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LA IL·LUSIÓ D’ESDEVENIR PATRIMONI MUNDIAL
Una gran oportunitat d’atraure les mirades del món

i la candidatura de la Portalada és
una realitat que va fent camí amb
petjades ben fonamentades i amb
la força de tenir tot un poble que
ho recolza.
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Imatge de la portada:
Gravat d’Antonio Herbet a La Ilustración
española, 30 de maig de 1880.
Imatges extretes del llibre Pantocrator
de Ripoll de Salvador Alimbau, Antoni
Llagostera, Elias Rogent i Jordi Rogent. Imp.
Maideu, SL, Ripoll, 2009.

Acabava l’any 2011 i l’Ajuntament
de Ripoll va aprovar per unanimitat iniciar els tràmits per obtenir
la declaració de Patrimoni Mundial per a la Portalada. Tot just
portem uns mesos de l’any 2014

Al llarg d’aquests dos anys hem
anat teixint una estratègia que ha
de conduir-nos a l’èxit, per poder
inscriure a l’entrada del Monestir
la placa que acredita el monument com un Patrimoni Mundial
de la Unesco. Tenim un objectiu
primordial: atraure les mirades
del món cap a la Portalada, perquè
vulguin visitar-la, i amb ella l’església de Santa Maria, el Monestir, Ripoll i el territori. I al mateix
temps, que els visitants arribin a
comprendre que aquesta Portalada no és només una pedra bellament esculpida, també repre-
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senta el sentiment d’un poble que
ja fa més de mil anys va posar les
bases per a esdevenir una nació.
Hem treballat aquests dos anys,
cercant l’ajut i la col·laboració
d’historiadors, especialistes en
art romànic, i amb persones properes al monument, per arribar
a esbrinar què és allò que fa que
la Portalada sigui un monument
EXCEPCIONAL, UNIVERSAL I AUTÈNTIC, quins són els trets que la
diferencien d’altres monuments
romànics similars, dels quals Europa està sembrada.
Estem en la fase de redacció del
dossier i creiem que podem defensar amb arguments contundents que no hi ha cap més altra
portada romànica que expliqui
tantes històries com la nostra i és
que la Portalada té quatre dimensions que la fan ÚNICA, a partir del
fet que és un monument religiós
i per tant erigit per glorificar la fe
dels qui la van fer possible:

• Dimensió religiosa: La fe, motor de vida espiritual
• Dimensió cultural: La fe, motor
de cultura i coneixement
• Dimensió social: La fe, motor
de cohesió social i territorial
• Dimensió nacional: el monestir, bressol de la nació catalana
Amb aquests trets diferenciadors
també treballa el territori per oferir
un producte cultural i turístic que
cobreix una de les exigències de la
Unesco: dissenyar i desenvolupar
unes polítiques i uns programes
destinats a posar en valor i a promoure el bé.
Al mateix temps que preparem
el dossier també ho fem cercant
suports d’institucions, associacions, universitat, empresaris,
comerciants, altres monestirs,
entre molts col·lectius que poden
donar-nos suport. Però no ens limitem a demanar que recolzin la
nostra candidatura, aprofitem per
explicar-los els valors que té la
Portalada, l’esdevenir històric que
la va fer possible i la transcendència que d’ella emana.

On ens trobem exactament ara en
aquest llarg procés? En unes setmanes la Generalitat tindrà a les
seves mans un document potent,
amb arguments sòlids, que haurà de validar per a presentar-lo
abans de finals d’any a Madrid, i
que la nostra candidatura sigui
inclosa a la Llista Indicativa de la
Unesco. Quedarà després encara
molt camí per fer, abans l’Estat
espanyol acordi amb totes les comunitats autònomes, que la candidatura de la Portalada de Ripoll
arribarà a la Unesco.
Mentrestant, però, no deixarem
d’explicar a tot arreu i per tots els
mitjans que la Portalada somnia
amb ser un dia Patrimoni Mundial
i que, malgrat que ja hi ha molts
monuments romànics dins la llista
de la Unesco, la nostra Portalada
enriqueix i complementa la comprensió d’un art i d’una època en
que el coneixement no tenia fronteres .
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175 anys de l’ocupació carlista de Ripoll
Punt i final a l’època d’esplendor de la vila
La història de Ripoll està marcada per
un any, el 1839, i més concretament el
mes de maig. El fet que no tinguem un
nucli antic amb cases dels segles XVII o
XVIII, talment com podem veure en altres poblacions, és una conseqüència
de la Primera Guerra Carlista (18331840). El conflicte suposà la fi del Ripoll
esplendorós; els monjos van marxar del
monestir on hi estaven des del segle IX i
finalitzà, encara que no definitivament,
la fabricació d’armes de foc.
Precisament la importància de les armes va ser un dels factors que va fer
que els carlins, encapçalats per Charles d’Espagnac (el Comte d’Espanya),
es proposessin ocupar la vila. La tasca
però, no resultà fàcil ja que es va haver
de superar la doble línia defensiva ripollesa: els fortins exteriors i la muralla
que protegia Ripoll. Els fortins, construïts l’any 1838 per ordre del Capità
general de les forces liberals Ramon
de Beer, són: el del Pla de la Bandera,
el de l’Estrella o casa forta Solanell, el
de can Violí de Dalt i el de sant Bartomeu. A més, es va fortificar la casa de
l’Amoroset. Els carlins van iniciar l’atac
contra els fortins el 21 de maig de 1839;
les fortificacions però, no van impedir
l’avanç.

El fortí del Pla de la Bandera en l’actualitat.
Imatge realitzada i cedida per Josep Arlà Rodríguez

El següent objectiu va ser la vila; l’atac
es va produir principalment per la zona
de l’Arquet. Després de sis dies de setge, els carlins van ocupar Ripoll el 27 de
Maig. Charles d’Espagnac, molest per la
defensa aferrissada dels ripollesos i de
la guarnició liberal, cosa que suposava
un retard en les operacions militars, va
decidir com a represàlia la destrucció
de cases i dels ponts. En cap cas, tal i
com algú creu erròniament, es va malmetre el monestir i és que els carlins,

per ideologia, són afins al catolicisme.
Aquest proper mes de maig l’efemèride
serà recordada en el marc de l’exposició filatèlica i numismàtica que anualment organitza el Cercle Filatèlic i Numismàtic, amb una mostra de material
de diversa tipologia al·lusiu al conflicte
armat.
Agustí Dalmau i Font
Historiador i arxiver
de l’Ajuntament de Ripoll

Ens agraden els gossos però NO les seves caques

Campanya per incentivar el civisme dels propietaris dels animals
Des de fa més d’un any l’ajuntament ha engegat diferents campanyes informatives i
de sensibilització sobre la tinença d’animals domèstics per facilitar una convivència
agradable i saludable entre els veïns de la vila.
A través d’aquestes campanyes, de les quals se n’ha fet difusió a través de tríptics
informatius, cartells publicitaris i xerrades a les escoles, es vol aconseguir la
sensibilització per part dels propietaris sobre el que comporta tenir un animal de
companyia, promoure la identificació amb microxip i la inscripció al cens municipal,
evitar l’abandonament, així com l’obligació de recollir les defecacions del carrer.
A més, els propietaris han de saber que han de complir una sèrie de normes que
estan recollides a les ordenances municipals de convivència ciutadana i tinença
d’animals domèstics, que es poden consultar al web, i el fet d’incomplir-les causa
un perjudici social que pot comportar una sanció econòmica d’import variable en
funció de la seva gravetat.
Finalment, confiem aconseguir amb l’ajut de tothom, el bon grau de civisme que és
necessari en una convivència basada en el respecte envers les persones, animals i
l’entorn que ens envolta.
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1.450 euros als estudiants amb millors expedients

L’Ajuntament reconeix l’esforç dels alumnes de batxillerat i cicles
formatius de la vila
L’Ajuntament de Ripoll, amb la voluntat
de reconèixer l’esforç i el treball dels
joves residents al municipi, que cursen
els estudis de Batxillerat i/o Cicles Formatius va convocar una primera edició
dels premis a estudiants amb millors
expedients acadèmics de Batxillerat i/o
de cicles Formatius.
Els premis anaven condicionats a que
aquests joves continuessin els seus estudis un cop acabada l’educació secundària
Un cop valorats els expedients dels
alumnes que durant el curs 2012-2013
van acabar la secundària es varen concedir 3 premis, que consten d’una dotació econòmica de 1.450 € cadascun, als
joves ripollesos Ibtissam Azaoum, Maria
Romero Casademunt i Pau Molas i Roca
que han cursat els estudis de batxillerat
a l’Institut Abat Oliba.
L’acte de lliurament d’aquests premis
va tenir lloc el dia 21 de febrer al Casal
de Joves “El Galliner”. Va participar en
l’acte el jove científic ripollès Salvador
Pérez, que està realitzant la seva tesi a

l’institut de Recerca Biomèdica de Barcelona en el camp de l’Epigenètica, la
disciplina científica que investiga canvis en l’expressió genètica; el treball del
jove ripollès ha permès descobrir una
nova proteïna en les mosques Drosophila, una espècie molt utilitzada en genètica per la similitud amb els humans
(compartint un 50% dels gens).

Cara a l’any vinent es preveu tornar a
convocar una nova edició d’aquests
premis entre els estudiants que actualment fan el darrer curs de Batxillerat o
Cicle Formatiu.

El Ric i l’Altaveu
Informació cultural i juvenil per via digital
Ja podeu rebre tota la informació cultural i juvenil de Ripoll directament al vostre correu electrònic. El passat mes de febrer, les
àrees de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Ripoll varen estrenar dues newsletters digitals, o butlletins electrònics. Actualment
aquest és un sistema de publicació que s’utilitza molt sovint ja que permet enviar molta informació específica dirigida a col·lectius
interessats en temes molt concrets amb immediatesa i amb un baix cost de producció. Només el reben aquelles persones que
s’hi subscriuen.
Les newsletter creades per l’ajuntament recullen tota la informació de les activitats culturals, lúdiques i festives que es fan a Ripoll
i són els següents:
• El RIC (Ripoll Informació Cultural) s’envia setmanalment amb totes les activitats programades a Ripoll .
• L’ALTAVEU recull de forma mensual tota la oferta d’activitats juvenils.
La subscripció es pot fer en els següents enllaços: RIC: www.ripoll.cat – ALTAVEU: www.ripolljove.cat
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UN ANY DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE
D’INTERPRETACIÓ DEL MONESTIR

El projecte Terra de Comtes i Abats a la Capella de la
Congregació de Ripoll
El mes de març de 2013 es va posar en
funcionament aquest important projecte de dinamització turística.
La proposta de base de Terra de Comtes
i Abats gaudeix de l’atractiu intrínsec
dels monestirs de Ripoll i Sant Joan de
les Abadesses, i altre patrimoni medieval, però sobretot del concepte intangible vinculat a les arrels fundacionals
de Catalunya.
La gestió actual pretén afegir nous
atractius i potenciar la marca turística
per convertir-la en motor de dinamització econòmica, potenciant el territori
com a destinació turística, en col·laboració amb els agents econòmics, amb
la finalitat de crear nous llocs de treball
i riquesa al territori.
Definit el producte, s’han creat diferents paquets turístics de diverses temàtiques, tant per a grups com per a
públic individual, entre els quals podem
destacar:

•
•
•
•

Els grans Monestirs
On tot va començar
Ripoll, bressol de Catalunya
Gastronomia del Ripollès

També es disposa d’un programa
educatiu adreçat a
alumnes de primària,
secundària i batxillerat que permeti a les
escoles viure i descobrir el patrimoni
cultural i històric del
Ripollès.
L’activitat duta a terme durant aquest
primer any ha estat
molt intensa, s’han
fet jornades de portes obertes, comunicacions periòdiques amb els prescriptors, distribució de fulleteria, visites personals als
agents, millora del web, participació en
accions de promoció a través d’accions
organitzades per l’Agència Catalana de
Turisme, Patronat Turisme Costa Brava,
guies de viatges, participació en esdeveniments esportius, s’ha col·laborat en la posada en funcionament de
la Trail Terra de Comtes i Abats, entre
d’altres.
Els següents quadres mostren l’evolució dels visitants durant el 2013

Durant aquest any 2014 s’està treballant per la promoció del projecte, potenciant les campanyes de comunicació, per tal de consolidar Ripoll com a
destinació turística i que aquesta important actuació permeti un increment
de l’activitat econòmica dels agents de
la vila (restaurants, hotels, comerços,
empreses d’activitat turística..), i per
tant que el turisme actuï com un element dinamitzador de la nostra economia.
El dia 11 d’abril el programa d’El Matí de
Catalunya Ràdio presentat per Mónica
Terribes es va fer a Ripoll, i permetrà la
difusió del projecte Terra de Comtes i
Abats.
Per a més informació es pot consultar
al web www.terradecomtes.cat/
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BERENA A RIPOLL EL BAR DE LA LIRA BUSCA
Campanya de
LLOGATERS
bars i restaurants
L'Associació d’Hostaleria del Ripollès,
en col·laboració amb l’Ajuntament de
Ripoll, està duent a terme la campanya
“Fart de fer cua? Fes un berenar típic a
Ripoll”. Aquesta iniciativa està pensada
per atraure turistes que passen per
Ripoll i que davant de les cues, o
simplement pel desig de voler fer una
parada, poden optar per fer un berenar
consistent en pa amb tomàquet,
llonganisseta i porró de vi, tot plegat
per 6 euros.
Hi ha un seguit de plafons informatius a
l'entrada de Ripoll per donar a conèixer
aquesta oferta. També s’han repartit
prospectes arreu de la comarca per
informar als visitants de la possibilitat
d’aturar-se a Ripoll i berenar de
tornada a casa.
La informació repartida inclou els
restaurants i bars que ofereixen aquest
berenar així com els horaris, i també hi
ha un codi QR que permetrà consultar
aquesta informació des del mòbil o
tableta.
Es preveu fer extensiva aquesta
campanya durant tot l'any.

L’Ajuntament engega un nou concurs per
a la seva concessió
En la sessió plenària
de data 25 de febrer
es van aprovar els
plecs de condicions
del nou concurs que
va regir el procediment per a l’adjudicació dels drets de
concessió administrativa per a l’ús privatiu i explotació del
servei de bar de l’espai públic La Lira, així
com les seves condicions d’explotació.
L’espai públic La Lira,
ha estat un ambiciós projecte que introdueix els conceptes de modernitat i disseny
al centre de la vila, i dota Ripoll d’una plaça coberta i que permet disposar, independentment de la climatologia, d’un lloc on realitzar activitats i actes, per tant es tracta
d’un equipament molt important per la realització d’activitats lúdiques i culturals.
El bar de La Lira ha d’actuar com element dinamitzador de la plaça i de la sala per a
activitats de la planta soterrània.

Un balcó, Una flor

L’objectiu és aconseguir una vila més
atractiva
Amb l’arribada de la primavera, la
unió de botiguers de Ripoll i el mateix
ajuntament engeguen la campanya UN
BALCÓ, UNA FLOR, vigent des del 7 abril
fins al 7 de maig. Aquesta campanya
és la continuadora de la que es va
anomenar “Posa una flor al teu Balcó”,
es pretén que el municipi sigui una vila
florida. Per afavorir aquest fet des de
les botigues de Ripoll s’han distribuït
tiquets que permeten adquirir flors a
les diferents floristeries de la vila per 50
cèntims, preu vigent fins que s’esgotin
les existències (600 flors en total). El fet
que la ciutadania col·labori en aquestes
accions fa que la vila millori a ulls de
tots i que Ripoll sigui més bonic tant
pels propis vilatans com pels turistes
que ens visiten.

Organitza:
Ajuntament de Ripoll i Unió de Botiguers de Ripoll
Imp. MAIDEU, SL - Ripoll 2014

encarada als
visitants

EL TEU BALCÓ TÉ PREMI
• Consulta les bases a www.ajripoll.cat
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ENTITATS ESPORTIVES

HC RIPOLL
L’esport de l’hoquei patins té una
llarga tradició a Ripoll. Després de la
guerra civil es va fundar el Club Patí Ripoll, una secció del Centre Excursionista de Ripoll. Les primeres pistes
on es va practicar l’esport de l’estic i
els patins era la sala de ball Marabú,
i l’antiga fàbrica de Can Sans. Aviat
farà setanta-cinc anys que la bola
–aleshores era més indicat parlar
del puck- roda a la vila. Pioners a
l’hora d’utilitzar rodaments als patins, l’hoquei ripollès va competir a
la Pista Jardí i al Casal Parroquial. El
1960-61 va assolir l’ascens de tercera a segona, però poc després va
anar a menys i va acabar desapareixent.
Va ser el 1974, quan gràcies a la implicació de diversos jugadors provinents del CP Voltregà, es va fundar
l’AD Ripoll. Durant tres anys va jugar
al Casal Parroquial, però posteriorment es va construir la pista descoberta de Sant Pere, en col·laboració
amb l’associació de veïns d’aquell
barri. Allà s’hi van viure diversos
anys d’hoquei de gran nivell fins
que el 1982 es va assolir l’ascens a
la màxima categoria d’aquest esport, la divisió d’honor (l’actual OK
lliga). Era el primer equip gironí que
ho aconseguia. En una època on hi
havia només dos canals de televisió, el nom de Ripoll apareixia cada
diumenge al vespre al resum esportiu de la jornada del primer canal de
RTVE, gràcies als resultats de l’AD
Ripoll. L’estada entre els millors va
durar una temporada amb un gran
nombre de derrotes per la mínima,
però va servir perquè finalment es
construís el pavelló municipal. Es va
estrenar aquella mateixa temporada, tot i que gran part de la mateixa
es va jugar al pavelló de Ribes, que
ja era cobert. L’acceptació de l’hoquei a Ripoll va afavorir que molts
jugadors joves comencessin a practicar-lo. En la dècada següent van
arribar els millors resultats en esport

base, amb quatre campionats de
Girona, dos de Catalunya, una copa
d’Espanya, i el campionat d’Espanya
aleví de 1991, major fita de l’hoquei
ripollès, amb un equip que va ser la
base del que durant molts anys ha
defensat la samarreta del sènior.
A mitjans dels noranta el nom del
club va convertir-se en Hoquei Club
Ripoll. De llavors ençà, després de
diverses temporades a primera estatal amb majoria de jugadors vinguts d’altres comarques, es va replantejar la política del club, que va
passar a estar format sobretot per
jugadors ripollesos. Començant de
zero a segona catalana, l’equip va
pujar dues categories, i es va convertir en un dels equips més forts de
primera nacional catalana, on va jugar durant
bona part de la dècada
del 2000. Després d’un
descens efímer a segona catalana, l’equip
torna a estar a primera catalana, on després
de la bona campanya
passada, enguany està
lluitant pels primers
llocs que donen dret a
l’ascens. Jordi Arxé és el
jugador que durant més
anys ha defensat els
colors verd i blanc del

club, essent encara a dia d’avui un
dels pilars fonamentals de l’equip.
De la base del club n’han sorgit jugadors que han jugat al màxim nivell, com Dani Camprubí, Josep Sellas, Joan Baget o Jaume Farrés.
Aquest mateix any el president del
club és Rafael Ferrer, que va presentar l’única candidatura. La plantilla
del primer equip està formada pels
porters Moi Adam i Adrià Torrens, i
els jugadors Ivan Mora, Jordi Arxé,
Sergi Marín, Albert Vergés, Albert
Ferrer, Marc Comas, Joan Torrents,
Albert Sabata i Vidal Carlon, entrenats per l’osonenc Dani Viñas. A més
l’equip va signar un acord de filiació
amb el CP Ribes, que milita a segona
catalana.
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ENTITATS CULTURALS

CAPELLA DE
SANTA MARIA
Encara que ara la paraula capella
tingui altres connotacions, etimològicament significa “conjunt de músics al servei d’un sobirà o d’una església”. Precisament aquest és l’origen de la coral ripollesa Capella de
Santa Maria, que es va crear el 1893,
arran de la restauració del monestir. De fet la fundació de capelles en
aquella època era habitual, ja que
va ser una moda de la renaixença.
Aquest mateix nom el porten entitats similars de Puigcerdà o de Santa
Maria del Mar entre moltes d’altres.
Mossèn Jaume Bofill, organista i responsable de l’església de Sant Pere
d’aquella època va ser l’impulsor de
la Capella de Santa Maria. Ell mateix
va anar casa per casa buscant a persones interessades en cantar.
Ja en aquell moment va apuntar-s’hi en Joan Maideu i Pagès, iniciant la nissaga dels Maideu dins de
la Capella. A més del cor d’homes,
també n’hi havia una altra de veus
blanques formada per infants, a fi de
participar conjuntament en els principals actes solemnes del monestir.
Després que mossèn Bofill entrés
com a monjo al monestir benedictí
del Miracle, va ser substituït primer
per mossèn Manel Caballeria i més
tard per mossèn Damià Torrents.
La guerra civil va representar un
parèntesi per la Coral -amb la mort
inclosa de Damià Torrents després
de ser torturat i martiritzat al jardí
de l’edifici que avui està ocupat pel
centre Montserrat- i mossèn Enric Bonada va ser el responsable de
tornar-la a activar. Bonada era un
beneficiat del monestir, figura molt
habitual en el clergat de l’època, i
que havia rebut una compensació
econòmica d’un vilatà potentat a
canvi de dir una missa diària per la
seva ànima. A més de la coral també
feia cantar a les Filles de Maria, un
cor femení. El 1952 el van nomenar

rector de la parròquia de Prats de
Lluçanès, i el metge Baltasar Maideu passa a ocupar-ne el càrrec de
director fins divuit anys més tard,
quan va morir. A partir d’aquell any,
gràcies a una encíclica de l’església,
ja es permetia el cant mixt, això sí, a
una distància d’un metre els uns de
les altres. És també en aquella època
que es comencen a fer concerts de
música profana i popular, a més de
les habituals celebracions religioses.
El fill de Baltasar, Joaquim Maideu
va fer-se’n càrrec durant uns anys,
però al cap d’unes temporades se’n
va cansar i va deixar-ho en mans de
la seva germana, Teresina Maideu,
que és qui encara a dia d’avui n’és la
directora. L’any passat, en motiu del
cent-vintè aniversari de la Coral de
Santa Maria, es va celebrar un concert conjunt amb una altra coral de
l’Hospitalet de Llobregat, basat en
música i poetes catalans. Era també l’any de la Capitalitat Cultural de
Ripoll, i es va optar per un programa íntegrament del país, format per
cançons religioses d’origen coral,
música profana catalana -amb autors com Raimon, la sardana Somni o la cançó D’un temps d’un país
del mateix cantant de Xàtiva- i una
peça creada per l’ocasió utilitzant
un text de Montserrat Vayreda i la
música de Josep Baucells. La direc-

tora es mostra molt satisfeta amb el
resultat final d’aquella experiència,
encara que es pregunta si el “ressò”
que en realitat va tenir a Ripoll, és
igualment destacable.
Actualment la coral la formen trenta
cantaires, gent de classe treballadora o bé ja jubilats que “se superen
constantment” segons la seva responsable. La coral és oberta a tothom, i no hi ha cap professional. Teresina Maideu en destaca “l’ambient
boníssim” entre els seus integrants,
i el fet que s’hi interpreti tota mena
de música, tant profana com religiosa. Realitzen dos assajos cada
setmana, a la Biblioteca Comarcal. L’interès de la Coral és evident
des del moment que hi ha gent que
sense formar-ne part, participen a
les seves sortides. Cada any canten
solemnement per Sant Eudald i per
Nadal, i compten en el seu haver, la
recuperació del cant de la Sibil·la,
que de fet va ser l’activitat inaugural
de la capitalitat cultural ripollesa, fa
un any i escaig.
L’activitat futura de la coral passa per
un concert a la Vall d’Aran el proper
mes d’octubre, on els han encarregat de cantar l’himne d’Aran.
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d’aprendre’n perquè em sentia molt
frustrat quan volia dir alguna cosa i no
podia. Quan vaig tenir nocions suficients d’anglès vaig iniciar estudis a la
universitat de Ramkhamhaeng, l’escola pública més gran de Tailàndia, en
administració i direcció d’empreses.
Aquest any he obtingut el títol, en l’especialitat de negocis internacionals.
Compaginant-ho amb els estudis,
he donat classes d’anglès i llengua
espanyola a l’empresa basca Artetxe,
que està ubicada a aquell país. Mai
m’hagués imaginat en aquesta situació,
perquè jo només tenia l’FP. Els estalvis
els he invertit en formar-me i pagar les
factures que m’han permès viure lluny
de casa. En tot cas és difícil treballar
a Tailàndia. La feina és primer pels
tailandesos, després pels tailandesos, i
finalment pels tailandesos.
Des de llavors he vingut amb una
regularitat d’un cop l’any a Ripoll, tot
i que darrerament hi he ampliat les
estades. No sé si em quedaré a viure
a Tailàndia. Em plantejo el dia a dia, i
no sé què passarà demà, perquè em
prenc la vida d’una forma budista,
una filosofia que m’agrada. Només
pel fet que hi vaig conèixer a la meva
dona ja ha valgut la pena l’experiència.
Gràcies a internet i a Elripollès.info sé
què passa cada dia a casa. Amb l’Skype
viatge que vaig plantejar d’instal·larestic diàriament en contacte amb els
m’hi. Vaig tornar a la feina, però amb
de casa.
l’objectiu d’anar-hi a viure. Per això
fins i tot em vaig vendre el pis.
Després de viure a l’estranger puc dir
que ja no sóc el mateix. Ara tinc més
A Bangkok l’objectiu era comenpaciència. Estic agraït fins i tot a les
çar de zero. Inicialment vaig residir a
coses dolentes que em passen. El
Khao San Road, un lloc molt turístic,
respecte tailandès és un tema cultural.
en una pensió de motxillers. Al cap de
dues setmanes ja havia llogat un
Bangkok és una gran capital, construïda
apartament. Vaig comensobre una selva. Hi segueixo vivint, al
çar a estudiar l’anglès,
820 d’un edifici d’apartaments.
compaginant-lo amb
No s’assembla a les ciutats
classes de tailandès
europees. Hi ha molts cotxes i
Puc dir que ja
que allà és l’idioma
molta contaminació. Hi ha gent
no sóc el mateix, vivint en la misèria, al costat
oficial. Mai havia
tingut facilitat pels
mateix de l’opulència. Et pots
ara tinc més
idiomes, ja que de
tirar més de deu minuts en un
paciència
fet no m’havia mosemàfor en vermell. Per mouregut mai de Ripoll, però
t’hi has de tenir clar l’hora que
em vaig mentalitzar
surts, l’hora que tornaràs i amb
quins mitjans viatjaràs. Existeixen però
dues Tailàndies. D’una banda la ciutat, i
de l’altra les províncies, zones rurals no
desenvolupades, que recorda la forma
de vida a Catalunya dels nostres avis”.
i va ser llavors quan em van explicar
que mentre que a occident ara mateix
som al 2014, allà ja estan a l’any 2557.
Per això que ningú es refiï de la data de
caducitat de la llet tailandesa”.

L’EMIGRANT: JORDI MEYA

Començar des de zero a Bangkok

“En aquella època jo treballava a
Comforsa 3. Hi estava bé però tenia
inquietuds i la sensació que em perdia
alguna cosa en aquesta vida. Volia
viatjar i vaig programar un any sabàtic.
Vaig anar-me’n a l’Índia durant quatre
mesos. Era al febrer del 2007, i vaig
estar viatjant pel nord d’aquest país
asiàtic. Allà vaig conèixer l’Albert, un
noi de Barcelona amb el qual encara
som amics. Durant la nostra estada a
Nova Delhi, vam improvisar agafar un
avió cap a Tailàndia per passar-hi deu
dies. Em va impressionar el tarannà,
l’educació, la simpatia i l’amabilitat
d’aquella gent. Mai tenen cap mal gest
per a ningú.
Quan vaig tornar a Ripoll vaig planejarhi una nova estada amb la meva
germana. Va ser en aquell segon

Llista d’espera de 500 anys
“Poc temps després d’arribar a Bangkok
vaig tenir un mal de queixal molt fort. A
la clínica, em van donar hora pel cap de
cinc-cents anys. Vaig dir-los que amb
el mal que tenia no estava per bromes,

l’informatiu • Primavera 2014

11

SINERGIES MIGRATÒRIES

L’IMMIGRANT: Amarjit Singh

Un emprenendor a gust entre nosaltres
La relació del Punjab amb l’Índia és a grosso modo, similar a la que té Catalunya amb
l’estat espanyol. D’aquella zona, concretament de Nangal-Lubana, a la província
de Kapurthala, és originari l’Amarjit Singh,
una persona molt coneguda a Ripoll, ja que
actualment regenta un establiment que en
el decurs de la història recent de la població ha passat per diverses mans: el bar La
Parada.
Abans d’arribar a Ripoll l’any 2009, l’Amarjit havia fet un periple per diverses nacions
europees, i també pels Països Catalans. Va
néixer el 31 de maig de 1966 i tot i haver
cursat estudis universitaris d’arquitectura,
ell va arribar a Suïssa el 1990 per treballar com ajudant de fuster en una fàbrica.
Només hi va viure un any. La seva següent
escala va ser a Alemanya, on al llarg de vuit
anys, fins al 2000, va treballar en un restaurant hindú. Allà va aprendre un ofici que
ha seguit conreant en el decurs dels anys.
El 2001 va aterrar a València, on també va
estar al restaurant d’un amic. Allà treballava sense cobrar, com a agraïment perquè
aquest l’acollia a casa seva i li feia la vida.
Un any més tard va arribar a Barcelona. Va
trobar-hi feina com a ajudant de cuina en
un restaurant del parc del Tibidabo. L’arribada de la seva família des de l’Índia li fa
veure que potser la capital catalana no és
el millor lloc on establir-se, per tot l’enrenou que comporta la vida a ciutat, i fan
les maletes per anar a viure a Olot, on s’hi
estaran entre el 2003 i el 2009. Treballa a
la fàbrica Noel els tres primers anys, i els
tres següents en un negoci de bar-restaurant, ja com a autònom. Mentrestant la
seva dona també treballa en una fàbrica de
plàstic a Sant Jaume de Llierca, fins que el
descens de la feina la fa quedar a l’atur. Va
ser llavors quan va sortir l’opció de fer-se
càrrec de La Parada, després que un amic
que hi estava interessat, hi renunciés.
L’esperit d’Amarjit és d’emprenedor. No
només té aquest negoci, sinó que també
ha obert una botiga al carrer Sant Pere.
Com a bon empresari, durant el darrer any
va haver d’interrompre les vacances del
mes de desembre a l’Índia, perquè va calcular que estant allà hi perdia diners. Tenia
previst tornar a principis d’any, però va

avançar-ho a la setmana prèvia al Nadal.
li fa por que la recessió econòmica li jugui
La seva dona també s’ha establert com a
una mala passada. La situació privilegiada
autònoma, i amb ell hi viu també el seu
del seu establiment, li permet que molts
pare -que a la fotografia està al seu costat
turistes que arriben amb autocar a Ripoll
amb el turbant propi del seu país -. Té acfacin cap a La Parada, situada al carrer Betualment vuitanta-dos anys, i es diu Morenguer el Vell, amb vistes privilegiades al
han Singh.
Monestir de Santa Maria. En tot cas l’agent
meteorològic és important pel negoci, soDe moment afirma que la feina li va bé. No
bretot pel que fa a la terrassa que té
hi perd diners, i tot i que la crisi ecoa la plaça Abat Oliba. Si fa sol,
nòmica es nota, diu que “tinc
sinònim d’una bona caixa al
bons clients, persones de bon
tracte”, ja que des d’un priVa interrompre final de la jornada.
Quan va arribar a Ripoll de
mer moment va evitar les
les vacances a
seguida va connectar amb
males persones. La seva
la gent. De fet va agradar
família viu a Catalunya
l’Índia per no
a
tota la família el caràcter
“com ho farien a l’Índia”.
perdre diners
obert dels ripollesos, acoNingú els molesta, tothom
els té respecte, i considera
llidors i respectuosos. Afegeix
que s’han integrat bé a la vida
que “és un lloc on les institucions
ripollesa. Per això no pensen en tori entitats públiques, com l’ajuntament
nar al seu país, perquè es troben bé aquí.
o la seguretat social, et simplifiquen la feiGràcies al seu esperit d’empresari li agrana, i afavoreixen que hi perdis poc el temps
daria obrir altres negocis, però ara mateix
en temps d’espera”.

Idiomes que afavoreixen la comunicació
L’Amarjit Singh parla diversos idiomes.
Afirma que domina l’anglès, l’alemany
i el castellà, a més de dos idiomes
hindús, l’hindí i el panjabí. A més té
algunes nocions de català, tot i que en

aquest cas ha estat avançat pels seus
fills, que ja el parlen perfectament,
després d’anys d’haver anat a estudi
en la nostra llengua, tant a Olot primer
com a Ripoll més tard.
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SECTOR DE LA PREPARACIÓ TÈXTIL
Pla de millora urbana 3.01
El sòl afectat per aquesta ordenació en sòl urbà es situa al centre de la
població de Ripoll, als terrenys compresos entre el Parc Temàtic i els darreres
dels habitatges de la carretera de Barcelona.
És un ampli espai situat just al mig de la població i que sempre ha anat
quedant aïllat, com a conseqüència de l’activitat industrial, però que té un
potencial enorme per acabar d’articular el creixement de Ripoll.

Una part important del terreny pertany a la zona industrial ocupada per
l’antiga empresa La Preparació Tèxtil, destinada a activitats relacionades
amb els filats i els teixits. Conté diversos edificis destinats a aquesta indústria,
habitatges i altres immobles relacionats amb aquesta activitat. L’altra part,
de propietat municipal, està destinada des de l’any 1982 a espais lliures.
El sector es troba parcialment urbanitzat i disposa d’accés rodat, xarxes
d’aigua i sanejament públiques, escomeses de subministrament elèctric, de
telèfon i gas.
L’àmbit del PMU 3.01 La Preparació Tèxtil, té una extensió total de 56.229 m2,
segons mesurament topogràfic recent.
Els motius que justifiquen la redacció d’un Pla de Millora Urbana en aquest
àmbit, independentment de l’obligatorietat fixada pel POUM, venen encapçalats per la necessitat de transformar els terrenys ocupats per l’antiga fàbrica en un nou àmbit que combini els usos comercial, terciari i residencial,
aconseguint la inclusió dels espais dins la trama urbana i d’espais lliures de
Ripoll tot possibilitant la connexió peatonal entre el Passeig Ragull i la zona
esportiva municipal.

�

�

A.��Pressupost�estimat�de�les�obres�d'urbanització�
A.��Pressupost�estimat�de�les�obres�d'urbanització�
El�cost�de�les�obres�d’urbanització�s’estima�en:�
El�cost�de�les�obres�d’urbanització�s’estima�en:�
1� .��1�Enderroc�d'edificis�
.�� Enderroc�d'edificis�

�������������������
�������������������
354.000�€�
354.000�€

2� .��2�Moviment�de�terres�
.�� Moviment�de�terres�

�������������������
�������������������
596.694�€�
596.694�€

.�� Xarxes�de�sanejament�i�plujanes�
3� .��3�Xarxes�de�sanejament�i�plujanes�

�������������������
278.909�€
�������������������
278.909�€�

.�� Abastament�d’aigua�potable�
4� .��4�Abastament�d’aigua�potable�

�������������������
116.384�€
�������������������
116.384�€�

.�� Subministrament�elèctric�
5� .��5�Subministrament�elèctric�

�������������������
138.214�€
�������������������
138.214�€�

.�� Enllumenat�públic�
6� .��6�Enllumenat�públic�

�������������������
237.000�€
�������������������
237.000�€�

.�� Xarxa�de�telefonia�
7� .��7�Xarxa�de�telefonia�

�������������������52.270�€�
52.270�€
�������������������

.�� Xarxa�de�gas�
8� .��8�Xarxa�de�gas�

�������������������23.470�€�
23.470�€
�������������������

.�� Pavimentacions�
9� .��9�Pavimentacions�

�������������������
879.510�€
�������������������
879.510�€�

10�Murs�
.�� Murs�
10� .��

�������������������
882.620�€
�������������������
882.620�€�

11�Mobiliari�urbà�
.�� Mobiliari�urbà�
11� .��

�������������������44.000�€�
44.000�€
�������������������

12�Jardineria�i�reg�
.�� Jardineria�i�reg�
12� .��

�������������������
146.000�€
�������������������
146.000�€�

3.749.071�€�
3.749.071�€

13�Rebaix�de�la�resclosa�i�reperfilat�del�riu�
.�� Rebaix�de�la�resclosa�i�reperfilat�del�riu�
�������������������
150.000�€
13� .��
�������������������
150.000�€�

3.899.071�€
3.899.071�€�

�

�

�

�

Arrodoniment�
Arrodoniment�

�������������������
3.900.000�€
�������������������
3.900.000�€�

�

�
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REGIDORIA DE BARRIS,
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Acabem de començar la primavera,
una estació que ens omple de color la
nostra vila amb el seu esplet de flors,
amb la verdor dels prats i els arbres que
floreixen, doncs l’esporga ja s’ha acabat.
On el dia és més clar, la temperatura
s’escalfa i tenim més ganes de moure’ns i passejar.
Un temps en què veiem l’arribada de les
orenetes que fan els seus nius i gaudim
dels seus cants a més de tenir un paper beneficiós en el control de plagues
i insectes, per tant, protegim-les, cuidem-les i no espatllem els seus nius ja
que són “espècies protegides”.
I també treballant dia a dia en el manteniment i millora dels barris com:
l’arranjament de voreres i embornals,
la supressió de barreres arquitectòniques, entre altres, al pont de la carretera Barcelona, la construcció d’un
nou aparcament de cotxes amb escales

d’accés a sota la residència del Pla de
Sant Pere, s’ha fet una nova taquilla al
lateral del pavelló i canviat vàries cistelles de bàsquet, una a la pista del barri
de Santa Maria i l’altra al col·legi Joan
Maragall.
S’ha hagut de refer bona part del mur
de Sant Miquel de la Roqueta a causa
d’un accident de cotxe.
Es continua pintant i polint bancs, així
com tanques i baranes.
Per una millor seguretat, al passeig Vedruna s’han col·locat cent cinquanta metres
de barana de fusta al costat del canal.
S’han fet fer cent plaques de carrers ja
que la majoria faltaven i algunes estaven trencades.
Pel que fa a la il·luminació i, a mesura
que es pot, es compren bombetes de
baix consum per aconseguir més estalvi energètic i reduir la contaminació
lumínica.

Col·locació barana de fusta i esporga al
pg. Vedruna

Col·locació de plaques de carrers

Col·locació de rètols a les fonts

Reparació terra dels gronxadors i pintura
del tancat de la Plaça Pompeu Fabra

Restitució fanal al c. Rubió i Bellver

Estalvi energètic. Canvi llums lateral
carrer Hortolans

Regidora de Barris,
Fina Guix i Sala

S’han posat vuit fanals grans a les voreres on havien estat aixafats.
També s’ha recuperat i arranjat el mur
de la font d’Estamariu ja que estava
cobert de fang.
S’estan senyalitzant algunes fonts.
Un cop acabat el barri de la carretera
Barcelona i algunes prioritats i urgències a d’altres, continuarem al barri
de l’Honorat Vilamanyà, Sant Bernabé,
Caselles, ctra. de Sant Joan, barri Santa
Maria, etc..
Finalment, agrair la vostra col·laboració i implicació en la millora de tots els
barris de la nostra Vila de Ripoll “Bressol de Catalunya” i desitjar-vos que
tingueu una bona Festa Major.
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Doble tanca de protecció sortida lateral escola J. Maragall

Recuperació, neteja i construcció d’un mur a la font d’Estamariu

Construcció d’un nou aparcament i escala d’accés al barri de St. Pere

Reparació vorera c. Ducloux

Esporga d’arbres al pg. Ragull

Mur refet i pintura bancs a St. Miquel de la Roqueta

Supressió barreres al pont ctra. de Barcelona

Arranjament voreres c. Canigó
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EL CONTE GEGANT
Escrit per més de 50 nens i 8 dibuixants
El diumenge 28 d’abril a la Biblioteca Lambert Mata, en l’entorn de l’any en què Ripoll
va exercir com a Capital de la Cultura Catalana, es va crear el primer conte gegant.
Una cinquantena de nens i nenes de Ripoll i comarca van escriure un conte sobre
Ripoll en un full gegant de 50x70 cm, que va ser il·lustrat en directe i al moment per
vuit dibuixants: Rafa Garcia, Joan Fossas, Montse Batalla, Xevi Domínguez, Margarita
Jeanneret, Paula Camaré, Natàlia Martínez Sibat i Josep M. Coloma.
Els contes s’havien presentat prèviament a la biblioteca i la filòloga Montse Maestre,
n’havia fet les correccions pertinents.
El mateix dia 28, hi va haver a la Biblioteca animació infantil amb la contacontes Carme Brugarola, i també una cantada de la Coral “Els Follets” amb cançons a l’entorn
dels contes i al finalitzar l’acte, es va oferir un aperitiu per a tothom.
El 3 d’abril d’enguany, un cop digitalitzat i enquadernat el conte gegant, es va fer la
presentació, en la qual es va aprofitar per fer difusió del nou conte gegant sobre la
Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll. L’activitat es portarà a terme el 27
d’abril a partir de les 10 del matí a la Biblioteca Lambert Mata. També es va aprofitar
per explicar als joves ripollesos el monument i la seva importància i animar-los a
escriure històries sobre el mateix.
El resultat de tot plegat seran dos llibres gegants que quedaran dipositats a la Biblioteca Lambert Mata, un sobre Ripoll i l’altre sobre la Portalada, escrits pels nens i
nenes de la comarca.

ESPAI+TEMPS, ELS VIATGES DE TALLER DE XAVIER ESCRIBÀ
Projecte guanyador de Ripoll, Bressol de l’Art i la Creació
Xavier Escribà de Terrades (Girona) és el
guanyador de la modalitat B del projecte artístic Ripoll, Bressol de l’art i la creació convocat l’any passat amb motiu
de Ripoll Capital de la Cultura Catalana
2013.
Escribà ha estat seleccionat d’entre un
total de 10 propostes procedents de Ripoll, d’altres punts de la comarca, de
Barcelona, de la Garrotxa i de l’Alt Empordà, en l’àmbit de la pintura, l’escultura i les instal·lacions efímeres.
El jurat qualificador d’aquest projecte
format per: Arnau Puig i Grau, Eudald
Camps, Juli Pérez i Càmara, Ricard Planas i M. Àngels Espona ha seleccionat
el projecte d’Escribà per la proposta
d’apropar a l’espectador el procés creatiu de la seva obra, que es caracteritza
per la constant recerca, el mestissatge i
la hibridació de diverses disciplines artístiques, fent-lo partícep, si cal, de tot
el procés.
“Vull posar a la llum el procés de fer
pintura: obres a mig fer, obres per fer,

obres acabades. I tot a la vista com si
fos un escenari. El públic també pot esdevenir actor si vol.”
El projecte consisteix en el trasllat del
taller d’en Xavier Escribà a l’espai d’art
Marià Font on l’artista proposa un
muntatge inhabitual. Així doncs des de
la descàrrega del camió el 1r dia fins al
desmuntatge i la càrrega del camió l’últim dia de l’exposició, tot formarà part
de l’exposició. El públic ho podrà veure
lliurement i les escoles podran participar en els tallers pedagògics i continuar
la recerca artística a les aules.
El jurat també ha decidit fer una menció especial als projectes:

• Instal·lació efímera de Quim Falcó i
Txell Tembleque
• Aiguabarreig d’Eudald Alabau
• Els alfabets del món de Pau Elias
En total l’ajuntament destinarà al voltant d’uns 12.000€ per a la visualització i promoció d’aquests projectes entre finals del 2014 i el 2015. El guanyador entre setembre i octubre de 2014 a
l’espai d’art Marià Font. El 2015 els de
Quim Falcó i Txell Tembleque, a la pl. de
la Lira; el d’Eudald Alabau a la confluència dels dos rius Ter i Freser i el de
Pau Elias al Museu Etnogràfic de Ripoll.
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EL COnsistori infantil PROTAGONISTA A TV3

El programa Amb ulls de Nen va destacar l’experiència dels nens
ripollesos amb el govern municipal
L’any 2012 els centres educatius de Ripoll
i l’Ajuntament, van posar en marxa el
projecte del Consistori Infantil. Aquesta
idea es configura com un instrument
pedagògic per tal que els infants puguin
tenir un coneixement acurat de la
institució més propera: l’Ajuntament. El
fet de conèixer les seves funcions, la seva
organització i el seu funcionament, pot fer
que als ulls dels nens aquesta institució
adquireixi un nou sentit.
D’altra banda, aquest projecte vol
potenciar aspectes com la presa de
consciència de pertànyer a una comunitat
o, en el si d’aquesta mateixa comunitat,
assumir les responsabilitats pròpies de
l’exercici dels drets i deures dels ciutadans
adults.
Però, a més, el Consistori Infantil vol
portar les opinions dels nostres infants a
l’Ajuntament. La seva veu és fresca, lliure
i transparent, ja que encara no ha adquirit
massa prejudicis i és menys esbiaixada
que la dels grans. La seva innocència els
porta a veure les coses tal com són, sense
les distorsions de l’edat i l’experiència.
Sovint els escoltem poc, o no els escoltem
gens. Però quan provem de fer-ho, ens
fan obrir els ulls i ens fan adonar d’allò que
és essencial.

Per aquest motiu es planteja ara aquest
exercici educatiu en dues direccions: fer
conèixer l’Ajuntament als infants i que
l’Ajuntament descobreixi un nou punt
de vista de la gestió municipal a través
del coneixement de les inquietuds, les
preocupacions i les propostes dels més
petits.
Com a novetat d’enguany cal destacar
que l’equip de govern aprovarà cada
trimestre una de les propostes que hagi
presentat el consistori infantil, d’aquesta
manera podran conèixer el compromís
que comporta fer realitat els projectes.

La primera que s’ha treballat ha estat
la participació a la Fira de les 40 hores,
organitzant una tómbola solidària per
recaptar diners per una entitat social.
Tanmateix aquest any el consistori infantil
i en especial, la seva alcaldessa, Ona
Planas, ha estat una de les protagonistes
del programa de TV3 “AMB ULLS DE NEN”,
que es va emetre el passat 3 d’abril i que
va tractar el tema de la democràcia. Una
experiència per explicar en què consisteix
el consistori infantil i quines son les
actuacions que es porten a terme.

La Lira a la Biennal de Venècia

L'obra ha estat seleccionada com a exemple de fusió entre nou
i antic de l'arquitectura catalana
La Biennale de Venècia és una institució subvencionada per l’Estat italià i és una de les institucions culturals més importants del
món. El seu nom s’ha fet servir sempre com a sinònim de l’Exposició Internacional d’Art de Venècia, que té lloc cada dos anys i
que compta amb un gran prestigi en les mostres internacionals d’art contemporani.
Aquest any dins la Biennal, Catalunya presenta el projecte “Del fragment i del tot. Arquitectures empeltades”, el comissari del qual
és l’arquitecte Josep Torrents.
Aquesta proposta il·lustra la capacitat de l’arquitectura catalana per fusionar
el nou amb el vell. El projecte de Josep Torrents tindrà un fil conductor, partint
de la Casa Bofarull de Jujol (els Pallaresos, Tarragonès) arribarà fins a obres
molt posteriors, una de les quals és l’espai La Lira, obra de l’estudi RCR + Joan
Puigcorbé que ha estat seleccionada per participar en el projecte. Per aquest
motiu es preveu prendre fotografies i imatges en directe de l’equipament, que
es podran contemplar a la sala d’exposicions de Venècia.
El funcionament de les càmeres es limitarà entre el 7 de juny fins al 23 de
novembre del 2014.
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RIPOLL EN XIFRES. ANY 2013
Informació econòmica i financera de l'Ajuntament
L’equip de govern (CIU) seguint el compromís adquirit en el programa electoral, d’informar de la situació econòmica i financera
de l’Ajuntament de Ripoll, en periodicitat anual, i amb la finalitat que tots els ciutadans coneguin amb total transparència els
estats de comptes municipals, a continuació es publica informe de la situació econòmica i financera a 31 de desembre de 2013,
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 2013 es prioritza:
-

La congelació dels impostos.
La millora de la tresoreria municipal.
La reducció de l’endeutament municipal.
L’agilització en el pagament als proveïdors, es va passar de pagar a un promig de 120 dies, a 53 dies en el quart trimestre de
2012, i a 44 dies en el quart trimestre de 2013.
- El compliment del Pla d’eficiència, eficàcia, innovació i austeritat implantat l’any 2011.
- El seguiment, control i compliment exhaustiu de totes les partides (ingressos i despeses) del Pressupost de l’exercici 2013,
obtenint-ne en la liquidació definitiva un romanent de tresoreria positiu de 1.932.50 €.
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

- 1.584.140,43

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

Import

- 9.712.506,45

- 7.301.928,16
- 1.706.416,71

- 576.220,71

- 10.288.727,16

- 1.402.416,69

Import

Import

- 618.381,61

- 551.745,82

- 1.023.694,38

- 359.154,60

- 2.719.607,16

- 4.361.683,15

- 4.552,77

Import

Import

- 162.983,00

- 18.880,00

Actuacions per urgència sense previsió

- 45.567,53

Previsió per reclamació de interessos

- 78.403,43

V) DEUTES RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA (Fundació Guifré)

444.613,07

Import

Deute viu operacions de crèdit per pagament a proveïdors
Deute viu curt termini (amortització anualitat 2012)

31-12-2013

- 286.953,96
Import

- 819.346,65

- 649.571,92

A proveïdors per despeses de inversions

- 113.513,25

- 50.513,25

A Hisenda per IRPF

- 29.251,56

VI) DEUTES D’EXERCICIS ANTERIORS
Devolució Participació en Tributs de l’Estat 2009
TOTAL DEUTE (-27,84%)

- 962.111,46

Import

- 915.453,19

- 18.880,00

Import

Deute viu curt i llarg termini operacions de crèdit

- 10.410.761,56

- 9.945,11

- 710.030,28

Import
- 254.608,02
- 17.738.224,18

- 11.610.511,96
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Nivell d’endeutament
		

10-06-2011

31-12-2013

Nivell d’endeutament a llarg termini

101,59%

101,29 %

Nivell d’endeutament a curt termini

19,55 %

0,00 %

Nivell d’endeutament total

121,14 %

101,29 %

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

121.14%

81.77 %

10-06-2011

31-12-2013

491.975,88

133.560,42

2.965.642,23

1.329.154.91

694.214,57

421.548.90

-279.294,13

-279.294,13

3.872.538,55

1.604.970.10

10-06-2011

31-12-2013

-17.738.224,18

-11.610.511,96

491.975,88

133.560,42

3.380.562,67

1.471.409,68

-13.865.685,63

-10.005.541,86

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 3.860.143.77 € un 27,84%
		
Total deute
Ingressos disponibles pendents d’aplicar
Ingressos que quan l’Ajuntament els rebi rebaixaran l’endeutament
TOTAL

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
2014
1r. període de cobrament: (del 3 de febrer al 4 d’abril)
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
2n. 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.
3r. període de cobrament: (del 15 de setembre al 17 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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EL NOSTRES REGIDORS

XAVI FERNÁNDEZ
Qui és?
Xavi Fernández Garcia és nascut a
Ripoll, el 1974. Va estudiar a l’escola
Joan Maragall i a l’Institut Abat Oliba. Es considera un rodamón de la
feina. Ha estat dos anys a Andorra,
treballant per la telefònica andorrana, quatre anys a Comforsa, tres
més com a soldador a Olot, i durant divuit anys ha fet de cambrer
de cambra, servint en celebracions
i convencions. Es considera més
cambrer que electricista. Durant
molts anys també ha estat treballant a bars de Ripoll i en restaurants de Ribes.
Potser la gent se sorprendrà de
saber que durant cinc anys va ser
monitor de l’Agrupació Sardanista
Ripoll, per la cobla Flor de Maig. Va
ser entre el 1987 i el 1992. A nivell
social també ha estat implicat en
diverses entitats esportives. Per
una banda porta dotze anys formant part del Club de Dards de
Ripoll. Per una altra va ser entrenador del Futbol Sala Campdevànol
durant una temporada.
Actualment està a l’atur, esperant
que l’equip de govern de Ripoll porti
feina al poble. Està divorciat i té un
fill que ja ha complert els deu anys.
“Em van enganyar. Per això vaig accedir a ser el cap de la llista que Plataforma per Catalunya va presentar a Ripoll
ara fa tres anys. Sempre m’ha agradat
mirar com funciona el poble, però no
estava gaire implicat políticament. Mai
havia estat dins de cap partit. Quan va

sortir l’opció de formar la llista ripollesa,
la persona que ho va tirar endavant no
tenia candidat, i com que ens coneixíem de tota la vida, vaig accedir-hi.
Esperava molta més ajuda del partit,
sobretot pel que fa a informació, tenint
en compte que jo era novell. Per això va
arribar un punt en què amb el tarannà que havien agafat les coses, vaig dir
que no podia continuar. Vaig canviar les
sigles de PxC per cap. Ara soc regidor
no adscrit. En tot cas encara espero
que algú del partit em comenti absolutament res.
Al consistori van estar contents que
PxC deixés d’estar present a Ripoll.
Però més enllà d’alguns comentaris,
tampoc és que ningú se m’hagi acostat
gaire. De fet ja m’ho esperava. Suposo
que consideren que estic marcat, tot i

“Gairebé tot. Sobretot el veïnat. Tot i ser capital
de comarca, pot dir-se que a Ripoll, ens coneixem pràcticament tots. Això en altres llocs és
bastant més difícil de dir.”

que en cap moment he seguit les consignes de PxC. La meva regidoria ha de
servir-me per aprendre, per saber com
funciona el poble de Ripoll, i per treballar per la seva gent.
Després de sortir com a regidor, laboralment se’m van tancar algunes portes, i ara mateix no sé si continuar. En
cas de fer-ho no m’he plantejat amb
quin partit. Ideològicament a nivell
municipal em miro més les persones
que treballen pel poble, i el que vull
és que ho facin bé. De jove havia votat ERC. Presentar-me per PxC va ser
una manera d’entrar al consistori. Hi ha
persones que estan molt cremats amb
l’estrangeria i la manca de feina, tot i
que crec que en aquest aspecte estan
equivocats”.

“Com a tot Catalunya estem sota mínims a nivell de
feina. La gent jove cada vegada marxa més del poble,
i per ara costa veure la llum al final del túnel. Caldrà
persistir-hi”.
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EL NOSTRES REGIDORS

DOLORS VILALTA
Qui és?
Dolors Vilalta Fossas va néixer l’onze d’abril de 1958 a Ripoll. Va anar
a estudi a l’escola de les Vedrunes
fins als dotze anys. Els dos següents els va fer a Vic, i va tornar
a l’Institut de Ripoll, fins que va ser
el moment d’estudiar a la Universitat Autònoma. Hi va cursar dret,
carrera en la qual es va llicenciar.
Seguidament va començar a exercir com a advocada.
Entre estudis i feina va residir onze
anys a Barcelona, però llavors es
va plantejar amb el seu marit, que
és de Montesquiu, tornar a viure a
Ripoll. El 1991, un abans dels Jocs
Olímpics, s’hi van traslladar, juntament amb els seus dos fills. Preferien que es criessin en un entorn
menys impersonal que el de la gran
ciutat. Era millor fer-ho a Ripoll
que en un entorn on potser al veí
no el saludes en tota la vida.
Va obrir despatx a Ripoll, on treballa d’advocada especialitzada en
transports i en família i persona.
Des de 1998 col·labora amb l’ACPAM, entitat de la qual en va ser
presidenta fins fa dos anys i mig.
També va ser-ne de la coordinadora d’Entitats Tutelars de Catalunya,
durant tres anys, agrupació que
representa un terç de les persones
amb discapacitats de Catalunya. El
seu vincle amb l’ACPAM, és deguda a la sensibilitat amb aquest col·
lectiu i al fet que sempre avantposa
les relacions humanes.
Ha col·laborat en la redacció del
llibre Dret civil català. Persona i
família, que va dirigir el professor
Adolfo Lucas Esteve, de la Univer-

sitat Abat Oliba. També ha realitzat
diversos estudis de transports per
l’Associació de municipis de transport urbà de l’àrea metropolitana
de Barcelona. Anteriorment, entre
1991 i 1994 va ser representant del
Consejo de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación d’Espanya a
la Comissió de transports d’Eurochambres a Brusel·les. Havia estat
membre de l’Associació de Veïns
del carrer Progrés i Adjacents, i actualment forma part de la junta de
Ripollès.cor.

“Mai m’havia plantejat formar part de
l’àmbit polític, però en Jordi Munell em
va demanar d’entrar a la seva darrera

“El poble en si em resulta molt agradable. Però si m’he
de quedar amb algun detall, és la panoràmica del poble
que es té des de la Font de l’Amoroset. És una visió fantàstica”.

llista. Tinc afinitats amb Convergència
(CDC) per raons familiars i ideològiques,
i tot i que em va agafar per sorpresa, és
un honor poder portar una regidoria.
De moment n’estic contenta.
Durant l’etapa universitària protestàvem tant com podíem, però mai havia
militat a cap partit. Era l’època posterior a la mort del dictador, entre 1975 i
1981. Davant dels grisos hi havíem corregut moltes vegades.
En tot cas no trobo que hi hagi cap incoherència en portar la regidoria de
seguretat, perquè vetllem pels vilatans.
M’ho miro d’una altra manera, com una
ajuda que podem oferir, i en cap cas
des d’un aspecte repressor. Inicialment
em feia respecte aquesta responsabilitat, però en cap moment hi he tingut
cap dubte. Amb la policia de Ripoll m’hi
avinc i hi treballo bé”.

“La crispació que tenim entre tots darrerament, de ben segur induïda per la crisi econòmica. També trobo a faltar l’activitat que
hi havia amb el tèxtil i indústries que han
desaparegut”.
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Parlem de La Preparación Textil
Els tràmits urbanístics per a desencallar el sector de La Preparación Textil
estan arribant a la seva fi. Estem a poques setmanes d’aprovar definitivament
el Pla de Millora Urbana que ens ha de portar ben aviat a fer el projecte
executiu d’urbanització i començar les obres. D’entrada exposem quatre
dades importants del projecte: la modificació passa de 420 a 189 habitatges
mantenint la cessió per habitatge de protecció oficial, equipaments i zones
verdes. Es manté el compromís de la propietat d’invertir fins a 1.750.000€
en millores en el sector. S’incrementa el sòl per a activitats econòmiques. I
es recupera una zona central de la vila respectant la seva història i patrimoni
cultural. En total, una inversió privada inicial prevista d’uns 8 milions d’euros,
insistim, privada.

La gent que formem l’equip d’ERC ens retrobem amb els
ripollesos en una hora en què el país, Catalunya, es troba
acarat a reptes que marcaran decisivament el futur de la
nostra comunitat. Mesos d’esperança, de refermar les
conviccions, de fer costat als capdavanters. Començarem
escrivint sobre aquest anomenat butlletí que teniu a les
mans, una publicació que l’entenem més com un pamflet
propagandístic amb què es regala l’equip de govern, que
no pas com un medi per traslladar inquietuds als vilatans,
o per debatre els projectes que afectaran de manera més
o menys immediata a Ripoll. Hem de dir que nosaltres
restem convençuts que fent un parell de publicacions a

I QUI DIES PASSA...
Ja han passat més de tres mesos des de l’últim butlletí
municipal i des del Grup Municipal Socialista veiem com
l’equip de govern segueix anquilosat en la gestió del dia a
dia sense plans de futur, mancat d’idees i iniciativa.
Veiem amb moltíssima preocupació com al nostre
voltant altres poblacions van avançant els seus projectes
d’inversions i infraestructures per poder començar quan hi
hagi diners disponibles per fer inversions. És el cas d’Olot,
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Tot sembla molt bonic fins que hom topa amb la gestió de l’urbanisme. En
aquest sentit, passem quatre notes del reguitzell de tràmits que hem hagut
de fer per tal d’esmenar tota la llarga llista d’errors i d’impediments que hem
trobat en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat per ERC i PSC l’any
2008. Un avís previ: no ens agradaria que aquest article s’entengui com una
crítica a l’anterior govern de Ripoll, sinó com una descripció objectiva dels fets.
Ho comentarem per temàtiques per tal de fer-ne una lectura més amena.
El primer topall que vam haver de superar, i de fet, l’únic que encara resta per
desencallar del tot, és la redacció i aprovació del Pla Especial d’Infraestructures
Hidràuliques del Ter i del Freser. Un document inexistent durant l’aprovació del
POUM de Ripoll tot i que vincula l’urbanisme de la vila a infraestructures que
podrien fer inviable el seu futur creixement. La seva redacció ha estat costosa
i ha generat conflictes urbanístics importants que ja s’han anat resolent. A dia
d’avui, la seva aprovació definitiva depèn només de l’informe favorable de la
Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, doncs la previsió
d’un nou traçat ferroviari l’any 2008 sense el citat informe ha fet que es neguin
a qualsevol modificació que no sigui retirar el traçat previst pel POUM i mantenir
l’actual.

l’any n’hi hauria de sobres. Si estem vivint temps difícils,
d’ajustament per a tothom, des d’aquest raconet que ens
correspon, emplacem a l’equip de govern a que faci públic
el cost total, i amb detall, de cada un d’aquests butlletins.
Avisem que si tenen el coratge de fer-ho, correu el risc de
que us agafi una bona emprenyada. Discrepem doncs en el
cost i en l’excessiu auto-bombo amb què s’obsequien. A tall
d’exemple... les actuacions de la brigada d’obres que ara, i
en les legislatures anteriors,fan i han fet la feina habitual de
manteniment com ho és arranjar una vorera, canviar una
tapa de claveguera, pintar un banc... algú això ho sap veure
com a notícia? I ja que parlem de la brigada. Com s’entén
que l’obra més important que va fer en tot l’any 2013, pel
cost que va suposar i per com va ser discutida en la mesura
que va afectar una de les principals places de la vila, no
ha estat esmentada en cap d’aquests butlletins titulats
informatius? Per cert, en aquest indret, tal i com la majoria ja
preveiem, les jardineres de la zona afectada ja han mostrat
on el seu equip de govern (per cert, també de CiU) està
liderant els tràmits per fer realitat la variant tant en el seu
traçat olotí com a les Preses. Ja compten amb el compromís
de la Generalitat per començar l’any que ve. A Ripoll, en
canvi, no som capaços ni de desencallar la rotonda d’accés
a la zona dels supermercats de l’entrada de Ripoll tot i la
bona predisposició dels propietaris i el perill pel trànsit que
l’actual encreuament suposa.
Per no parlar de la variant Est, després que CiU es passés
mesos fent soroll mediàtic sobre el traçat només per
desgastar l’anterior equip de govern, fa uns mesos van
aprovar la reserva de terrenys necessària perquè en algun
futur incert que no van especificar es pogués executar
l’obra. I tot sense ruboritzar-se gens ni mica. Mentrestant,
tot el trànsit pesat entre setmana passant pel carrer Progrés
i l’interior de la vila i els caps de setmana i festius cues i
més cues de cotxes amb els conseqüents problemes per als
veïns de sorolls i fums.
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Segon topall. El Catàleg de Béns Culturals Protegits. La zona de la Preparación
Textil està catalogada en part com a bé cultural d’interès local. Tot i que el
mateix POUM planificava un creixement que en feia impossible la seva protecció.
Hem hagut de treballar de forma intensa amb el Departament de Cultura de la
Generalitat per tal de fer-ne una nova protecció, més realista i acurada, que
preserva l’interès històric i cultural de l’antiga fàbrica i els tallers. D’aquesta
feina n’ha sorgit, i l’ajuntament ja hi està treballant, una revisió de tot el catàleg
de béns de la vila.
Seguim amb el Departament de Comerç. En el moment de redactar la
modificació del POUM en aquest sector vam decidir resoldre una mancança
important. La nova zona no estava inclosa en la trama urbana consolidada, fet
que en limitava algunes activitats econòmiques importants. Ara, aquest tema
queda solucionat amb l’aprovació definitiva de la mateixa modificació.
També hem mantingut una col·laboració molt estreta amb el Departament
d’Urbanisme i l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de tirar endavant aquest
sector. De la mateixa forma que amb la propietat, la qual ha mostrat des del
primer dia la mateixa il·lusió que l’equip de govern municipal per a desencallar
un sector històric de la vila.

També hem trobat per part de PSC i del regidor Xavier Fernández, tota la
positivitat i constructivitat per a desencallar aquesta zona. Amb propostes
positives, entenent la situació dificilíssima en la que ens trobem i proposant
idees i suggeriments que han estat escoltats per l’equip de govern i que avui, ja
es troben en la modificació aprovada.
No ha estat així per part d’ERC. Des del primer moment ha votat en contra de tot
desenvolupament en aquest sector. Però això és del tot respectable. Només un
incís, el desconeixement, volgut o no, que demostren de l’urbanisme és l’única
explicació al nefast Pla General que ens van deixar en herència a l’any 2008.
Per acabar, explicar que el desenvolupament de “El Pla” és un mandat del poble
de Ripoll, i per tant una tasca que venim desenvolupant fa tres anys amb la
màxima exigència. Recordin: fer-ho bé per fer-ho possible. Fer-ho bé per a
atraure noves inversions privades, fer-ho bé per crear nous llocs de treball, ferho bé per potenciar el comerç local, fer-ho bé per a crear nous espais lúdics i
de convivència, fer-ho bé per millorar la connectivitat entre barris, fer-ho bé
per aconseguir nous equipaments públics, fer-ho bé per tenir més terrenys per
a habitatge de protecció oficial, en definitiva, fer-ho bé perquè és el que Ripoll
ens demana: fer-ho possible.

mobilitat per iniciar el més que anunciat procés expansiu.
Sabem que el tema es fa carregós però hem de tornar a
parlar del Pla, ja que volem deixar alguns conceptes clars.
Primer de tot, hem de dir que el projecte que va elaborar
l’equip d’ERC la passada legislatura, es corresponia amb
una època concreta en què l’economia vivia un procés molt
expansiu. Res a veure doncs amb la situació actual en què la
previsió de construir nous habitatges a Ripoll és a moooolt
llarg termini. Adaptar-se a les situacions canviants, més
que una virtut hauria de ser doncs norma subjecte al sentit
comú. En la situació actual, sembla obvi que convertirem
la zona del Pla en una Torre-2 i que per tant,hauria estat
millor esperar el gir en positiu de l’economia del país
abans d’hipotecar la millor zona de Ripoll. També hem de
dir que fins ara no hem pogut escatir què ha pactat l’equip
de CiU amb Mercadona. En tot cas hem demanat aquesta
informació per escrit i quan la tinguem us la farem arribar. I
ens repetirem per dir, alt i clar, que per nosaltres el projecte

de recinte firal respon a la megalomania de l’alcalde, que
el preveiem com una inversió inútil. I per últim, recordar
que CiU té majoria absoluta i bé que aplica el corró quan
li convé. Que assumeixi doncs la seva responsabilitat i no
faci el ploramiques pel suposat obstruccionisme d’ERC.
Disposen de majoria sobrada i per ells, només per ells, serà
l’atribució dels ”èxits”que generarà l’operació Mercadona.
I per acabar, permeteu-nos que fem brometa fàcil amb
algunes decisions de l’alcaldia. Si no es pot estendre la
roba als balcons... que l’ajuntament ens regalarà a tots una
assecadora? L’aparca i compra? Èxit total. Vuit butlletes
bescanviades en un mes. La pèrgola de la plaça Vila de
Prades, què fa millor? rostir-te quan fa sol, deixar-te xop en
temps de pluja o que hi quedis glaçat a l’hivern? I l’alcalde i
la regidora de torn fent trobades casolanes tipus Tuperware
amb els propietaris incívics de gossos? I això d’una floreta a
cada balconada? En fi... cal anar fent bullir l’olla per acabar
degustant aquest brou tant insípid?

Encara esperem també aquell desastre econòmic
que preveien a l’Ajuntament. Un Ajuntament que en
campanya estava poc menys que en fallida ha resultat
ser un ajuntament perfectament sanejat tot i la baixada
d’ingressos a causa de la crisi econòmica, que afronta els
pagaments de crèdits i compromisos sense problema i que
no ha tancat cap exercici ni ara ni abans en dèficit. Estaven
equivocats o simplement volien enganyar els ripollesos amb
el seu discurs catastrofista per treure’n profit electoral?
La gestió del dia a dia és important, però a més a més cal
fer-la bé. Resulta incomprensible l’estat d’abandonament
total de l’aparcament de la serradora a la pujada de Sant
Pere. Tot i ser la zona d’aparcament gratuït més propera al
conjunt monumental del Monestir fa molts mesos que no
s’hi fa ni una simple recollida d’andròmines i escombraries.
Fa més de dos anys que la cartellera del carrer Progrés té
els plafons superiors trencats. I si algú ha de passar pel pas

soterrani sota les vies es trobarà brutícia i mala il·luminació
i un cop a l’altre costat el lamentable estat de la locomotora
1006, per cert, patrimoni històric de Ripoll. Les flors al
centre poden quedar molt bé, però no ens podem quedar
només amb això. Els ripollesos ens mereixem més.
Continuarem fent seguiment de la tasca de l’equip de
govern aconseguint millores per als ripollesos com la
rampa d’accés al nou vas de la piscina, la gratuïtat del
transport escolar de P3 a 2n de primària o la millora de les
instal·lacions i equipament de l’Escola de Música.
Quedem a la vostra disposició a Facebook, Twitter i al
local del PSC els dimecres a partir de les 19 h per atendre
qualsevol dubte o demanda que se us pugui presentar.
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Activitats a Ripoll
MAIG

3 • Trobada d’acordionistes que organitza la coral La Flor de Maig
		
Sala Eudald Graells. Tarda.
4 • 52è. Concurs de colles sardanistes
		
Pl. Sant Eudald, matí.
10,11 i 12 • Festa Major de Sant Eudald
17 • Inauguració de la 43a. Exposició Filatèlica i Numismàtica dedicada al 175
Aniversari de la Defensa de Ripoll, a càrrec d’Agustí Dalmau i Font. Lectura
dels versos “La crema de Ripoll” de Josep M. Pellicer, a càrrec de M.
Dolors Vilaplana i Ramon Alabau. Presentació de dos segells i mata-segell
commemoratius.
		 Sala Abat Senjust, 19 h. - Organitza: Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll
• Isabeau, el musical. Companyia Primer Vol - Teatre Comtal. 22 h.
18 • 46a. Festa de la Llana i Casament a Pagès. Fira de productes agroalimentaris
• Concert berenar de Festa. Capella de Sta.Maria de Ripoll
Espai d’Art Marià Font, tarda.
27 • Festa del 27 de maig - Pl. Ajuntament, tarda
30 • Teatre “Sogra, jove... i antigalles” a càrrec del grup de Teatre de Camprodon
Teatre Comtal. 22 h. A benefici del CEE Ramon Suriñach
31 • Fira del Disc. Pl. de la Lira, tot el dia

!r premi del Concurs de cartells de Festa Major - Eudald Hueso

24

JUNY

• 9a. Festa del soci. Ballada doble amb les cobles Lluïsos de Taradell i Bellpuig
cobla - Pl. de la Lira, tarda
15 • Mermà. Mercat d’intercanvi i compravenda d’articles de segona mà
		
Pg. Ragull, matí
• Romeria andaluza - Font del Tòtil
• 44è. Trial del Gall clàssic. Copa Catalana de Clàssiques
		 Sortida aparcament Pla d’Ordina
• La llangonisseta solidària més llarga del món. Elaboració, degustació i
activitats complementàries - Gremi de carnissers i xarcuters de Girona,
AMPA CEE Ramon Suriñach - Pl. Ajuntament
• Cantata “Pirates de Castelldefels”. Corals Els Follets de Ripoll i Ventijol
		
Teatre Comtal, 17,30 h
22 • Espectacle de final de curs de dansa clàssica - Teatre Comtal, 12 h
23 • Rebuda de la Flama del Canigó - Pl Abat Oliba i Monestir de Ripoll, 19 h

2n premi - Raúl Duque
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• Tocs d’estiu – Música, poesia, visites guiades i altres activitat culturals les
vesprades de juliol.
5 • Ripigolfa. La Botiga al carrer - Centre vila, tarda nit
18 • Sardanes i música de Cobla Claustre del Monestir, 22 h
36è Festival Internacional de Música de Ripoll
19 i 20 • Cap de setmana sardanista. Diumenge. 61è. Aplec de la sardana amb les
cobles Ciutat de Girona, Marinada, Jovenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla
25 • Trio Pedrell - Claustre del Monestir, 22 h
		
36è Festival Internacional de Música de Ripoll
26 • Música de Cambra amb els professors del Curs d’Interpretació Musical Claustre del Monestir - 36è Festival Internacional de Música de Ripoll
26 • “Remena i Troba” Mercat del Col·leccionista
27 • Concert de clausura del Curs d’Interpretació musical de Ripoll 2014
Del 14 al 20 • Ripollèsdansa. Festival Internacional de dansa
Del 19 al 27 • Curs internacional d’interpretació musical

3r premi - Maria Bardulet i Aïda Mateu

JULIOL

