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EL SERVEI BON DIA
CONTINUA CREIXENT

Una trucada per alegrar el dia a la gent gran
Un dels elements claus del Servei Bon Dia són els voluntaris que cada
setmana truquen a les més de 55 persones grans que actualment
gaudeixen del Servei. Des de l’ajuntament es vol reconèixer la tasca
que fan i difondre el projecte per tal que aquelles persones més grans
de 75 anys que viuen soles i encara no el coneixen, s’hi puguin apuntar
i rebre 1 o 2 trucades setmanals per part del voluntari o voluntària.
D’altra banda també es fa una crida a totes aquelles persones que
vulguin entrar a formar part de la borsa de voluntariat. Tothom qui
vulgui ser-ne usuari o voluntari pot trucar al telèfon 972.714.142 o
anar a l’ajuntament on se l’informarà.

Tota la informació d’activitats
a Ripoll

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

SERVEI
METEOROLÒGIC
Com cada any l’estació meteorològica
de Ripoll, situada a les dependències
del servei de l’Esport, ens ha proporcionat les dades recollides al llarg de
l’any, que van des del mes de desembre de 2014 fins al novembre de 2015.

Temperatures
Màxima anual
el 7 de juliol a les 15:55
Mínima anual
el 24 de novembre a les 6:31
Mitjana de les màximes
Mitjana de les mínimes
Mitjana anual

39,2
-7,4
19,26
6,3
12,77

Meteors
Precipitació total anual
596,6 l/m2
Dia de màxima precipitació 57,80 l/m2
el 2 de novembre
Ratxa màxima de vent
97,20 Km/h
el 25 de gener a les 9:48 tramuntana
Dies de pluja
87
Dies de neu
9
Dies de calamarsa
14
Dies de tempesta
7
Dies de gebrada
49
Dies de boira
23
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Salutació de l’alcalde
parcial i enderroc de les finques
afectades dels carrers Trinitat i
Pirineus.

Benvolgudes i benvolguts ripollesos,
En primer lloc els meus desitjos
de bones Festes i un millor any
2016 per a totes i tots. Que en
gaudiu amb família i amics i amb
salut. I un emotiu record per als
ripollesos i ripolleses que ens
han deixat al llarg de l’any; que
els tinguem en el nostre record.
L’any 2015 ens ha dut una lleugera millora de l’economia, almenys per les dades que ens
arriben de la contractació, de la
venda d’habitatges, de la venda
de vehicles, de la xifra de turistes, … però que de ben segur no
haurà arribat a tothom ni de la
mateixa forma. Des de l’administració local ripollesa haurà
estat el primer any -després de
la complexa situació econòmica que encara estem travessant
en què mercès a la reducció del
deute i dels interessos bancaris,
haurem pogut assumir algunes
inversions com el nou vas i la remodelació de la piscina municipal, les tres calderes de biomassa a la piscina, a l’escola Joan
Maragall i a les escoles Ramon
Surinyach i Tomàs Raguer, la rehabilitació de l’Església de Sant
Pere, l’adquisició dels terrenys
per al nou accés i aparcament al
cementiri municipal, l’ascensor
i supressió de barreres a l’escola Joan Maragall, o el pagament

També el 2015 serà recordat per
les obres d’urbanització del sector de la Preparación Textil, que
ja deixen entreveure com serà
el nou vial de circumval·lació i el
passeig per a vianants que enllaçarà el passeig Ragull amb la
zona esportiva municipal, i un
extens espai que afegit a la Devesa del Pla – Parc Botànic, serà
un nou parc d’ús ciutadà i especialment per als veïns del barri
de la carretera de Barcelona, que
guanyarà en aparcaments i zones d’esbarjo. Aquest nou espai
verd, a la vora del riu, el voldrem
dissenyar en contingut i usos a
través d’un procés de participació que engegarem aquestes
setmanes. Vol ser un procés que
signifiqui un preludi de noves
formes d’implicar la ciutadania
en les decisions del municipi,
en l’elaboració del pressupost
municipal, … per mitjà d’un reglament que actualment s’està
elaborant.
Un any 2015 en el qual la portalada de Ripoll ha lluït l’haver
estat inclosa a la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial, i que
apareix a la web de la UNESCO
des del 27/01/2015 (http://whc.
unesco.org/fr/listesindicatives/?state=es&), un important
pas per arribar a ser declarada Patrimoni de la Humanitat.
I també enguany hem rebut la
notícia d’una important actuació de neteja i manteniment per
al proper any 2016 per part de
la Direcció General de Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya.

Mentrestant haurem passejat la
seva exposició itinerant per Girona, Barcelona i Madrid amb
conferències, concerts i tallers
promocionals. Una exposició
elaborada amb la col·laboració
del Centre d’Estudis Comarcals
del Ripollès, que continuarà recorrent ciutats el proper any.
Un any 2015 en el qual Ripoll s’ha
sumat a l’associació Xarxa C17
amb altres ciutats i pobles de fins
a 5 comarques que compartim
la influència i el potencial econòmic de la línia R3 de ferrocarril
i de l’eix viari de la C17. Amb la
voluntat de defensar aquest eix
com un dels principals referents
econòmics del país en formació,
ubicació empresarial i PIB, turisme i cultura, tot fent pressió
conjunta i reclamant les millores
en infraestructures i comunicacions necessàries.
Un any 2015 intens políticament,
amb eleccions municipals, al
Parlament, al Congrés i el Senat.
I de gran transcendència històrica pel que fa a les eleccions al
Parlament i davant l’oportunitat
que es planteja al nostre país
d’esdevenir un estat sobirà; amb
tota la significació i protagonisme que suposa per a Ripoll com
a bressol de Catalunya.
Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll
Desembre de 2015
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NOU PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2015

L’Ajuntament de Ripoll ha obtingut del Servei d’Ocupació de Catalunya, una
subvenció per import de 237.258 € dins del marc del programa de Treball als Barris
2015 que permetrà la contractació de 23 persones.
Els programes que es duran a terme són:
- Programa mixt de formació i treball, en concret una Casa
d’Oficis que permetrà la formació i contractació de 16 joves de la vila, i que també donarà feina durant un any a 4
professionals.
Les especialitats formatives de la Casa d’Oficis seran “sostenibilitat i restauració d’espais urbans” i “dinamització
socio-comunitària” amb 8 joves en cadascuna d’elles.
Aquest projecte s’iniciarà el proper 30 de desembre i té una
durada d’un any en la que es combina la formació teòrica
amb pràctiques, i els darrers sis mesos amb un contracte
laboral en formació.
L’especialitat de sostenibilitat i restauració d’espais urbans
adequarà i millorarà l’entorn del Monestir substituint els
llums actuals dels fanals per a altres de baix consum i també es repararan els paviments, agafamans i mobiliari urbà.
L’especialitat de dinamització socio-comunitària realitzarà
campanyes de divulgació per dinamitzar persones, entitats

i comerços del barri vell per millorar el civisme, la sostenibilitat i la comunicació.
Els interessats poden fer la preinscripció al Centre de Formació de l’Ajuntament de Ripoll al c. Eudald Pradell, 1. Tel:
972 70 30 63, e-mail centreformacio@ajripoll.cat. Aquests
joves han de viure a Ripoll, tenir de 16 a 24 anys, estar inscrits a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) i tenir el
graduat de l’ESO.
- Programes d’experienciació laboral, accions ocupacionals i professionals que permetrà la contractació de 3 persones durant 6 mesos, dos peons de neteja i una persona
com auxiliar de dinamització que farà tasques de suport a
l’oficina de turisme i al museu.
Per poder accedir a aquests programes s’ha d’estar inscrit
a l’OTG com a demandants d’ocupació no ocupats i no percebre cap tipus de prestació, es prioritzaran les persones
en situació d’atur de llarga durada i que visquin al barri vell.

EL CONSISTORI INFANTIL FELICITA EL NADAL
Com a novetat d’enguany els infants del consistori han
volgut fer una postal que es repartirà a tot el poble per
desitjar unes Bones Festes i aprofitar per donar-se a

conèixer. També serà el mateix consistori qui organitzarà
la cagada de tió popular de la qual també se’n fa ressò a la
mateixa postal.
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ESTUFES DOMÈSTIQUES DE BIOMASSA
Cal seguir unes normes per a la seva instal·lació
Els darrers anys moltes famílies han instal·lat o pensen posar
aquest tipus d’estufes que per la seva eficiència energètica
i pel preu resulten molt convenients. De tota manera cal
tenir molt en compte algunes recomanacions importants
per impedir accidents, i cal seguir les normatives fixades
pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE)
que eviten que es pugui produir cap accident. Recordem
d’altra banda alguns punts importants:
La xemeneia de les estufes s’haurà de dimensionar en
funció de la potència de l’equip i del traçat que ha de fer fins
a la sortida a l’exterior. Cal reduir al màxim les tramades
horitzontals per garantir el tiratge i han de disposar
d’elements que permetin la seva neteja periòdica per
evitar problemes de combustió que afectin el rendiment
de l’estufa i, fins i tot, problemes de salut deguts a males
combustions.

Cal que s’usin amb els combustibles que autoritzen
els fabricants, ja que l’ús de combustibles inadequats
pot generar males combustions amb problemes de
contaminació, de rendiment i amb riscos per a la salut.
Es recomana que la instal·lació d’aquests aparells es
realitzi per part d’un instal·lador especialitzat que disposi
del carnet corresponent ITE (Instal·lacions Tèrmiques en
els Edificis), i que estigui registrat al Registre d’Empreses
instal·ladores-mantenidores d’instal·lacions tèrmiques en
els edificis (REITE).

La xemeneia no pot sortir a la façana, cal que surti per la
coberta respectant les mides que indica la normativa. En
termes generals, cal superar 1 m qualsevol edificació a un
radi de 10 m i igualar qualsevol edificació a un radi d’entre
10 i 20 m.

TRACTAMENT DE LES PARETS MITGERES DEL CARRER TRINITAT
En millorarà la seguretat, estanquitat i estètica
La Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2015
va adjudicar a Xavier Alsina SA el procediment negociat de
l’obra anomenada “Enderroc de tres edificis plurifamiliars,
tractament de les parets mitgeres i tancament del solar
al carrer Trinitat, núm. 16-18-20, Desglossat B” per un
import de 44.438 € IVA inclòs.
Aquesta obra suposarà el sanejament i tractament de les
mitgeres actuals dels edificis del carrer Trinitat 14 i 22 a fi

de millorar-ne la seguretat, estanquitat i estètica de les
mateixes.
Per a la licitació d’aquesta obra es va convidar un total de
deu empreses, de les quals quatre pertanyen al Ripollès,
cap de les quals va presentar-se a la licitació.
Es preveu que l’inici de les obres tingui lloc el proper mes
de gener, i amb un termini d’execució de 3 mesos.
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HAN FINALITZAT LES “OBRES DEL PROJECTE
INTERVENCIÓ ESGLÉSIA DE SANT PERE”

La durada prevista de les obres va ser de 9 mesos, i s’han
acomplert els terminis per a la seva realització.
L’octubre de 2014 es van iniciar les obres per l’execució
del projecte anomenat “Projecte d’Intervenció de
l’Església de Sant Pere”, amb cofinançament del
50% del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2007-2013 i de la Diputació de Girona.
L’actuació realitzada ha consistit en la reforma de les
façanes que donen al Raval de Sant Pere i la de Can
Nicolau, la reforma del campanar que es trobava molt
malmès, i la restauració de la planta interior.
El pressupost previst de l’obra era de 490.022 €, però
finalment el cost total ha estat de 455.314 € i el seu
finançament es detalla a continuació:
Òrgan cofinançador
Cofinançament en el marc del programa operatiu FEDER de
Catalunya 2007-2013
Bisbat de Vic
Diputació de Girona - PEIS
Aportació municipal

Una vegada iniciades les obres van sorgir un seguit
de troballes que per a la seva importància requerirà
d’una nova actuació, que consistirà en:
• La recuperació de les pintures a les plementeries
de les voltes, a part de les claus de voltes i les
nervadures. Es tracta de pintures del segle XVI,
datades amb més certesa, atès que ha aparegut en
una de les claus de volta de la nau central la data de
1561. La policromia de les nervadures, ha resultat
ser una sèrie de dracs policromats de dimensions
importants, dibuixats directament sobre la pedra.
Estaven cobertes per quatre capes de pintura o de
calç, que probablement es van aplicar per tapar el
fum d’un incendi.
• La volta original de l’absis del s. XIII, que es troba
sota la volta ceràmica arrebossada actual, i que
tapa l’original, que és l’únic que queda dels tres,
després de la construcció de la muralla,
• La recuperació d’una columna gòtica policromada.
• La recuperació de les làpides i l’escut
No obstant, l’espai reformat podrà utilitzar-se en
breu, preveient-se la seva inauguració abans de final
d’any.

Import
% finançament
227.612
50%
31.101
99.529
97.072

6,83%
21,86%
21,31%

ENTRADA EN
FUNCIONAMENT DE
CALDERES DE BIOMASSA
Funcionen amb estella
comprada al CEINR

En una aposta per a la sostenibilitat i millora del medi
ambient, l’ajuntament de Ripoll ha instal·lat tres calderes de
biomassa en 4 equipaments municipals (piscina municipal,
i escoles Joan Maragall, Tomàs Raguer i Ramon Surinyach).

Les calderes de biomassa poden funcionar amb
estella, pèl·let o briqueta: l’ajuntament ha optat per
utilitzar estella (un material orgànic que procedeix
de la fragmentació de la biomassa forestal, formada
generalment per fusta i escorça), que comprarà
al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès
–CEINR-, i d’aquesta manera no tan sols s’incidirà en la
sostenibilitat sinó que al mateix temps es contribuirà al
manteniment dels boscos del Ripollès.
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LA RELACIÓ HISTÒRICA RIPOLL-TOSSA DE MAR
Quin lligam hi pot haver entre un poble del Pirineu i
un de la Costa Brava? Aparentment cap. Són realitats
diferents. Però vet aquí un cas curiós, desconegut per
un ampli sector de ripollesos i tossencs, el vincle històric
entre Ripoll i Tossa.
Deixant de banda que hi ha gent de Ripoll que té com a
destinació turística aquesta població de la comarca de
la Selva, la relació té el seu origen en el nostre monestir.
L’any 966, el comte Miró de Barcelona entregà la vall de
Tossa al monestir ripollès. El comte Borrell II va confirmar
la donació el 992.
Una data important per a Tossa és l’any 1187. L’abat
de Ripoll Ramon de Berga va fer erigir un castell al
mont Guardi. A més va dictar unes disposicions, que
constitueixen una veritable carta de poblament, ja que
es concedia a la gent de Tossa autorització per construir
cases dins i fora del recinte emmurallat del castell.
Alhora, la carta establia les obligacions a complir vers el
monestir de Ripoll, cas d’haver de pagar un delme sobre
la producció local de les collites, i sobretot pel que fa
a la pesca. L’any 1387, l’abat Ramon Descatllar inicià la
reconstrucció de les muralles.
Fins a l’extinció dels drets senyorials hi havia un castlà
-un representant de l’abat- que guardava el castell
en l’absència d’aquell, i dos batlles, un administrava
justícia, i l’altre era el batlle de sac, que recaptava els
impostos per a l’abat.

Al llarg dels segles, els veïns de Tossa van mostrar la
seva disconformitat enfront els drets del monestir. No
obstant això, no va ser fins l’any 1784 quan per una Reial
Carta de Carles III es va suprimir l’obligació de pagar
impostos a Ripoll. D’aquesta manera es posà punt i final
al vincle existent entre les dues poblacions.
Tossa s’ha plantejat recentment recuperar la relació.
Bona prova és la ruta cultural, turística i gastronòmica
anomenada Cim-i-tomba. Aquest nom fa esment a un
plat, integrat de peix bullit i patata, que la gent de Tossa
oferia als abats ripollesos o als representants d’aquests
quan anaven a aquella població per cobrar els impostos.
La finalitat d’aquest menjar -d’aspecte senzill- era
convèncer aquells que els veïns de Tossa no podien
contribuir a les arques ripolleses, fins al punt d’haver de
menjar un plat de baixa qualitat.
Alhora, una delegació tossenca i una de ripollesa,
encapçalades per l’alcaldessa i l’alcalde respectiu, van
reunir-se a Ripoll el proppassat 16 d’octubre per mirar
d’establir una ruta entre Tossa i Ripoll. També es parlà
d’intercanviar coneixements entre les dues poblacions,
les quals tenen un mateix nexe d’unió, el Monestir de
Santa Maria de Ripoll.
Agustí Dalmau i Font
Historiador i Arxiver de l’Ajuntament de Ripoll

l’informatiu • Hivern 2015

8

SINERGIES MIGRATÒRIES

L’EMIGRANT: CARLES FERNÁNDEZ DOMÈNECH
Treballa per la indústria tèxtil a Indonèsia

costa assimilar i no crec que arribi a
adaptar-m’hi mai. El que és clar, és
que per respecte a la societat Indonèsia he de parlar l’indonesi, i això
indirectament t’obre les portes de
l’adaptació.

“Tot i que vaig néixer a Barcelona
el 1978, de ben jovenet ja vaig venir a viure a Ripoll perquè és on van
créixer els meus pares i on viuen els
meus avis també. Els estudis d’Enginyeria Industrial Mecànica els vaig
fer entre Barcelona i Girona. Vaig
treballar a Girona fins al moment de
començar aquesta aventura. Durant
l’adolescència ja m’havia plantejat
marxar a viure a fora de Ripoll per
les oportunitats laborals. Pensava
en alguna ciutat europea, però de
cap manera m’imaginava acabar
treballant en un país tan remot com
Indonèsia.
La meva marxa va ser deguda a un
cúmul de circumstàncies que es
van aliniar en un moment determinat. D’una banda, la mort del meu
pare em va fer reenfocar la vida des
d’altres punts de vista. I per l’altra,
la monotonia a la feina, i la sensa-

“Des de l’Àsia, Ripoll es veu molt
petit i no t’ho negaré, a vegades
amb nostàlgia. En els últims 5
anys he tornat tan sols 4 vegades,
massa poc potser. És complicat
poder parlar amb la freqüència que
acostumava a fer-ho, sobretot

ció de que la vida estava passant en
un altre lloc. Després d’uns mesos
madurant la idea, em vaig decidir a
alliberar amarres i sortir de la meva
zona de confort per anar a veure
món.

A la zona on visc jo, a més de l’indonesi, també es parla javanès/balinès, que són llengües minoritàries,
però si fas l’esforç d’aprendre’n,
encara que siguin les expressions
bàsiques, la gent et recompensa amb total entrega i gratitud... és
una cosa que em recorda una mica
a casa nostra. A nivell de desenvolupament social hi ha un abisme entre
nosaltres, però si parlem de cultura pròpiament dita, tenim en comú
l’autenticitat i la passió amb la que
mantenim les celebracions.
La gran diferència està en el ritme
amb el que s’agafen la vida, que a
vegades et desespera, i en el seu ordre de prioritats que també difereix
del nostre. Pel demés són gent treballadora i amb bons valors.

Vaig estar un parell d’anys viatjant
per Àsia i Oceania, i després de mil
aventures i desventures finalment
vaig acabar petant a Bali, on va coSi mai visiteu el país, la natura és
mençar la meva nova etapa laboral.
el que té més pes específic, us reAra visc a cavall entre Yogyakarta
comanaria agafar les motxilles i
(Java Central) i Bali, perquè l’emexplorar el país amb calma,
presa és aquí, però gran part
deixant-vos portar per
del mes estic voltant per
zones volcàniques que
Japó i el Sud-est asiàtic,
“De vegades
semblen d’un altre plaportant projectes per
em desespera
neta, bancals d’arròs
una marca de roba caimpossibles, platges de
talana.
el ritme de vida
somni, immersions en
d’Indonèsia”
A hores d’ara, després
un món subaquàtic únic
de gairebé 3 anys, eno perdre-us per qualsecara hi ha coses que em
vol de les seves 17.000 illes
compreses des de Sumatra fins a
Papua, algunes d’elles encara amb
per la diferència horària, però els
tribus per descobrir. Sense oblidar la
bons amics, passi el temps que
riquesa de les celebracions i tradicipassi, estan allà, i encara que
ons locals que són tan sorprenents
sigui una bajanada per whatsapp
com arcaiques. I si encara queda
ja ens manté en contacte. Tot i
temps us arribeu a Bali a surfejar i
que encara envio alguna que altra
fer el fatxenda, i a Komodo a veure
postal.”
els dracs.”
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’IMMIGRANT: SVETLANA BALLAKYAN
La fortuna de trobar bones persones
Poc es podia imaginar l’Svetlana
quan vivia a un poble petit d’Armènia, les voltes que donaria la seva
existència fins a portar-la a Ripoll.
Regionof Loti Gyulagapak és on se
situen els seus orígens. Més tard va
anar a estudiar a Gyumri, i allà també s’hi va casar.
Un terratrèmol molt fort el 1988 va
canviar-li la vida. Va perdre al marit
arran de la catàstrofe. Paral·lelament
la URSS que havia auspiciat la política del seu país, es va desintegrar.
Tot i tenir els estudis d’enginyera
tèxtil, va haver de treballar venent
productes de mercat a Polònia. Viure a Armènia s’havia convertit en un
malson per les diverses revolucions
que s’hi van produir. Per això, al cap
dels anys la seva idea va ser emigrar
a Grècia, on hi tenia una amiga. Era
l’any 2004, però en aquella època
s’hi celebraven els Jocs Olímpics i
no la van deixar entrar. Va ser llavors
quan va sorgir l’opció de venir a Catalunya. Va arribar-hi amb 56 anys,
vídua i sense lligams familiars, ja que
no havia tingut fills.
Barcelona va ser el seu primer destí. Va trobar un pis amb una família
russa, que li deixaven una habitació en règim de lloguer. Durant les
primeres setmanes en tenia prou
amb fer diners per poder comprar
el bitllet de retorn a Armènia. Però
al cap d’un mes d’estar-hi ja es va
comprar un diccionari per aprendre
el castellà. Durant quatre anys va

La principal dificultat l’ha tingut
amb l’idioma. No sap parlar el
català perquè li resulta massa
complicat, tot i que li van regalar
un diccionari per facilitar-li la
feina. Viu al carrer Núria, on va
treballar el primer any d’arribar

han tingut molt bon tracte amb ella.
fer vida a la capital. La família amb
Afirma que “he estat molt de sort” i
qui vivia l’ajudaven a trobar treball.
que sempre s’ha sentit acompanyaAleshores va arribar una feina des
de la nostra comarca, a Gombrèn.
da, fins i tot els caps de setmana.
Havia de cuidar una dona gran. Va
Cuidant gent gran també té un molt
durar-li sis mesos. Dins del mateix
bon record de la família d’Encarna
sector li va sortir una nova ocupaGarcía i Francisco Leiva, i ara mateix
ció aquesta vegada a Ripoll, va cuies troba com a casa cuidant a Aurodar un matrimoni gran, de la fara Marcos.
mília Isern-Morera. Trobar
La malastrugança que va
aquesta família ha estat
tenir en arribar a Cata“Ripoll
una benedicció per a ella,
s’assembla molt lunya, on el tèxtil ja era
fins al dia d’avui.
malalt de mort, l’ha
De fet amb totes les fa- al paisatge del poble superat gràcies a les
d’Armènia on va
mílies amb qui ha estat
famílies amb les quals
ha
estat. Li agrada molt
néixer”
Ripoll perquè s’assembla paisatgísticament a
a la vila, i on li han cedit un pis.
l’Armènia on va néixer. Tenim
N’està molt agraïda. N’ha passat
muntanya, bosc, coneix molt bones
de tants colors que no gosa dir
persones. Treballar amb gent gran
què farà en el futur. Al seu país els
no és fàcil, perquè solen ser feines
jubilats cobren sous de 50 euros,
amb data de caducitat, però de moi en canvi els preus són molt cars,
ment ha tingut la fortuna que quan
gairebé com a Catalunya.
ha acabat d’un lloc ha pogut anar a
un altre.
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REGIDORIA DE BARRIS,
NETEJA VIÀRIA I MEDI AMBIENT
Estem arribant al final d’un any que ha
estat ple d’esdeveniments importants i
alhora complicats i difícils. Per aquest
motiu és bo fer un repàs de tot allò que
hem viscut, el que hem après, el que
hem sentit i l’empremta que ens ha
deixat com a persones.
I llavors ens podem preguntar: Què podem aportar cadascun de nosaltres a la
societat per gaudir d’un millor benestar?
Doncs, per exemple, fer una bona tria
de les escombraries, no deixar la bossa a terra al costat del contenidor, i si
aquest el trobeu ple, busqueu-ne un
altre que estigui més buit.
Si teniu alguna andròmina cal deixar-la
“el dilluns” al costat del contenidor o
davant la pròpia porta perquè es pugui
recollir el dimarts després d’haver trucat al telèfon 972 71 41 42 de l’ajuntament.
No donar menjar als coloms i als gats
doncs crien molt i un excés és perjudicial per a tothom.

Recollir els excrements del teu animal. I
moltes coses més...
I ara, parlant del dia a dia de les obres als
barris, informar-vos que s’ha treballat
als següents barris: del Ninot, Costabona, c. Progrés i adjacents, de l’Estació i
Fuensanta, arranjant voreres, fent supressió de barreres, col·locant baranes,
fent murs, reparant i millorant alguns
elements dels parcs infantils, continuant amb la millora de l’enllumenat i
l’estalvi energètic, netejant els carrers i
places de la vila, traient les fulles i fent
l’esporga i el canvi de flors.
El gener del 2016 es continuarà treballant als barris d’Engordans i Ciutat Jardí, d’Agafallops i cal Déu, de Caselles,
etc...
I per acabar vull agrair-vos la vostra
col·laboració i desitjar-vos unes bones
festes plenes de salut, amor, i pau i que
pugueu començar l’any Nou treballant
amb il·lusió i tenint l’esperança que tot
serà millor.

Sortida piscina. Eliminació mur, col·locació
barana, cadena i senyalització

Renovació joc infantil passeig Ragull

Col·legi R. Surinyach s’ha pavimentat el
terra de darrere

Accés al barri de Costabona, reparació
escala i vorera

Tancament contenidors i millora de voreres
a Castelladrall

Reparació de les escales i pintura
passeig Elies Rogent

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

Arranjament de les reixes de l’estacionament al final del passeig de Sant Joan
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Construcció d’un mur de protecció aparcament Pol. Barricona

Arranjament llums i estalvi energètic Pont de la Font Viva

Neteja brancada i reparació barana Pont del Raval

Reconstrucció mur, col·locació barana i millora escala darrera
Scriptorium

Supressió barreres i reparació vorera c. St. Antoni-Pla de Ginebret

Supressió barreres ctra. d’Olot amb c. Camprodon

Reparació, pintura i allargament barana escala d’accés a Ciutat Jardí

Neteja Sèquia Molinar
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LES NOSTRES REGIDORES

ANNA-BELÉN AVILÉS
Qui és?
Anna-Belén Avilés és ripollesa
d’adopció. Va néixer a Ribes de
Freser, però als onze anys la
seva família es va instal·lar a Ripoll. Creu, tal i com va dir l’escriptor valencià Max Aub, exiliat
a Mèxic al final de la guerra civil
espanyola, que “un és d’allà on
estudia el batxillerat”. Ella el va
estudiar a l’Institut Abat Oliba.
Més tard va estudiar Filologia
Hispànica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Diu que
les humanitats s’estudien “per
amor als continguts”. Va arribar
a la carrera per la via literària i
hi va seguir per la lingüística. Va
estar vivint a Barcelona durant
set anys, estudiant primer, i
treballant com a administrativa
més tard. Una oportunitat laboral li va obrir de nou les portes
de Ripoll per treballar al Tronic.
Durant molts anys ha estat militant de les Joventuts Obreres
Cristianes (JOC), és voluntària
de Càritas des de fa tres campanyes, i forma part de la directiva de l’Escola de Futbol Sala
Ripoll, en tant que vocal. Simpatitza amb les dues entitats
animalistes que tenim al municipi. Des de fa quatre mesos que
és mare, i ara mateix es troba
en situació d’atur. Espera que
aquesta circumstància es pugui
revertir ben aviat.

“Sempre he estat una persona
d’idees progressistes i d’esquerres,
tot i que més socialista que no pas
socialdemòcrata. Fa cinc anys em
van demanar per anar a les llistes
del PSC de Ripoll, encara que aleshores no n’era militant. Feia poc
que Mas era president i vaig creure
que era moment per significar-me.
El 2013 va sorgir la possibilitat d’esdevenir regidora, en el moment en
què Jaume Camps va deixar el seu
càrrec.
En les eleccions de 2015 Enric Pérez
va decidir fer també un pas al costat
per motius laborals i familiars, i van
proposar-me com a candidata del
partit. Tothom va estar-hi d’acord.
El resultat pel que fa al número de
regidors va ser una mica catastròfic. Potser van canviar massa cosses en poc temps: el candidat, les
sigles… Fem Ripoll-Candidatura de

“Que ens coneguem tots, poder passejar pel
carrer i saludar a la gent. Això dóna molt caliu
de poble”.

Progrés va ser el nom amb què ens
vam presentar la coalició entre PSC
i ICV.
No sento animadversió per ningú, i
el meu tarannà el definiria com una
barreja de cordialitat i simpatia. Per
això em va saber greu que durant la
campanya es fessin segons quins
comentaris agressius des del Facebook de CiU.
Sempre dic que el PSC del Ripollès
és com la Gàl·lia del partit. Quan venen els alts càrrecs no tenim problema en “cantar-los la canya”. No
vam optar per trencar amb el partit
quan a molts altres pobles sí que
van fer-ho. Comparteixo el 80%
del que és el PSC. El 20% restant no
pesa prou com per fer-me plegar.
Entre el que menys m’agrada hi ha
les llistes fantasmes que es fan en
alguns pobles, i que em produeixen
molta vergonya”.

“Com que visc al barri de l’estació, veure cada
diumenge com marxen els trens plens de gent que
ha de treballar a fora”.
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ELS NOSTRES REGIDORS

JOAQUIM COLOMER CULLELL
Qui és?
Va néixer el 4 de setembre del
1982. Va estudiar a Ripoll fins
al batxillerat, primer a l’escola Joan Maragall, i més tard a
l’Institut Abat Oliba. Mentre estudiava aprofitava per ajudar
a casa. Durant aquella època
també va treballar a Aigües de
Ribes i a Some els estius. El seu
activisme no el deixava parar.
Va fer dos anys de cicle formatiu
de grau superior per esdevenir
tècnic superior en desenvolupament i aplicació de projectes
de construcció. Actualment és
arquitecte tècnic, carrera que
es va treure en tres anys en
comptes dels quatre que duren aquests estudis, i ha fet un
postgrau d’enginyeria de l’edificació. També té màsters en prevenció de riscos laborals i com a
project & facility manager, que
li obren l’opció d’obtenir el doctorat. A més sempre ha estat un
amant de la llengua francesa.
N’està fent el quart curs a l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona.
Malgrat les hores que té ocupades amb els estudis sempre
ha intentat col·laborar amb les
activitats del poble que li han
demanat. Esportivament durant
la seva joventut, va practicar el
tae-kwondo i el trial en motos.
Tot i que la seva passió han estat
sempre els cotxes, especialitat

en la qual ha guanyat 3 campionats de Catalunya de ral·lis
dins la modalitat de regularitat
sport.

“Vaig involucrar-me en la política local gràcies a en Jordi Munell.
En les anteriors eleccions municipals em vaig interessar per formar
part de la llista que encapçalava
el mateix Munell. No em va fer res
participar-hi, si bé com a suplent,
perquè m’era materialment impossible dedicar-hi hores. En les
darreres ja em van situar més endavant. Vaig ser el número 10, i no
estava clar que aconseguís regidoria, però finalment els resultats van
superar les expectatives i vam treure onze regidors. Estic en el càrrec

La història del municipi, el seu monestir amb la
impressionant portalada. Aquest és un patrimoni que
ens cal saber vendre de portes enfora.

de regidor perquè m’estimo Ripoll.
La meva idea és obrir la regidoria
d’Obres, Serveis i Sostenibilitat, que
també engloba Entitats i Associacions, totes les persones que vulguin participar-hi.
Mai he tingut un sentiment polític partidista, però sempre intento
anar als actes. Trobo a faltar una
major participació d’alguns partits
polítics en la vida social del municipi. Amb l’empenta de tots Ripoll
seria un poble encara millor. Sento
afinitat per les persones que hi ha
dins de CDC. En Jordi Munell es preocupa i viu per Ripoll. Al seu costat
hi té en Josep Maria Creixans que
domina molt bé els números. Són
persones molt vàlides que amb la
resta de l’equip que tenien, em va
portar a decidir-me a acceptar
aquest repte.

Les poques oportunitats de feina per als
joves. Que ens manqui el punt de participació
que sí que tenen pobles veïns amb menys
habitants.

14
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CONCEDIDES DIVERSES SUBVENCIONS PER A OBRES EN
HABITATGES ON HI VIU GENT MAJOR DE 65 ANYS
Catorze de les setze famílies que van demanar acollir-s’hi, ho van aconseguir
L’Agència d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya va
obrir una convocatòria durant el mes de juliol per tal que
les persones majors de 65 anys poguessin accedir a una
subvenció màxima de 2.500 € destinats a l’arranjament
interior dels habitatges.
Les obres subvencionables contemplaven tres supòsits:
1) el manteniment interior de l’habitatge (substitució de
tancaments deteriorats, paviments, aïllaments...); 2) la
millora de l’accessibilitat (substitució banyera per dutxa,
millores bany, obres cuina i altres per adaptar la moblitat i
l’accessibilitat de les persones); 3) adequació a la normativa de totes les instal·lacions de gas, llum, aigua i calefacció,
mecanismes d’obertura de persianes.
L’ajuntament va enviar 1.440 cartes (una a cada llar on hi
viu almenys una persona major de 65 anys) explicant els

requisits necessaris
per accedir a aquest
ajut.
Fins al 21 de novembre, -data en què finalitzava el temini de
sol·licitud- 16 famílies
van demanar subvenció. D’aquests 14 van
aconseguir l’ajut i a 2
se’ls va denegar perquè no complien els requisits.
La gran majoria (13) van sol·licitar aquesta subvenció per
substituir la banyera per la dutxa i per fer-ne els tancaments amb mampara i els 3 restants van demanar-la per
fer instal·lacions de tancaments deteriorats.

NOU ACCÉS I NOVES
PLACES D'APARCAMENT
AL CEMENTIRI MUNICIPAL

FIRES I MERCATS A RIPOLL

120 places que descongestionaran
el barri de Sant Pere
Des d’aquest mes de desembre es disposa d’un nou accés al
cementiri municipal, molt més accesible des de l’Avinguda
Comte Guifré i facilitant l’accés de les persones en dies de
gran afluència. Al mateix temps s’ha dotat aquest sector
d’unes 120 noves places d’aparcament que ajudaran a
descongestionar el barri de Sant Pere.
Aquestes obres han estat executades per l’empresa Josep
Vilanova S.A. i han tingut un cost de 35.937 €.
En aquesta actuació s’ha optat, per primera vegada a
Ripoll, per la ubicació de 6 fanals solars, amb un cost de
12.000 € en una aposta per a la sostenibilitat i millora de
l’eficiència energètica.

PRIMER SEMESTRE DE 2016

Febrer
21
MERMÀ al Pg. Ragull. Mercat d’intercanvi i
compravenda d’articles de segona mà
Març
6
Ripiganga primavera. La botiga al carrer
11,12,13 Fira de les 40 hores. Fira multisectorial
11
Tastatast. Mostra gastronòmica a càrrec de
l’Associació d’Hostaleria del Ripollès
Abril
18
Mostra de Labors i Manualitats a la plaça de la Lira
17
MERMÀ al Pg. Ragull. Mercat d’intercanvi i
compravenda d’articles de segona mà
30
Mercadet d’Art a la plaça de la Lira. Concurs
pintura ràpida
Maig
21/22 Fira de pagès (pl. Abat Oliba) dins el marc de la
Festa de la Llana i Casament a Pagès.
28
Fira del Disc a la plaça de la Lira
Juny
5
Trobada de Puntaires de Catalunya
19
MERMÀ al Pg. Ragull. Mercat d’intercanvi i
compravenda d’articles de segona mà
Juliol
30
Fira del col·leccionisme “Remena i Troba”
MERCAT SETMANAL
Dimecres a la carretera de Barcelona
Dissabte al centre de la vila
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RIPOLL NADAL 2015
DESEMBRE 2015

l Dissabte, 19
Animació pels carrers i plaçes de la Vila amb PETE&PAT
at the PIANOPUPP música i titelles per a tothom. De les
17,30 a les 19,30 h
Organitza Unió de botiguers i Ajuntament de Ripoll
Pessebre vivent de l’Escola Vedruna. A partir de les 18 h.
a l’entorn del Monestir. Organitza: Escola Vedruna
l Dijous 24
Cant de la Sibil·la. Abans de la Missa del gall al Monestir
de Santa Maria de Ripoll.
l Divendres, 25
Concert de Nadal: “Cançons i poesies catalanes i música
de jazz”. Dolors Vilaplana, narradora, Eva Estebas
i Cristina Amils, cant i Joan Amils, Piano. A les 19 h a
la sala Abat Senjust. Organitza: Amics de la Música de
Ripoll a benefici de la fundació MAP
l Diumenge, 27
Concert de les corals Capella de Santa Maria i Els Follets,
de Ripoll. A les 17,30 h. al Monestir de Santa Maria de
Ripoll. Organitza: Corals Ripoll
l Dilluns, 28
Taller de Fanalets, a càrrec de la companyia La Sal. Cal
inscriure’s a la biblioteca (972700711 o biblioteca@
ajripoll.cat). A les 11 h a la Biblioteca Lambert Mata.
Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert
Mata

l Diumenge, 3
A partir de les 17,30 h. cercavila de la Cartera Reial, amb
el Grup de Grallers de Ripoll. A continuació, a la sala Abat
Senjust, recollida de cartes. Nadales a càrrec de la coral
Els Follets. Organitza:Comissió de Reis
l Dimarts, 5
Cavalcada de Reis. Sortida de la rotonda sud de la
carretera de Barcelona. A les 19 h. Rebuda a la plaça de
l’Ajuntament i a continuació rebuda de cartes a l’antiga
església de Sant Pere. Organitza:Comissió de Reis

EXPOSICIONS

• Exposició dels treballs dels alumnes dels cursos artístics
Sala Abat Senjust del 20 de desembre al 6 de gener
• Pessebre monumental de Toni Colomé
Museu Etnogràfic de Ripoll. De l’11 de desembre al 10 de
gener de 2016

l Dijous, 31
Festa de Cap d’any amb DJ’s. A partir de la 1 de la matinada
al Pavelló Municipal. Organitza: Col·lectiu Requiem

GENER 2016
l Dissabte, 2
Disco baby. A partir de les 17 h a la sala Eudald Graells
QUINTO DE NADAL
Divendres 25 de desembre
Dissabte 26 de desembre
Diumenge 27 de desembre
Dimecres 6 de gener
A les 17:30 h al Pavelló municipal
Organitza: Escola de Futbol Sala i
Hoquei Club Ripoll
ELS PASTORETS DE RIPOLL. El naixement
del Salvador o la redempció de l’esclau
Divendres 25 de desembre a les 22 h
Dissabte 26 de desembre a les 18 h
Dissabte 2 de gener a les 18 h
Teatre Comtal

RIPIJOC. Parc infantil i
juvenil de Nadal
Dilluns 28 i dimarts 29
De 16 a 20 h al Pavelló
Municipal
Organitza: Ajuntament
de Ripoll
PISTA DE GEL
Del 4 de desembre al 6 de gener
Feiners de 17 a 21 h. Dissabtes i festius d’11 a 14 i de 17 a 21 h.
Plaça de La Lira
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ENTITATS CULTURALS

Comissió dels
Pastorets de
Ripoll
L’any 1982 feia més d’una dècada
que els ripollesos no veien una
representació dels Pastorets en
teatre. L’enyorança havia provocat
fins i tot que alguna classe d’EGB
dels Salesians l’hagués recuperat en
una sessió nadalenca escolar. Per
això un grup d’aficionats ripollesos
de teatre, entre els quals en Jesús
del Pozo, Ramon Santanach, Pep
Terrades, Ramon Prat i Ramon
Verdaguer van confabular-se per
reinstaurar aquesta tradició.
De fet els Pastorets ja es podien
veure al Ripoll del segle XIX. L’any
1898 es feien en català, però
anteriorment s’havien representat
en castellà. La versió ripollesa ha
estat tradicionalment la de Mossèn
Molins i Gelada, musicats per
Ignasi Rubió. Des de fa trenta-tres
anys s’han programat Pastorets
ininterrompudament, gràcies a
la Comissió que els organitza. La
feina d’aquesta entitat consisteix
en preparar els assajos, i cercar
els actors i la gent que integra les
corals. Jesús del Pozo fa tres anys
que no hi actua, però en segueix
sent el responsable de la llum i el
so. A més d’interpretar el paper de
Bato des de 1984, Ramon Verdaguer
també se’n cuida dels pastors i de
la coral. Ramon Santanach és el
director de l’obra i Núria Gayolà
realitza les tasques de coordinació.
La comissió mou anualment un
centenar de persones que participen
als Pastorets. En aquestes tres
dècades i escaig són molts els
ripollesos que han format part del
repertori artístic o tècnic de l’obra.
Es calcula que més de mig miler
s’han repartit els diferents papers

de l’auca que toca omplir perquè
els espectadors gaudeixin d’una
obra exclusivament associada a les
dates de Nadal.
Les primeres reunions per organitzar
les representacions es produeixen a
finals d’estiu. És al setembre quan
es programen els dies d’assaig i
representació, per posteriorment
cobrir els diferents papers de l’obra.
Un dels més cobejats és el de
Llucifer, ja que permet un lluïment
especial. En Carles Barbas és qui
l’ha defensat últimament amb un
carisma ben especial. A l’octubre
ja es fan els primers assajos. A
mida que s’acosten els dies de
representació, els pastors Bato
i Borrego introdueixen diferents
temes polítics d’actualitat al seu
text, com aquell qui no vol.
Dins dels dèficits que la Comissió
ha detectat en els darrers anys,
preocupa la dificultat per trobar
gent nova, sobretot jovent, per
prendre el relleu dels intèrprets
més veterans. El públic en canvi és
bastant fidel. Una mitjana de setcents espectadors veuen cada any
els Pastorets, tot i que els actors
sempre en voldrien més. Ara se’n
realitzen tres representacions.
El dia de Nadal a la nit, el de Sant
Esteve a la tarda, i enguany també
el dia 2 de gener altre cop a la tarda.

Anteriorment se n’havien fet fins a
cinc.
A banda dels actors i membres de
la comissió, un paper fonamental
el realitzen tots els membres de la
coral Capella Santa Maria, la de la
Flor de Maig i els Follets, i sobretot
la Teresina Maideu per la seva
paciència i perquè mai té un no per
a ningú. Pel que fa als figurants, un
s’ha significat en el decurs dels anys
per la seva perseverança i amor
pel teatre. Es tracta del burro que
estoicament i probablement sense
entendre-hi gaire res del que està
fent, es posa la gent a la butxaca
amb un paper impecable. Qui sap…
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ENTITATS ESPORTIVES

Club Tennis
Taula Ripoll
El Club Tennis Taula Ripoll no pot
considerar-se com un dels clubs
més veterans del nostre municipi,
si bé la feina que ha fet amb poc
més d’una dècada d’existència
ha estat prou ressenyable. La llavor d’aquest esport la van posar
en Gabriel Suriñach i en Josep Gil,
secretari del club i mestre dels Salesians, escola que tenia tradició
en el tennis taula. En disposar de
taula per jugar-hi al barri de Castelladrall, s’hi van organitzar dos
tornejos amb molt d’èxit. Això va
animar a fer-ne un a nivell de tot
Ripoll. La iniciativa va permetre
conèixer a gent del barri de la carretera de Barcelona que hi jugaven
al carrer, i a d’altres persones que
havien anat als Salesians, tant de
Ripoll com d’altres poblacions de
la comarca. Tots junts van fer front
comú per impulsar el Club Tennis
Taula Ripoll.
Va ser el 2004 quan per primera vegada es va inscriure a la lliga
intercomarcal que s’organitza a
Osona. Al cap d’un parell de temporades ja es va formar un equip
de federats per poder competir en
divisions superiors.
Actualment el club disposa d’un
equip a tercera categoria estatal,
un a primera provincial i dos equips
més a l’intercomarcal d’Osona. A
més, els equips de base participen
en diferents tornejos de la federació gironina. Es compta amb un
planter de vint jugadors, repartits
en categories sènior, juvenil i infantil, entrenats per en Xevi Sellas
i Edu Martínez. La junta del club la
formen majoritàriament els jugadors de l’entitat, a més d’alguns
exjugadors que segueixen mantenint viva la flama d’aquest esport
minoritari. La majoria de jugadors

són de Ripoll, però també n’hi participen de Ribes de Freser i de Sant
Joan de les Abadesses.
Els partits els juguen a la sala polivalent del Centre Cívic de la carretera de Barcelona, encara que
sempre tenen també la possibilitat d’utilitzar si convé, l’escenari
del pavelló. Aquesta va ser de fet
la primera ubicació que va tenir el
tennis taula a Ripoll. El Centre Cívic
es pot utilitzar gràcies a un conveni entre l’Ajuntament de Ripoll i la
Generalitat de Catalunya. Habitualment els campionats es juguen
entre els mesos d’octubre, quan
comencen les lligues, i el d’abril.
Els horaris dels partits són els divendres al vespre o bé els dissabtes a la tarda.
La cota màxima que ha assolit el
club, va ser la temporada que va
jugar a segona categoria nacional.

Aleshores hi havia dos grups, un
dels quals no havia de sortir de Catalunya per jugar els seus partits.
Això va afavorir que s’hi pogués
competir sense problemes.
Gabriel Suriñach és ara mateix el
president de l’entitat. Creu que el
tennis taula és encara un esport
del qual se’n fa poc ressò. A Ripoll
la principal dificultat és el poc espai que tenen per entrenar. Disposen de cinc taules per fer-ho, però
de seguida l’espai es fa petit. L’ideal seria poder comptar amb un local propi, on no s’hagués de muntar i desmuntar les taules cada dia
d’entrenament o partit. Mentre no
arribi aquest dia, el tennis taula compta, per sort, amb un grup
d’irreductibles practicants que no
deixaran que la seva llavor caigui
en l’oblit.
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Benvolguts i benvolgudes,
Acaba l’any 2015 i des del grup municipal de Convergència i Unió de Ripoll
volem fer un breu repàs de tot el que aquest any ens ha portat.
Primer de tot us volem dir que per a nosaltres el 2015 ha estat un any
intens, ple de de vivències, d’activitats, de sensacions i de decisions.
Perquè tot govern que vulgui estar al servei dels seus ciutadans ha de ser
capaç d’estudiar, de planificar, de pressupostar i sobretot, de decidir. La
tasca de govern al bressol de Catalunya ha estat plena de treball, esforç
i fites aconseguides. Si recordeu, al maig tancàvem mandat municipal
i encaràvem unes noves eleccions que ens portarien a revalidar en Jordi
Munell com a alcalde de la vila. Ell i deu regidors i regidores més composem
aquest grup municipal, un equip compensat amb lideratge, experiència i
també joventut.
Així doncs, després de les eleccions es constituïa el nou consistori i
iniciàvem un nou mandat municipal amb Convergència i Unió al govern i
amb ERC, Fem Ripoll-Candidatura de Progrés i la CUP. Un nou mandat que
des de bon principi ha estat marcat pel diàleg i per la col·laboració entre
grups municipals, tal i com ja veníem fent durant el mandat anterior. Som
conscients que la nostra tasca al capdavant de l’ajuntament es pot veure
complementada per les aportacions dels regidors de l’oposició fent, entre
tots i totes, un Ripoll millor.
Si el període anterior va ser el de fer bullir l’olla, aquest mandat serà el de
començar a veure com aquesta olla comença a tenir aquella substància
de la qual aviat en podrem començar a veure els resultats. Ho diem amb
prudència, però també amb la visió d’un equip de govern que treballa cada
dia amb la il·lusió de veure com entre tots som capaços de fer un Ripoll
millor on es pugui viure bé i treballar bé.
Però aquest mandat és el de les persones, així ho dèiem al nostre programa
electoral, un compromís que cada quatre anys revalidem amb tots
vosaltres i que complim perquè som gent de paraula. Són les persones,
sou vosaltres, a qui va dirigida la nostra tasca de govern, en tot moment i
sempre, pensant en com podem fer de Ripoll un indret del qual poder-nosen sentir orgullosos.
El mandat de les persones. El vostre mandat. Avui posem la política al
vostre abast, més que mai, per demostrar que a Ripoll, mai ha deixat
d’existir aquella complicitat entre vilatans i vilatanes i el seu ajuntament.
La política municipal és la més propera de totes, la que palpa el carrer, la
que veu dia a dia l’estat d’ànim de tots els ripollesos i ripolleses, la que es
preocupa de l’estat del benestar, la que intenta arribar allà on ningú més
arriba per tal que aquells que més ho necessitin es vegin i es sentin amb el
suport municipal. Ripoll és les persones, Ripoll sou vosaltres.
Aquest final d’any també estem immersos en un procés cap a la llibertat del
nostre país, i l’Ajuntament de Ripoll ha estat, està i estarà al servei de tan
noble causa. I nosaltres no fallarem, des de Convergència i Unió, Junts pel
Sí i ara, des de Democràcia i Llibertat, seguirem treballant incansablement
per aconseguir la independència de Catalunya.
Per aquells que sou més observadors, us haureu adonat que en aquest
article hem fet servir lemes de diferents campanyes municipals. Ho fem
expressament. Des del grup municipal de Convergència i Unió volem, amb
aquest gest, explicar-vos que, a Ripoll, continuem mantenint els mateixos
valors que ens han caracteritzat des del primer dia. Valors com l’esforç,
l’ordre, la solvència, el compromís, la sensibilitat social, la promoció de
l’activitat econòmica, la preservació de les nostres tradicions i la nostra
cultura, la gestió de l’urbanisme, de les obres, dels barris.
Són temps difícils per a Convergència, i ja no us parlarem més d’Unió
perquè també donem la benvinguda a Demòcrates de Catalunya. Són
temps de canvis, també. I ho farem bé per fer-ho possible.
Bones festes de Nadal a tothom i que el proper 2016 sigui un bon any per a
les nostres esperances individuals i col·lectives!

Ens acostem als 200 dies de la nova legislatura 20152019 i des del grup municipal d’Esquerra a Ripoll veiem un
equip de govern que segueix amb les mateixes dinàmiques
dels darrers quatre anys: Un ajuntament quiet, parat,
conservador i sense cap projecte a llarg termini, o línia
estratègica a seguir.
Molts cops tenim la sensació que només hem vist empenta
en tot allò que gira entorn al Pla, i una mostra d’això és
la rapidesa amb què s’han executat tots els passos per
tal d’aconseguir l’obertura d’una nova gran superfície
comercial al mig d’aquesta zona. Malgrat tot, encara
queda molt per fer i decidir en aquest sector, és per això
que des d’aquí volem animar a l’equip de govern per tal
que, tal i com ha mencionat darrerament, s’iniciï un procés
participatiu on sigui el poble qui decideixi el futur del Pla.
Per contra, un exemple d’aquesta manca d’acció a Ripoll,
el trobem en el fet de tenir una sèquia molinar del segle
XI, patrimoni cultural de la nostra vila, que actualment
es troba seca, en una estat molt deplorable i sense cap
projecte de millora a curt termini.
A pocs dies d’acabar aquest any on els ciutadans i les
ciutadanes hem estat cridats a les urnes tres vegades, i
amb la ressaca del 27S encara molt present, no podem
deixar de mencionar que malgrat Ripoll no ha patit cap
canvi notori, a partir d’ara el nostre alcalde compaginarà
la seva feina al capdavant del consistori ripollès amb la
tasca de Diputat al Parlament de Catalunya. Esperem que
aquest canvi sigui per guanyar presència en el territori
català i portar el nom de Ripoll arreu, però no que això vagi
en detriment de la vila.
Per última vegada aquest any, les ciutadanes i els ciutadans
de Catalunya tornem a ser cridats a les urnes, en unes
eleccions generals on des d’Esquerra us animem a anar a
votar defensant l’anhel d’un nou país, on volem que Ripoll
en sigui la capital històrica de la nova república catalana.
No volem acabar sense desitjar-vos unes Bones Festes i un
millor any 2016! Visca Ripoll i Visca Catalunya!
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Ja tenim aquí de nou el canvi d’any! 2015, ha estat un any
dur i difícil per a molts ripollesos i ripolleses que no veiem
el final d’aquesta crisi econòmica. Per tots ells els nostres
primers pensaments.
El butlletí que teniu a les vostres mans, l’últim de l’any ha
de servir per fer una mica de balanç. 2015 ens ha portat de
tot, algunes coses bones i d’altres no tant.

Després de 6 mesos a l’Ajuntament, en els que ens hem anat situant al
consistori i treballant en diversos fronts, creiem que és el moment idoni per
focalitzar la nostra atenció en la participació ciutadana. Constatem, que els
plens municipals desperten un interès nul en els nostres vilatans, fet que
ens amoïna, ja que semblaria que és el reflex d’una política feta d’esquenes
a la ciutadania. Com també preocupant és el fet que els propis partits no
hagin intentat fer res per revertir aquesta situació en què s’han convertit:
gairebé un mer tràmit burocràtic. Des de la CUP Ripoll ens interessen encara
més les dinàmiques de presa de decisions més enllà dels plens. I és per això
que creiem que el moment actual és més pertinent que mai per incidir en la
nostra visió, que ja vam recollir al programa electoral.

Ja tenim nou vas a la Piscina Municipal. El nou vas
permetrà tot tipus de noves activitats aquàtiques, la nova
coberta aporta la llum natural que li faltava a la piscina i
a més i gràcies a la tasca realitzada per les entitats que
treballen en l’àmbit de la discapacitat i el Grup Socialista,
la piscina compta amb una rampa d’accés per a persones
amb mobilitat reduïda. La urbanització del Pla és una
realitat. Aviat podrem comptar amb una nova gran zona
verda per Ripoll. Els socialistes sempre hem defensat la
necessitat de desenvolupar la zona, que estava patint una
forta degradació a esquenes dels nostres ulls.

Hores d’ara, l’Ajuntament de Ripoll té en marxa un reglament de participació ciutadana, el reglament del consistori infantil i l’elaboració del nou
pla de joventut pels propers quatre anys. I sí, resulta simptomàtic que la
gran majoria de la població ho desconegui, com és el cas. Això ja denota al
nostre entendre, a més d’una dubtosa transparència, una idea errònia de
les polítiques públiques, concebudes des de la vella mentalitat paternalista
segons la qual els qui manen ja decidiran el millor per a la resta. No tenim
cap mena de dubte que les intencions de l’equip de govern són les millors,
tal és així que hem estat convidats a dir la nostra sobre el reglament de
participació ciutadana, i així ho hem fet. Ara bé, no podem deixar de constatar que aquests reglaments i plans municipals han de néixer d’autèntics
processos de participació ciutadana, de baix a dalt, i no pas a la inversa. Un
reglament de participació ciutadana, tot i la bona intenció, no pot ser desenvolupat de forma unidireccional, afegint allò que es recull per separat de
partits i entitats, ni ser només reflex del que ja diu la llei. Ha de contenir una
veritable voluntat política en forma de mecanismes i òrgans que facilitin
l’apropament de la presa de decisions a la població.

Tot i les promeses del departament de Territori i
Sostenibilitat el passat mes de maig, un gest de suport a la
candidatura de CiU que el temps ha demostrat totalment
fals, seguim sense comptar amb la tant necessària rotonda
a la zona Sud de Ripoll. Unes obres que el departament es
va comprometre en plena campanya electoral a començar
l’estiu passat. El més calent és a l’aigüera.
Durant l’actual legislatura vetllarem per fer realitat el
nostre programa electoral, a qui 430 ripollesos van
donar suport. I és tota una alegria veure com, tot i les
crítiques electoralistes que s’hi van fer, aquest es va fent
realitat. Estem molt satisfets que Jordi Munell anunciés
que gràcies al nou sistema d’accés al Barri Vell es podrà
controlar als incívics que fan servir el centre per fer
drecera. També hagués estat molt bé que digués de qui
provenia la proposta, ja que el plec inicial de condicions no
contemplava aquesta casuística.
També s’han marcat zones d’esbarjo per a gossos i sembla
que aviat farem un procés participatiu per decidir el destí
dels diners del conveni del Pla. En campanya se’ns acusava
de “no tenir un pla pel Pla” per proposar que fossin els
veïns qui es pronunciessin sobre la zona.
Quedo a la disposició de les entitats i veïns de Ripoll per
traslladar les seves preocupacions a l’Ajuntament en el
meu correu electrònic ab_aviles@hotmail.com i us desitjo
a tots unes molt bones festes i millor entrada a 2016 en
companyia d’aquells a qui més estimeu.

La idea de la CUP Ripoll és molt clara en relació a la participació i la transparència. Va ser el primer compromís del nostre programa i és un repte per
a nosaltres aconseguir que les decisions a Ripoll es prenguin amb el major
consens possible. La nostra mà estesa és total en aquest sentit com ho és
la nostra determinació a aprofundir en la democràcia directa i participativa.
L’Ajuntament és l’òrgan de decisió més pròxim que tenim els habitants de
Ripoll i com a tal ha de servir perquè ens sentim, entre totes i tots, més nostres les decisions que s’hi prenen. Per a nosaltres va ser un èxit la creació
d’una comissió per a tractar el cas del polígon a la carretera de Les Llosses,
on el nostre partit ha tingut un paper cabdal perquè així fos. I aquesta és per
a nosaltres la línia de treball a seguir.
Per això proposem, entre altres òrgans participatius, la creació de consells
sectorials sempre que sigui necessari per abordar les grans decisions de
poble entre tots els actors polítics i socials. I pel mateix motiu volem facilitar
la participació política de les entitats i el conjunt de la ciutadania. Proposem la possibilitat que les entitats puguin presentar directament mocions a
ser debatudes als plens i volem fomentar la iniciativa popular en consultes,
processos participatius, etc. rebaixant al mínim el nombre de signatures
necessàries per què pugui prosperar. En tot cas, com ja hem dit, aquests
processos han d’estar liderats sempre per la ciutadania i les entitats, ja que
són els destinataris dels mateixos. La funció de l’Ajuntament ha de ser únicament de dinamització i acompanyament. Això és el més important i al que
no es pot renunciar. Al capdavall, nosaltres com a CUP Ripoll fem les nostres
propostes i defensem les nostres idees, però som conscients que no tenim
la veritat absoluta. La voluntat popular és la que s’ha d’imposar i per això
treballem. El debat polític, la inclusió de tothom en la presa de decisions, i
l’adopció d’aquestes per consens és l’objectiu. És ben clar que només entre
tots farem un Ripoll millor i més madur.
Finalment, volem aprofitar per desitjar-vos a totes les ripolleses i ripollesos
unes bones festes i un feliç any nou 2016, ple d’alegries i de participació
política!

20

l’informatiu • Hivern 2015

CONSELLS D’HIVERN

Podeu seguir alguns consells que us ajudaran a protegirvos del fred i a passar un hivern saludable:
• Consulteu la previsió del temps perquè us anticiparà
les onades de fred i de les instruccions que donin les
autoritats.
• Els dies de fred més intens eviteu sortir de casa si no és
estrictament necessari.
• Si heu de sortir, abrigueu-vos bé. És convenient que us
vestiu amb diverses capes de roba poc ajustada al cos
(moltes capes primes protegeixen més que poques capes
gruixudes).
• Al llit escalfa millor una única peça de roba (un nòrdic,
per exemple) que moltes
mantes i llençols.
• Ingeriu aliments calents,
com ara sopes o guisats, per
augmentar la temperatura
del
vostre
organisme.
Consumiu aliments frescos
rics en vitamines. Eviteu
ingerir alcohol.
Si sou a casa:
• Tingueu preparat un transistor, piles de recanvi,
llanternes, aliments calòrics, combustible de calefacció
i una farmaciola.
• Davant d’un avís de baixada extrema de les temperatures,
si viviu en zones aïllades o fora dels nuclis urbans,
mantingueu un rajolí d’aigua corrent a les aixetes per
evitar que les canonades es congelin i protegiu amb
draps la clau de pas de l’aigua.
• En cas de fallada de llum millor
que no utilitzeu espelmes.

Preveniu la hipotèrmia (una
baixada de la temperatura corporal a menys de 35ºC).
Els infants, la gent gran i les persones que pateixen
malalties cròniques, són les que tenen més probabilitats
de patir hipotèrmia.
Per prevenir la hipotèrmia cal vestir peces adients per
protegir el cos i ingerir molt líquid. A més, es recomana:
• Evitar les temperatures extremadament fredes,
especialment amb vent fort.
• Per evitar la mala circulació, que pot ser causa de l’edat,
no dur roba o botes ajustades, no fatigar-se, no prendre
certs medicaments ni tampoc consumir alcohol i tabac.
Els símptomes més comuns de la hipotèrmia són somnolència, debilitat i pèrdua de concentració, pell pàl·lida i freda, confusió, tremolor incontrolable i freqüència cardíaca i
respiratòria lentes.
A casa, vigileu amb les
estufes i calderes:
• Reviseu l’estat del les
calderes, estufes i altres
aparells de combustió.
• No els feu servir si en
encendre’ls fan una olor
estranya.
• Quan reviseu l’aïllament
de finestres i portes de
l’exterior, no tapeu les reixes ni els conductes ni els punts
de ventilació de gas o combustió: eviten una possible
acumulació de gasos.
• Si a casa vostra disposeu d’una llar de foc o una estufa de
llenya, feu-ne revisar anualment la xemeneia o sortida
de fum.
• Per tal d’evitar la intoxicació, assegureu-vos de ventilar
el menjador o les habitacions tancades si utilitzeu un
escalfador o una estufa amb foc obert o qualsevol
altre element de calefacció. Ventileu cada dia durant
uns minuts els locals,
els habitatges o les
habitacions.
• Si
utilitzeu
estufes
elèctriques, desconnecteu
els aparells elèctrics que
no siguin necessaris.
• No acosteu les estufes
a prop de les cortines,
mobles o llits i matalassos.
• Eviteu col·locar roba
per assecar a prop de les
estufes.
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A l’hivern, l’arribada del fred pot afavorir l’aparició
d’algunes malalties i també de determinats accidents
relacionats amb la climatologia, que poden suposar un
risc per a la salut. Estar sotmès a baixes temperatures pot
afectar el bon funcionament de l’organisme, quan aquest
no té capacitat per combatre la pèrdua de calor.

