fent el manteniment de
les fonts. Pel que fa als camins ampliem el de la riera de les Llosses.
I la brigada de neteja treballa per
tal que Ripoll, “bressol de Catalunya” estigui net i polit. Agraïm les
aportacions de les Associacions de
Veïns i particulars que contribueixen a millorar la nostra vila per tal
que tots en puguem gaudir.
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Arranjament vorera ctra. de Ribes

Supressió barreres i pintat pas av. Comte Guifré

Supressió barreres pista parc infantil Av. Ripollès

Supressió barreres i pintat pas c. C. Ducloux

Supressió barreres, faristol informatiu i papereres parc Estació

Eixamplament porta, mur i barana escola J. Maragall

Pintat planxes i aplanament terra pista Sant Pere

Substitució panots carrer Mn. Cinto Verdaguer
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Reparació escales i pintat barana
Vista Alegre

Noves cistelles pista Castelladrall

Marquesina c. Progrés

Barana a la pujada del cementiri

Supressió barreres barri de Santa Maria

Reposició panots plaça Europa

Arranjament vorera av. Comte Guifré

Aplanament dels camins, recollida d’aigües i llum a Castelladrall
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Nou muret i pintura del reixat de separació a la pista Sant Pere

Llum led amb tecnologia RGB Parc Estació

Parc de l’Estació

Formigonat entrada aparcament
carrer Sant Roc

Rucòdrom infantil i rètol informatiu
al Parc de l’Estació
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AL SERVEI DEL POBLE

NÚRIA GAYOLÀ I PUJOL
Qui és?

Una ripollesa de tota la vida
com la Núria Gayolà va anar a
les diverses escoles que té el
municipi. Quan ella estudiava
a les Vedrunes encara era una
escola femenina. Va fer-hi l’EGB
i el BUP, i finalment va acabar
el COU a l’Institut Abat Oliba.
Més tard va haver de marxar del
poble per cursar interiorisme
a l’Escola d’Arts i Oficis de Vic.
La seva implicació en la vida
social i cultural de Ripoll està
contrastada amb la participació
en els Follets, sota la direcció
de Teresina Maideu. També va
estar en l’efímera Coral Esqueix,
en la colla sardanista de La Flor
de Neu, en el grup de teatre La
Teranyina, a l’Esbart Dansaire de
Ripoll, a la comissió de pastorets,
i en el que ella anomena els “anys
gloriosos” de la comissió de
festes. En aquella època el pavelló
municipal s’omplia per veure La
Unión, Loquillo, Los Rebeldes o
Gabinete Caligari. Tot i aquesta
forta implicació en entitats
culturals ripolleses, la Núria no
ha tingut la mateixa intensitat en
les esportives. No es pot ser a tot
arreu.
“El dos de maig de 1988 vaig
començar a treballar a l’Ajuntament.
Aleshores encara estudiava a Vic i
m’havia incorporat a la primavera
per cobrir els mesos d’estiu. Quan
va tornar a començar el curs em van
demanar si volia continuar treballant

a l’Ajuntament. Aleshores em va
tocar multiplicar-me i treballar el
matí a l’Ajuntament i a la tarda
baixar a l’Escola d’Arts i Oficis. Tot
i l’estrès sempre dic que van ser els
millors anys de la meva vida. Em vaig
quedar com a administrativa a l’àrea
de Serveis Econòmics. Però com que
sempre he tingut inquietuds culturals
vaig demanar que pensessin en mi
si hi havia alguna vacant a l’àrea de
cultura. Això es va produir el 1997, i
des d’aleshores treballo en aquesta
àrea coordinant activitats culturals
del municipi, a més de proposarne de noves. També em cuido de les
programacions de teatre, música i
dansa. El meu cap d’àrea és en Joan
Colomer i la línia la solen marcar els

L’ANÈCDOTA
“Encara no tenia 20 anys quan va sortir la convocatòria
per treballar a l’estiu a l’Ajuntament. M’hi vaig presentar i
vaig obtenir el millor resultat a l’examen. El secretari em
va dir que estava molt bé però que necessitaven un noi,

diferents regidors que hem tingut:
Magda Caula, Jordi Munell, Ramon
Prat i Ramon Santanach. En el dia a
dia ens arriben propostes externes
d’associacions, entitats i particulars.
La nostra tasca és coordinar-les
per tal que se superposin el mínim
nombre d’activitats. Alhora vetllem
per la gestió dels locals municipals.
Crec que l’activitat cultural ha canviat
molt amb el pas dels anys. Ara no és
tan efervescent. A algunes entitats
els ha mancat relleu generacional
i d’altres han desaparegut. En el
món on vivim els canvis són molt
ràpids i substancials, hagués estat
bé que algunes entitats s’haguessin
cohesionat”.

perquè s’havien de portar paquets a correus, però que no
em preocupés perquè al cap d’un mes sortia una nova
plaça com d’auxiliar a Serveis Econòmics. Vaig començar
amb trenta dies de retard. Ara això seria impensable... o
no”.
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AL SERVEI DEL POBLE

JORDI NARDI
Qui és?

Va néixer l’any 1980 i va iniciar el
seu camí escolar a la llar d’infants
Daina. Tot seguit va estudiar a
l’escola Salesiana d’on en guarda
molts bons records. Va fer L’ESO a
l’IES Abat Oliba i a partir d’aquell
moment ja va decidir estudiar
administració perquè el que li
agradava eren els números. És
un amant de la comarca i malgrat
que amb la seva dona el que més
els agrada és conèixer món, com
el Ripollès mai no troba res. Les
seves aficions estan totalment
vinculades a la muntanya,
sobretot escalar i esquiar. Una
de les seves altres passions és
el futbol i el Barça. Durant molts
anys va estar implicat a la penya
Blau i Grana i al CF Ripoll. També
va representar durant molt de
temps els Pastorets, des de
granota fins a dimoni, passant
per ratpenat. Es considera una
persona que fa vida de poble i se
sent ripollès.
“El novembre del 1998 vaig començar
a treballar a l’Ajuntament després de
finalitzar les pràctiques dels meus
estudis, a la Casa d’Oficis. Va sortir
una plaça de conserge i vaig pensar
que era una bona oportunitat per
començar a fer una feina molt
relacionada amb el que havia
estudiat. Aleshores era pràcticament
un nen, és més, recordo que algun
company m’anomenava com “el
nen Jordi”. Quan vaig començar
m’ocupava de recollir el correu i

portar els documents a les altres
administracions.
Aleshores
tot
era manual, el correu electrònic
encara estava a anys llum! També
m’ocupava de retallar les notícies
que sortien al diari i que assenyalava
el servei de premsa, volia dir retallar,
enganxar, fotocopiar... tot molt
arcaic! Des d’aleshores ha plogut
molt i ara es fa tot per via telemàtica.
Actualment estic a l’oficina d’atenció
ciutadana atenent les consultes i
demandes dels ciutadans, i tot allò
que depèn d’aquesta àrea. També

L’ANÈCDOTA
“Amb 20 anys m’han passat històries de tota mena. He
parlat amb un munt de persones i guardo records bons i
d’altres que preferiria oblidar. Aquesta feina m’ha permès
conèixer gent amb qui mai de la vida hagués pensat que

faig tasques de suport a l’àrea de
recursos humans. Sóc dels primers
d’arribar a l’ajuntament, la primera
cosa que faig és ocupar-me de la
correspondència ordinària, atendre
les persones que venen, llegir les
peticions dels ciutadans que arriben
via telemàtica... La meva feina mai té
la mateixa rutina perquè el ciutadà
demana coses molt variades, des de
com iniciar un negoci, com pagar
un impost, com fer queixes, obres...
Bàsicament estic al servei del vilatà”.

hi podria tenir una conversa. La gent en general acostuma
a ser molt agraïda quan se l’ajuda i voldrien pagar-te el
que fos. De vegades costa que entenguin que a mi ja em
paguen per tractar-los bé, que les propines en aquesta
tasca no calen”.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
Bones perspectives del sector industrial
Durant el primer semestre de l’any s’ha aconseguit desbloquejar la situació de les naus de Rocafiguera. Del total de 9
naus buides, que estaven sota el control de la SAREB, ja se n’han venut un total de 4 i sobre una cinquena se n’ha fet
una opció de compra.
Des de la finestra única empresarial hem atès prop de 20 empresaris del sector industrial, amb assessoraments que
han anat des de recerca de naus per a possibles implantacions o ampliacions, fins a diferents aspectes vinculats amb
tramitacions administratives.

Iniciades les obres de SODECA
La nau que s’està construint, en aquesta primera fase, tindrà un total de
10.000m2 ( uns 3000m2 d’edifici corporatiu i 7000m2 de planta de producció).
Suposarà la creació d’entre 50 i 100 llocs de treball a Ripoll.
Representarà una inversió total de 8 milions d’euros.

Propera adjudicació d’una nau de transició
a la Barricona
El passat dia 30 de juny va quedar disponible una de les naus de transició
propietat de l’Ajuntament de Ripoll al polígon de la Barricona. En aquests
moments s’ha iniciat el procés per nova adjudicació, i en principi està previst
adjudicar-la en el plenari de juliol. Per tant, es preveu una nova implantació a
la nostra vila.

Millora de la plataforma de polígons industrials
http://mapping.ripoll.cat/cat/
Aquest nou disseny de la plataforma preten ser molt més àgil i efectiu que l’anterior. És un eina clau per donar sortida
a totes les naus buides dels diferents polígons de Ripoll i respondre a les sol·licituds de tercers per tal d’instal·lar-se a
Ripoll i crear nous llocs de treball.
A la plataforma s’hi han incorporat les dades sobre locals tancats. Des de l’Àrea de Projecció Econòmica l’any passat es
va crear una borsa de locals tancats al centre del municipi, destinat principalment a joves emprenedors o per a noves
iniciatives comercials. L’Ajuntament posa a disposició dels interessats 4 locals lliures al centre en unes condicions
econòmiques ajustades i bonificacions per engegar un nou projecte. Així mateix, els propietaris dels locals adherits a
la campanya poden disposar de bonificacions en les seves taxes així com una posada a punt del seu aparador amb la
intenció de donar una nova imatge al centre. Durant el primer semestre de l’any s’han adherit a la campanya 2 nous
propietaris i s’han atés 3 sol·licituds de locals buits a nous emprenedors.

Així mateix, els aparadors de dos dels locals adherits a la campanya han estat decorats durant les campanyes
de Nadal, Carnestoltes, Fira de les 40h i Festa Major amb la col·laboració de l’UBR i dels alumnes del mòdul
PFI de l’Abat Oliba.

l’informatiu • Estiu 2017

21

FORMIGONAT CAMINS RURALS

Reposició del ferm de camins públics.
Actuació: any 2017. Camí del Remei.
Actuacions consistents en la preparació de base i estesa
d’una capa de formigó. El formigó va ser cedit gratuïtament pel Consell Comarcal del Ripollès conjuntament
amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Actuació: 232 m2

Ampliació xarxes Vies Verdes de les Comarques Gironines entre el Pirineu i la Costa Brava (Gombrèn-Sant Feliu
de Guíxols). Tram Ripoll-Campdevànol
Actuació plurianual 2018-2020
Col·laboració: Diputació de Girona, Consorci de les Vies
Verdes de Girona i Ajuntament de Ripoll
Pressupost: 5.127.981,35 €

El monestir de Ripoll queda finalista com a
monument favorit dels catalans

Només va ser superat pel Castell de Cardona

Continuem treballant perquè els nostres monuments es coneguin arreu. Després de deu setmanes de concurs, que
van ser molt intenses i emocionants, el castell de Cardona es va proclamar guanyador del concurs del monument
favorit dels catalans 2017 amb 46.970 vots. El rival de la fortalesa invencible a la gran final monumental va
ser el Monestir de Santa Maria de Ripoll, que va obtindre 41.659 vots.
El concurs, organitzat per les revistes DESCOBRIR i SÀPIENS, també va comptar
amb la col·laboració i la complicitat de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.
El Castell de Cardona i el Monestir de Ripoll van arribar a la gran final
monumental després de superar en semifinals al Castell de Montsoriu
i l’església de Sant Climent de Taüll, respectivament. En quarts de final,
el Castell del Bages va guanyar la fortalesa ibèrica dels Vilars d’Arbeca i
el Monestir de Ripoll va superar la basílica de Santa Maria de Mataró. Els
altres dos monuments que van completar la llista dels vuit finalistes van
ser les muralles de Montblanc i la cartoixa d’Escaladei.
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RIPOLL EN XIFRES. ANY 2016

Informació econòmica i financera de l’Ajuntament
L’equip de govern (CIU) seguint el compromís adquirit en el programa electoral, d’informar de la situació
econòmica i financera de l’Ajuntament de Ripoll, en periodicitat anual, i amb la finalitat que tots els ciutadans
coneguin amb total transparència els estats de comptes municipals, a continuació es publica informe de la
situació econòmica i financera a 31 de desembre de 2.016, en format clar i senzill, i comparatiu amb la data
de finalització de la legislatura de l’antic equip de govern (ERC/PSC), dia 10 de juny de 2.011.
L’any 2016 es continua treballant i prioritzant en els mateixos conceptes que durant la legislatura passada:
- La congelació dels impostos per cinquè any consecutiu.
- La millora de la tresoreria municipal.
- La reducció en l’endeutament municipal.
- L’agilització en el pagament als proveïdors, pagant actualment a 44 dies des de la data d’entrada de la
factura a l’ajuntament.
- El compliment del Pla d’eficiència, eficàcia, innovació i austeritat implantat l’any 2011.
	I) ESTAT DE LA TRESORERIA	

10-06-2011

Saldos en bancs, caixa i disposició de pòlisses de tresoreria

- 1.584.140,43

	II) ENDEUTAMENT OPERACIONS DE CRÈDIT	Import
Deute viu per operacions de crèdit a llarg termini

- 9.712.506,45

- 4.690.011,61
- 1.076.811,61

- 576.220,71

- 10.288.727,16

	III) DEUTES PENDENTS	Import
A proveïdors per despeses corrents
Transferències altres administracions per serveis
A proveïdors per despeses d’inversions

- 618.381,61

- 458.324,07

- 1.023.694,38

- 230.739,63

- 2.719.607,16

- 4.361.683,15

- 45.567,53

Previsió per reclamació d’interessos

- 78.403,43

- 8.904,70

- 286.953,96

- 125.418,54
	Import

- 819.346,65

- 529.134,14

A proveïdors per despeses d’inversions

- 113.513,25

- 0,00

A Hisenda per IRPF

- 29.251,56

- 962.111,46

	VI) DEUTES D’EXERCICIS ANTERIORS	Import
	TOTAL DEUTE (-55,87%)

- 697.968,40

- 125.418,54

	V) DEUTES RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA (Fundació Guifré)	Import

Devolució Participació en Tributs de l’Estat 2008 i 2009

- 6.511.452,66

	Import

- 162.983,00

Actuacions per urgència sense previsió

Deute viu curt i llarg termini operacions de crèdit

- 744.629,94
	Import

	IV) ALTRES DEUTES	Import
Factures d’actuacions sense consignació pressupostària

309.274,49
	Import

Deute viu operacions de crèdit per pagament a proveïdors
Deute viu curt termini

31-12-2016

- 34.534,57

- 563.668,71

	Import
- 254.608,02

-237.917,51

- 17.738.224,18

- 7.827.151,33
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	Nivell d’endeutament
		

10-06-2011

31-12-2016

Nivell d’endeutament a llarg termini

101,59%

57,62 %

Nivell d’endeutament a curt termini

19,55 %

7,44 %

121,14 %

65,06 %

121,14%

50,58 %

10-06-2011

31-12-2016

491.975,88

27.727,22

2.965.642,23

954.314,77

694.214,57

385.472,33

-279.294,13

-279.294,13

3.872.538,55

1.088.220,19

10-06-2011

31-12-2016

-17.738.224,18

-7.827.151,33

491.975,88

27.727,22

3.380.562,67

1.060.493,11

-13.865.685,63

-6.738.931,14

	Nivell d’endeutament total
Nivell d’endeutament sense crèdit per pagament a proveïdors,
i per subvenció Consell Català d’Esports per pavelló Avellaneda

	Ingressos que quan l’Ajuntament els rebi rebaixaran l’endeutament:
		
Ingressos disponibles pendents d’aplicar
Import pendent subvencions
Contribucions especials pendents cobrar
Contribucions especials pendents resolució judicial
	TOTAL	

Reducció del deute en 7.126.754,49 € un 51,39%
		
Total deute
Ingressos disponibles pendents d’aplicar
Ingressos que quan l’Ajuntament els rebi rebaixaran l’endeutament
	TOTAL	

Deute viu de
l’Ajuntament a 31 de
desembre 2016
Segons el Ministerio de Economia y Hacienda, l’Ajuntament de
Ripoll a 31/12/2016 té un deute de 7.146.000 €, que suposa el
71,67% del pressupost municipal, que és de 9.970.179 € per a
l’any 2016
El deute viu a 31/12/2015 era de 8.290.000 €, per la qual cosa
el deute es va reduir l’any passat en 1.144.000 €
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ENTITATS ESPORTIVES

Escola Futbol
Ripollès
D’ençà que el setembre de 2009 es
va crear l’Escola Futbol del Ripollès,
el creixement de l’entitat ha estat
constant, fins a convertir-se en
una de les de la comarca que aglutina a més practicants. Dedicada a
l’ensenyament i pràctica del futbol,
aquesta pròxima temporada tindrà
a més de 200 nens sota la seva disciplina, i entre 50 i 60 persones que
s’ocupen del bon funcionament del
seu organigrama, entre tècnics,
entrenadors, delegats i directius.
L’Escola Futbol del Ripollès va néixer
de la fusió del futbol base del CF Ripoll i la UE Campdevànol. Durant les
vuit temporades que porta en funcionament l’entitat ha demostrat
que més enllà d’alguns refractaris
que en un principi no acabaven de
veure que dos clubs rivals poguessin interactuar en comú, el dia a dia
ha estat una bassa d’oli.

Els disset equips -que la propera temporada es podrien convertir
en divuit- utilitzen les instal·lacions de tots dos clubs. Així el
camp municipal de futbol de Ripoll
té activitat els set dies de la setmana, ja sigui amb els entrenaments dels dies de cada dia, o bé
amb els partits del cap de setmana.
La presidència actual de l’Escola
recau en la figura del president del
CF Ripoll, Jordi Capdevila. Cada any
aquest càrrec passa d’un president
a l’altre dels dos clubs implicats en
l’entitat. Acompanyen a Capdevila,
el seu germà Àngel com a secretari i Silvestre Puig com a tresorer,
en els principals càrrecs. L’equip
de coordinació està liderat per Arnau Padrós, que alhora coordina les
etapes de juvenils i alevins. Gerard
Moreno s’ocupa de les d’infantils i
cadets, mentre que Xenxo Granados s’encarrega dels benjamins,
prebenjamins i escoleta. Pel que fa
a la coordinació administrativa recau en Jordi Munell Sànchez.

L’augment en nombre de practicants també té correspondència
amb el d’activitats que organitza
l’entitat. Aquest estiu està celebrant
un campus que s’acabarà el 28 de
juliol i que compta amb 70 nens i
nenes que practiquen dues hores
diàries de multi esports, i dues més
de futbol. Alhora han recuperat el
nom del Trofeu Cabina per un certamen de futbol 7 que també s’acabarà a final de mes, amb vuit equips
participants més tres combinats de
veterans.
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ENTITATS RIPOLLESES

Unió de
Botiguers
“La Unió de Botiguers de Ripoll
som una associació de 94 comerços i comerciants que, des
de la seva junta directiva, formada per persones amb diferents perfils i negocis, intentem
fer de Ripoll un municipi on el
comerç sigui actiu. Des de l’any
1981 quan ens vam constituir
amb il·lusió, empenta i ganes,
ens reunim per tal de planificar,
elaborar i dur a terme diferents
projectes amb la finalitat de donar vida al comerç de Ripoll.
El nostre municipi té un valor
afegit que molts ripollesos no
coneixen i per tant no valoren: el
tu a tu que es crea en el comerç
local no es troba a les grans
superfícies ni a les grans ciutats i aquest és un fet a valorar
pel comprador. Aquesta relació
comerciant-comprador considerem que és un punt diferenciador. El fet d’anar a comprar
uns pantalons i que la dependenta conegui els teus gustos,
quins et poden quedar millor,
que t’assessori i t’aconselli és el
tret distintiu que tenen els nostres comerços.
Pot semblar que a Ripoll no hi
podem comprar tot el que volem, ni hi trobem grans cadenes de roba o electrodomèstics,
però tenim petites botigues que
cada dia obren les seves portes
per oferir els seus productes i el
seu servei personalitzat a tothom que hi entri. Des de botigues d’aliments, roba o mobles
fins a perruqueries, fotògrafs,

etc.
Des de la Unió de Botiguers fem
força per tal que els nostres
comerciants cada dia puguin
obrir les seves portes. Ens donem a conèixer mitjançant fires
com la de les 40 Hores, on cada
comerciant participa creant el
seu propi espai perquè tothom
que s’acosti a la gran carpa
de la plaça Sant Eudald pugui
contemplar i conèixer què es
pot trobar a Ripoll. Cada botiga elabora el seu propi raconet
amb els seus productes més
especials i cridaners per atraure l’atenció dels visitants i ferlos saber que cada dia són allà,

treballant, venent, assessorant i
esforçant-se al màxim.
A més, la Unió de Botiguers de
Ripoll, realitza campanyes als
mitjans, serveis als consumidors i associats, activitats de
promoció i animació entre d’altres. Totes aquestes accions,
ajuden al petit comerç a tirar
endavant.
En definitiva, els comerços de la
Unió de Botiguers fem poble, i
us demanem que feu poble amb
nosaltres.”
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A MIG MANDAT
Ens trobem a l’equador del mandat i és hora de fer balanç d’aquests
dos anys al govern. Tot i que l’oposició, a través de diferents
mitjans, ens qualifica com un equip de govern sense projectes en
grans infraestructures, nosaltres ens cenyim en el nostre programa
electoral de “Primer les Persones i Famílies, Ripoll és qualitat
de vida”, sense oblidar que en aquest període s’ha procedit a la
rehabilitació de l’Església de Sant Pere, a l’adequació d’un nou
aparcament i accés al cementiri municipal, a l’ampliació de la
piscina municipal amb un nou vas, a la transformació de la plaça
Capranica i l’espai de la Muralla entre els carrers Pirineus i Trinitat,
a fer el nou camí de Llagonet, a la remodelació del parc de l’Estació,
a la realització de millores a les escoles, a la creació d’una nova
zona agility per a gossos..., obres que si bé no es qualifiquen com
a grans infraestructures, sí que de ben segur milloren la qualitat de
vida al nostre poble, actuacions totes elles portades a terme sense
necessitat d’anar a demanar préstecs, pràctica molt habitual en
anteriors equips de govern.
En aquests dos anys hem impulsat polítiques locals dirigides a les
persones, famílies i gent gran, cap persona sense ser atesa, hem
impulsat una Fiscalitat Justa sense apujar impostos, s’ha creat
el “Pac Nadó” i “la plantada de rosers dels infants” a la zona del
Pla per a nens nascuts l’any 2016, es continua ampliant el “Servei
Bon Dia i els àpats en companyia” per a la gent gran, el Consistori
Infantil continua la seva gran tasca, s’ha procedit a la implantació
del reglament de Participació Ciutadana. Hem donat suport a
l’associacionisme i augmentat els ajuts econòmics a les entitats i
associacions, s’ha portat a terme amb gran èxit la primera edició de
la Fira d’Entitats.
A tots el barris de Ripoll s’ha treballat reparant voreres i vorades,
canviant rajoles, trapes i millorant embornals, s’han recuperat i
pintat bancs, col·locat noves papereres, s’ha millorat l’accessibilitat,
suprimit barreres arquitectòniques i instal·lat jocs adaptats per
a infants. La neteja als barris s’ha incrementat, s’ha aconseguit
estalvi energètic canviant l’enllumenat públic majoritàriament
per leds, a la Ruta del Ferro s’ha procedit al canvi de fanals, s’han
reparat i millorat les fonts existents, s’han creat les “Quatre rutes de
les Fonts”. Ripoll ha estat considerada “Vila Florida” amb tres flors
d’honor en reconeixement al manteniment de la nostra Vila més
verda, més florida i més sostenible.
La promoció econòmica ha estat una prioritat constant, s’ha
fet possible la instal·lació de la fibra òptica, s’han posat naus a
disposició de noves empreses per la seva implantació al nostre
municipi, hem apostat per la continuïtat de les fires com atracció de
gent cap a la nostra vila, s’ha creat una nova Zona de BTT i Trial per
potenciar el Centre de Tecnificació Esportiva, i s’ha implantat la zona
d’aparcament taronja per potenciar el comerç del centre.
La cultura ha estat sempre present com a font de promoció
econòmica, amb la “XXIX Diada de les Puntaires de Catalunya” que
va acollir més de 3.000 persones d’arreu del territori, la Carlinada, el
“Mapping de la Portalada”, la recuperació del contrapàs, el Festival
de Música Femap, la rèplica dels Gegants de Ripoll, entre altres.
I continuarem treballant perquè “RipollÉs... qualitat de vida,
RipollÉs... les Persones i Famílies”
Bon estiu, que el gaudiu amb intensitat.
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El grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Ripoll volem cedir l’espai
que ens ofereix aquest butlletí del mes de juliol perquè qui durant
més de 15 anys ha estat la nostra Portaveu al Consistori, i durant
8 anys alcaldessa de la vila, la companya i amiga Teresa Jordà, que
justament aquest Plenari del mes de juliol deixa de ser regidora,
pugui acomiadar-se d’aquesta etapa política al nostre Ajuntament
i alhora també de totes i tots els seus conciutadans. Gràcies pel teu
compromís Teresa, per la teva feina i sobretot per la teva il·lusió.
“Recordo com si fos ara aquell 14 de juny de l’any 2003, aquell
migdia vaig esdevenir Alcaldessa de la vila que estimo i conec, el
millor regal per un ciutadà que estima amb devoció el seu poble o la
seva ciutat. Des del primer dia fins l’últim, tant jo com els companys
de l’equip de govern vàrem conjurar-nos a treballar incansablement
per fer un Ripoll millor amb l’obsessió de situar la nostra vila com a
capital històrica del país. Varen ser uns anys dedicats a cercar fons
supramunicipals per encarrilar totes aquelles infraestructures que
li mancaven al nostre poble. Calia un nou Museu, feia falta un nou
pavelló Poliesportiu, s’havia d’acabar la nova Biblioteca, faltaven
espais polivalents per fer-hi activitats, teníem un centre de la vila
desèrtic i desmillorat, ens mancava planificar el Ripoll del futur
i sobretot requeríem de més presència arreu per ser també una
vila de referència turística. Els esforços varen ser ingents i tots ells
compartits amb la resta de companys regidors, però també amb
els treballadors i treballadores de la casa. Hi va haver també molta
feina de formigueta, tasca de despatx, buscant sempre l’eficiència
i la millora en la gestió municipal, el cert és que hi vàrem abocar
tots els esforços del món. No es tracta ni de passar comptes ni de
fer un currículum del meu pas per l’Ajuntament, però sí d’agrair la
responsabilitat que els ripollesos i les ripolleses em varen oferir des
del primer dia que vaig ser escollida regidora.
Ripoll és un poble fantàstic, ple de potencialitats, només falta que
entre tots ens ho creiem i batallem per fer-les visibles. A la vida tot
són etapes, a mi, ara, em toca de tancar-ne una de molt especial i
d’esmerçar tots els esforços en un altre repte, aquest enfocat més
al Nou País que plegats estem construint, però mai em cansaré
de dir que la política en majúscules, que la política de veritat, que
la política que et fa persona és la política municipal, la política
de proximitat, la política del cos a cos, del contacte amb la gent.
Gràcies a tots i a totes, els qui em vareu fer confiança i els qui no, a
tots els qui des de la divergència ideològica també heu contribuït a
fer gran la nostra vila. Gràcies a tots els qui heu treballat a prop meu,
administratius, tècnics, monitors, personal de brigada, policia...,
gràcies Fina, Jaume, Enric, Santi, Pilar, Carme B., gràcies Eudald C.,
Quico, Ramon O., Ramon S., Carme M., Casilda, i els qui també hi heu
estat aquests últims anys, mil gràcies Roger, Carme S., Nancy i Jordi
B. Però sobretot gràcies als qui cada dia amb el vostre treball, sigui
quin sigui, feu que Ripoll continuï bategant. Ens veiem fent poble.”
Molt bon estiu a totes i a tots i VISCA RIPOLL
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REGALS ENVERINATS PER RIPOLL
La legislatura va avançant enmig de l’ensopiment. A part
de les qüestions de gestió del dia a dia, en els últims mesos
només dues qüestions de cert calat han centrat el debat: el
Polígon Industrial de la carretera de Les Llosses i el conveni
amb la propietat del Pla.
Sobre el primer, i en conseqüència amb els posicionaments
previs, tota l’oposició hi vam votar en contra. Sobre el
segon, tot i els posicionaments formals (en contra Esquerra i
abstenció CUP) només FEM Ripoll va ser coherent i va explicar
perquè aquest conveni no és bo per Ripoll. El passat dia
27 de juny se sotmetia a consideració del ple municipal la
modificació del conveni amb la propietat de la zona del Pla
en què es pacten les actuacions i cessions equivalents a l’1,7
milions compromesos a la zona. El Grup Municipal Socialista
hi va votar en contra per considerar-lo un regal enverinat
Si l’Ajuntament i el poble en volen treure algun rendiment
i aprofitar les cessions caldrà invertir moltíssims diners
municipals a la zona. A més, el redactat definitiu del conveni
no resol els deutes històrics amb el barri de la carretera
Barcelona. Fem Ripoll sempre ha defensat que cal que el barri
més densament poblat de Ripoll pugui decidir quin tipus de
servei és necessari a la zona.
El conveni no recull ni l’execució del Parc de la Devesa ni la
supressió de barreres arquitectòniques al Pont d’en Calatrava.
És molt greu que des de l’equip de govern s’hagi deixat pensar
als ripollesos que es podria posar fi a la problemàtica del
Pont de Calatrava quan ja sabien que la propietat no pensava
actuar-hi. I tant o més greu que ens en haguem hagut
d’assabentar en el temps de descompte.
Vam fer un procés participatiu per definir com havia de ser
el nou Parc de la Devesa, el gran parc central de Ripoll, i ara
resulta que no hi ha ni un euro del conveni destinat a executar
l’obra i no tenim ni data ni fons per fer-lo realitat.
Des del Grup Socialista vetllarem perquè no es perdi ni un sol
euro dels que la propietat ha de gastar per arreglar la zona
que encara queda pendent d’urbanitzar entre els nous murs
de protecció i els que hi havia abans. Forma part de la nostra
responsabilitat com a oposició vetllar pels interessos de tots
els ripollesos, no dubteu que així ho farem.
Molt bon estiu a tots i a totes!
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Aquest estiu hem arribat a l’equador de la legislatura i des de la CUP
Ripoll creiem que és un bon moment per fer balanç de l’acció de
govern i del nostre paper a l’Ajuntament.
Després d’aquests dos anys podem afirmar que l’actual equip de
govern de Convergència i Unió no té un projecte definit per Ripoll
i que actua per inèrcia i sense un rumb clar. Les iniciatives que
s’adopten no responen a un projecte global sinó que són fruit de la
improvisació i les reaccions d’urgència davant les problemàtiques
que van apareixent. L’acció de govern es centra en aplicar un model
econòmic obsolet, basat en la indústria com a únic mitjà de progrés, i
tota la resta de qüestions queden en segon terme: no hi ha un model
econòmic més enllà de la industrialització, ni un model de promoció
turística, ni de protecció de l’entorn natural, ni de revitalització
del casc antic i el petit comerç, ni de participació i transparència,
ni de gestió dels serveis públics, etc. Aquesta dinàmica fa que
reiteradament l’equip de govern eternitzi els problemes (abocament
d’aigües residuals al Ter a l’alçada del Mercadona), allargui els
terminis més del necessari (procés participatiu d’El Pla, Comissió
de Memòria Històrica), ometi responsabilitats (Fundació Guifré,
esporga del Passeig Ragull), no apliqui el seu programa (actualment
no s’han dut a terme ni el 30% de les promeses electorals) i, el
més greu, incompleixi els compromisos adquirits, faltant a la pròpia
paraula (canvi de nom del carrer General Fuensanta abans de mitja
legislatura). Aquesta dinàmica ens porta a valorar que aquesta serà
una legislatura morta. Les dues grans apostes de CiU, la urbanització
de la Devesa del Pla i la construcció del Polígon de la Carretera de
les Llosses, a més de ser unes obres totalment innecessàries en el
context socioeconòmic actual, estan condemnades al fracàs i a ser
cementiris de ciment, com ja hem vist amb la urbanització fantasma
de La Torre.
Des de la CUP Ripoll som conscients que, amb un sol regidor,
la nostra incidència en la gestió municipal és limitada. Malgrat
tot, seguim sent coherents amb el nostre model per Ripoll i hem
intentat aplicar les propostes que portàvem al programa electoral,
sent fidels als ripollesos que ens vau fer confiança. La nostra visió
es basa en la diversificació econòmica i el creixement sostenible,
en la gestió pública i de qualitat dels serveis a les persones, i en
fer més transparents les institucions per poder arribar a prendre
les decisions de forma col·lectiva, enfortint el teixit associatiu,
i que els ripollesos sentin la seva vila com a pròpia i un espai on
mereix la pena viure-hi. Algunes de les nostres propostes en els
darrers mesos per arribar a aquests objectius són: la recuperació
dels noms populars dels carrers del casc antic, la creació d’una
comissió per democratitzar l’elecció dels noms dels carrers i espais
públics, la rehabilitació de pisos en estat deficient per destinarlos a lloguer social, la retransmissió dels plens en streaming o la
millora de la pàgina web municipal per complir amb els estàndards
de transparència. No obstant això, la bona voluntat que mostra
l’equip de govern aprovant la majoria de les mocions presentades
per la CUP Ripoll no es tradueix a efectes pràctics, ja que veiem
com les nostres propostes, una a una, queden al calaix una vegada
aprovades. Pràcticament cap de les propostes de la CUP Ripoll s’ha
acabat materialitzant. Tot i això, nosaltres seguirem treballant,
essent actualment l’única oposició real al model conservador de
Convergència i Unió i a les seves polítiques del segle passat.
Aprofitem per desitjar-vos un bon estiu en el qual puguem gaudir
de la nostra vila i una tardor que ens permeti avançar cap a la
Independència.
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Imatge virtual de la nova proposta de Polígon Industrial al sector de Can Franquesa.
Al peu dret de la carretera C-26 de Ripoll a Berga, en un àmbit d’uns 49.230 m2.
Al marge esquerra (riera), actuació de recuperació com a sòl agrícola i ramader de l’antiga indústria d’àrids d’uns 13.400 m2.
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