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SERVEI
METEOROLÒGIC 
Com cada any l’estació meteorològica 
de Ripoll, situada a les dependències 
del servei de l’Esport, ens ha propor-
cionat les dades recollides al llarg de 
l’any, que van des del mes de desem-
bre de 2015 fins al novembre de 2016. 

Temperatures
Màxima anual 35,5 
 el 20 de juliol a les 14:20
Mínima anual -6,4 
 el 17 de gener a les 6:20
Mitjana de les màximes 25,6
Mitjana de les mínimes 0,92
Mitjana anual 13,26
Meteors
Precipitació total anual 682 l/m2

Dia de màxima precipitació 42,4 l/m2

 el 13 d’octubre

Ratxa màxima de vent 70,56 Km/h
  el 28 de maig a les 16:59 migjorn

Dies de pluja 115
Dies de neu  1
Dies de calamarsa  2
Dies de tempesta  12
Dies de gebrada 57
Dies de boira 50

Tota la informació d’activitats 
a Ripoll

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

Una de les competències municipals en l’àmbit de l’ensenyament és 
el manteniment i millora dels centres escolars d’educació infantil i 
primària. En aquest sentit cada any s’aprofiten les vacances estivals 
per fer manteniment de pintura i d’altres serveis i si s’escau millorar 
algun dels espais.

A més del manteniment habitual cal destacar un parell d’actuacions 
especials: a les escoles Tomàs Raguer i CEE Ramon Surinyach s’ha 
col·locat un paviment de formigó al pati cobert i dos paviments al 
pati del CEE Ramon Surinyach que enllacen la rampa d’entrada amb el 
centre i amb la pista poliesportiva, per tal d’afavorir el pas a les persones 
amb mobilitat reduïda; el cost de l’actuació ha estat de 10.073 €.

A l’Escola Joan Maragall s’ha continuat amb la substitució de la fusteria 
exterior d’alguns dels tancaments, concretament de vuit, amb un cost 
d’11.748 €; 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. També s’ha fet una altra actuació consistent en anivellar la pista 
situada al pati superior, actuació que ha anat a càrrec de la brigada 
municipal.

MILLORES a LES ESCOLES dE RIpOLL
S’ha invertit més de 21.800 euros 
al Tomàs Raguer i Ramon Suriñach
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Salutació de l’alcalde

Benvolgudes i benvolguts ripollesos,

Un any més a les portes de Nadal el primer que m’agra-
da fer és desitjar-vos unes bones Festes i que l’any 
2017 que ja s’acosta us sigui propici a totes i a tots. 

Aquest any 2016 que ben aviat deixarem enrere ha 
estat millor que el 2015, sembla que poc a poc anem 
sortint d’aquell forat en què va caure l’economia fa 
ja gairebé una dècada i que va irrompre en gairebé 
totes les llars d’una manera traumàtica. Les xifres 
d’aquest darrer any ens porten un punt d’optimisme, 
de fet les xifres de l’atur han anat baixant al llarg de 
l’any, i ja portem un cicle força llarg amb una ten-
dència al creixement. És probable que molts encara 
no ho noteu, però si tot continua així, aviat podrem 
dir que hem superat l’escull més greu de la crisi eco-
nòmica al nostre país.

Després d’aquest període que va suposar la reducció 
de despeses per part de les famílies, el consum tam-
bé nota una remuntada, i per això des de l’ajunta-
ment i amb la Unió de Botiguers de Ripoll continuem 
impulsant el Pla de Dinamització Comercial, que va 
rebre el Premi Nacional 2016 i que contempla la po-
tenciació del comerç de proximitat i engega accions 
de promoció de diferent caire; formativa, de fires lo-
cals o subvencions a joves emprenedors comercials.

Hem continuat incidint en la regeneració urbana, 
ja que és necessària per millorar les condicions de 
la vila i especialment del casc antic; aquesta rege-
neració urbana té un altíssim valor afegit ja que de 
retruc posa en valor molts elements com el comerç, 
l’hostaleria, els monuments històrics, i les illes de vi-
anants que suposen la creació d’eixos atractius per 
als ripollesos però també per als visitants. 

Des de fa uns mesos l’ajuntament està rebent més 
demandes de naus industrials; aquesta és una molt 
bona notícia, vol dir que l’economia remunta i que a 
l’horitzó s’hi albira ja la creació de nous llocs de tre-
ball en la indústria. Justament l’activitat que sembla 
que té millors perspectives empresarials és la que 
està vinculada al sector industrial metall-mecànic. 
Ripoll té una llarga tradició en aquest camp i tenim un 
dels millors centres formatius en aquest sector. Això 
és molt important ja que si es creen nous llocs de 
treball en aquesta indústria i tenim la gent preparada 
per ocupar-los, molta gent jove podrà viure i treba-
llar a Ripoll, creant famílies i rejovenint la població. 

Justament una de les màximes preocupacions que 
tenim actualment és la de l’envelliment de la pobla-
ció. El fet de la manca de perspectives suposa l’emi-
gració dels joves, i sobretot dels joves amb millor 
preparació, cap als grans eixos metropolitans. Ens cal 
trobar mecanismes que facin possible la creació de 
llocs de treball de qualitat per garantir la regeneració 
de la població.

A nivell de país, aquest proper any 2017 pot suposar 
un canvi polític de gran magnitud si el procés avança 
en direcció cap a la independència a través d’un re-
ferèndum. Totes les xifres asseguren que una Catalu-
nya independent seria un dels estats europeus amb 
millors condicions econòmiques. Si el full de ruta es 
compleix tenim cada dia més a prop la consecució 
d’aquest anhel que suposaria un futur millor per al 
nostre poble. 

Per acabar desitjo que tots i totes gaudiu de les fes-
tes i aprofiteu per apuntar-vos a les moltes i variades 
activitats que hi ha durant aquestes diades. Espero 
que aquestes diades us siguin molt agradables de ce-
lebrar entre la família o entre amics.

També volem recordar entranyablement els que ja no 
hi són, però sobretot recordar els que sí que hi són 
i que pateixen actualment per culpa de conflictes, 
guerres, fam o misèria. Tinguem un record per a tots 
i solidaritzem-nos amb ells, 

Bon Nadal i feliç 2017

Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll

Desembre de 2016
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Les obres que han tingut lloc aquest estiu i tardor 
a la confluència dels rius Ter i Freser han posat en 
boca dels ripollesos un element patrimonial que 
fins aleshores havia passat força desapercebut, la 
resclosa de la desapareguda fàbrica del Pla.
La primera evidència d’un aprofitament d’aigües 
en aquella zona és del 1821, i anà a càrrec d’Eudald 
Dou, que possiblement tenia un molí. Tanmateix, la 
història de l’actual concessió arrenca del 1861, mo-
ment en què el vigatà Ramon Capdevila va conce-
bre la idea de construir una fàbrica tèxtil al pla de la 
Magdalena. El permís per agafar aigua l’aconseguí 
per una Reial Ordre de novembre de 1862, ratificada 
l’octubre de 1863.

Tot i disposar de totes les autoritzacions, la cons-
trucció de la resclosa, del canal i de la fàbrica no 
es materialitzà fins molt temps després. El març de 
1870, Ramon Capdevila demanà permís al Govern 
Civil per finalitzar les obres d’aprofitament d’aigua, 
que es deurien fer entre el 1871 i el 1873. En poste-
rioritat, quan el propietari de la finca era la raó so-
cial Forcada, Vidal y Compañia, l’aprofitament hi-
dràulic es va inscriure al registre general d’aigües 
públiques amb el número 2.577.
La resclosa, feta aleshores amb taulons de roure, té 
la particularitat d’agafar les aigües de dos rius, de 

tenir forma curvilínia, i una llargada d’uns 80 m. Per 
una casa comporta es derivava l’aigua cap al canal. 
Aquest tenia una llargada d’uns 180 m fins al salt, 
que tenia una alçada de 6 m. 
Els anys vint-trenta es van comprar dues turbines a 
la casa Corcho (Santander) i eren del tipus Francis. 
Una produïa entre 190 i 200 KV i la segona feia entre 
85 i 90 KV. L’electricitat que es generava era d’ús 
exclusiu de la fàbrica i com que en faltava se n’havia 
de comprar. 
L’aiguat de 1940 va malmetre la casa comporta. En 
posterioritat, l’empresa La Preparación Textil va re-
fer-la per atorgar-li l’aspecte que té actualment, i 
alhora s’aprofità l’avinentesa per alçar i reforçar la 
resclosa. Els taulons de fusta es van tapar amb for-
migó i la presa arribà a tenir una alçada d’uns 3,5 m.
Amb les recents obres de rebaix de la resclosa han 
tornat a veure’s les peces de fusta, testimoni viu 
d’una manera de construir en el segle XIX. 

agustí dalmau i Font
Historiador i arxiver de
 l’Ajuntament de Ripoll

La RESCLOSa dE La FÀBRICa dEL PLA
L’aprofitament d’aigües es remunta a 200 anys enrera

La resclosa, feta amb taulons de fusta, el 1906 o el 1907.
Autor: Àngel Toldrà Viazo. Col·lecció Agustí Dalmau. 

Casa comporta i resclosa entre el 1952 i el 1954.
Autor: Ediciones Garcia Garrabella. Col·lecció Agustí Dalmau. 
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La pLaÇa dE CapRaNICa, UN aSpECTE RENOVaT
Finalitzat el Projecte d’Urbanització de la plaça Capranica i acondicionament de 
l’entorn

Durant aquest mes de desembre han finalitzat les obres de la 
Plaça de Capranica que van començar el passat mes d’octubre. 
Els treballs, que ha portat a terme l’empresa ripollesa 
Construccions Icart S.A., han consistit en l’urbanització de la 
plaça així com en l’arranjament de la paret mitgera de l’edifici 
colindant. 

L’import de les obres és de 78.225 euros. Aquesta actuació 
s’ha finançat en un 50% per l’ajuntament i la resta amb 
finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional FEDER, i en virtut del conveni signat 
entre l’ajuntament i la Cámara de Comercio de España. 

Amb aquesta actuació es continua treballant per la revitalització 
comercial del centre, amb l’objectiu de recuperar l’activitat i 
impulsar la seva modernització, alhora que ha finalitzat una de 
les actuacions d’esponjament i millora del barri vell que preveu 
el POUM.

El passat mes de setembre es va inaugurar un 
nou circuit d’entrenament al costat del Pavelló de 
l’Avellaneda, que poden utilitzar tant bicicletes com 
motos. Les obres han consistit en l’adequació d’un 
espai de 8.400 m2, dotant-lo d’il·luminació que 
permet els entrenaments després de la posta de 
sol.

Fins aquell moment els entrenaments tenien lloc 
a la zona habilitada prop del camp de futbol, però 
aquell espai havia quedat petit i obsolet per les 
necessitats dels esportistes. 
Aquest curs a més dels alumnes de bici trial també 
s’ha iniciat la modalitat de moto trial, amb un total 
de 19 alumnes.

UNa NOVa ÀREa d’ENTRENaMENT dE TRIaL dEL CTER
19 alumnes de moto trial s’hi han incorporat aquest curs
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REGIdORIa dE BaRRIS I MEdI aMBIENT

146 SUpRESSIONS dE BaRRERES aRQUITECTÒNIQUES I MILLORES 
d’aCCESSIBILITaT REaLITZadES aLS BaRRIS dE RIpOLL dES dE L’aNY 
2011 aL 2016
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Durant aquest any 2016, des de l’Agència de Desenvolupament 
del Ripollès s’han creat diferents paquets turístics amb 
l’objectiu de potenciar turísticament la comarca. Aquests 
paquets inclouen recursos turístics del Baix Ripollès, la Vall 
de Camprodon i la Vall de Ribes. S’ha treballat amb tres eixos 
principals que descriuen la nostra comarca: la cultura i el 
patrimoni, la gastronomia i la vessant natural. Així doncs, els 
paquets combinen experiències de diferents temàtiques per 
tal que el visitant pugui viure i gaudir del Ripollès en la seva 
totalitat.

Els paquets es van començar a vendre per la temporada 
d’estiu, a partir de finals de juliol. Els visitants podien comprar 
els paquets des de les Oficines de Turisme de Ripoll i Sant Joan 
de les Abadesses i des de la Central de reserves de Terra de 
Comtes i Abats.

Els resultats de la venda d’aquests paquets ha estat excel·lent 
i ha tingut un alt grau de satisfacció per part dels clients. S’han 
venut un total de 269 paquets turístics, això suposa la venda 

de 599 activitats per a la comarca del Ripollès. El paquet que 
ha tingut més èxit és Monestir de Ripoll + Vall de Núria amb 
169 paquets venuts.

Els paquets que es van comercialitzar són:

•	 Monestir de Ripoll + Vall de Núria

•	 Monestir de Ripoll + Parc Estiulaventura

•	 Monestir + dinar + Formatges Pujol Orra

•	 Monestir + dinar + Mas El Pinós

•	 Monestir de Ripoll + Fonda Xesc

•	 Monestir de Sant Joan i Palau de l’Abadia + Molló Parc

•	 Centre d’interpretació del Mite del Comte Arnau + 

Cervesa Artesana Minera

•	 Monestir de Sant Joan i Palau de l’Abadia + Camprodon

•	 Centre d’interpretació del Mite del Comte Arnau + Trenet 

Turístic de Camprodon

paQUETS TURÍSTICS dEL RIpOLLÈS
El Monestir de Ripoll, objectiu prioritari

CONSULTES SEGONS pROCEdÈNCIa 2015/2016
 procedència Consultes 2015 Consultes 2016 Variació 2015/2016
 Catalunya 22.264 24.811 11,44%
 Espanya 6.012 7.960 32,40%
 França 2.216 2.457 10,88%
 Anglaterra 395 416 5,32%
 Alemanya 685 798 16,50%
 Itàlia 149 221 48,32%
 Unió Europea*  1.730 1.669 -3,53%
 Amèrica* 489 559 14,31%
 Àsia 73 95 30,14%
 Altres* 707 670 5,23%
 TOTaLS 34.720 39.664 14,24%

CONSULTES OFICINa dE TURISME 2016
42.720 consultes, majoritàriament presencials
Any rere any l’Oficina de Turisme 
de Ripoll augmenta el nombre 
de consultes, arribant al mes de 
novembre d’aquest any a atendre 
42.720 consultes de les quals 
39.664 han estat des del taulell, això 
representa un 92,85% del total. La 
resta de consultes son via correu 
electrònic, telèfon i puntualment 
correspondència.

CONSULTES SEGONS pROCEdÈNCIa 2015/2016
 Conjunt Monàstic (Monestir + Centre d’interpretació) 44,37%
 Patrimoni general de Ripoll 18,94%
 Museu Etnogràfic 6,05%
 Scriptorium 0,55%
 Farga Palau 0,31%
 Recorreguts urbans 2,78%
 Plànol urbà 4,16%
 Ruta del Ferro i el Carbó (Vies Verdes) 1,44%
 Senders Locals 1,66%
 Terra de Comtes i Abats 1,72%
 Excursions a la Comarca 3,62%
 Vall de Núria 2,63%
 Informació de la Comarca 7,29%
 Altres 4,48%
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La FIBRa ÒpTICa aRRIBa a RIpOLL
Alguns domicilis ja la utilitzen
Aquests darrers mesos s’ha anat 
desplegant la instal·lació de la 
fibra òptica a Ripoll i ja són molts 
els domicilis que compten amb el 
servei d’internet d’alta velocitat.

Tot i que és Telefònica l’operadora 
que ha anat fent la instal·lació, 
actualment altres companyies 
també ofereixen el servei. 

La preocupació que ha tingut 
l’Ajuntament de Ripoll des del 
primer moment ha estat la de 

poder fer arribar aquesta alta 
velocitat als polígons industrials 
de la vila, perquè havien quedat 
fora de la zona de desplegament 
ja que Telefònica no estava 
interessada a fer-ho per 
considerar que no era rentable.

Per la seva part l’Ajuntament 
ha buscat altres alternatives 
per fer arribar l’internet d’alta 
velocitat a tots els polígons, per 
aquest motiu va fer gestions 

amb diferents empreses per 
trobar una solució, i en aquests 
moments ja podem dir que hi 
ha una empresa interessada en 
desplegar la fibra òptica fins als 
polígons.

La biblioteca Lambert Mata és un 
espai municipal que ofereix un 
fons i uns serveis gratuïts a tota 
la població de Ripoll.
A la biblioteca hi podeu trobar:
-94 títols de revistes de temes 
diversos (moda, cinema, cuina, 
viatges, esports, història, etc.) i 
8 diaris diferents.
-60.000 llibres de temàtica di-
versa: novel·les, guies de viatges, 
llibres d’història, col·lecció local, 
fotografia, cuina, autoajuda, ex-
cursionisme, manualitats, ocul-
tisme, etc. 
-6.000 títols de cd’s de música, 
pel·lícules i documentals.

-Una secció infantil on els més 
menuts poden gaudir de la lec-
tura a través dels més de 3.000 
llibres infantils que tenim a la 
seva disposició.
-Un “espai deures” on, de di-
lluns a dijous de 5 a 7 de la tarda, 
els nens i nenes fins a 12 anys, 
poden realitzar les tasques es-
colars.
-També disposem d’11 ordina-
dors amb accés a internet i wifi.
-Exposicions mensuals i acti-
vitats culturals cada setmana 
(presentacions de llibres, hores 
del conte, clubs de lectura, xer-
rades de cinema...)

La BIBLIOTECa LaMBERT MaTa
Un espai municipal d’accés lliure i gratuït

Als que encara no sou usuaris de 
la biblioteca, us animem a gau-
dir d’un espai lliure i gratuït, un 
espai de trobada amb la cultura! 
Ens trobareu a:
Biblioteca Lambert Mata
c/Vinyes, 1 - Tel.: 972 70 07 11
biblioteca@ajripoll.cat
http://www.bibgirona.cat/
biblioteca/ripoll

Tardes: de dilluns a divendres de 
15:30 a 20:00 h
Matins: dimecres i divendres de 
9:00 a 13:30 h
Dissabtes: de 10:00 a 14:00 h
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Durant el mes de setembre 
es van enderrocar els edificis 
d’aquesta antiga empresa que 
amenaçaven ruïna i suposaven 
per tant un perill. 

Es tracta d’una modificació pun-
tual del POUM a instància de la 

propietat privada «Tensión Tex-
til», que es troba aprovada ini-
cialment.

Una vegada la modificació esti-
gui aprovada definitivament, la 
propietat podrà recuperar l’edi-
ficabilitat. Com a compensació 

Ripoll obtindrà la cessió d’uns 
espais lliures, de 1.325 metres 
quadrats, uns espais que pe-
meten l’accés al camí de la vora 
del riu, que es trobava barrat per 
aquesta edificació i que estava 
dins la seva propietat. 

L’aJUNTaMENT OBTÉ UNS TERRENYS a La ZONa dE 
L’aNTIGa TENSIÓN TEXTIL
Els edificis amenaçaven ruïna

Es tracta d’un servei creat a demanda de pares i infants per 
tenir un lloc on poder realitzar les tasques escolars un cop 
han sortit de l’escola.

Aquest servei es va iniciar el mes de març d’aquest any i 
atenent la bona acollida que va tenir, s’ha continuat oferint 
el servei per al curs 2016-17.

Hi poden anar els nens i nenes de 3r a 5è de primària, (a 
partir de 6è poden anar al Casal de Joves el Galliner) que no 
necessiten material de suport de la biblioteca o que volen fer 
treballs en grup. 

L’Espai Deures és un servei gratuït que està ubicat a la tercera 
planta dels annexes de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll 
i està obert de dilluns a dijous de 5 a 7 de la tarda, té una 
persona dinamitzadora que vetlla per tal que l’ambient sigui 
l’adient per a estudiar i realitzar treballs. 

L’aULa ESpaI dEURES
Un servei gratuït
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L’any 2017 entrarà en vigor 
una nova ordenança per tal 
d’incentivar la implicació i la 
participació dels i les joves a les 
activitats del municipi, així com 
també per apropar-los a les 
entitats de Ripoll.
És per això que a partir del 2017, 
durant l’any natural en què els 
joves facin 18 anys, gaudiran 
d’un seguit de descomptes 
i incentius, com poden ser 
entrades gratuïtes al cinema, al 
teatre i a les activitats del Casal 
de joves El Galliner, descomptes 

en activitats culturals, un 
abonament d’un trimestre a 
la Piscina Municipal de Ripoll, 
una entrada a la Ruta Hippie o 
descomptes en altres activitats 
coorganitzades conjuntament 
entre l’Ajuntament de Ripoll i 
entitats del municipi. 
L’únic requisit que cal per be-
neficiar-se d’aquests incentius 
és que els joves facin 18 anys al 
llarg de l’any 2017, i que portin 
més de 6 mesos empadronats al 
municipi de Ripoll. 
Durant el mes de gener, els 71 

joves que durant l’any 2017 es 
podran acollir a aquesta nova 
ordenança, rebran una carta 
explicativa amb els passos que 
han de seguir per obtenir el seu 
“pack” de descomptes. 

OBRES dE La RESCLOSa dEL pLa
La Preparació Tèxtil assumeix els 422.000 euros de l'actuació
En compliment d’una de les ac-
tuacions que ordenava el Pla 
d’Infraestructures Hidràuliques 
dels rius Ter i Freser s’han portat 
a terme les obres d’enderroca-
ment parcial de l’antiga resclosa 
que l’empresa tèxtil va construir 
ara fa més de cent anys, en una 
època en la qual encara no exis-
tia el pont del ferrocarril però sí 
els altres dos ponts.

Les obres han consistit en el re-
baixament de la resclosa en 1,5 
metres a fi de no afectar la fona-
mentació de les infraestructures 
existents. Amb aquesta actuació 
es retorna a l’antic estat la con-
nexió dels rius Ter i Freser una 
vegada ha caducat l’explotació 
hidroelèctrica de la Preparación 
Textil.

Les obres han contemplat la 
construcció d’una protecció 
dels ponts, que s’ha portat a 

terme amb els materials propis 
dels rius excepte algunes pedres 
d’escullera que milloraran les 
condicions d’inundabilitat en cas 
d’aiguat, i posteriorment el pro-
pi riu anirà configurant de nou el 
curs.

Per altra banda, l’ACA va requerir 
també la construcció d’un con-
nector ictícola, altrament dit 
una escala de peixos, per tal que 
aquests puguin remuntar el curs 
del riu. 

Una escala de peixos consis-
teix en unes estructures o obres 
construïdes especialment per 
facilitar que els peixos puguin 
superar les barreres que, per als 
seus moviments o migracions, 
representen els dics artificials. 

Van ser anomenades escales de 
salmó perquè els primers siste-
mes que es coneixen es van ori-
ginar per permetre les mítiques 

JOVE! SI EL 2017 FaS 18 aNYS, aIXÒ T’INTERESSa!
Entrades gratuïtes al cine, teatre i descomptes culturals

migracions riu amunt dels sal-
mònids, que necessiten arribar 
a les altes conques per repro-
duir-se. 

El cost global d’aquesta actuació 
ha estat de 422.000 € que ha 
assumit totalment La Prepara-
ción Textil.
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Enguany la Casa d’Oficis de l’Ajuntament de Ripoll 
ha obert el període de preinscripcions de cara al 
proper curs que s’iniciaria el proper 30 de desem-
bre. 

Les dues especialitats sol·licitades per aquest any 
són:

· Monitors de lleure i esports

•	 Manteniment	i	adequació	d’equipaments	i	espais	
públics (feines de paleta, pintura i soldadura) 

L’objectiu principal és oferir formació i contractació 
laboral per a joves amb edats compreses entre els 
16 i els 24 anys, residents a Ripoll i que disposin del 
graduat escolar (ESO) o equivalent.

La durada del curs es disposa en un any sencer, din-
tre del qual els alumnes rebran formació concre-
ta i relacionada amb la seva especialitat durant els 
primers 6 mesos. A partir del setè mes se’ls oferirà 
un contracte de treball expedit per l’Ajuntament de 
Ripoll per posar en pràctica la part teòrica adqui-
rida durant els mesos previs. Considerem que és 
d’especial interès destacar que la formació rebuda 
durant els primers sis mesos també disposa d’una 
retribució econòmica atorgada per la Generalitat de 
Catalunya. 

D’altra banda també cal destacar que aquest pro-
per 29 de desembre finalitza l’actual projecte de la 
Casa d’Oficis, un projecte que ha format els joves en 
les següents especialitats:

· Sostenibilitat i restauració d’espais 

· dinamització socio-comunitària

L’especialització de sostenibilitat ha comportat 
l’adequació i millora de l’entorn del Monestir, subs-
tituint l’actual enllumenat per fanals de baix con-
sum elèctric, així com per la reparació dels seus pa-
viments i la substitució o restauració del mobiliari 
urbà.
L’especialitat de dinamització socio-comunità-
ria s’ha centrat en promoure la dinamització dels 
diferents col·lectius del poble, des d‘infants fins a 
persones grans 
o amb discapa-
citat. També han 
fomentat l’activi-
tat i la participa-
ció entre diverses 
entitats i els co-
merços del barri 
vell amb l’objec-
tiu d’oferir cam-
panyes de divul-
gació basades en 
la sostenibilitat i 
el civisme. 

TREBaLL aLS BaRRIS 2016
Casa d'Oficis
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’EMIGRaNT: JOSEp MaRIa RUÍZ
Un fotògraf d’anada i tornada

“Les relacions de parella conduei-
xen les nostres vides per viaranys 
insospitats. Aquest és el meu cas. 
Després de conèixer una noia a 
Granada mentre hi passava unes 
vacances, vam retrobar-nos tres 
o quatre vegades en un any. Pas-
sat aquest temps ens vam casar i 
vam venir a viure a Ripoll durant 
un any i mig. Treballàvem a La 
Molina però com que ella és de 
Lima i hi tenia negocis, vam deci-
dir emigrar cap al Perú.

És un país molt bonic i interes-
sant, amb una cultura rica, però 
Lima té un punt de ciutat salvat-
ge, no només en la forma com 
condueixen, sinó també amb la 

seguretat, o la flexibilitat a l’hora 
de pagar impostos. Des que hi vaig 
arribar fins ara la cosa ha millorat 
bastant, però és que hi havia molt 
camí per recórrer.

Després d’estudiar-hi fotografia 
vaig començar a treballar-hi. Vaig 
muntar-hi un estudi dirigit a 
clients particulars. Inicial-
ment hi feia fotografies 
de casament, però els 
darrers tres anys vaig 
obrir-me a les fotos 
en estudi, i des d’en 
fa un, als retrats d’es-
portistes.

Ara tinc 43 anys i des que 
vaig marxar que he vingut una ve-

gada a l’any, tot i que també vaig 
estar una temporada de dos anys 
sense tornar. Segueixo tenint 
contacte amb tres o quatre amics 
de la infància i joventut. Jo vivia 
al barri de Sant Pere, on la meva 
mare segueix vivint. Quan va 
morir el meu pare jo era de viat- 
ge a Nova York i no vaig poder ve-
nir a l’enterrament pels proble-
mes que vaig trobar-me per sortir 
del país. És el problema de viure 
lluny, que no controles problemes 
com aquest.

Tinc un fill de dotze anys, l’Ale-
xander. Quan torno a Ripoll en va-
loro la tranquil·litat, la proximitat 
de la natura, els colors, les coses 
simples com poder anar a la font 
a buscar aigua. Aquí els encàrrecs 
els pots fer en mitja hora, però 
en una gran ciutat necessites tot 
el matí. A Lima passa una mica el 
que ens passava aquí unes dèca-
des enrere: ens mirem als euro-
peus com si fóssin superiors. Es 
tracta d’una societat a la qual li 

agrada quedar bé, tot i que 
moltes vegades no te’n 

pots acabar de refiar. 
En l’àmbit particular 
conec gent excel·lent, 
però tinc clar que no 

m’hi quedaré. De fet 
tenim pensat de traslla-

dar-nos a Catalunya. Se-
gurament no serà a Ripoll, però 

sí a la rodalia de Barcelona.”

perú 
és un país 

bonic amb una 
cultura rica

“A través d’internet no he perdut el 
contacte amb Catalunya. Gràcies a 
programes com el Crackòvia el meu 
fill té algunes nocions de català. Va-
lorem molt la formació que ha rebut 
a Perú, perquè té molt respecte per 

les persones, però voldríem que el 
batxillerat ja el pogués estudiar a 
Catalunya. Per això ara mateix es-
tic passant unes setmanes aquí per 
valorar si és possible.”
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“Ja fa gairebé vuit anys que vaig 
arribar a Ripoll. En realitat sóc de 
Santo Domingo, però quan vaig 
complir els vint-i-set la meva 
mare em va fer un contracte 
de treball per poder venir. Era 
just abans de la crisi. Ella ja 
havia aterrat aquí amb el mateix 
sistema, gràcies a un contracte 
que li va fer la meva tieta, que ja 
fa més anys que és ripollesa.

Sóc llicenciada en Màrketing i 
abans de venir aquí portava la 
meva botiga de disseny gràfic.

Al meu país quan fa més fred 
estem a vint graus sobre 
zero. Quan vaig arribar aquí 
era un 4 d’abril i en feia molt 
de fred. No estava preparada 
psicològicament per aquest 
canvi. El primer que em va cridar 
l’atenció és l’arquitectura del 
poble. La trobo antiga i m’agrada. 
La primera vegada que vaig fer 
la rotonda d’Agafallops va ser el 
que em va colpir més. 

Vaig venir per fer de cuidadora, 
tot i que també he estat treba-
llant com a cambrera, cambre-
ra d’hotel, en una fàbrica… Mai 
m’ha faltat feina. Sempre m’ha 
interessat també conèixer bé 
l’idioma català. Per això em vaig 
inscriure en un curs del Con-
sell Comarcal del Ripollès. Sabia 
que aquí es parlava diferent que 
a Espanya, però quan vaig sen-

SINERGIES MIGRATÒRIES

L’IMMIGRaNT: MaRIa aNTONIa RapOSO
Adaptant-se a un clima diferent

tir-lo em vaig adonar que en re-
alitat no era tan difícil. Per això 
ara el parlo amb fluïdesa. A la 
República Dominicana tenim fa-
cilitat pels idiomes. 

Tinc una filla i exerceixo de mare 
soltera. Gràcies a ella veig el meu 
futur més aquí que no a Santo 
Domingo. A Ripoll no hi tinc 
moltes coneixences, però 
les que he fet són totes 
bones. Inicialment 
vaig viure a la plaça 
Gran, però ara ho 
faig a la carretera 
de Barcelona, i aviat 
m’instal·laré al barri de 
Sant Pere, per estar més 
a la vora de la guarderia de 

la nena. Estic implicada amb el 
Banc d’Aliments. 

Des que vaig arribar aquí 
només he estat una temporada 
treballant a l’estiu a L’Escala, i 
després algunes setmanes més a 
França, on per cert vaig aprendre 
algunes paraules de l’idioma. De 
la Costa Brava puc dir-ne que 

em recorda el meu país. 
Estic contenta de viure 

aquí.”En sentir el 
català em vaig 
adonar	que	no	

és tan difícil

“Valoro la tranquilitat de Ripoll. 
Comparat amb Santo Domingo, 
aquest és un país tranquil i 
segur, i sobretot molt menys 

sorollós. Només em segueix 
costant acostumar-me als 
mesos de fred”.
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Ja hem arribat al desembre, els car-
rers estan guarnits de llum, i ja es 
nota el caliu de l’hivern i la propera 
arribada del Nadal.
Les brigades de l’ajuntament han 
treballat aquest 2016 arranjant vo-
reres i trapes, pistes de bàsquet, 
parcs infantils. Han col·locat bara-
nes, fet escales i algun muret. I han 
suprimit barreres al pont de Can 
Guetes, al casal d’avis, al jardí de la 
ctra. Sant Joan i s’ha fet una rampa 
al CTE.
•	 S’han	 posat	 12	 bancs	 nous	 i	 se	

n’han arranjat 50. I per afavorir la 
mobilitat s’han col·locat 30 apar-
caments de bicicleta.

•	 Referent	a	 l’enllumenat	a	 la	Ruta	
del Ferro s’han posat 22 fanals de 
leds, es substitueixen les bom-
betes de mercuri per leds o sodi 
continuant en la línia de l’estalvi 
energètic.

REGIdORIa dE BaRRIS, 
NETEJa VIÀRIa I MEdI aMBIENT

•	 Es	netegen	els	barris	amb	 la	mà-
quina i la carxer, bufadors i a peu.

•	 Hem	mantingut	les	tres	flors	d’ho-
nor VILES FLORIDES.

•	 S’han	 millorat	 els	 barris	 de	 can	
Noguera, Honorat Vilamanyà, Vista 
Alegre i Costabona. També els col-
legis, la biblioteca i la pl. de la Lira.

•	 Ara	 s’està	 treballant	 a	 la	 Ctra.	 de	
Barcelona i al parc de l’Estació i, 
continuarem al barri de Sant Pere, 
Mas Torrents i Santa Maria.

•	 Hem	arranjat	la	ruta	de	la	riera	de	
Les Llosses, que va de can Villaura 
a la riera de Vilardell, allà on acaba 
el terme municipal de Ripoll.

•	 Aquest	dies	es	fa	la	recollida	de	fu-
lles i esporga general.

Vull agrair la vostra col·laboració i 
desitjar-vos un bon Nadal i Feliç any 
2017.

Fina

Millores jardí Casal dels AvisNoves jardineres biblioteca

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

Mur, escales i pintat barana al jardí 
de la ctra. de Sant Joan

Desbrossament darrera H. VilamanyàBaranes de seguretat pont Can Guetes Escala i baranes accés pista petanca

Tres Flors d’honor Viles Florides
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Pavimentació c. Roc d’Olzinelles

Neteja i millora font de la Indústria (Marabú)Neteja camí ral

Reparació vorera i neteja zona Can Guetes Neteja rotonda nova C17 i entorn

Nous bancs Ctra. de Ribes Nous jocs parc infantil Vista Alegre

Nova tanca palanca d’Ordina
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Nou terra pista de bàsquet pl. de la Sardana

Pintura pas inferior direcció EngordansPintura barana pista petanca jardí Ctra. Sant Joan

Rampa d’accés pista petanca Rampa d’accés darrere CTER i aparca bicis

Rampa jardí Ctra. Sant Joan Reparació panots ctra. Barcelona

Reparació pista bàsquet Can Noguera
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Arranjament camí riera de Les Llosses

Reparació safareigs i entorn Can NogueraMillora jocs infantils Can Noguera i pintura bancs

Reparació vorera c. Planoles i altres Reparació vorera Pl. Generalitat

Ruta del Ferro. Nous llums Segellament amb graves per evitar sortida de rosegadors. Ctra. 
Barcelona

Senyalització espais lliures de fum
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Qui és?
Té quaranta-cinc anys i ha 
viscut sempre a Ripoll excep-
te durant l’època que va es-
tudiar filologia catalana a la 
universitat. Anteriorment ho 
havia fet sempre a l’escola de 
les Vedrunes, que més tard 
ha estat també el seu lloc de 
treball. Des de fa quatre anys 
que n’és la sotsdirectora i cap 
d’estudis. En fa vint-i-quatre 
que hi treballa, sempre com a 
professora de secundària de 
català i castellà. Afirma que 
li agrada i apassiona la seva 
feina.
També li agrada el teatre. 
De fet ha actuat tant en les 
companyies Marià Font com 
La Teranyina. En totes dues hi 
ha trobat gent que li ha apor-
tat molt més que amor pel 
teatre: companyonia, perso-
nes amb ganes de participar 
en les activitats de Ripoll, i 
sobretot gent molt agraïda.

LES NOSTRES REGIDORES

MONTSINa LLIMÓS CaSapONSa

El dia a dia a Ripoll. Tenim de tot i no ens cal in-
vertir temps en desplaçaments. Em consta que 
els companys que han marxat a viure a fora, ho 
enyoren.

La baixa autoestima de la gent de Ripoll. No ens 
creiem les possibilitats que tenim en diferents àm-
bits. Sovintegen les queixes i no veiem les potencia-
litats.

fa, i sempre he admirat aquesta 
manera de fer.
Era la dotzena de la llista i no 
creia que acabés formant part 
de l’equip de govern, però els 
bons resultats que vam treure, i 
la renúncia de Cima van afavorir 
la meva entrada com a regidora 
de projecció econòmica. N’estic 
satisfeta perquè és un conglo-
merat on intervenen diferents 
àmbits, des del Museu fins a Ri-
pollès Desenvolupament, pas-
sant per les fires. N’estic apre-
nent d’aquesta etapa. Sento 
molta satisfacció quan aconse-

gueixo subvencions per la gent 
gran. La meva il·lusió seria fer 
que el Museu sigui més conegut i 
reconegut, per fer valdre la gran 
tasca que ja hi realitzen els tèc-
nics.
Sempre he estat independen-
tista. Ho porto a dins, i per això 
m’il·lusiona formar part d’aquest 
partit en el moment històric que 
estem vivint. No m’allargaré en 
política, perquè no tinc cap in-
tenció de perpetuar-m’hi. Sóc 
molt feliç voltada d’adolescents 
en una etapa crucial de la seva 
vida.

“En Jordi Munell era company 
de feina a les Vedrunes, quan 
em va proposar formar part de 
la llista electoral convergent. No 
vaig gosar dir-li que no, perquè 
és una persona que t’enlluerna. 
Porta Ripoll al cor en tot allò que 
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ELS NOSTRES REGIDORS

JORdI GUMÍ

Qui és?

Va néixer el 1989 a l’Hospital 
de Campdevànol. Actualment 
té 27 anys i és el regidor més 
jove de l’Ajuntament de Ri-
poll. Va estudiar durant ca-
torze anys a l’escola de les 
Vedrunes on va tenir com a 
professor a l’actual alcal-
de Jordi Munell. Més tard va 
fer el batxillerat tecnològic a 
l’IES Abat Oliba, i el grau su-
perior en desenvolupament 
i projectes de la construc-
ció a l’IES Vic. Va fer la car-
rera d’arquitectura tècnica a 
l’UPC que es va adaptar al pla 
Bolonya com a Enginyeria de 
l’Edificació, i va fer dos post-
graus a La Salle de Barcelona 
en restauració de patrimoni 
i rehabilitació. També té un 
Master Project Mànager del 
mateix centre.

Mentre estudiava el màster 
va conèixer, com a alumne 
també, al director tècnic de 
l’empresa on treballa actu-
alment, Luis Parés Construc-
tora. Actualment hi ocupa la 
responsabilitat de director de 
compres. Afirma que viu a la 
carretera, a cavall entre Ri-
poll i Barcelona. Juga a tennis 
des de sempre a l’AE Ripollès, 

L’entorn de Ripoll, la tranquilitat, la climatologia que 
tenim. Sovint no semblem conscients de l’entorn en el 
qual vivim.”

No ens acabem de creure el poble. De vega-
des sembla que ens matem entre nosaltres. 
Pobles veïns ho tenen més ben articulat.

més de vuit o dotze anys. No 
existeixen els Messi de la política.

Faig de regidor perquè m’agrada, 
tot i que és sacrificat. Fa dos anys 
em van incloure per primer cop 
a unes llistes, sense perspecti-
va que pogués ser elegit perquè 
anava onzè. Però va saltar la sor-
presa. Hi ha dies dolents, però 
en d’altres et sents important. 
Tothom hauria de passar per 
aquesta experiència.”

“Va ser quan tenia divuit anys 
que l’Artur Mas va venir a la sala 
Eudald Graells de Ripoll. Em va 
agradar el que vaig sentir i em 
vaig apuntar a la JNC, on seguiré 
militant fins als 30 anys. He estat 
membre de l’executiva nacional 
al costat de la Marta Pascal, ac-
tual secretària general del PDE-
Cat, i també he estat cap comar-
cal al Ripollès durant dos anys. 
Crec que en política s’hauria 
d’acotar un límit temporal. Nin-
gú és prou bo per perpetuar-s’hi 

tot i que des que és 
regidor té menys 
temps per fer-ho. 
Durant anys va 
ser-ne monitor de 
nens. Va estar a la 
comissió de festes, 
ha col·laborat amb 
el Gran Recapte i la 
Creu Roja. També 
ha estat president 
de l’AAVV del barri 
de Vista Alegre du-
rant quatre anys. 
Segueix formant 
part de la junta.
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La iniciativa del consistori infan-
til del curs 2015-2016, de reva-
loritzar un espai públic com és 
el pas soterrani de l’estació amb 
una actuació plàstica que doni 
valor a un lloc de pas que sovint 
pot ser susceptible de ser mal-
mès, ha permès fer un projecte 
que de la mà de l’artista plàstica 
Maite Amàrita ha reunit diferents 
col·lectius de Ripoll. 

Vist on s’ubica el pas, Maite 
Amàrita proposa EL VIATGE com 
a fil conductor del projecte i com 
a homenatge a Chikako Taketani, 
artista japonesa que es va esta-
blir al Ripollès durant 10 anys. El 
viatge és un tema molt present a 
les obres de la Chika, amb la qual 
cosa podem donar-les a conèi-
xer.

El projecte ha volgut ser parti-
cipatiu i inclusiu, amb cabuda a 
tots els col·lectius locals que hi 
vulguin participar, fins ara ja hi 
han intervingut els alumnes de 
6è. de totes les escoles de Ripoll, 
el CEE Ramon Surinyach, Fun-
dació MAP, Creu Roja, UEC (Uni-

EL LLaRG VIaTGE dE La CHIKa
Un projecte inclusiu i de cooperació

tat d’escolartizació compartida), 
Institut Abat Oliba. 

Amb una metodologia poc di-
rectiva es pretén donar sortida 
a l’expressió genuïna de tots els 
que hi participin i fomentar el 
respecte a les idees que cadas-

cú aporti facilitant l’expressió de 
la creativitat i confiança en les 
pròpies capacitats.

Aquest projecte és ben viu per-
què encara hi poden participar 
més col·lectius. 

CaLENdaRI 2017
Enguany dedicat a segells de Ripoll
Aquest any el calendari 2017 té un motiu molt especial, la commemoració del 
50 aniversari del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll.
Podreu veure reproduïts alguns dels segells especials que s’han fet amb 
imatges de la vila. En total se n’han editat 27, d’aquests, 20 corresponen a 
edicions especials de tirada curta, però n’hi ha 7 que van ser segells oficials 
de correus. D’aquests 7 segells se’n van editar un total de 74 milions i es van 
dedicar a:

- Tres segells dedicats al Monestir de Santa Maria l’any 1970
- Mil·lenari de la consagració del Monestir l’any 1978
- Artesania del ferro any 1990
- Sèrie Nadal l’any 1994
- Màquina de tren any 2006

Gener
 dl dm dc dj dv ds dm

       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31

3 - Patge de SSMM els Reis de l’Orient
5 - Cavalcada de Reis

Febrer
 dl dm dc dj dv ds dm

   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28

Març
 dl dm dc dj dv ds dm

   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

3, 4 i 5 - Festa de Carnestoltes

Abri l
 dl dm dc dj dv ds dm

      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30

31 de març, 1 i 2 - Fira de les 40 Hores
8 - Elecció Pubilla i Hereu
23 - Diada de Sant Jordi

Maig
 dl dm dc dj dv ds dm

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

Concurs de Colles Sardanistes
11 i 12 - Festa Major de Sant Eudald
Exposició del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll
       50 anys
21 - Festa de la Llana i Casament a Pagès
27 - Festa del 27 de Maig

Juny
 dl dm dc dj dv ds dm

    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

10 i 11 - Carlinada
23 - Rebuda de la Flama del Canigó
       i Revetlla de Sant Joan
Festes de barri

Jul io l
 dl dm dc dj dv ds dm

      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31

16 - 64è Aplec de la Sardana de Ripoll
38è Festival Internacional de Música de Ripoll
29è Curs d’Interpretació Musical
Ripollesdansa - Festes de barri - Tocs d’estiu

Agost
 dl dm dc dj dv ds dm

  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

10, 11 i 12 - Mercadal del Comte Guifré
38è Festival Internacional de Música de Ripoll

Setembre
 dl dm dc dj dv ds dm

     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30

11 - Diada 11 de Setembre
Festa de Sant Miquel de la Roqueta

Octubre
 dl dm dc dj dv ds dm

       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31

30 de setembre i 1 - Fira Europea del Formatge
8 - Aplec del Remei
15 - Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l’Ovella
31 - Concert i Castanyada

Novembre
 dl dm dc dj dv ds dm

   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30

Cursa Internacional d’Atletisme de Fons

Desembre
 dl dm dc dj dv ds dm

     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

Fira de Nadal - Nadal Rock - Pastorets - Ripijoc
Concerts de Nadal - Festa de Cap d’Any - Circuit Folc

Edició amb motiu del 50 Aniversari del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll
Es calcula que al llarg dels anys han circulat pel món uns 74.000.000 de segells de Ripoll

2017
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Durant el darrer trimestre de l’any 
l’Ajuntament de Ripoll ha continuat 
treballant amb el sector comercial, 
amb la finalitat de promocionar i 
dinamitzar el comerç local de pro-
ximitat.
En aquest sentit, s’han dut a terme 
diferents accions, entre les quals 
cal destacar:
1 -Taller per a la Millora dels apa-
radors	“Tot	el	que	necessites	a	 les	
teves	mans	per	aquestes	Festes”
Es va dur a terme el 4 d’octubre a la 
Delegació de la Cambra de Comerç 
de Girona al Ripollès, amb l’objec-
tiu de proporcionar als botiguers 
tècniques fàcils i de baix cost per a 
l’elaboració d’un aparador modern, 
funcional i atractiu.
La formació va consistir en un ta-
ller de 4 h. Va ser gratuït per als as-
sistents, i es va comptar amb una 
trentena de participants de dife-
rents comerços de la vila.
Aquesta actuació es va realitzar a 
través de la Cambra de Comerç i 
compta amb el recolzament i fi-
nançament del “Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad” dintre del 
marc del “Plan integral de apoyo a 
la competitividad del comercio mi-
norista en España 2016”.

2- 3a Sessió de Treball del sector 
del Turisme i el Comerç 
Realitzat el dia 7 de novembre a la 
Sala Tomàs Raguer del Museu Etno-
gràfic de Ripoll.
La jornada es va dividir en dues 
parts: pel matí enfocada al sector 
del comerç i a la tarda al del turis-
me.
Al matí es va dur a terme un taller 
de 4 hores: de Màrqueting en Xarxes 
Socials on varen assitir 50 persones 
de diferents sectors, va ser un taller 
molt dinàmic amb una part teòrica i 
una part pràctica.

A la tarda, es varen incorporar nous 
assistents, i es va enfocar la xerrada 
a l’àmbit turístic.

3 – adhesió a la plataforma OFER.
CaT
Amb la voluntat de col·laborar i po-
tenciar la utilització de les noves 
tecnologies per fer més compe-
titiu el sector comercial de Ripoll, 
l’Ajuntament durant el mes de no-
vembre s’ha adherit a la plataforma 
OFER.CAT.
OFER.CAT és una plataforma de 
promoció i venda online del co-
merç local i empreses de Catalunya 
destinat tant a comerç, autònoms 
i empreses, amb número il·limitat 
d’usuaris.

L’Ajuntament de Ripoll a través de 
la Regidoria de Comerç considera 
molt interessant poder oferir als 
comerciants, autònoms i empreses 
aquesta nova eina per tal de con-
vertir les seves ofertes en punts de 
venda i promoció online. Aquesta 
eina permetrà aplicar els coneixe-
ments adquirits en la formació rea-
litzada en la jornada de treball duta 
a terme aquest any, i apropar al pe-
tit comerç, professionals i empre-
ses noves oportunitats de comerci-
alització online.
Aquesta plataforma que ofereix 
OFER.CAT, a part de permetre pro-
mocionar i vendre online des de les 
xarxes socials, també ho permet a 
través de diverses aplicacions de 
missatgeria, anuncis de premsa, 
catàlegs, webs, suports gràfics en 
3 passos des del mateix aparador 
mitjançant la captura les codis QR i 
està obert a tot el comerç i profes-
sionals de Ripoll.
Els comerciants de Ripoll, a través 
de les seves xarxes socials, actual-
ment ja comparteixen els seus pro-
ductes per tal de promocionar-los, 
i ara, OFER.CAT els proporcionarà 
una nova eina extra on s’incorpora 
la seva venda directa online a la de 
promoció del producte a les xarxes. 
En pocs passos converteix la pro-
moció dels producte en un punt de 
venda (des de la mateixa xarxa so-
cial).

aCCIONS COMERCIaLS
La dinamització del comerç local com a objectiu
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- En què participem:
- Dia 2 de desembre a les 18:00 h:
 - Encesa de Llums de Nadal
 - Campanya de Recollida de Joguines 
           de la Creu Roja 
- Dia 22 de desembre a les 17:30 h:
 - Cagada de Tió a la Plaça Sant Eudald 
- Dia 30 de desembre a les 18:00 h:
 - L’hora del conte al Museu Etnogràfic, 
     Conte de Nadal.

- Cacòmetre de RIpOLL

- Senyalització arri
A partir del mes de gener les Rutes escolars de Ripoll 
estrenen nova senyalització. Les senyals estaran 
ubicades en els punts més estratègics de les rutes 
indicant, segons el color de la seva fletxa, quin camí 
cal seguir per arribar a l’escola (cal recordar que cada 
escola de Ripoll té designat un color). 

- Ripoll, cap un model de ciutat educadora
El passat mes d’abril Ripoll es va adherir al moviment 
Mundial de Ciutats educadores. Un dels reptes d’aquest 
moviment és unir la força de totes les ciutats adherides 
a favor d’una educació inclusiva, de qualitat, per a tots 
i totes i que sigui per a tota la vida. Ripoll aposta per un 
model de ciutat educadora que faci participar en el seu 
desenvolupament i creixement a la pròpia ciutadania 
que la configura, tenint molt en compte els agents 
educatius i socials que formen part del teixit de la ciutat. 
Podeu trobar més informació a: https://
ripollciutateducadora.wordpress.com/category/ciutat-
educadora/

paRTICIpaCIÓ I CIVISME
El consistori infantil sacseja 
la vida social
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Resultats obtinguts de l’extracció de dades del Qüestionari en família 
per la definició del parc de la devesa del pla

General

Cultura i Lleure

Esport 

aigua

Seguretat

Manteniment i altres

Parc de trobada, verd, natural, accessible i connectat amb el riu i els barris, que sigui espai de passeig i repòs 
pels ciutadans de totes les edats i les famílies de Ripoll, on es puguin realitzar activitats de lleure, oci i esports, 
tenint molt en compte que la mainada hi pugui tenir el seu espai, i on s’explotin els elements aquàtics aprofitant 
la proximitat amb el riu. 

Espai per la mainada; Zona de pícnic; Espai per activitats culturals, d’oci i festives a l’aire lliure (concerts, teatre, 
cinema, etc.); Zona per a gossos; Camins amb itineraris i senyalitzacions; Zones de lectura i repòs; Quiosc/bar/ 
terrassa.

Zona fitness amb màquines i aparells; Circuit running /bici/ patinar; Pistes polisportives bàsquet i futbol; Espai 
petanca; Taules ping-pong /multijocs; Parc Salut gent gran; Algun element de parc d’aventura; Activitats dirigides 
i d’oci (balls/ aeròbic, ioga, etc.); Rocòdrom; Pista de tennis.

Llac amb sortidor; Fonts i zones d’aigua; Zona de bany; Recuperar el canal.

Vigilància policial i agents cívics; Tancament a certes hores; Evitar racons aïllats; Càmeres de vigilància; Bona 
il·luminació.

Cura periòdica brigada municipal; Vegetació autòctona; Mobiliari anti vandàlic; WC; Wifi; Senyalització i millora del 
Parc botànic amb informació interactiva; Prohibir l’entrada a gossos en alguns espais; Plafons informatius i cívics; 
Dispensadors de bosses per a gossos.

pUNTS FEBLES

Caldria aprofitar més la proximitat al el riu per potenciar 
i gaudir del paisatge que ens proporciona en tant que 
element distintiu.

No es troba bé que al parc s’hi puguin fer barbacoes (foc, 
fum, etc.)
L’espai destinat a espectacles culturals, festius, etc (zona 
amb grades) no té personalitat pròpia perquè no queda 
prou diferenciada de la zona esportiva (perd encant).
La zona infantil queda massa separada de la zona de 
pícnic i això és un inconvenient per les famílies amb 
mainada. 

El parc queda desconnectat del riu. Cal millorar l’acces-
sibilitat en aquest sentit. 
No queda clar si el parc (la zona tranquil·la) quedarà 
tancada o no. Caldria definir uns horaris d’obertura i 
tancament.

La zona esportiva queda molt atapeïda.
En el mapa sembla que la milla urbana és estreta i cal-
dria que tingués una amplada generosa i quedés ben 
marcada.

La ubicació de la zona exclusiva per a gossos.

pUNTS FORTS I pUNTS FEBLES IdENTIFICaTS en el primer esborrany de la proposta del 
parc de la  devesa del pla extrets del taller participatiu.

ÀMBITS TEMÀTICS

Elements	aquàtics

Oci i lleure

Model de parc

Esport i salut

Vegetació / espècies

Manteniment, neteja i 
altres

pUNTS FORTS

L’existència d’una enorme i àmplia zona d’aigua (llac) 
amb un gran sortidor.

La ubicació i extensió de la zona infantil.

La clara separació entre la zona verda, de repòs, familiar, 
de passeig, etc. i la zona de caràcter més esportiu, així 
com la ubicació de les mateixes.
Que sigui accessible per les persones amb mobilitat re-
duïda.
Que el mur de contenció quedi integrat amb el parc 
mitjançant un bon i estètic disseny de vegetació que el 
cobreixi.

El recorregut i el disseny de la milla urbana.
El circuït de salut per diferents edats.
La polivalència de la zona esportiva per a la pràctica 
d’activitats diverses.

El manteniment de les espècies més emblemàtiques del 
parc botànic i la millora del mateix.
Que la zona botànica quedi integrada dins el parc i no 
sigui un espai separat o específic.

L’existència d’una zona exclusiva per a gossos.

Situació del pla 
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El passat mes de febrer l’Ajuntament de Ripoll va 
endegar la campanya «Un local: Un negoci» amb 
l’objectiu de desenvolupar la recuperació comercial 
i la reactivació dels locals buits de la zona del Barri 
Vell. 

Aquesta reactivació i millora del centre es fa 
mitjançant l’ús d’aparadors buits, cedits a 
l’Ajuntament amb la intenció de millorar la seva 
imatge com a futur punt de negoci i que té com a 
objectiu final fomentar el lloguer dels locals buits i 
dinamitzar l’activitat econòmica del centre.

Per complementar aquesta acció es posa en marxa 
la campanya de locals per a joves emprenedors. Si 
ets JOVE i tens una idea per emprendre un projecte 
comercial, diferent, innovador al Barri Vell vine i 
informa’t a l’Ajuntament de Ripoll, oferim locals de 
lloguer per a emprenedors al centre històric amb 
un lloguer assequible i progressiu per a facilitar 
l’arrancada.

En el marc de la campanya de Nadal l’Ajuntament 
decorarà, amb la col·laboració dels alumnes de 
l’IES Abat Oliba i la Unió de Botiguers, dos dels 
aparadors cedits a la borsa de locals buits situats a 
la plaça Llibertat, per tal d’integrar els locals amb la 
decoració de Nadal.

CAMPANYA	“UN	LOCAL:	UN	NEGOCI”
Donarà nova vida als aparadors de negocis inactius

Les ordenances fiscals per a l’any 
2017 contemplem la congelació 
per cinquè	 any	 consecutiu de la 
totalitat dels impostos, amb el 
propòsit que les famílies i em-
preses no hagin de suportar una 
major càrrega fiscal. El rebut de 
l’IBI (Impost de Béns Immobles) 
del proper any serà d’igual import 
que l’emès l’any 2012, tot i que 
aquest import és la principal font 
de nutrició dels ingressos munici-
pals, aquesta congelació suposa 
seguir amb un control exhaustiu 
de la despesa municipal, la re-
ducció del deute, i la priorització 
de les actuacions municipals a 
portar a terme en el municipi.

En les taxes i preus públics muni-
cipals, les tarifes es mantenen al 
mateix nivell de 2016.
Per l’any 2017 la taxa d’escombra-
ries es mantindrà al mateix preu 
actual, tot i que l’Ajuntament ha de-
cidit tirar endavant un reforma total 
dels contenidors del poble i camions 
de recollida. Després de més de deu 
anys en servei desapareixaran els 
actuals contenidors, els iglús i els 
tancats de fusta. El model triat és un 
sistema unitari i uniforme de conte-
nidors, que millora la imatge visual, 
de més capacitat, el que permetrà 
reduir els dies de recollida, essent 
un sistema més eficient, net i silen- 
ciós, que també permet augmentar 
el reciclatge. 

Pel que fa als serveis a l’esport i pis-
cina, i amb l’objectiu de millorar la 
seva viabilitat econòmica, s’incre-
mentaven els preus en un 3%, se-
guint la línia d’anys anteriors.

Per continuar donant suport a les 
activitats econòmiques, i com a 
mesura extraordinària per fomen-
tar la creació d’empreses, de llocs 
de treball, i l’obertura de nous co-
merços, per l’any 2017 es manté 
la bonificació del 100% de la taxa 
d’obertura d’establiments per a 
noves activitats i nous emprene-
dors, i es crea una nova subvenció 
destinada a fomentar l’obertura de 
locals tancats al Barri vell de Ri-
poll. 

L’aJUNTaMENT pER CINQUÈ aNY CONSECUTIU CONGELa 
ELS IMpOSTOS, TaXES I pREUS púBLICS MUNICIpaLS
El 2017 els ciutadans i ciutadanes pagaran el mateix que l’any 2012
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El cicle de teatre íntims que s’ha 
programat aquest any 2016 com 
a novetat, en dues temporades 
diferenciades, primavera i tar-
dor, ha reunit un total de 230 
espectadors en 6 espectacles. 
La proximitat dels actors amb el 
públic crea un “feedback” entre 
uns i altres que no s’aconsegueix 
amb el format tradicional.

Una nova edició d’aquest cicle 
de teatre ja s’està preparant pels 
mesos de gener a abril del 2017. 
Encetarem la temporada el mes 
de gener convidant un especta-
cle de producció comarcal “Tu-
lipes Brodades”, una adaptació 
que Jacint Sala ha fet de l’obra 
“La més Forta” d’August Strind-
berg, a càrrec de la companyia 
“La Fogona” amb Montse Guix, 
Anna Santanach i Glòria Vilano-
va. 

Vista també la bona acollida dels 
espectacles per a públic fami-
liar programats els dissabtes a 

la tarda, Sonrisas y Lágrimas el 
2015 i Gisela y el Libro Mágico el 
passat mes de novembre, es-
pectacle que va fer omplir el tea- 
tre d’un entregat públic familiar 
que van gaudir amb un musical 
extraordinari, es programarà per 
a la propera temporada un es-

pectacle amb aquesta mateixa 
línia. Hem de tenir en compte 
que les programacions d’espec-
tacles familiars els diumenges al 
matí reuneixen una mitjana de 
150 espectadors. 

Us avancem alguns dels espec-
tacles programats per a la pro-
pera temporada:

•	 El	 Carreró	 de	 les	 Bruixes	 de	
PocaCosa teatre, el 19 de fe-
brer.

•	 El	 bon	 pare	 de	 David	 Plana,	
amb Lluís Soler, Teresa Valli-
crosa, Georgina Latre y Jaume 
Madaula, el 18 de març.

•	 Els	tres	porquets	es	caguen	de	
por de Samfaina de colors, el 
19 de març.

•	 “Il	 Convito”:	 “Commedia	
dell’Arte” en estat pur. Una 
hora d’entreteniment entre 
cants, ironies, acudits i em-
bolics de tota mena, d’Òpera 
Jove, el 7 de maig.

pROGRaMaCIÓ d’aRTS ESCÈNIQUES
A punt el primer quatrimestre de la temporada teatral
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A prop de les Festes Nadalenques i d’acomiadar l’any 2016, 
de nou guarnirem els carrers, per celebrar amb les famílies i 
amics aquests dies de somnis i il·lusions.

Continuem amb esperit positiu, amb sentit comú, treballant 
per les persones, famílies i gent gran. La feina feta aquest últim 
any ha estat intensa, entre altres actuacions destaquem: 

-La recepció de la nova urbanització del Pla, i l’inici del Procés 
de Participació ciutadana per la definició del nou parc de la 
Devesa del Pla, procés que permetrà que el parc sigui un lloc 
d’esplai i trobada a gust de tots els vilatans. 

-La finalització de la millora dels accessos i nou aparcament 
en el Cementiri Municipal.

-Les millores a les Escoles de Ripoll, amb la pavimentació 
de formigó dels patis i l’adequació de la rampa d’entrada 
per afavorir a les persones amb mobilitat reduïda, a les 
escoles Tomàs Raguer i Ramon Surinyach, i amb el canvi de 
tancaments exteriors a l’Escola Joan Maragall.

-Urbanització de la plaça Capranica i arranjament de l’entorn 
per la revitalització comercial del centre, i ara es continuarà 
amb l’adequació del solar del carrer Trinitat / Pirineus.

-Nou enllumenat a la Ruta del Ferro, amb 22 nous fanals de 
llums.

-Canvi del terra de la pista de bàsquet a la plaça de la Sardana.

-Nous ascensors al Barri de Sant Pere, continuant amb la 
línia iniciada l’any 2013.

-Nova àrea d’entrenament de Trial al Centre de Tecnificació 
Esportiva l’Avellaneda.

També ha estat prioritari la dinamització comercial, amb 
un requisit de fires tots els mesos de l’any, i la Trobada de 
Puntaires de Catalunya, que va omplir Ripoll amb més de 
3.000 persones, i també amb l’arribada de la fibra óptica a 
la nostra vila. 

Continuem pagant les expropiacions que vàrem rebre 
d’herència del govern d'ERC-PSC, de l'edifici del carrer Sant 
Jaume i del solar del carrer Trinitat / Pirineus, amb una inversió 
de més de 60.000 € anuals, i patint les conseqüències de 
les restriccions, limitacions i afectacions del Planejament 
Urbanístic (POUM) aprovat al 2008.

Per cinquè any consecutiu a Ripoll no s’apugen els impostos, 
els vilatans paguen el mateix que l’any 2012.

Per al proper 2017 continuarem aprofundint i consolidant 
el camí marcat a l'inici de la legislatura, amb un projecte 
dirigit a les Persones, Famílies i Gent Gran, a les Entitats i 
Associacions, mantenint l’Excel·lència de Ripoll.

Que gaudiu del Nadal i el millor desig per al 2017. 

Fan falta audiòfons

L’Ajuntament és per definició la casa de tots,  els seus regidors uns servidors 
públics i la transparència i l’opinió dels ciutadans, el “bé suprem” a preservar. 

L’actual equip de govern del consistori ripollès (CiU) té 11 regidors de 17, una 
victòria aclaparadora en número de regidors però en cap cas en número de 
sufragis: 2561 vots CIU, i l’oposició, d’esquerres (ERC, Fem Ripoll i la CUP), 2007 
vots. 

Fem aquest apunt perquè ens sembla imprescindible que s’entengui que a la 
nostra vila, l’equip de govern no està legitimat per fer i desfer, i més tenint en 
compte que en els passats comicis, els ripollesos que van anar a les urnes no 
va arribar ni al 60%.

El 2008 es va aprovar el Planejament urbanístic (POUM), es va fer seguint 
tots els paràmetres establerts (informes, participació ciutadana, consultes, 
estudis...). Revisar un Pla urbanístic requereix molt de temps i molts esforços, 
i és una eina imprescindible per als municipis a l’hora de planificar-ne el seu 
futur.

És cert que al 2008 i els anys previs d’elaboració eren els anys de les 
“vaques grasses” i que les necessitats del moment van condicionar un tipus 
d’urbanisme concret que, amb l’arribada de la crisi, una crisi salvatge a tots 
nivells, s’havien d’esmenar. 

El grup municipal d’ERC hem estat al costat de l’equip de govern en aquells 
temes que amb responsabilitat i coherència hem entès revisables i que havien 
de patir una modificació de l’esmentat Pla, però l’equip de CiU ha tirat pel dret i 
ha fet desenes de modificacions, la majoria de les quals són una prova evident 
de l’afany que té l’equip de govern per fer i desfer sense tenir en compte 
l’opinió de la gent.

En campanya electoral, nosaltres ja vàrem alertar de les presses evidents i 
injustificades que els convergents mostraven vers el desenvolupament del 
sector del Pla. Sense encomanar-se amb ningú més que a ells mateixos, 
varen engegar els motors i varen prémer l’accelerador a fons, amb absoluta 
nocturnitat, per canviar el conveni que l’Ajuntament d’esquerres havia 
acordat i aprovat amb la propietat i en un tres i no res ens hem trobat amb 
un Mercadona construït, part dels edificis aterrats, la central hidroelèctrica 
eliminada, el canal, la resclosa de l’aiguabarreig del Ter i del Freser modificada 
i uns vials i unes places construïdes, per cert, inundades cada cop que plou, i 
sense cap tipus d’activitat econòmica ni social. 

Això sí, ara engeguen un procés participatiu, que mesos abans l’oposició 
demanava a crits, per opinar sobre com enjardinarem part del sector.

Si no ens movem d’aquest sector, a l’inici d’aquesta legislatura ens vàrem 
preocupar juntament amb els veïns de la vila, pels greus vessaments d’aigües 
residuals domèstiques al riu Ter (zona Centre Cívic). Un any i mig més tard tot 
segueix igual.

Un altre aspecte a destacar és la greu falta de consideració de l’antiga 
federació (CiU), quan unilateralment, van decidir iniciar els tràmits per fer un 
nou polígon industrial  a la carretera de les Llosses, tenint en compte que al 
nostre poble, si alguna hi ha, són justament naus buides i disponibles.

Els republicans només veuríem viable que aquest polígon s’acabés fent, si fos 
perquè a casa nostra s’hi volgués instal·lar una empresa amb gran valor afegit 
i d’unes dimensions que justifiqui una nova construcció. 

Nosaltres continuarem fiscalitzant l’acció d’aquest equip de govern i a alhora 
aportant, en allò que ens permetin, millores i solucions en tots els aspectes del 
municipi. Ho hem fet presentant una desena de mocions des de l’última edició 
d’aquest butlletí, aportant possibles bonificacions a les ordenances fiscals pel 
2017, que per cert, encara esperem resposta, assistint a totes les comissions i 
subcomissions que fan i desfan i ajudant i molt sovint, liderant, tot allò que des 
de casa nostra ajuda a muscular el Procés que viu el nostre País.

Amb el desig que aquest 2017 sigui un millor any per la nostra vila,  i somiant 
que els Reis de l’Orient portin als regidors de CiU uns bons audiòfons, us 
desitgem a totes i a tots, unes molt bones festes.

Salut i República
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Benvolguts ripollesos i ripolleses,

Aquest any que deixem enrere, des del Grup Municipal 
Socialista hem tirat endavant diferents propostes 
pensant en vosaltres:

1-Durant la tramitació dels pressupostos de 2016 vam 
demanar que Ripoll adquirís jocs infantils adaptats per 
infants amb discapacitat. Ben aviat en podran gaudir els 
alumnes del CEIp Joan Maragall i el CEE Ramon Surinyach 
i CEIp Tomàs Raguer.

2-Vam presentar al·legacions a la nova ordenança 
de circulació de vehicles que han permès que se 
substitueixin les sancions per cartes informatives durant 
la instauració del nou sistema de control d’accés al Barri 
Vell. També hem pogut tornar a posar sobre la taula la 
moció presentada al plenari d’octubre de 2013 sobre 
vialitat. Es demana que la circumval·lació al centre sigui 
com una gran rotonda de manera que sempre siguin els 
vehicles que están dins els que tinguin prioritat. Caldria 
canviar el sentit de la prioritat als encreuaments del 
carrer Progrés amb la Ronda Mas d’En Bosch i a la plaça 
Gran tal i com ja es va fer en el seu dia a l’encreuament 
davant l’Escola Vedruna. Aquestes consideracions són 
ara ben rebudes i sembla que seran una realitat en un 
futur proper. 

3-En el passat ple de novembre es va aprovar una nova 
ordenança municipal sobre els incentius que s’oferiran, 
durant l’any natural, als	 joves	de	Ripoll	que	assoleixin	
la majoria d’edat. Aquesta nova ordenança respon a 
una moció presentada pel nostre Grup el passat mes de 
setembre. Alguns d’aquest incentius i descomptes són 
un abonament trimestral a la piscina, la gratuïtat dels 
tallers del Galliner o entrades gratuïtes a espectacles de 
teatre, dansa o música. 

Volem aprofitar per desitjar-vos que disfruteu aquetes 
festes amb qui més estimeu, que pogueu recordar amb 
afecte aquells que ja no ens companyen i engrescar, 
molt especialment, als 71 joves ripollesos que faran 18 
anys durant el 2017 a disfrutar del seu nou Carnet Jove 
Ripollès.

Tanquem el 2016 i des de la CUP de Ripoll volem aprofitar 
aquest espai per parlar de la nostra trajectòria a l’Ajuntament 
en relació al model de poble que proposem. El que malaura-
dament ens trobem i el que aspirem a aconseguir. Arran dels 
debats que s’han generat darrerament al voltant del polígon 
de la carretera de Les Llosses i del malestar dels botiguers 
del centre de la vila, no podem evitar insistir un cop més que 
Ripoll necessita un replantejament real i una aposta decidida 
per un nou model de poble. No es pot dur un Mercadona al 
poble i a la vegada dir que s’aposta pel comerç local. Com 
tampoc es poden seguir creant nous polígons industrials que 
perpetuen un model de creixement econòmic obsolet men-
tre tenim milers de metres quadrats de sòl industrial aban-
donats. Tot té un cost d’oportunitat i l’equip de govern o bé 
no vol assumir-lo o, encara més preocupant, és incapaç de 
veure que la nostra vila travessa una greu crisi i que neces-
sita un canvi de rumb i una aposta valenta per un nou model 
polític i econòmic.
A la CUP considerem que aturar la fuga dels nostres joves i re-
vifar la vida cultural i social de la vila és un objectiu prioritari 
de Ripoll. I en aquest sentit hem intervingut des que som al 
consistori. Sempre des de la transparència i l’empoderament 
real dels vilatans, rebutjant l’operació de maquillatge polític 
que duu a terme l’actual equip de govern. En aquest sen-
tit, des de la CUP hem treballat fent propostes per a un nou 
Reglament de Participació Ciutadana, que sembla que serà 
aprovat sense incloure gairebé cap de les nostres propostes, 
sense consens de totes les parts implicades, ni cap mena 
d’implicació ciutadana. Hem impulsat un procés participatiu 
pel canvi de nom del carrer General Fuensanta que encara 
no s’ha dut a terme. Hem demanat audiències públiques per 
informar als veïns sobre assumptes públics de rellevància, 
com les obres a la resclosa de l’aiguabarreig, que han topat 
sempre amb la negativa de l’equip de govern. Des de la CUP 
treballem per destapar i denunciar totes aquelles pràctiques 
opaques del consistori, com ara  la lamentable situació que 
es vivia a la Fundació Guifré, ocultada pel Patronat-Ajunta-
ment, i que estem segurs que sense la impliació de la CUP no 
s’hauria afrontat com s’han vist obligats a fer.
A nivell social i cultural, a més d’apostar per potenciar les 
entitats i la vida associativa de la vila al marge de les institu-
cions, hem portat a debat la recuperació de la memòria his-
tòrica a Ripoll, hem impulsat la rehabilitació de pisos al barri 
vell per destinar-los a lloguer social, hem aconseguit que es 
recuperin els noms populars dels carrers i places del poble i 
hem defensat el dret a l’habitatge digne a través d’una moció 
contra la pobresa energètica, entre d’altres mesures.
A nivell econòmic, hem proposat com a mesura per reacti-
var el casc antic, la rehabilitació de pisos en mal estat, alho-
ra que hem combatut la mercantilització de la zona del Pla 
en favor de Mercadona —amb una àrea feta a mida, amb 175 
aparcaments privats anunciats com a places d’aparcament 
públiques— perquè creiem que atempta contra el comerç lo-
cal. Ens hem oposat al polígon de Les Llosses perquè creiem 
que ja tenim suficients naus buides i sòl industrial. En el seu 
lloc, apostem per diversificar l’economia potenciant aquells 
sectors i petits emprenedors que aportin feina de qualitat i 
d’acord al gran pol d’atracció que suposa el nostre entorn 
natural.
Per últim, des de l’Assemblea us animem a sumar-vos al pro-
jecte i aprofitem per desitjar-vos un bones festes i un pròsper 
any nou, on totes i tots puguem gaudir d’un Ripoll més viu i 
més nostre que mai!
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MUSEU ETNOGRÀFIC dE RIpOLL
Activitats 2016

El passat 26 de març el Museu Etnogràfic de Ripoll va celebrar els 5 anys de la seva reobertura a la nova seu. Per aquest motiu el 
Museu ho va voler celebrar oferint ENTRADA GRATUÏTA als ripollesos i ripolleses de tota la comarca, durant tot el mes de març, i 
una JORNADA DE PORTES OBERTES per a tothom els dies 26, 27 i 28 de març. 
A més, al llarg de l’any s’han realitzat un munt d’activitats diferents per a tothom, de les quals destaquem:

dia Internacional dels Museus                        6a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic

Exposició	temporal	“Aquest	festeig	acabarà	en	casori.	Costums	i	tradicions	al	llarg	del	temps”.
Al Museu del 6 de maig al 6 de juliol, i de l’agost fins a l’octubre a Vall de Núria.

Xerrada “Robar la núvia o robar el nuvi per casar-se en lloc honest. Els 
casaments	en	la	història”,	a càrrec de Joan Rosàs i Reverté, cap de la Secció 
de Coordinació Museística i Protecció de Béns Mobles, del Servei de Museus 
de la Generalitat de Catalunya. 

a la venda la primera sèrie de 
punts de llibre amb la col·lecció dels
pastors com a protagonista.

Setmana de la Ciència amb la col·laboració dels amics del Museu.
Activitats relacionades amb l’Any Internacional 

dels Llegums i de la Cartografia.

Troba els intrusos! 
Activitat en el marc del mes de la cultura. 

Tallers	 familiars	 “Fes	 un	 xai”	 i	 “Fes	 de	
monjo	 copista”	 realitzats periòdicament 
al museu en dates assenyalades com Sant 
Jordi i Mercat Medieval del Comte Guifré, i 
com en esdeveniments promocionals a El 
Born i Mercat d’Escapades de Barcelona.

“Busca’m	a	Ripoll”,	nova activitat que 
complementa la gimcana “Busca’m al museu”


