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ESPAIS CULTURALS EMBLEMÀTICS

Millores a la sala Abat Senjust i al Teatre Comtal
Tan important com crear nous equipaments o serveis públics és mantenir els existents als quals el pas dels
anys i el seu ús obliga a fer-hi actuacions periòdicament.
Amb aquesta premissa al llarg del
2014 i principis del 2015 s’ha actuat en dos equipaments d’ús cultural
ben emblemàtics per Ripoll com són
el Teatre Comtal i la sala Abat Senjust.
Pel que fa al teatre s’ha procedit a
renovar una part de l’enllumenat de
la sala, arranjar la teulada i pintar tot
l’espai interior (vestíbul, platea, amfiteatre, escenari…). Properament es
procedirà a repintar la façana i altres
petites reparacions de l’edifici. Un
cop acabades aquestes s’hi haurà invertit prop de 30.000 €.
La sala Abat Senjust s’adequà per a
un ús cultural a principis dels anys

Campanya Civisme
El passat mes de febrer l’Ajuntament de Ripoll va engegar la campanya “Visc
en civisme”. Un dels objectius principals que cerca la campanya és que la
ciutadania s’impliqui en mantenir la vila neta. Per tal de fer arribar aquest
missatge als vilatans de Ripoll, es va repartir una bossa reciclable i un calendari,
en el qual es poden llegir normes de convivència i les indicacions del que cal fer
en cas de voler desfer-se de mobles i trastos vells. El material que es va repartir
en els dos mercats que es fan setmanalment a Ripoll es va exhaurir i per aquest
motiu, durant la fira de les 40 hores se’n proporcionarà més.

80. Posteriorment i coincidint amb
el tancament de l’antiga seu del Museu etnogràfic s’hi encabiren diverses
exposicions temporals amb fons del
Museu, la qual cosa obligà a enfosquir
la sala. Enguany i mitjançant l’actuació de la Casa d’Oficis s’ha procedit a
recuperar de nou la vidriera exterior,
modificar l’entrada per eliminar les
barreres arquitectòniques, millorar
l’aïllament i la instal·lació elèctrica i
repintar tota la sala. Faltarà dotar la
vidriera de cortines, cosa que es preveu fer en breu.
A la sala Abat Senjust hi trobem els
gegants de Ripoll, que daten de l’any
1945 i que durant l’últim trimestre del
2014 han estat al taller per refer una
part dels cossos i repassar les corones, cara i mans per tal d’oferir el seu
millor aspecte.
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Salutació de l’alcalde

La recent Fira de les 40 hores, la Setmana Santa, la proximitat de la Festa Major i uns mesos d’abril i de maig
atapeïts d’actes i activitats marquen
que “ja és primavera a Ripoll”, com
diu aquell famós anunci de la tele…
i aquesta primavera també ens porta eleccions municipals dins un any
que completarem amb eleccions al
Parlament i eleccions al Congrés i
Senat. Mirant enrere hauran estat
quatre anys de legislatura municipal intensos i difícils des de la meva
perspectiva de l’alcaldia. Amb anècdotes bones i altres no tan bones, en
un context socioeconòmic complex
i que haurà posat a prova tots els
recursos destinats als serveis a les
persones i al benestar social.
Recordo amb intensitat i amb alguna llàgrima d’impotència quan et
vénen a veure famílies a qui se’ls talla la llum o l’aigua per impagament;
persones que vénen a veure l’alcalde en demanda de feina després de
completar l’entrega infructuosa de
currículums a totes les institucions
que lluiten contra l’atur i a moltes,
moltes empreses sense èxit. Recordo aquella mare que em va venir una
nit a casa a pregar que fes trampa
en una oposició de selecció de persones per fer entrar el seu fill a treballar a l’ajuntament, i que davant
la negativa em va dir plorant més o
menys així “maleït el dia que et vaig
votar, així Déu m’hagués tallat la mà
abans!”. Certament impactant; i per
cert, no li guardo cap rancor, entenc
el patiment dels pares i mares per la
feina i el benestar dels fills. L’alcalde no té malauradament cap vareta
màgica per solucionar-ho tot.

Recordo i comparteixo també la
il·lusió dels que em vénen a explicar
un nou projecte empresarial a Ripoll,
una nova botiga, una nova cafeteria,
un apartament bed&breakfast, una
empresa metal·lúrgica, una granja
de pollastres, un allotjament rural,
un càmping de cabanes als arbres,
un petit hotel, un centre esportiu…
i recordo la tristesa també compartida dels que vénen a informar que
tanquen després de provar-ho, després de gastar diners sense retorn,
perquè l’empresa s’ha tornat inviable o per jubilació sense relleu…
Recordo l’alegria i felicitació de moltes persones fins i tot de fora de Ripoll, per posar flors al poble, per millorar la imatge de la vila. Però també
en recordo alguna crítica “com podeu posar flors i gastar diners amb
la situació que estem”. O la il·lusió
d’aquells membres d’una entitat
que vénen a explicar el projecte de
fer un concert, o d’acollir un campionat o un esdeveniment… per a
recaptar fons o per difondre la seva
tasca i el seu esport… i de manera especial recordo molts dels actes que varen omplir Ripoll de joia i
de persones d’arreu vingudes amb
motiu de la Capitalitat Cultural 2013;
amb aquella diada de l’onze de setembre històrica amb el President
Mas, les campanades per TV3 o l’Escolania de Montserrat i el cant de la
Sibil·la al Monestir, l’acte d’inauguració... i tants i tants altres.
En qualsevol cas les decisions i les
accions s’han fet amb convenciment. Convençuts i il·lusionats des
d’aquesta alcaldia i des de l’equip
de govern, amb el suport dels treballadors i treballadores municipals,
i amb la crítica constructiva o les
aportacions dels regidors i regidores
a l’oposició. Ben convençut que tot
allò que s’ha tirat endavant s’ha fet
per millorar Ripoll, per millorar el dia
a dia i el futur dels ripollesos i ripolleses.

Certament si es dubta, o si es vol
acontentar tothom, o si no decideixes… no s’avança. Sense convenciment no s’hauria tirat endavant la
urbanització del nou sector de La
Preparación Textil, o les 14 modificacions del Planejament urbanístic
encaminades la majoria a afavorir
el teixit empresarial i la creació de
llocs de treball, o l’adquisició dels
terrenys propers del cementiri per a
projectar-hi un accés digne i un nou
espai d’aparcament al costat dels
centres escolars. Sense convenciment no tindríem nova màquina i
nova manera de gestionar la neteja
municipal, o no tindríem porteries
de rugbi ni la nova piscina terapèutica, ni tres noves instal·lacions de
calefacció per biomassa, ni ajuts per
instal·lar ascensors als blocs del barri de Sant Pere, ni formaríem part de
la Xarxa C17 ni seríem un dels ajuntaments impulsors de l’Associació
de Municipis per a la Independència.
Sense convicció no haguessin estat
possibles uns pressupostos o unes
ordenances fiscals sense puja d’impostos que van merèixer l’aprovat
per majoria absoluta.
Després d’aquests quatre anys, estic convençut d’haver fet el que per
Ripoll era, és i serà millor. De ben
segur amb detractors i entusiastes, amb il·lusionats i també gent
a qui potser he o hem decebut. A
totes i tots us vull donar les gràcies per acompanyar-me i acollir-me
aquests quatre anys, gràcies per tenir en compte l’alcalde en els bons i
els mals moments; gràcies pel respecte a la institució de l’alcaldia rebuda des de tots els colors polítics.
Moltes gràcies!

Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll

4

LEONOR MUNELL

Nova regidora de CiU
En aquesta darrera part de la legislatura s’ha incorporat com a regidora dins
l’equip de govern Leonor Munell, que ha substituït Marc Grifell, qui per raons
professionals va dimitir el passat mes de novembre.
Així, Leonor Munell va convertir-se en regidora en el plenari del mes de
desembre assumint una part de les responsabilitats de l’anterior edil, que
ocupava les regidories de Joventut i Festes.
Mentre Leonor Munell es fa càrrec de Joventut i Turisme, Ramon Santanach,
que ja és regidor de Cultura assumeix Festes fins al final de la legislatura.
La nova regidora ha emprès la seva tasca amb il·lusió i empenta, tot i que
com ella mateixa ha comentat, els pocs mesos que resten de mandat no li
permeten fer un plantejament global, sinó que prefereix donar continuïtat al
projecte endegat per l’anterior regidor de joventut.

ESPAI+TEMPS

Els viatges de Taller d’en Xavier Escribà
700 alumnes de les escoles de primària de Ripoll van
poder visitar el Taller de l’artista Xavier Escribà en el
marc del projecte Espai+Temps, guanyador del concurs
“Ripoll, bressol de l’art i la creació”.
Durant 4 setmanes l’artista va instal·lar el seu taller a
l’espai d’art Marià Font de la Lira. Els alumnes i el públic
en general van poder veure el procés de creació d’un
artista que es caracteritza per la constant recerca,
el mestissatge i la hibridació de diverses disciplines
artístiques.
Paral·lelament, després de la visita al taller, als alumnes
se’ls proposava una activitat pràctica a l’scriptorium:
havien d’escollir només dos dels cinc suports que
proposàvem (paper, cartró, roba i plàstic) i fer una obra
totalment lliure. El resultat ha estat molt interessant i
realment han sortit obres molt originals i creatives que
s’han exposat al mateix espai de la Lira.
També un dels projectes finalistes del concurs “Ripoll,
bressol de l’art i la creació” es podrà veure aquests dies
al Museu Etnogràfic de Ripoll. Es tracta d’«Alfabets
del món» de Pau Elias, un projecte que recull la visió
plàstica d’una seixantena de diferents alfabets del món.
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RESUM LEGISLATURA
2011-2015
OBRES I BARRIS, MEDI AMBIENT
• Reforma de la part de vialitat del trànsit de vehicles
de la plaça Gran –1–
• Centre d’Interpretació del Monestir “Terra de
Comtes i Abats” a la Capella de la Congregació
• 5 nous ascensors al barri de Sant Pere –2–
• Nous aparcaments gratuïts als barris de la carretera
Barcelona i Sant Pere –3–
• Ampliació i adequació nous horts de la zona de Cal
Déu I Casanova de Baix
• Millora de les fonts de Ripoll –4–
• Arranjament del passeig dels Aurons
• Arranjament i neteja dels camins de la Font del Sant
i de Les Llosses
• Adequació de la sala Abat Senjust
• Pintat del Teatre Comtal
• Adquisició màquina de neteja viària i edició d’un
fulletó informatiu per barris –5–
• Instal·lació pèrgola a la plaça Vila de Prades
• Visites i reunions amb AAVV, in situ als barris i a
l’ajuntament
• 14 modificacions del POUM
• Instal·lació de jardineres i flors de temporada als
ponts, plaça de l’Ajuntament –6–
• Ripoll a la xarxa Viles Florides de Catalunya
• Millores als bancs-seients, pintat, reposició, nous
bancs
• Canvis d’enllumenat. De fanals a leds
• Remodelació del cementiri (teulats, etc.)
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Actualment en execució:

• Desenvolupament del sector d’“El Pla”
• Rehabilitació de l’Església de Sant Pere –7–
• Adquisició terreny i construcció nou accés entrada
•
•
•
•
•
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del cementiri, amb un nou aparcament davant les
escoles Tomàs Raguer i Ramon Suriñach
Enderroc imminent dels edificis c. Trinitat i Pirineus,
i millora del sector
Centre de caldera de biomassa a la piscina
municipal
Arranjament escola de Sant Bernabé
Vorera c. del Prat - ctra. de Ribes
Vial sortida zona esportiva c. Concepció Ducloux a
rda. Castelladral

ESCOLES
• Obres de reforç en l’edifici de l’escola Joan Maragall i
remodelació parcial de la cuina
• Nou ascensor a l’escola Tomàs Raguer

6
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Actualment en execució:
• Centres de calderes de biomassa a les escoles Joan
Maragall, Tomàs Raguer i Ramon Suriñach
• Nou ascensor a l’escola Joan Maragall per millorar
accessibilitat
CULTURA
• Tramitació i difusió de la Portalada de Ripoll com a
candidata a patrimoni mundial de la UNESCO
• Obtenció del premi nacional de cultura per al Museu
de Ripoll
• Candidatura trobada nacional puntaires 2016 –8–
• Rehabilitació de les pintures dels dracs al sostre de
l’Església de Sant Pere
• Conveni ACA-Dept. de Cultura per la Sèquia Molinar
• Revisió del catàleg de béns d’interès cultural locals
• Sol·licitud perquè la Lira sigui considerada com a Bé
Cultural d’Interès Nacional
• Cartelleres informatives d’activitat cultural
• Tramitació Festa de la Llana i Casament com a Festa
Nacional tradicional
• Ruta turística de la Muralla de Ripoll
• Reparació i nova carcassa de les figures dels gegants
de Ripoll
• Plaça de la Lira. Premi FAD 2013
• La Lira a la Biennal de Venècia 2014
• ENKOMARKA’T festa jove comarcal 2013 a Ripoll
• Capital de la Cultura Catalana 2013:
- Trobada gegantera
- Trobada de danses del Ripollès
- Concert de corals infantils. –9–
- Exposició DE RIPOLL AL MÓN
- Elecció de pubilles i hereus de Catalunya –10–
- Exposició Ramon Casanova i Danés. El Boig de
l’Hispano
- Trobada Nacional de Trabucaires de Catalunya. –11–
- Campionat de Catalunya de cant d’ocells.
- Exposició “Homes de Ferro” –12–
- Museu itinerant
- Recuperació del Cant de la Sibil·la 24/12/2012
- Campanades de Cap d’Any per TV3 (31/12/2012)
- Concert de l’Escolania de Montserrat –13–
- 11 setembre 2013 amb el president Mas a Ripoll –14–
- Concurs de composició de sardanes
- Ripoll És Dansa 1a edició
- Ripoll, bressol de l’Art i la Creació. Xavier Escribà
(2015)
- Cessió de la col·lecció d’armes de foc per part de
l’Ajuntament de Barcelona
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JOVENTUT
• Completar i inaugurar el nou espai Casal de Joves “El
Galliner” –15–
• Creació del Consistori infantil (primer ajuntament
infantil) A partir del 2012 –16–
• Rutes escolars per afavorir que els infants puguin
anar a l’escola caminant
• Premis als estudiants amb millors expedients
acadèmics
• Beca “Comtal Vila de Ripoll” a l’excel·lència
universitària
• Adjudicació de 4 habitatges per a joves
• Saló de l’ensenyament del Ripollès (1a edició) –17–
• Arranjament dels locals d’assaig per a joves i
instal·lació de bombes de calor
• Creació d’una oficina Jove i contractació d’una
dinamitzadora juvenil
• Programa de garantia juvenil.
• Taula d’entitats juvenils de Ripoll
• Agenda jove
• Pla Local de Joventut
• Procés participatiu per a la gestió i oferta del Casal
de Joves El Galliner
• Mostra anual de grups dels locals d’assaig
• Continuació del Gaudeix l’Estiu i els punts
d’informació juvenil als centres de secundària
• Esplaiada (maig 2012)
• Discobaby semestral
• Organització de diverses festes: de l’estudiant, Festa
de La Partida, Les Grosses de Nadal, Festa de l’home
de vermell, Festa dels grans èxits, tast de cerveses i
nit de blues, festa a la sala...
PARTICIPACIÓ CIUTADANA i CONVIVÈNCIA
• Potenciació del servei d’atenció ciutadana amb
l’ampliació del personal que atén la finestra única
• Implantació del servei “Bon dia” d’assistència a
persones grans que viuen soles i sense suport
extern
• Dinamització del parc de salut
• Campanya “posa una flor al teu balcó”, per una
millor imatge del poble –18–
• Celebració del Dia mundial de les persones sordes
• Creació dels guardons Guifré (honors i distincions
que atorga l’Ajuntament)
• Tardes de ball dels diumenges
• Campanya de civisme 2015
• Campanya denúncia caques de gos
• Transpirinenca social i solidària
• Alcalde a plaça –19–
• Inclusió de Ripoll en el projecte “viles florides” –20–
• El conte gegant de Ripoll (dues edicions)
• Adquisició d’un nou vehicle de Policia Local
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PROJECCIÓ ECONÒMICA
• Renovació anualitat del Centre de Formació
Ocupacional, amb la Casa d’Oficis i Taller d’ocupació
• Nou mercadet setmanal a la ctra. de Barcelona
• Promoció de noves activitats nadalenques –21–
• Promoció del Mercadal del Comte Guifré. –22–
• Promoció Fira de les 40 h, increment d’expositors i
nous espais sectorials
• Noves fires: Fira Disc, Ripineu, de la cervesa, cotxe
d’ocasió, mercat del col·leccionisme “Remena i
troba”, “Mermà” mercat de segona mà. Fira d’art…
–23–
• Recuperació de la càmera del temps de TV3 com a
element promocional
• Aparca i compra amb aparcament gratuït els
dissabtes a la tarda
• Estacionament per a autocaravanes a Can Guetes, i
punt de servei –24–
• Recuperació de la pista de gel durant les Festes de
Nadal –25–
• Concessió gestió del CAT, i senyalització dels
aparcaments d’autocars
• Ruta europea del Queso
• Modificació zones de rotació, sector psg. Ragull,
Ambulatori...
• Senyalització aparcaments i facilitar l’entrada i la
sortida d’autocars
• Modificacions POUM per afavorir l’activitat
empresarial
• Fibra òptica als polígons industrials
• Xarxa C17 d’ajuntaments per fer promoció conjunta
• Subvencions per a nous emprenedors: més de
135.000 € (del 2012 al 2014)
• Mapa de sòl i sostre empresarial
• Inclusió a la xarxa de vivers d’empresa de la
Diputació de Girona
• Creació d’una finestreta única empresarial
• Col·laboració amb Patronat del Monestir i Parròquia
per fer visitable la necròpoli
• Jornada de treball comerç + turisme a Ripoll –26–
• Conveni ajuntament + hotels per ús de la piscina
• Campanya FES LA BOSSA amb la UBR i la Cambra de
Comerç
• Tastatast per la Fira, amb l’Associació d’Hostaleria
• Activació del sector industrial Rocafiguera superior:
execució aval i finalització d’obres
HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS
• Reducció del deute en 5.060.000 € (del 121,14% es
passa al 85,48% d’endeutament)
• Agilització en els pagaments a proveïdors passant de
pagar a 120 dies a pagar a 15 dies
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• No s’han incrementat els impostos, ni tan sols
l’aplicació de l’I.P.C., els vilatans paguen el mateix
que l’any 2012
• Ripoll primera capital de comarca en ingressar els
impostos a l’Agència Tributària Catalana –27
ESPORTS
• Difusió del CTE per a tenir més alumnes i oferir més
modalitats
• Complementació del CTE per acollir campus i
estades als estius
• Col·laboració amb entitats per acollir a Ripoll
esdeveniments esportius:
• Copa d’Europa de seleccions nacionals de futbol
sala sub-21 el 2012
• Campionats d’Espanya i de Catalunya de cotxes
teledirigits
• Concert Txarango del CF Ripoll
• Haute Route Pyrenées internacional –28–
• Esprint Volta Ciclista a Catalunya
• Punt de control Rally Montecarlo historique
• Torneig BBVA de bàsquet
• Ripoll És Dansa (3 edicions)
• Trobada de curses de muntanya Intercentres
• Campus Rabaseda
• Campus Tech Summer
• Instauració del Nou Consell Municipal de l’Esport
• Ampliació de la piscina municipal amb un nou vas
terapèutic, i ampliació dels vestidors
• Reparació de la coberta del pavelló. –29–
• Col·laborar amb els clubs a promocionar, facilitar i
millorar equipaments i facilitar els nous esports: tir
al plat, rugbi, tir amb arc, tennis taula, ....
RIPOLL ACTIVA A LES XARXES SOCIALS I AL NOU
CONCEPTE D’SMART CITIES
• Facebook de l’Ajuntament de Ripoll
• Twitter de l’Ajuntament de Ripoll
• Facebook “Ripoll bressol de Catalunya” de l’àrea de
cultura
• Facebook “Joventut de Ripoll” de l’àrea de joventut
• Newsletter “RIC” de l’àrea de cultura
• Newsletter “Altaveu” de l’àrea de joventut
• APP Línia verda Ripoll, per informar de les
incidències i millorar la localitat
• APP Aparca fàcil, que permet pagar la zona blava a
través d’internet –30–
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BENESTAR SOCIAL
Les competències de l’àmbit de Benestar social es gestionen conjuntament per a tota la comarca mitjançant
el Consorci de Benestar social del Ripollès. Destaquem
el següent:
Persones que es troben en situació d’exclusió social
• Entregues d’aliments de forma regular a unes 130 famílies/any
• Ajut a 26 famílies per pagament d’Hipoteca (OFIDEUTE) ha atès un total de 26 famílies amb dificultat de
pagament de la hipoteca.
• Ajuts per a cobrir deutes de subministraments a unes
120 persones/any
• 20 ajuts en diferents conceptes (transport, medicaments...)
• Renda mínima d’Inserció 70 famílies/any
• Atenció víctimes de violència de gènere 50 persones/
any
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• Centre Obert 50 infants
• Aula escolarització compartida 7 alumnes
Gent Gran i discapacitats que es troben en situació de
dependència
a. Servei d’Ajut a Domicili (SAD): S’han atès 124 persones.
b. Servei de Teleassistència Domiciliària (STD) S’han atès
292 persones.
c. Transport adaptat: S’han transportat 43 persones a
l’Hospital de Dia, Centre de Dia de Salut Mental i diferents serveis de la Fundació MAP.
La ciutadania i les organitzacions socials
Actuacions de sensibilització i prevenció: envelliment
actiu; igualtat de gènere amb suport a les associacions
de dones, xerrades i campanyes de sensibilització; prevenció de malalties cognitives en la gent gran; campanyes de recollida d’aliments; campanyes antirumors...

Balanç molt positiu del funcionament
de la línia verda a través d’APP

S’hi denuncien incidències i deficiències del municipi
Gràcies a la implantació d’aquesta app, els ciutadans
de Ripoll es poden beneficiar d’un servei de resolució de
consultes mediambientals i comunicació d’incidències
en l’equipament urbà. La línia verda afavoreix l’ús de les
“bones pràctiques” mediambientals i en conseqüència, el
desenvolupament sostenible del municipi.
El servei Línia Verda es va implantar a Ripoll durant el
mes de gener. Els ripollesos en general han acollit molt
positivament aquesta aplicació, i com a prova tenim l’ús
constant que es fa de la mateixa.
Fins a finals del mes de febrer s’han rebut un total de 113
incidències de les quals el 76% ja estan solucionades i la
resta es troben en procés.
El servei de consultoria ambiental ha tingut també una
gran acollida. Durant el mes de febrer s’ha donat resposta a
23 consultes ambientals. Les que es plantegen més sovint
són les que tenen relació amb la Legislació Ambiental.
El servei Línia Verda ha obtingut el premi Conana
2014 a la Sostenibilitat. També la seva implantació ha

suposat el Premi de Qualitat 2013 en la categoria de
Desenvolupament Urbà Saludable i Sostenible, atorgat per
la Red Española de Ciudades Saludables (RECS). Aquest
premi reconeix aquelles iniciatives que col·laboren en
millorar l’entorn físic i funcional del municipi, promovent
el desenvolupament socioeconòmic i afavorint la qualitat
de vida personal, familiar, laboral i social dels ciutadans.
L’Ajuntament de Ripoll se sent molt satisfet dels resultats
obtinguts fins ara i agraeix la important participació
ciutadana que demostra una gran implicació i interès dels
veïns envers el municipi.
	Nom
Enllumenat públic
Neteja viària
Mobiliari urbà
Parcs i jardins
Retirada de mobles
Senyals i semàfors
Vehicles abandonats
Contenidors
Voreres i asfaltats de les vies públiques
TOTAL

TOTAL
15
26
15
18
1
15
2
5
16
113

PERCENTAGE
13,27
23,01
13,27
15,93
0,88
13,27
1,77
4,42
14,16
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RECORDS DEL PASSAT
Fàbrica del Pla

Els ripollesos coneixíem popularment la fàbrica de La
Preparación Textil, SA com la fàbrica del Pla. Aquest
terme fa esment al paratge on estava instal·lada la
indústria, el pla de la Magdalena.
La història de la fàbrica s’inicia amb el vigatà Ramon
Capdevila i Camps el gener de 1862, quan demanà al
Govern Civil autorització per aprofitar aigua del Ter per
fer funcionar una fàbrica. El permís s’aconseguí per
Reial Ordre de novembre de 1862, ratificada l’octubre de
1863. El consistori ripollès hi donà la seva conformitat a
mitjan de 1863.
Tot i disposar de les autoritzacions, la construcció de la
resclosa, del canal i de la fàbrica no es materialitzà fins
molt temps després. El març de 1870, Ramon Capdevila
sol·licità permís al Govern Civil per finalitzar les obres
d’aprofitament d’aigua. Tant l’ajuntament com el Govern
Civil no hi posaren cap impediment.
L’única oposició va presentar-la l’industrial barceloní
Tomàs Lluís Bach, que volia aprofitar aigua per a la
fàbrica de filats i teixits que pensava construir al paratge
d’Agafallops. Denuncià Capdevila al Govern Civil, la tardor
de 1871, perquè les obres que feia de modificació del
desguàs del canal podrien perjudicar-ne l’aprofitament.
Per acontentar tothom, el departament d’aigües
d’aquest organisme dictà, el febrer de 1872, unes noves
clàusules a complir per Ramon Capdevila per fer el salt
d’aigua i la fàbrica. Tot sembla indicar que la fàbrica i els
annexos es van edificar entre el 1871 i el 1873.
Ramon Capdevila, per motius que desconeixem, no
arribà a dirigir la fàbrica malgrat que en fos el propietari.
El que sí que va fer va ser llogar-la. La propietat canvià
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de mans entre el 1874 i el 1876. A la contribució urbana
de 1876-1877, datada el setembre de 1876, no hi consta
Ramon Capdevila, però sí que hi ha el vigatà Antoni
Forcada com a nou propietari.
La finca, que el 1879 era propietat de l’empresa Forcada,
Vidal y Cia., estava formada per: Establecimiento
industrial movido por agua, con su correspondiente
casa habitación, despacho y almacenes. La fàbrica
estava integrada per baixos i primer pis, i la casa -edifici
destinat a oficines i habitatge dels directius-, tenia
baixos i tres pisos.
A principi dels anys trenta la finca passà a mans de la
Unión Industrial Algodonera SA. El 1935 hi hagué un nou
propietari, la raó social La Preparación Textil SA, a qui
se li deu la construcció d’habitatges a la carretera de
Barcelona i haver fet possible la prosperitat econòmica
de tantes famílies de Ripoll durant tants anys.
Agustí Dalmau i Font
Historiador i arxiver de l’Ajuntament de Ripoll
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L’EMIGRANT: CONCEPCIÓ CORTACANS
De Ripoll a la fredor del Canadà

“Des de molt jove se’m donaven bé els
idiomes i m’agradava viatjar. Als 12 anys,
vaig començar a aprendre el francès amb
una senyora francesa que vivia a Ripoll i
als 18 vaig fer el meu primer viatge a l’estranger, a França. M’encantava descobrir
llocs nous, com Suïssa, Àustria i Itàlia. Als
15 anys, vaig començar a treballar d’administrativa a Ripoll. Passats uns anys,
sentia la necessitat d’explorar nous horitzons. Vaig sentir parlar de la possibilitat d’anar a fer d’au-pair i, com que ja
havia començat a aprendre l’anglès, vaig
decidir marxar a algun país on pogués
perfeccionar aquest idioma. Em vaig decantar pel Canadà, primerament per realitzar un vell somni del meu pare que havia volgut emigrar-hi als anys 50, quan
el país acollia molta mà d’obra, però no
ho va fer perquè la meva mare no va voler. També perquè vaig pensar que anar
al Canadà em permetria conèixer una societat diferent de les europees i viatjar
per Amèrica del nord i del sud.
Vaig marxar l’11 d’octubre del 1976, amb
“Després de gairebé quaranta anys de
viure al Quebec (més de la meitat de
la meva vida), realment em sento ben
establerta aquí, però segueixo venint
a Ripoll cada any. De fet, en vida dels
meus pares, fins i tot vaig arribar a
venir dos cops cada any. I ara vinc a
veure el meu fill. Ja em queden pocs
anys per la jubilació i, considerant que

aspiracions independentistes com Catalunya. Els primers mesos a Mont-real
van ser tristos. Em sentia sola i m’enyorava terriblement dels pares, que havien estat molt comprensius deixant-me
marxar, dient-me en tot moment que si
les coses no m’anaven bé sempre podia
tornar a casa. El que més em va cridar
l’atenció de bon principi va ser la varietat
multiètnica. En aquella època a Ripoll no
hi havia immigrants i em resultava molt
curiós agafar l’autobús aquí i sentir tot
tipus de llengües al meu voltant.
Després del primer any vaig allargar l’estada perquè encara em quedaven coses
la intenció de passar un any a Monta fer i per aprendre. L’octubre del 1978,
real, a casa d’una família jueva que em
vaig travessar el Canadà de Mont-real a
va acollir bé. Havia de cuidar-me dels
Vancouver. D’allà vaig baixar cap als Esseus dos fills, però tot seguit em van astats Units, després cap a Mèxic, per torsignar tota la feina de la casa, esdevenint
nar per la costa est, tres mesos més tard.
una minyona informal. Em tractaven bé,
Un recorregut memorable i ple d’avenmenjava a taula amb la família, i em van
tures! Llavors vaig decidir tornar cap a
orientar cap a fer cursos per aprendre
Ripoll, però les coses es van complicar
l’anglès, a banda d’ajudar-m’hi ells maja que estava en relació amb un noi irateixos, ja que era la seva llengua. Per la
nià amb qui vaig acabar casant-me. Així
seva religió, tenien costums i normes
doncs, al cap de tres mesos l’amor va
que m’eren molt noves. No menjaven
poder més que jo. El 1979 em vaig casar
carn de porc -de fet, no es menjava gaire
i ens vàrem instal·lar definitivament a
res de bo perquè la mestressa de la llar
Mont-real. El 1985, vaig tenir un fill, en
era molt mala cuinera-. Aleshores, quan
Jonathan, a qui sempre li he parlat catala meva mare m’enviava llonganisses de
là. Des de petit, veníem a passar una part
Ripoll, em calia amagar-les bé i menjardels estius a Ripoll a casa dels pares. Es
me-les molt discretament.
va arrelar tant al meu poble que (ironies
També em vaig adonar que
del destí!) està establert a Ripoll, des
Mont-real no era el lloc
de l’any 2010 i viu a la meva casa
més idoni per aprend’Agafallops.
dre anglès ja que és
“El meu fill ha
A Mont-real vaig treballar a dila ciutat més gran de
arrelat
a
Ripoll;
versos llocs com a secretària i,
Quebec, província de
des de 2010 viu a en un moment donat, el 1989,
parla francesa amb
algú em va aconsellar de provar
Agafallops”
sort treballant com a intèrpret
de castellà/francès/anglès pel
les meves arrels són a
ministeri d’Immigració. Aleshores, a
Ripoll, fins i tot si no arriuna edat ja madura, vaig anar a la unibo a tornar-hi definitivament,
versitat, i em vaig treure el títol oficial de
m’agradaria venir a passar-hi temporades llargues per fruir amb el meu
traducció. Des de fa ja més de deu anys
home, de les muntanyes, de l’entorn
treballo com a traductora i intèrpret
ideal del poble i per conviure amb els
pels diversos jutjats de la província de
amics d’infantesa i de joventut amb
Quebec. Això m’obliga a ”passejar-me”
els quals encara mantinc bons conforça, cosa que ja m’agrada, ja que contactes.”
tinuo tenint un esperit viatger.”
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L’IMMIGRANT: CLÀUDIA MARIA COSTA
Travessar l’oceà i trobar-hi la sort
Les diferències entre una de les grans
metròpolis de Sud-Amèrica i qualsevol dels municipis del Ripollès, són més
que evidents. Aquesta realitat va constatar-la la Clàudia Maria ara fa dotze
anys, quan va deixar el seu Buenos Aires natal per acompanyar el seu marit
en una nova etapa de la vida. Van creuar
l’oceà a la recerca d’una feina estable,
perquè en aquella època Argentina patia una precarietat econòmica i laboral,
que havia arribat a les seves cotes més
crítiques amb el Corralito.
El seu germà, que curiosament ja torna
viure a l’Argentina, s’estava a Sant Pau
de Segúries, i va convidar el marit de
Clàudia Maria a treballar amb ell. Al cap
de catorze mesos va ser el torn d’ella
mateixa i dels seus dos fills petits, de
dos i sis anys. Poc més tard, quan econòmicament es podien permetre costejar el viatge, van fer venir als altres
dos descendents, que aleshores tenien
catorze i disset anys respectivament.
Abans d’instal·lar-se a Ripoll, la família va viure durant un any i mig a la
colònia Estabanell de Camprodon, a
Llanars durant vuit anys més. Clàudia
Maria havia treballat en un bar, i creu
que “estava molt adaptada al poble” on
de fet afirma que “els llanarencs encara
m’enyoren”. Fa dos anys i escaig la sort
es va aliar amb la família. Va ser gràcies a la loteria i el famós número que va
portar una pluja d’euros a la capital de
comarca. Ells en tenien un dècim, que
els va suposar un ingrés inesperat de
20.000 euros. Amb aquests diners a la
butxaca i la possibilitat de traspàs d’un
bar de Ripoll, van apostar per conver-

“De la mateixa manera que vam
arribar a Catalunya gràcies al meu
germà, darrere nostre també han
vingut més argentins. Es tracta
d’ajudar-los a adquirir els bitllets
d’avió per fer el viatge. Ho vam fer
amb uns amics que es van instal·lar
a Camprodon, tot i que amb el temps

i així quan es planteja si Ripoll haurà
tir-se en empresaris. El bar El Bouquet
estat l’estació definitiva del seu desdel carrer Núria va ser la seva aposta
tí
vital, diu que “no ens hem aturat a
d’aquell moment. No només van optar
rumiar-ho seriosament”. La lògica imper treballar a Ripoll, sinó també per
posa que si el bar segueix funcionant
viure-hi.
com ho ha fet fins ara es quedaran
Es van instal·lar al barri de Sant Pere, on
aquí: “ens agraden els costums, com
també s’han adaptat perfectament. Els
és la gent…”. A més Ripoll els ha pernens van incorporar-se a l’escola. Dos
mès entrar en contacte amb un amd’ells ja estudien a Barcelona. Una fipli espectre d’humans. Persones que
lla està casada i els ha donat dos néts
també han immigrat des d’altres zones
catalans. Tots ells parlen el nostre idide la península o del planeta. A Llanars
oma. De fet tota la família domina el
en canvi no hi havia aquesta riquesa
català parlat, excepte ella mateixa, a
demogràfica que els permet comparqui aquest aspecte se li està fent més
tir experiències comunes. Tampoc han
feixuc. En tot cas el comprèn perfectaperdut l’esperança de repetir fortuna
ment.
en la loteria. Cada setmana seDel caràcter dels catalans i els
gueixen jugant a un número
argentins la Clàudia Maria
“Després
de
propi, que també es ven al
explica que “tenim molts
seu bar.
dos anys de
punts en comú”, un fet
Portar un bar no és una
que ha afavorit la seva
viure a Ripoll els
tasca fàcil. Al contrari,
adaptació tant al país,
llanarencs
encara
sovint
resulta complicom a la seva llengua. Tot
cat
de
compaginar
la vida
m’enyoren”
familiar i laboral. Es tracta
d’un sacrifici que Clàudia Mahem anat perdent el contacte
ria assumeix. Cada setmana aprofiamb ells. Ara mateix també estem
ten el diumenge per tancar, encara que
ajudant un altre matrimoni perquè
si hi ha algun partit de futbol televisat
puguin tenir la sort de fer un pas tan
que resulta interessant, els toca obrir
important en les seves vides, com
durant algunes hores. Això sí, quan
en el seu moment ho va ser per a
s’ho poden permetre, agraeixen fer una
les nostres.”
escapada a la Costa Brava, sobretot a
l’estiu, amb el bon temps.
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REGIDORIA DE BARRIS,
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Aquest és l’últim butlletí que fem
dins el nostre mandat municipal de
quatre anys, ja que el proper 24 de
maig vosaltres podreu tornar a decidir qui governa la nostra Comtal
Vila de Ripoll “Bressol de Catalunya”.
Han estat quatre anys intensos
plens de reunions amb les associacions de veïns, grups i persones, visitant tots els barris de Ripoll, programant feines, prioritzant necessitats i solucionant les urgències.
També aprenent cada dia coses noves, coneixent moltes persones i
gaudint dels esdeveniments importants com la Capital de la Cultura
Catalana 2013, entre d’altres.
És per a mi un gran honor i em sento molt orgullosa d’haver tingut
l’oportunitat de poder contribuir
amb ganes, il·lusió, paciència i mol-

ta voluntat de servei a la millora del
vostre poble que també és el meu ja
que m’ha vist néixer, créixer i madurar. I com me l’estimo!.
Actualment estem fent un repàs
general a tots els barris fent el tancament de contenidors a la ctra.
d’Olot i el c. Costabona, la supressió
de barreres al c. Josep Ma. Pellicer
i a Vista Alegre, arranjant el terra
del c. Catllar, posant embornals al
c. Progrés, reparant voreres davant
el col·legi Vedruna i Castelladral,
tapant forats dels carrers, pintant
bancs i baranes, millorant parcs
infantils, substituint bombetes per
leds i canviant fanals, rehabilitant
fonts i camins, netejant els carrers,
les pintades, etc.
Ja tenim el passeig dels Aurons arranjat i millorat ja que s’ha posat un
vinil nou, baranes de protecció i esglaons. Hem desembussat el canal

Neteja de les pedres dels escocells

Arranjament passera del passeig dels Aurons

Reparació de la pista esportiva de Vista
Alegre

Rehabilitació de la font del Mal Pas a la carretera de Sant Joan

Regidora de Barris,
Fina Guix i Sala

del pg. Vedruna, reparat les comportes i connectat tubs.
Amb tot el que us he dit jo utilitzo
el lema de les tres erres: RESPECTE,
RESPONSABILITAT i RIGOR practiqueu-lo!
Per acabar vull agrair a les Associacions de Veïns i Federació, entitats
i a totes les persones en general
la vostra implicació i col·laboració
ja sigui en suggeriments, queixes,
propostes, idees, etc. per aconseguir junts un RIPOLL millor.
FINA
Ripoll, 10 de març de 2015

Fanals nous amb estalvi energètic al carrer
Garrotxa

Arranjament de les comportes del canal i
altres millores al passeig Vedruna
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Tancament dels contenidors al carrer Costabona

Reparació del ferm al carrer Catllar del barri Santa Maria

Nova il·luminació amb estalvi energètic darrere l’Església de Sant Pere

Parc Infantil a la carretera de Sant Joan, tobogan nou, fusta i pintada
general

Neteja d’herbes, reparació i pintada de la barana i bancs al carrer
Milany

Arranjament de barana al passeig Ragull

Rampa d’accés a la Ruta del Ferro

Vorera nova, supressió de barreres i forat tapat a la cantonada entre
el carrer Planoles i el carrer Vista Alegre:
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Consistori Infantil

Qui som?
Salesians

Marc Roca, Esports
A mi m’agrada fer de porter de futbol i llegir llibres d’humor. M’agrada formar part
del consistori, és una experiència que em
permet millorar la forma d’expressar-me i
també posar el meu granet de sorra per tal
de millorar el poble.
Aina Soler, Urbanisme
A mi m’agrada quedar amb les amigues i
a casa fer pastissos. M’agrada formar part
del consistori, és una experiència que em
permet conèixer l’Ajuntament per dintre i també que les
meves propostes o les dels companys s’escoltin i es puguin
dur a terme.
Vedrunes

Elsa Ramírez, Convivència i Seguretat ciutadana
Gaudeixo molt llegint llibres d’aventures i
anant a passejar el meu gos. Formar part
del consistori infantil és una experiència
molt divertida perquè ens trobem i coneixem a nens d’altres escoles.
Marc Casals, Cultura i Educació
M’ho passo molt bé nedant, esquiant i dormint. M’agrada formar part del consistori
per aprendre com funciona un ajuntament.
Tomàs Raguer

Marina Viñas, Comerç, Fires i Festes
El que més m’agrada és ballar, però també
m’agrada fer rebosteria i els animals, sobretot els gossos i els dofins. M’agrada estar
al Consistori infantil perquè he fet noves
amistats i perquè podem millorar el poble
amb les propostes que aprovem entre tots.
Maragall

Fiona Pinar, Secretaria
Sóc esportista i divertida. M’agrada molt
córrer, però en general m’agraden quasi
tots els esports. També m’agrada pintar,
dibuixar i cuina… com al meu avi. M’agrada
formar part del consistori, és una experiència inoblidable ja que estem treballant per a millorar el
poble i a més estic perdent la vergonya de parlar en públic.
Adrià Campos, Urbanisme
M’agrada molt muntar a cavall, anar amb
moto i jugar a futbol. Formar part del consistori és una experiència que recomanaria
a tothom i que si pogués la tornaria a repetir. He après moltes coses i a més he contribuït a millorar
el poble.
Ramon Suriñach
Gabriel Iordache, Barris i Medi Ambient
M’agrada construir coses, viatjar a Romania, el bàsquet i anar amb la bicicleta.
M’agrada venir a escola a Ripoll, que és un
poble molt bonic, però en un futur, m’agradaria tornar a viure a Romania. Formar part
del consistori infantil és una experiència diferent. M’agrada
perquè puc ajudar a millorar Ripoll però porta molta feina.

Ares Pérez, Alcaldia
M’agrada fer gimnàs, ballar, fer rebosteria,
anar de viatge i a esquiar amb la meva família i els meus amics. M’agrada formar
part de Consistori Infantil perquè he conegut altres nens i nenes de la meva edat,
perquè m’agrada col·laborar amb el meu poble, també he
après com funciona un ajuntament i he pogut aportar les
meves idees.

Pol Segura, Societat
M’agrada jugar a futbol i viatjar a Menorca.
M’agrada molt quedar amb els meus amics,
jugar i passejar per Ripoll. També m’agrada
anar al cinema Comtal i jugar a la Play. Formar part del consistori infantil és una experiència de responsabilitat perquè puc donar idees per millorar el poble i
per ajudar a la gent de Ripoll: les famílies, la gent gran, els
infants...

Què hem fet?
Col·laborar en la Pista de gel de Ripoll
Felicitació de Nadal a la ciutadania
Assistència a la inauguració de l’enllumenat de Nadal i
Pista de Gel.
Organitzar i ajudar en la cagada de Tió Popular
Jurat en en el Carnestoltes de Ripoll 2015

30/03/15 Caminada Saludable. Sortida a les 10 del matí
des de la plaça de l’Ajuntament.
Per Setmana Santa Mulla’t en família: De dilluns tarda a
dijous matí d’11 a 13 i de 16 a 19 h juga a la piscina municipal de Ripoll per un preu molt suculent: adult + 1 infant:
5 €.
Deixa Empremta pel Civisme: amb la voluntat de participar
amb la millora dels espais públics les 5 escoles de Ripoll
pintaran les seves mans al pas nivell del passeig Ragull.

Què farem?
Fira de les 40 hores: Venda de rebosteria casolana. Els
diners recaptats seran en benefici dels infants de les pròpies escoles.

Propers Plens: 13/04/2015 - 08/06/2015
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Per un
Regidoria de Medi Ambient

Ajuda’ns a mantenir
el teu barri net
No deixis el vehicle estacionat al carrer
i així la màquina el podrà netejar bé.
Dilluns . . . ORDINA, GRUP SANTA MARIA
Dimarts . . . ENGORDANS, CIUTAT JARDÍ, CASELLES, CASTELLADRAL, FUENSANTA.
Dimecres . . COSTABONA, VISTA ALEGRE-LA GRANJA, LA TORRE
Dijous . . . . ST. PERE, ENGORDANS, CIUTAT JARDÍ, CASELLES, CASTELLADRAL
Divendres . . COSTABONA, VISTA ALEGRE-LA GRANJA

Neteja de Grafits
Abans

Campanya
Un any més des de l’ajuntament es vol potenciar que
Ripoll tingui uns balcons ben acolorits. Per aquest
motiu l’1 d’abril es tornarà a engegar la campanya UN
BALCÓ, UNA FLOR, portada a terme conjuntament entre
l’ajuntament i la Unió de Botiguers de Ripoll. Recordem
que la campanya redueix el preu de compra d’unes flors
determinades a qualsevol floristeria de Ripoll, a través de
vals de descompte, que es poden aconseguir comprant
a les botigues de Ripoll. Unes flors que han de lluir ben
boniques als balcons i els jardins del ripollesos per ser
bones candidates a guanyar el premi del Concurs de
balcons, el qual es lliurarà en el marc de la Festa de la
Llana i el Casament a Pagès.
Enguany com a novetat, també es portarà a terme un
monogràfic de dues hores, en el qual les quatre floristes
de Ripoll explicaran com cuidar i tractar les flors i plantes
dels balcons. Tindrà lloc el dia 9 d’abril a la sala Josep
Ma. Anglada de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll de 3
a 5 de la tarda.

Després

Ripoll, Vila Florida
Ripoll ha entrat a formar part del projecte Viles Florides
de la Confederació d’Horticultura Ornamental de
Catalunya, un projecte que distingeix aquelles iniciatives
de l’àmbit públic i privat on la flor i la planta ornamental
són protagonistes. Aquesta iniciativa s’emmarca dins
les actuacions que l’ajuntament porta a terme per a la
millora i preservació de l’espai urbà, amb l’objectiu de
fer créixer l’interès per la natura i el verd, afavorir la
consciència sobre el medi ambient i la necessitat de
viure en espais sostenibles, més atractius i que ofereixen
una major qualitat de vida.
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SECTOR DE LA PREPARACIÓ TÈXTIL
Desenvolupament del PMU 3.01 “El Pla”
La fàbrica de la Preparació estava situada al sud del
nucli antic de Ripoll, just passada la confluència del Ter
i el Freser, i en el seu moment d’auge va donar feina a
prop de 2.000 persones, propiciant el creixement del
municipi cap al sector de la carretera de Barcelona.
En els primers anys del segle XXI i després d’un llarg
declivi, l’activitat es va aturar definitivament i el recinte
va quedar tancat, deteriorant-se poc a poc els seus
edificis.
L’any 2008 s’aprovà el nou planejament urbanístic
(POUM de Ripoll), que conscient de l’ubicació de l’àmbit
i de la seva extensió (74.360m2), va delimitar en tot el
sector un Pla de millora urbana, que preveia l’ordenació
del sòl i la previsió dels seus usos i aprofitaments.
Mitjançant la recuperació del canal central es va
preveure la separació de l’àmbit entre una zona
d’activitats econòmiques, adossada als edificis existents
a la carretera de Barcelona i una zona exclusivament
residencial situada entre el canal i el riu, amb un total de
420 habitatges. El Catàleg de béns del POUM va recollir
certs elements patrimonials del conjunt i en va preveure
la seva protecció i conservació. Com a més significatius
la façana de l’antiga fàbrica i el conjunt dels tallers que
hi son enfrontats.

Paral·lelament a l’aprovació del POUM de Ripoll, l’any
2008, el sector de la Preparació Tèxtil s’incorpora dins
del Pla director urbanístic de les Àrees residencials
estratègiques (ARE) de l’àmbit de les comarques
gironines. Amb la voluntat de dotar el municipi d’una
àmplia reserva d’habitatges i d’esperonar el sector de
la construcció, l’ARE de Ripoll va preveure la construcció
de 500 habitatges, a partir d’un esquema d’ordenació
semblant al previst pel PMU 3.01.
Previsió ARE
Sostre residencial (489 habitatges): 41.000 m2
Sostre per a activitats econòmiques: 6.772 m2

Previsió POUM any 2008
Sostre residencial (420 habitatges): 33.600 m2
Sostre per a activitats econòmiques: 8.500 m2

Un cop desestimada l’ARE, a l’any 2012, a iniciativa
de l’únic propietari dels terrenys, s’inicia una llarga
cursa urbanística i administrativa per tal de modificar
l’àmbit del PMU 3.01 El Pla, i adequar-lo a unes noves
necessitats i expectatives que garanteixin i vehiculin
el seu desenvolupament. El projecte és modificat i
definitivament aprovat l’any 2014.
Previsió PMU actual
Sostre residencial (189 habitatges): 20.664 m2
Sostre per a activitats econòmiques: 17.868 m2
Com a principals objectius de la modificació del
planejament cal destacar:
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• Adequació de la totalitat de l’àmbit a les disposicions

•

•

•
•

•

•

del Pla especial d’infraestructures hidràuliques
dels rius Ter i Freser, amb l’adopció de les mesures
correctores imposades.
Obertura i prolongació d’un eix de vianants que enllaça
el nucli històric amb la zona d’equipaments educatius
i esportius al sud de la carretera de Barcelona, separat
del nou vial de trànsit rodat.
Increment del sostre edificable destinat a activitats
econòmiques en detriment del sostre residencial.
Crear una àrea de superfícies comercials i activitats
econòmiques al centre de la població i reduir la
previsió d’habitatges, considerada excessiva des del
punt de vista de la realitat poblacional i de la situació
econòmica actual.
Ampliació del parc de la devesa del Pla amb la
concentració d’espais lliures a la banda del riu.
Connexió adaptada de vianants entre els barris de la
carretera de Barcelona i el barri de l’estació amb la
prolongació del pont actual.
Posada en valor i concreció dels elements patrimonials
catalogats, tot garantint-ne la seva protecció i
rehabilitació per a activitats econòmiques.
Previsió de la construcció d’un recinte firal a la zona
destinada a equipaments.

Actualment s’estan executant els treballs d’urbanització
de tot l’àmbit que conclouran amb la seva completa
urbanització i dotació de serveis. Paral·lelament s’ha
iniciat la construcció de la gran superfície comercial,
destinada a ser l’activitat motora en el desenvolupament
del sector, a l’espera de la dotació dels nous equipaments
programats i de la futura demanda de nous habitatges.
Durant el mes de febrer a la sala Abat Senjust s’hi va

instal·lar una maqueta i un seguit de plànols mitjançant
els quals tothom va poder informar-se de l’abast del
projecte. A banda, l’equip de govern i els tècnics van
explicar el projecte a entitats grups i vilatans interessats
en conèixer com serà i en quin termini es desenvoluparà
el sector.
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ENTITATS CULTURALS

Centre Filatèlic i
Numismàtic de
Ripoll
La llavor del Centre Filatèlic i Numismàtic de Ripoll es va produir
l’any 1967. Un grup d’aficionats al
col·leccionisme van iniciar les reunions a la Casa de Cultura del
municipi, per tal d’intercanviar-hi
segells cada diumenge al matí. Va
ser el 25 de febrer de l’any següent
quan s’oficialitzava la seva activitat
com a delegació del Círculo Filatélico y Numismático de Barcelona. La
seu de l’entitat es va situar inicialment a la mateixa Casa de Cultura,
per passar posteriorment a la desapareguda Acadèmia Catòlica, i finalment a un pis del carrer Progrés,
on encara és a dia d’avui.
Per la festa major de 1969 la Dirección General de Correos va concedir
l’autorització per al primer matasegells que va promoure el Cercle
Filatèlic. Amb el pas dels anys s’han
aconseguit més de cinquanta matasegells de temes diversos relacionats amb Ripoll i Catalunya. No
va ser però fins a la festa major de
1977 que va aparèixer el butlletí que
es publica semestralment, coincidint amb l’exposició anual i amb
les festes nadalenques. A banda del
butlletí el Cercle també ha publicat
material relacionat amb l’afició als
segells i les monedes. Els sobres
commemoratius, les medalles, les
postals màximes o els marca-pàgines han aparegut coincidint sempre amb les exposicions que han
organitzat.

a inicis de 1979. Va ser aquell any
quan es va constituir com a entitat,
després que el Govern Civil n’aprovés els estatuts. L’activisme que ha
mantingut durant els gairebé cinquanta anys d’ençà de les primeres reunions, materialitzant-se en
presentacions de llibres, subhastes
o cursets escolars per promocionar
el col·leccionisme filatèlic entre els
més joves.

Des d’aquell mateix any la Carme
Font és presidenta de l’entitat. Va
involucrar-s’hi de forma provisional, però durant tot aquest temps
hi ha estat al capdavant.

Carme Font explica que un dels
“motius de major felicitat” que li
ha reportat el Cercle Filatèlic és haver aconseguit que setanta-quatre
milions de segells amb motius relacionats amb la nostra vila, hagin
voltat pel món enganxats a sobres o
paquets postals. Ha estat gràcies a
l’edició de segells que s’han demanat des de l’entitat, d’ençà del que
es va dedicar a la congregació de
la tercera basílica del Monestir de
Santa Maria. D’aquell segell se’n van
fer vuit milions. Més tard van arribar els de les armes de foc (1990),
el de Nadal (1994), o l’etiqueta autoadhesiva de la sèrie 1000-1007
(2006). D’aquesta última en van
córrer 45 milions d’unitats. Anteriorment, el 1972 també s’havien
posat en circulació vuit milions de
segells dedicats al Monestir.

L’oficialització del Cercle Filatèlic i
Numismàtic de Ripoll es va produir

A partir de 2008 s’han aconseguit
nombrosos segells personalitzats,

sempre amb Ripoll o la comarca
com a denominador comú. Deixant
de banda els segells pròpiament
dits, el 1982 i l’any següent va promoure els dos primers documents
filatèlics de la Generalitat de Catalunya. L’un dedicat a la tomba-monument funerari de Guifré el Pelós,
i el segon dedicat a la farmàcia de
Llívia, la més antiga d’Europa. Pel
que fa a les monedes, es va aconseguir que el 1992 la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre portés
una màquina-premsa Taylor a l’exposició anual, per tal d’encunyar
medalles commemoratives del 25
aniversari del Cercle. El 1999 es van
encunyar medalles dedicades al
mil·lenari del papat de Silvestre II,
amb una premsa-martell de la mateixa FNMT.
El 26 de març de 1992 l’Ajuntament
de Ripoll va concedir-li la medalla
de plata en reconeixement a la seva
trajectòria.
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ENTITATS ESPORTIVES

Escola Futbol
Sala Ripoll
Els orígens de l’Escola de Futbol Sala
Ripoll cal anar-los a buscar al 1989,
tot i que durant un temps va ser també
una secció de la Unió Esportiva Ripoll.
Sota aquell paraigua s’hi aixoplugava
també el bàsquet, que és qui en el decurs dels anys ha seguit conservant-ne
la denominació. De fet si hi ha un esport que ha passejat el nom del nostre
municipi per tota Europa, aquest ha
estat el del futbol sala. Ha estat gràcies a la circumstància que la Federació
Catalana de Futbol Sala va muntar una
lliga pròpia independent de les competicions auspiciades per la Federación
Espanyola de Futbol. L’EFS Ripoll es va
inscriure en la lliga catalana a partir de
la temporada 2004-05.
Des d’aleshores el primer equip ha
competit durant vuit anys a Europa,
jugant els equivalents al que en futbol
seria la Copa de la UEFA. Ho ha fet en
fases finals disputades a Lloret o a Amposta, però també a Bulgària, la República Txeca i a Bielorússia. Tot plegat ha
estat gràcies a les excel·lents temporades del primer equip, convertint-se
en el conjunt que ha assolit més títols
en les competicions de la Federació
Catalana de Futbol Sala. A més ha estat
un dels clubs valedors perquè el futbol
sala català estigui viu, actuant com a
locomotora. Aquesta voluntat no té altre sentit, que l’EFS Ripoll i altres clubs
de la FCFS creuen que dins de la Federació Espanyola de Futbol és un esport
que queda molt arraconat.
El palmarès del club suma diferents
fites. Jugant encara a categories estatals va ser campió de segona territorial (1994-95) i de primera territorial
(1995-96). En competicions de la Federació Catalana ha estat campió de
la Divisió d’Honor (2006-07, 2011-12
i 1012-13) de la Copa Catalana (200607, 2007-08, 2008-09, 2012-13) i
de la Súper-copa (2008-09, 201011, 2011-12 i 2012-13). Precisament la
temporada 2012-13 va ser la més exitosa del club, assolint el triplet.
Per aquells que vulguin conèixer l’equi-

valència entre la competició que disputa actualment l’EFS Ripoll, i les que
estan sota l’auspici de la Federación
Espanyola de Futbol, pot assimilar-se a
una tercera divisió d’aquesta última. El
Manlleu és un dels clubs que hi juguen
en competició estatal des de fa diverses temporades, i el Ripoll sovint s’hi
ha imposat quan han jugat amistosos.
Juan Avilés és des de fa vuit anys el
president de l’entitat, d’on va prendre
el relleu de l’actual president del CF Ripoll, Ramon Serra. En la seva opinió es
tracta d’un esport “més tècnic i on calen jugadors més ben dotats que en el
futbol”. A més explica que “requereix
una intensitat més contínua”.
Aquesta temporada el club compta
amb dos equips sènior, un sub-16 o
cadet, i una barreja d’aleví-benjamí,
que encara no competeix. El problema
que té la pedrera del futbol sala és la
competència que suposa el futbol. El
jovent està molt més seduït encara per
l’esport rei. En tot cas l’esport base de
l’entitat també ha assolit títols, com
diverses lligues en juvenils, i les dues
que va aconseguir el segon equip. Fins i
tot va haver-hi una temporada on l’EFS
Ripoll va tenir fins a quatre equips sènior.
Durant la seva història el futbol sala
ripollès ha tingut a les seves files, a diferents jugadors que han estat internacionals també amb la selecció catalana: Pere Cortacans, Ramon Moret,
Gabri Fargas, Dani Abellán, Isi Vargas,
Joan Godayol i Josep Sala ho han acon-

seguit. A més l’expresident i exentrenador Ramon Serra també havia ocupat càrrecs de responsabilitat tant a la
Federació Catalana de Futbol Sala com
a les seleccions d’aquesta. Isi Vargas i
Josep Sala, han estat altres entrenadors que han passat pel club.
Enguany l’equip el dirigeix Carlos Vigara, juntament amb Josep Sala i Joan
Godayol. Disposen d’una plantilla formada pels porters Pere Cortacans i
Jaume Bonada, a més de Dani Abellán,
Cristian López, Aitor Morillas, Gabi Fargas, Ramon Moret, Ramon Ventura,
Èric Alexander i Adrià Màrquez. Tots els
jugadors són de la comarca excepte
Ventura, que és de Granollers. L’equip
ha jugat les darreres temporades al
pavelló de l’Avellaneda, malgrat els
problemes de parquet que han patit
en diverses ocasions. Estan lluitant per
aconseguir el campionat, i intentar repetir el paper de l’any passat, quan van
ser finalistes de la copa. Segons Juan
Avilés l’objectiu de l’entitat és “continuar a la mateixa categoria traient
nous jugadors de la base”. Precisament per aconseguir aquestes fites, els
tècnics Jordi Teruel, José Fargas i Germán Avilés treballen colze a
colze amb els
joves valors ripollesos.
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RIPOLL EN XIFRES. ANY 2014
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 de 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 2014, 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 2011.
L’any 2014 es prioritza:
-

La congelació dels impostos.
La millora de la tresoreria municipal.
La reducció en l’endeutament municipal.
L’agilització en el pagament als proveïdors, de pagar a un promig de 120 dies al 2011, a 53 dies en el quart trimestre
de 2012, a 44 dies en el quart trimestre de 2013, i a 15 dies en el quart trimestre de 2014.
- 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
II) ENDEUTAMENT OPERACIONS DE CRÈDIT
Deute viu per operacions de crèdit a llarg termini

31-12-2014

- 1.584.140,43

583.162,28

Import

Import

- 9.712.506,45

- 6.312.678,61

Deute viu operacions de crèdit per pagament a proveïdors

- 1.468.379,45

Deute viu curt termini

- 576.220,71

III) DEUTES PENDENTS

Import

Import

- 618.381,61

- 521.672,79

- 1.023.694,38

- 241.402,22

A proveïdors per despeses corrents
Transferències altres administracions per serveis
A proveïdors per despeses d’inversions
IV) ALTRES DEUTES
Factures d’actuacions sense consignació pressupostària

- 2.719.607,16

- 4.361.683,15

- 1.113.814,96

- 130.987,42

Import

Import

- 162.983,00

- 18.880,00

Actuacions per urgència sense previsió

- 45.567,53

Previsió per reclamació d’interessos

- 78.403,43

	V) DEUTES RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA (Fundació Guifré)

- 10.288.727,16

- 286.953,96
Import

- 819.346,65

- 597,409,87

A proveïdors per despeses d’inversions

- 113.513,25

- 23.878,27

A Hisenda per IRPF

- 29.251,56

	VI) DEUTES D’EXERCICIS ANTERIORS
Devolució Participació en Tributs de l’Estat 2009
TOTAL DEUTE (-36,50%)

- 962.111,46

Import

- 894.062,43

- 18.880,00

Import

Deute viu curt i llarg termini operacions de crèdit

- 8.894.873,02

- 0,00

- 621.288,14

Import
- 254.608,02
- 17.738.224,18

- 9.845.861,31

l’informatiu • Primavera 2015

23

	Nivell d’endeutament
		

10-06-2011

31-12-2014

Nivell d’endeutament a llarg termini

101,59%

85,48 %

Nivell d’endeutament a curt termini

19,55 %

0,00 %

121,14 %

85,48 %

121,14%

68,32 %

10-06-2011

31-12-2014

491.975,88

42.727,92

2.965.642,23

866.066,03

694.214,57

412.456,85

-279.294,13

-279.294,13

3.872.538,55

1.041.956,67

10-06-2011

31-12-2014

-17.738.224,18

-9.845.861,31

491.975,88

42.727,92

3.380.562,67

999.228,75

-13.865.685,63

-8.803.904,64

	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 aquesta legislatura en 5.061.780,99 € un 36,50%
		
Total deute
Ingressos disponibles pendents d’aplicar
Ingressos que quan l’Ajuntament els rebi rebaixaran l’endeutament
TOTAL

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
2015
Primer període de cobrament: (del 2 de febrer al 7 d’abril)
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Segon període de cobrament: (del 15 d’abril al 30 de juny)
- El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
- Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega.
- Taxa del cementiri municipal.
- El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials.
Tercer període de cobrament: (del 15 de setembre al 16 de
novembre)
- Impost sobre activitats econòmiques.
- Taxa d’escombraries domiciliàries i guals.
- El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials.
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LES NOSTRES REGIDORES

CARME SERRANO
Qui és?

“Vaig néixer a Ripoll el 21 de març de
1967, el mateix any que es celebrava
la primera Festa de la Llana. La meva
infància la recordo entre les obres de
construcció de la carretera de Barcelona, anant cap al Joan Maragall,
on vaig fer la primària. També des del
carrer Sant Amand creuant el camp de
les vaques i jugant amb els totxos de
les obres que es feien a tot arreu, era
una aventura. Amb la família ens vam
traslladar al barri de l’Estació. Just
quan vaig començar les meves classes
a l’Abat Oliba, vaig anar a viure a l’altra
banda del riu i aquest canvi va suposar
una perspectiva nova en la meva visió
del poble. La meva muntanya de referència per anar a passejar ja no era pujar al Remei o anar a berenar a la font
de la caseta del Pigrau. Ara passejava
per Sant Antoni i anava a buscar aigua
a la font de Caganell. Haver de caminar
mitja hora des del carrer Fuensanta
fins a l’institut, perquè només hi havia
el pont de Macià Bonaplata per creuar
el Ter també hi va ajudar. L’any 1985
vaig anar a estudiar a l’Autònoma de
Barcelona, on volia fer Història Contemporània, però vaig pensar que cinc
anys fora de Ripoll eren molts. Vaig
començar per Magisteri amb la idea
de continuar després amb un curs
pont, però el darrer any de carrera em
va sortir feina a Ripoll en una agència
de viatges i vaig decidir canviar els
llibres pels guiatges i la venda de paquets turístics. Més tard vaig treballar
en una empresa de serveis elèctrics i
finalment a la Funció Pública del Departament d’Ensenyament on treballo
des de l’any 2004. He estat vinculada
a la Junta de l’Associació de veïns del
Barri de l’Estació de Ripoll des de l’any

2007, actualment en sóc la secretària.
Juntament amb els companys intentem fer del nostre barri un lloc agradable per viure i conviure.”
“Molt aviat vaig tenir el meu primer contacte amb el món de la política. A l’escola vaig tenir com a mestra la Srta. Mercè
Català. Recordo quan un bon dia va dir,
«tanqueu el llibre i obriu la llibreta, ara us
explicaré la història del nostre país». Era
l’any 1977 i va començar a omplir el meu
imaginari infantil amb personatges com
ara Guifré el Pilós, Jaume I, Roger de Llúria i fins i tot Lluís Companys, uns noms
que van despertar en mi un sentiment de
pertinença a un país diferent, ubicat entre
l’Ebre i el Pirineu, que encara ara marca
la meva forma de pensar. A l’època universitària vaig pertànyer a l’assemblea
d’estudiants de la Universitat Autònoma
de Barcelona, formant part molt activa en l’organització de les mobilitzacions
en protesta per les polítiques educatives
l’hivern del 1987. Més endavant he estat
implicada en l’organització de la consulta
sobiranista celebrada a Ripoll el 2011 i sòcia de l’Assemblea Nacional Catalana des

Ser de poble, voltant per motius de feina t’adones que el
fet de pertànyer a un lloc com Ripoll et dóna un plus, la
gent potser no recorda el teu nom però sí que saben d’on
ets. Això juntament amb el fet d’estar voltats, protegits
i delimitats per les nostres muntanyes dóna a la gent de
Ripoll un caràcter únic i diferent que ens identifica.

de la seva fundació.
Formar part d’un partit polític no va entrar
mai dins els meus plans. Tot i així quan la
Teresa Jordà em va proposar formar part
de les llistes d’ERC a Ripoll a les darreres
eleccions, vaig sentir-me molt afalagada.
Formar part d’un projecte de poble com el
que té ERC sí que em motivava. Van entrar
a formar part de l’Ajuntament de Ripoll
cinc regidors d’Esquerra Republicana de
Catalunya i jo vaig quedar-me a les portes.
Vaig entrar a l’Ajuntament el novembre del
2012, quan per motius laborals en Jordi
Batlle va haver de deixar el consistori.
Valoro l’experiència com a positiva, penso
que tothom hauria de passar per l’ajuntament, conèixer què es fa, com es fa i per a
qui es fa, entendre i apreciar la feina dels
tècnics i treballadors del consistori i sentir-se part implicada en la vida política del
teu municipi. Per a mi és un privilegi del
qual haurien de gaudir tots els vilatans. Tot
i que estant a l’oposició el marge de maniobra és mínim, i moltes vegades només et
queda el consol de saber que res és etern i
que a les properes eleccions els ripollesos
i ripolleses triaran per governar la vila una
opció millor que l’actual.”

La prepotència i el clientelisme que darrerament marca el pols
de la vila. No entenc perquè s’han de modificar projectes que
funcionen pel simple fet de canviar-los, aquest neguit per
deixar petjada, sigui al preu que sigui.
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EL NOSTRES REGIDORS

JOSEP M. CREIXANS
Qui és?
Ripollès de soca-rel, en Josep
Maria Creixans i Pons va néixer
l’any 1960. És casat, pare de dues
filles, i espera d’aquí a poc poder
graduar-se com a avi.
Va començar els seus estudis amb
la senyoreta Nati, i tot seguit va
anar a l’Escola dels Salesians. Més
tard va marxar a cursar el Batxillerat i COU a Barcelona, a l’Escola
Salesiana Sant Joan Bosco i als Salesians d’Horta, iniciant els estudis
d’Administració i Direcció de Empresa a Esade. Aficionat a la música va cursar estudis amb els professors ripollesos Màxima Pérez,
Teresina Maideu, Asensi Garcia i a
l’Escola de Música de Vic.
Va introduir-se al món laboral
l’any 1981 treballant durant vuit
anys al Banc de Biscaia. L’any
1989 es va incorporar a la Gestoria Administrativa Munell, on actualment treballa en l’especialitat
d’assessorament fiscal i financer
per a empreses i particulars.
Fora de l’àmbit laboral, en Josep
Maria des de molt jove ha estat
implicat directament amb el món
associatiu. Va ser secretari de la
Unió de Botiguers, del Club d’Escacs Ripoll, va formar part de les
juntes del Club Futbol Ripoll i de
l’Associació Esportiva del Ripollès.
Durant nou anys va ser membre
de l’equip organitzador del Play
Back, i durant cinc anys més va fer
les tasques de tresorer de l’ACPAM.

“Sóc militant de Convergència Democràtica de Catalunya des de fa trenta
anys. L’Eudald Casadesús em va demanar per anar a la seva primera llista
municipal, i vaig dir-li que no m’interessava ser regidor, però que em podia
situar al lloc setzè o dissetè. En aquella
època si estaves a la llista també et
demanaven que et fessis militant.
En tot cas sóc catalanista des de sempre. Sobretot quan sortia a l’estranger,
m’agradava deixar clar que no era espanyol, sinó català. Això em va apropar a CDC, per la forma de transmetre-ho que aleshores tenien els seus
màxims dirigents. També m’agradava
que la coalició fes les coses ben fetes, i
que no fossin ni de dretes ni d’esquerres. El cas Jordi Pujol ha estat molt dur
de pair.
L’any 2003 l’Eudald Casadesús em va
tornar a demanar per anar a les llistes. No vaig ser-ne regidor, però a mig

Viure a Ripoll, al bell mig de les muntanyes, entre dos rius, a
trenta minuts de les estacions d’esquí, a una hora de la platja
i de la capital del país. Que els joves puguin cursar els seus
estudis superiors i universitaris dintre del territori, a vint minuts
del nostre poble i sense necessitat de pernoctar fora de casa.

mandat la Manoli Vega va renunciar a
la seva regidoria i vaig ocupar-ne el
lloc. Aleshores manava la Teresa Jordà,
i vaig estar durant sis anys a l’oposició.
El 2011 vam guanyar les eleccions, amb
en Jordi Munell de cap de llista. Em van
nomenar regidor de Serveis Econòmics i Hisenda i segon tinent d’alcalde. Els sis primers mesos van ser molt
durs, una època dolenta. Va ser tan
complicat posar ordre en els números
de l’ajuntament que vaig estar a punt
de tirar la tovallola. Sortien problemes
amb factures de proveïdors, de renovació de pòlisses… Tot plegat molt
embolicat. Semblava que no ens en
sortiríem, però crec que en el futur si
es segueix una línia de contenció com
la fixada en aquest mandat, es podrà
invertir sense necessitat de demanar
nous crèdits.
Des de la baixa d’Albert Clotet el juliol de
2014, també sóc president local de CDC.

El descens progressiu any rere any de vilatans en el municipi,
motivat principalment per la pèrdua de llocs de treball i la
dificultat en aconseguir empreses que apostin per dur a terme
la seva activitat econòmica a la nostra vila. Que els nostres fills
tinguin la necessitat de marxar de Ripoll per obtenir ofertes de
treball, per a les especialitzacions en què han cursat estudis.
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apujar cap impost, per tal que no suposés cap perjudici pels
vilatans. Hem aconseguit reduir-lo substancialment –en
més de 5 milions d’euros-, hem agilitzat el pagament dels
proveïdors a 15 dies, en lloc dels més de 120 dies que s’havien
d’esperar per tal de cobrar en l’anterior legislatura, això ens
fa sentir satisfets i amb ganes de continuar treballant en pro
del nostre poble.
Benvolguts vilatanes i vilatans
Estem a poques setmanes de culminar els quatre anys del
nostre mandat i toca fer balanç del que ha estat aquesta
legislatura. Des del primer moment vàrem ser conscients
que la tasca que teníem per davant seria molt complexa,
no ha estat un camí fàcil, amb un deute desmesurat, una
pila de proveïdors per pagar i una crisi econòmica que no
ha ajudat gens.
En tots aquests anys hem fet tot el possible i més per tal
de posar ordre a les finances, i rebaixar el deute, sense

Com més anys, més desenganys
Diu el refrany: no hi ha res que duri per sempre, i és ben
cert, la bombolla immobiliària va esclatar, al rei que
caçava elefants li han donat el passaport, el bipartidisme
espanyol s’esmicola per moments. Cert és també que
malauradament altres coses duren massa, el procés cap a
la Llibertat va lentet, la corrupció sembla no tenir aturador
i encara són massa les famílies que no arriben a final de
mes. Però sí o sí, hi ha una cosa que cada 4 anys s’acaba, el
mandat municipal, el de l’Ajuntament de la Comtal vila de
Ripoll també.
Això ens permet fer una fotografia de la gestió realitzada
al llarg d’aquests gairebé mil cinc-cents dies de govern

Però malgrat la complexitat i les dificultats han estat
quatre anys viscuts amb molta intensitat fent “bullir
l’olla”, posant-hi totes les ganes per fer-ho bé, hem viscut
i gaudit de moments memorables que són ja part de la
nostra Història –Ripoll Capital de la Cultura Catalana 2013,
la candidatura de la Portalada a patrimoni mundial de la
Unesco, l’elecció de Pubilles i Hereus de tot Catalunya a
Ripoll, les campanades de Cap d’Any per TV3…- Ha estat
un mandat en el qual hem optat més per la proximitat amb
els nostres ciutadans i ciutadanes, per escoltar les seves

municipal de CiU, un govern amb majoria absoluta.
Si observem la fotografia amb certa distància, el primer
que ens sobta són els tons sèpia de tota la composició.
Han estat quatre exercicis consecutius de recessió global,
amb un accentuat intervencionisme estatal en els comptes
municipals. Madrid ha volgut posar ordre i estabilitat a les
corporacions locals, ja sigui per pagar proveïdors, com
per temes d’endeutament i fiscalització del dia a dia. És
de justícia dir que el nostre ajuntament ha fet els deures,
volem pensar, com la majoria d’ajuntaments catalans.
A mida que ens apropen la imatge, els tons es van
difuminant i veiem una imatge ripollesa pròpia d’un retrat
de finals del segle XIX. Ripoll ha perdut capitalitat en
tots els sentits possibles. La gestió convergent ha estat
d’aparador. A finals de la legislatura passada, ERC deixava
a la vila unes infraestructures de primer ordre que calia
només posar en marxa. El Museu Etnogràfic, les Naus de la
Barricona i el Centre de Tecnificació Esportiva no havien de
ser únicament unes naus, un museu amb col·leccions o un
simple pavelló amb tres pistes, havien de ser, cadascuna

El resum del mandat de Jordi Munell i l'equip de CiU
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queixes i necessitats, volent saber el seu parer i fent-los més
propers a l’Ajuntament de tots. S’ha prioritzat les polítiques
de Benestar Social i Família, destinant-hi en aquests quatre
anys més de 2 milions d’euros.
La situació econòmica no ens ha permès fer grans canvis a
nivell d’infraestructures, però sí de procurar millores –nous
aparcaments als barris carretera Barcelona i Sant Pere, cinc
nous ascensors al barri de Sant Pere, completar i inaugurar
el nou espai Casal de Joves “El Galliner”, rehabilitació de
l’Església de Sant Pere, l’adquisició de terreny per nou accés
al cementiri, un nou vas terapèutic a la piscina municipal,
tres instal·lacions de biomassa per estalviar més, ascensors
a les escoles públiques…
La projecció econòmica també ha estat primordial amb
la instauració d’un nou mercat setmanal a la carretera de
Barcelona, l’Aparca&Compra, l’AparcaFàcil, la recuperació
de la pista de gel per Nadal, la creació de línies de subvencions
d’elles, un referent en els diferents àmbits: turístic/cultural,
turístic/esportiu i dinamitzador econòmic. Cap dels tres
s’han gestionat amb imaginació, empenta o visió de futur.
És evident que CIU de Ripoll pensa que la gestió dels altres
és una herència que no va amb ells, i això en un poble, és
un error descomunal. El projecte Terra de Comtes i Abats,
pensat, gestat i ideat també per l’antic govern municipal,
era l’única cosa que CIU podia inaugurar durant aquests 4
anys, i ho han fet, això sí, perdent pel camí la raó de ser
d’aquest projecte: la potenciació dels orígens del país
centrada en la figura singular i única del Comte Guifré.
Flors en algun pont de la vila, readaptació “a la torera” de
les places renovades, amb inclusió de nou mobiliari urbà,
potser fins i tot amb farola incorporada (un pitafi que
dubto que gosin perpetrar abans de les eleccions), invents
surrealistes de firetes organitzades amb un esclop i una
espardenya (Fira de la immobiliària, del cotxe de segona mà,
del bolet, del pa amb tomàquet el diumenge a la tarda…)
en detriment, això sí, de fires o esdeveniments merament
ripollesos que en comptes de potenciar-se han anat
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per a nous emprenedors, el desenvolupament de la zona
de la “Preparación Textil” El Pla, fent modificacions en el
POUM per incrementar l’ocupació empresarial, acollint
estades esportives i esdeveniments de tot tipus als estius
i en general al llarg de l’any, engegant el nou Centre
d’Interpretació del Monestir…
El grup de CiU de Ripoll, se sent plenament satisfet de la tasca
feta per l’alcalde Jordi Munell i els seus regidors i regidores,
cosa que ens omple d’orgull, no existeix la perfecció i menys
dins de la política municipal, per tant sabem que sempre hi
haurà coses a millorar. Ens agradaria pensar que no hem
decebut ningú, ja que hem treballat dur per portar a terme
el que ens vàrem proposar a l’inici del mandat, tant de bo
ens hàgim guanyat la vostra confiança per continuar en
aquesta línia de treball en els propers anys, amb la promesa
de seguir construint un “Ripoll Millor”.

perdent entitat a marxes forçades. En definitiva intentar
donar una falsa imatge de dinamisme.
Quan mirem la foto final, tan sols som capaços de veure
taques negres, o pitjor encara, grises; en particular una de
molt grossa a la zona de la Preparación Textil. En aquest
punt l’equip de govern ha concentrat decididament tots els
seus esforços. De manera unilateral, amb nocturnitat i a
alhora amb presses, han ideat entre ells i amb els seus, una
futurible urbanització que amb molta sort veurem acabada
a mitjans del s. XXI i on, com un bolet, apareixen dues
edificacions: un gran supermercat i un “porxo” altrament
dit Recinte Firal que són el gran somni d’aquest equip de
govern.
Poca cosa més, la foto no ens dóna més pistes, això sí, pèrdua
constant de llocs de treball, molta endogàmia convergent,
molt fer bullir olles sense tall i massa oportunitats perdudes.
Esperem que una vegada més la frase es compleixi... no hi
ha res que duri per sempre.

2011-2015 Quatre anys grisos d'acció política
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PASSEIG
DELS AURONS

CAMÍ RAL
A CAMPDEVÀNOL

RUTA DEL FERRO

FONT DEL TÒTIL

Fes salut
caminant!

Fem camí gaudint
de l’entorn!
Distàncies en un sol sentit de la marxa
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RUTA “CAN VILLAURA”
COLÒNIA EL ROIG

Descobreix
les rutes
més properes

