Ripoll estrena piscines
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LES NOVES PISCINES MUNICIPALS

El nou vas té 6 metres d’ample per 13 de llarg
Del 30 de setembre al 3 d’octubre
de 2015 van tenir lloc els actes
d’inauguració de les noves piscines
municipals de Ripoll.
L’ampliació i reforma de les piscines
van suposar vuit mesos d’obres,
però gràcies a l’esforç de coordinació
entre les diverses empreses i els
serveis municipals, el tancament de
les instal·lacions només va durar dos
mesos.
Les obres han tingut un cost de
450.000 € i s’han finançat amb
l’aportació municipal i una subvenció
del PUOSC de 193.000 €.
L’ampliació efectuada ha permès de
construir un nou vas de 6 x 13 m al
costat de l’actual, amb tots els serveis
i maquinària necessària per al seu
bon ús i alhora millorar l’entorn del
vas amb el canvi del terra i l’enrajolat

i l’obertura de tancaments exteriors.
Durant els dies de la inauguració es va
oferir als usuaris sessions gratuïtes de
les noves activitats del servei d’esports
(aquagym, aquafit, aigua-dolça i
aigua-joc), i el dissabte a la tarda es
va muntar -dins les piscines- un parc
d’inflables i una zona de joc lliure. La
inauguració oficial va tenir lloc amb la
presència d’autoritats, representants
d’entitats i vilatans.
Totes les activitats van tenir un gran
seguiment, sobretot el dissabte a la
tarda, quan més de 150 persones van
omplir la piscina per poder gaudir dels
inflables i de la zona de jocs en família.
A partir del dilluns 5 d’octubre es van
iniciar les activitats de grups escolars
i la següent la resta d’activitats de la
piscina.

PROPERES ACTIVITATS DESTACADES
Novembre
Diumenge 15: 37a Cursa Internacional d’atletisme de fons del Ripollès.
4a Cursa popular “Ripoll, Bressol de Catalunya” (6 km)
Dissabte 21: Teatre – La Ratonera d’Agatha Christie
Al Teatre Comtal, 22 h.
Desembre
Divendres 4 i Dissabte 5: Circuit Folc
Diumenge 6: Fira de Nadal i Trobada de vehicles clàssics
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Salutació de l’alcalde

No puc començar aquesta salutació del Butlletí sense agrair la
confiança dipositada pels electors de Ripoll el passat 24 de
maig en la candidatura que vaig
tenir l’honor d’encapçalar. Moltes Gràcies.
També un desig d’encert i bona
feina als regidors i regidores que
m’acompanyaran i compartiran
responsabilitats des de l’equip
de govern i des de l’oposició en
aquesta nova legislatura. I una
benvinguda especial a les persones que s’estrenen com a regidores i regidors i a la incorporació del nou grup municipal de
la Candidatura d’Unitat Popular
que s’estrena a Ripoll.
Un model de poble no es pot pensar ni treballar sense les aportacions, il·lusions, inquietuds,
crítiques... que molts ripollesos i
ripolleses a nivell personal o en
nom d’entitats comparteixen
dia a dia amb els representants
municipals. Tinc la voluntat i la
convicció d’incrementar les fórmules de participació ciutadana;
no ens han de fer cap por als polítics el fet de consultar, consensuar, debatre models i propostes
i rectificar quan cal. Al llarg dels
darrers 4 anys ho hem començat i moltes persones han participat i s’han implicat en les comissions de treball i participació
endegades: comissió Capitalitat

de la Cultura Catalana, comissió de revisió del catàleg de béns
culturals, comissió de revisió de
l’ordenança de civsme, comissió
d’elaboració de pressupostos, el
consell municipal de l’esport, la
comissió candidatura Unesco, el
consistori infantil, el consell de
participació de la gent gran...
Estic content que amb aquest
model participatiu s’hagin aprovat pressupostos municipals
per unanimitat, modificacions
d’ordenances i de planejament
per unanimitat... trencant dinàmiques històriques d’oposició sistemàtica. Aquesta implicació al meu entendre dignifica
i dóna valor a la tasca de tots i
cadascun dels regidors i regidores dels diferents grups polítics
que composem el consistori i a
la dels ciutadans i representants
ciutadans en entitats i associacions.
En temes estratègics de millora
social i econòmica de Ripoll de
ben segur que ens en sortirem
millor i més de pressa si som
capaços de treballar en la mateixa direcció tots a una; i això
possiblement vol dir aparcar diferències, renunciar o rectificar
una mica de part de cadascú,
sempre amb l’objectiu del bé
comú. Ara com fa quatre anys,
i des de la humilitat política he
tornat a oferir la mà estesa a
treballar i participar als regidors
i regidores companys de consistori dels grups d’ERC, PSC, i CUP
per sumar el treball i l’esforç de
tots per aconseguir que la comtal vila de Ripoll “Bressol de Catalunya” potenciï encara més el
ser un referent del nostre país,

de ser una capital de comarca on
les persones hi puguem treballar
i viure bé, una vila on acollim
els visitants de prop i de lluny i
els oferim els nostres serveis, el
nostre comerç, el nostre patrimoni, la nostra gastronomia, la
nostra història més que mil·lenària i els nostres equipaments,
la nostra cultura, el nostre dia a
dia i el nostre esdevenir...
Des de l’ajuntament i des de la
responsabilitat del govern municipal hem fixat unes prioritats:
continuar el suport decidit a les
empreses petites i grans, al comerç, al turisme... per ajudar a
mantenir i crear llocs de treball:
més feina, més vida per Ripoll. I
també l’atenció a les persones,
des de la infància fins a la tercera edat, evitant i reduint les
situacions de desatenció, amb
millores a la Fundació Guifré,
dotació de fons de contingència
per a garantir els subministraments bàsics en situacions límit
al Consorci de Benestar Social del Ripollès, un pla d’infància
i ajuts a la natalitat. I per sobre
de tot defensar el manteniment i
creació de llocs de treball.
Compto amb tots vosaltres, regidors i regidores, entitats, vilatans i vilatanes; hi compto amb
la mà ben oberta, pensant únicament en l’esdevenir del nostre Ripoll per tots nosaltres i pels
nostres fills i els que vindran.
Gràcies.
Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll

4

OCTUBRES PRETÈRITS
A RIPOLL

Fa 135 anys

El 17 d’octubre de 1880 es va inaugurar la línia ferroviària
entre Granollers i Sant Joan de les Abadesses. El tren
arribava al Ripollès fins a l’estació de Toralles, per tal de
transportar el carbó de les mines d’Ogassa. Alhora es
convertia en una de les infraestructures viàries amb una
major longevitat, tot i que en el decurs dels anys s’hagi
mantingut amb unes condicions que alguns consideren
excessivament equiparables a les dels seus inicis.
Fa 100 anys
El Freser és el nom del periòdic independent que va veure la
llum el 16 d’octubre de 1915. La seva va ser una trajectòria
efímera, però significativa de l’activisme periodístic que
havia tingut la nostra població. Costava deu cèntims i
tenia la direcció i administració al carrer dels Valls, número
42. A l’editorial del seu número u convidava als vilatans a
col·laborar-hi, sobretot aquelles persones “animades de
bons desitjos que pensin tal com pensém nosaltres, ço és
que tingan per únic lema: Ripoll, Ripoll i sempre Ripoll”.
Les bones intencions es van limitar desgraciadament a una
segona edició, apareguda aquell 23 d’octubre.
Fa 75 anys
A mitjans d’octubre de 1940 va haver-hi fortes pluges a les
capçaleres del Ter i el Freser. A Ripoll el Ter va augmentar
el seu nivell en 6’45 metres, i el Freser en 6’45. Segons
explicava Josep Clara i Resplandis en el seu treball L’època
Franquista al Ripollès (1939-1960), pels Annals 2005-06
del Centre d’Estudis Comarcals: “Els efectes es feren sentir,
moltes setmanes després, en l’atur forçós a les fàbriques,
especialment a Campdevànol i Ripoll. El ferrocarril de
Ripoll a Puigcerdà no va poder reprendre el servei fins al
30 d’agost de 1941”.
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El diari El Pirineo del 23 d’octubre de 1940 informava que el
balanç de les pèrdues era el següent: “edificios destuidos,
diez; afectados con destrozos parciales, treinta; comercios
inundados con pérdidas importantes, cien; fábricas
paralizadas, treinta con tres mil obreros. En las fábricas
destruidas, por haber destrozado las aguas los canales y
presas, se tardará por lo menos siete u ocho meses en la
reparación. Las pérdidas totales se cifran en tres millones
doscientas mil pesetas”. En les conques del Ter i el Fluvià
es van recomptar fins a noranta morts a causa de l’aiguat.
Fa 50 anys
Els aiguats de la darrera setmana de setembre havien
deixat fortes seqüeles al municipi. Los Sitios del 3 d’octubre
de 1965 informava amb el llenguatge de l’època que “las
comunicaciones por tren fueron normalizadas en seguida
y el tránsito por carretera hacia Puigcerdà, no ha quedado
expedito hasta ahora, con precauciones y gracias a los
esfuerzos ímprobos empeñados en la tarea”. És fàcil
imaginar aquestes paraules locutades pel periodista Matías
Prats, figura de la premsa ibèrica de l’època.
Una setmana més tard el mateix mitjà feia esment d’una
missa celebrada el dimecres anterior per tres sacerdots
suïssos de pas per la vila i dos més del nostre país. La
religiositat de fa mig segle es veia reflectida en el text:
“¡Qué emotivo el momento del ósculo de paz! Universal
és la Iglesia y elocuente su liturgia. El monasterio, tan
majestuoso ya de por si, cobró insólitos matices y se
convirtió, por momentos, en célula viva del Concilio
Vaticano II, que está revolucionando la historia”.
Fa 35 anys
Coincidint precisament amb el centenari del tren, el 5
d’octubre de 1980, l’estació de Ripoll es va engalanar de
flors, i es va omplir de ripollesos per veure-hi l’arribada d’un
tren especial commemoratiu de l’efemèride. El titular de la
revista El Ripollès d’aquella època, etzibava en portada: “El
trist centenari del tren de Sant Joan” perquè just abans de
la celebració se n’havia anunciat l’anul·lació del servei de
Ripoll a Sant Joan. La crítica de l’article afirmava que “en
un país on les notícies es confirmen en el moment que es
desmenteixen, havíem ja sospitat el què passaria, des del
moment que una i altra vegada se’ns negaven els rumors
apareguts a la premsa sobre la supressió d’aquesta línia”.
Com que no hi ha mal que per bé no vingui tots dos municipis
van saber reformular la infraestructura una dècada i mitja
més tard. La Ruta del Ferro s’ha convertit en una petita joia
de la corona pel turisme i el lleure al Baix Ripollès.
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RIPOLLESOS I VISITANTS GAUDEIXEN
DE LES ACTIVITATS D’ESTIU
Amb els diferents espectacles de final de curs de l’escola de ballet clàssic, de patinatge, de gimnàstica esportiva,
de l’escola de música, etc., el mes de juny, arrencava amb
força la programació lúdica, festiva i cultural d’aquest estiu
a Ripoll.
Activitats plenament consolidades en el calendari estiuenc
de la nostra vila com el Festival Internacional de Música, el
Mercadal del Comte Guifré, els Tocs de Nit, les festes dels
barris o l’Aplec de la Sardana, han gaudit de molt bona participació al costat d’altres que ja s’apunten com a activitats
que també acabaran arrelant amb força, com el Ripollesdansa -que amb la programació de petites peces a l’aire
lliure ha aplegat nombrós públic-, el Mapping de la portalada, la Mostra de Labors, la Fira de la Cervesa, a la plaça
de la Lira o la Fira Europea del Formatge que tot i ser la
primera edició va comptar amb una alta participació, amb
més de 6.000 degustacions comptabilitzades.
Podríem parlar doncs de més d’un centenar d’activitats
que han gaudit de molt bona acollida i de la bonança que
ens ha regalat aquest estiu i de les quals han pogut gaudir
tant els ripollesos com els visitants que han decidit apropar-se a la nostra vila.
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ELS RIPOLLESOS:
DE GUIFRÉ EL PILÓS A LA VIA
LLIURE PER LA INDEPENDÈNCIA
Els ripollesos no falten mai als actes de celebració de l’11 de setembre. El nostre poble és Bressol de Catalunya i aquesta data té un significat especial. Cada
any l’acte central té lloc al monestir de Santa Maria de Ripoll, i el moment culminant té lloc quan totes les entitats, partits i associacions fan la seva ofrena
floral davant la tomba de Guifré el Pilós, fundador de la nació catalana.
Aquest any va fer la glosa de la diada va anar a càrrec de Josep Maria Vila
D’Abadal, expresident de l’Associació de Municipis per la Independència, qui
justament es va referir a Guifré el Pilós, el qual va rebutjar el vassallatge francès per construir una nova nació; per la seva part l’alcalde de Ripoll va esmentar que tot i que potser vénen temps difícils, hem après que no s’ha de tenir
por per encarar el futur si volem ser un nou país d’Europa.
Un cop finalitzat l’acte van ser moltes les persones que van anar cap a Barcelona per participar en la manifestació.
Tot seguit, molts dels assistents van desplaçar-se cap a Barcelona per poder
participar a la concentració de la Via Lliure per a la Independència, organitzada
per l’ANC i Òmnium Cultural a l’avinguda Meridiana.
Aquest ha estat el quart any que els ripollesos han participat en gran nombre
als actes reivindicatius independentistes. Com cada any l’ANC de Ripoll va llogar un seguit d’autocars per facilitar que els ripollesos es poguessin desplaçar
cap a Barcelona amb més comoditat. La organització va assignar als ripollesos
el tram 46, al qual li va correspondre el punter de color blau cel, representant
la via lliure cap a la sostenibilitat.
Com altres anys, el comportament cívic va ser la tònica dominant, juntament
amb l’alegria i la il·lusió. El dia va ser intens i emotiu per a les persones que van
participar als diferents actes, tant els commemoratius com els reivindicatius.

L’ANC va facilitar el desplaçament
de molts ripollesos.
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Anna Roquer

Pubilla de Ripoll

L’Anna Roquer té divuit anys i es defineix com una noia “segura
d’ella mateixa” a més d’estudiant i treballadora. Actualment
estudia un grau superior de laboratori en ciències biomèdiques.
És de Ripoll de tota la vida i sempre ha estat interessada per
les tradicions populars i la cultura. Segurament per això és
qui ostenta la banda que la reconeix com l’actual pubilla de
la nostra vila.
-De qui va ser la idea de presentar-te com a pubilla?
-Ja feia temps que m’interessava, perquè gent del meu entorn
i del barri de la carretera de Sant Joan hi estan involucrats.
Però mai havia pensat de presentar-m’hi per motius de
feina. Habitualment estic molt ocupada. Però l’Anna Viñas
del Casal de Joves, em va trucar per demanar-me si em volia
presentar, perquè tenien a poca gent, i vaig pensar que seria
una experiència interessant.
-Què significa per a tu ser la representant del poble de Ripoll
durant un any?
-És una responsabilitat, perquè ja fa temps que el representen
altres noies i sempre han deixat el llistó ben alt. Espero
perpetuar la seva tasca i donar a conèixer el poble de la millor
manera possible.
-Quines proves vas haver de superar abans de ser nomenada
pubilla?
-Vaig haver de fer un examen escrit sobre la cultura de Ripoll,
de la comarca i de Catalunya. També una redacció sobre la
festa major i una prova oral on demanaven com sóc, què
m’agrada, què m’interessa… De fet com que era l’única
candidata tampoc em vaig posar gaire nerviosa abans de la
prova.
-Ets bona estudiant?
-Sí, em considero una bona estudiant.
-En un concurs de pubillatge es valora molt més la personalitat
que no pas l’aspecte físic…
-Es visualitza molt més el que saps, la manera d’expressarte, la imatge que pots donar del poble. En canvi és menys
important el físic. Em sembla que el físic està molt sobrevalorat
en aquest món, però en aquest cas no importa en absolut.
-T’hauries presentat al certamen si fos de bellesa o bé et
costaria molt més?
-Si fos de bellesa segurament no m’hi hauria presentat,
perquè en aquest sentit tinc l’autoestima bastant baixa.
-Creus que seràs una bona pubilla?
-Espero que sí.

-Què et diuen la gent o els amics des que saben que ets
pubilla?
-N’hi ha de tots. Als amics que tinc la cultura i les tradicions
no els agraden massa, i es pregunten on m’he posat. A la gent
que els agrada em diuen que coneixeré moltes coses i molta
gent. Pel carrer les persones em feliciten, sobretot els avis del
meu barri. Fa uns dies vaig anar a votar vestida de pubilla, i
hi havia gent que em mirava com preguntant-se què hi feia
vestida d’aquella manera.
-Recomanaries a aquestes amigues que passessin per
l’experiència encara que a priori puguin no trobar-la massa
atractiva?
-Pels pocs dies que porto, sí. Els ho recomanaria totalment
perquè crec que és una tradició que no caldria perdre.
Representes a Ripoll i a Catalunya. En un moment com l’actual
és un aspecte important. A més et permet viure experiències
molt maques, en poblacions que d’altra manera potser no
coneixeries mai, ni sabries que existeixen.
-L’antagonisme entre jovent i cultura popular és habitual.
Com és que no sigui també el teu cas?
-La meva família sempre ha seguit les tradicions, com ara els
gegants. A més he crescut en un barri on la gent ho té molt
arrelat, tant les tradicions com les misses. Suposo que el fet
d’haver viscut sempre a Ripoll també hi té a veure.
-Quins arguments faràs servir per convidar a altres pubilles i
persones a Ripoll durant el teu pubillatge?
-Primer els parlaré del Monestir, com a principal emblema de
la població. També de les entitats que existeixen, encara que
sovint els manqui aportació social per portar a terme les seves
activitats.
-Trobes a faltar empenta en aquest sentit?
-Socialment ens falta involucrar-nos més. Altres pobles de la
comarca tenen més implicació en aquest sentit. Potser anem
massa per lliure, i per això no fem prou pinya.
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’EMIGRANT: MIREIA ROIG

Aparcar comoditats per ajudar al Nepal
va deixar l’oenegè i es va prendre una
temporada sabàtica, que va aprofitar
per estudiar i fer un màster en drets
humans. Més endavant va entrar a
una altra oenegè. S’anomena “Sano/
Sansar”, que significa “Un petit món”.
Disposen d’una casa d’acollida amb
trenta-vuit nens, a Katmandú. La
meitat són orfes; la resta de famílies
pobres i de zones remotes del país.
Els paguen tot el que necessiten per
viure, fins que tenen edat per valerse per ells mateixos. Actualment hi
tenen dos nens que ja estudien una
carrera. Ho aconsegueixen gràcies a
les donacions de la gent.
Des de fa uns mesos, arran del
terratrèmol que va patir el país, els
ha canviat substancialment la forma
de treballar. Ara també estan ajudant
a les víctimes de la tragèdia.

Quan ara fa catorze anys la Mireia
va deixar Ripoll per instal·lar-se a
Anglaterra, ja feia temps que tenia
intenció de fer-ho. Des de jove que
planejava marxar a l’estranger, tot i
que la seva il·lusió era viatjar a l’Àsia.
Quan va tenir enllestida la carrera
de dret que mai no ha exercit, es
va establir a Ripoll. Treballava a la
drogueria familiar. La seva era una
vida sedentària. Realitzava tasques
de despatx i també despatxava a
la botiga que tenen a la Font Viva.
Malgrat la comoditat de la seva
rutina, la Mireia no se sentia satisfeta.

La Mireia ja tenia inquietuds des
de petita. Jugava a parlar idiomes
estrangers i sentia atracció per
altres cultures. Va tardar a marxar
fins als trenta-quatre anys perquè
tenia por de fer-ho. Per això la seva
va ser una emigració esglaonada,
per anar superant etapes.
Malgrat tot segueix tornant a Ripoll

La vida no és fàcil al Nepal. La Mireia té
un lloc on viure, i els pocs diners que
guanya els estalvia. Però no sempre
Va ser aleshores quan va marxar
té aigua, ni llum, ni calefacció ni les
a Anglaterra, el 2001. L’objectiu
necessitats primàries que disposaria
immediat era aprendre l’idioma.
al primer món. El menjar és senzill,
De seguida van passar sis anys i
moltes vegades arrós dues vegades
mig. Es va treure un post-grau en
al dia. Amb tot considera que la vida
educació. La vida en aquell país era
al nostre primer món “m’atabala”.
també plàcida. O s’hi establia o bé es
Trobo més mèrit en portar una
plantejava un nou canvi geogràfic. La
vida rutinària que en el que faig jo
seva decisió estava presa. Calia
mateixa”. El seu dia a dia allà
enfocar de nou el seu destí.
és molt intens. La seva feina
Inicialment va arribar al
consisteix en tenir cura
Nepal com a voluntària
“Necessito
dels nens, que es trobin
d’una oenegè. Va
tornar a Ripoll
bé, i alhora proporcionaranar-hi ara fa sis anys.
los uns valors, una
com a mínim un
Hi va estar sis mesos,
disciplina i establir unes
cop a l’any”
rutines de comportament
pel
manteniment de la casa.
periòdicament. Aquest estiu
L’objectiu és canviar la forma
va ser-hi i va organitzar
de
fer,
i que habitualment regeix
una parada de menjar durant
la
quotidianitat
al tercer món. A
el Mercadal a fi de recollir diners
més
també
dóna
classes d’anglès, i
per reconstruir una casa d’acollida
coordina
la
vida
dins
de la casa. Tot
per nens cecs. Diu que necessita
i
que
tenen
una
demanda
molt alta
venir com a mínim un cop a l’any “i
d’acollida,
l’oenegè
no
pot
acollir
retrobar-me amb la família”.
més de trenta-vuit nens si no vol
col·lapsar-se.
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’IMMIGRANT: JACOB TRIF
Esperit constant de millora
La vida de Jacob Trif té els seus orígens
en un poble petit de Romania, on va
néixer el 1979. Hi vivia amb els seus
pares fins que es va desplaçar a Tirgu
Mures, una de les ciutats mitjanes
més importants del país centreeuropeu. Va estudiar-hi mecànica
d’automòbils, tot i que mai va poder
exercir aquest ofici. En canvi sí que li
va resultar fàcil de trobar feina com
a paleta. Hi va anar amb dinou anys,
perquè s’havia casat. La vida privada
anava ràpid i sobre rodes, però no
podia dir-se el mateix a nivell laboral.
Per això quan va tenir la possibilitat
de venir a viure a Catalunya, va ferho amb la família. Aleshores ja tenia
un fill de dos anys. Poc després
d’arribar va néixer la seva filla, el
2004. El nucli familiar dels Trif no es
va establir però a Ripoll, sinó que ho
va fer a la població veïna de Borredà.
S’hi va passar tres anys treballant a
bosc. Era una feina que li agradava
perquè el complau estar en contacte
amb la natura. En els altres oficis
que ha practicat sempre ha intentat
tenir-la present. Però ell sempre ha
tingut l’objectiu de millorar. Va ser en
aquell moment quan va sortir-li una
feina en un tren de rentat de cotxes.
L’experiència no va ser positiva, però
afortunadament una altra feina, un
cop més com a paleta, va servir-li per
no quedar-se a l’atur.
Va ser gràcies a en Santos Segura,
per qui treballava i al qual qualifica
com “una bona persona” que va
aconseguir els papers de residència
al nostre país. Fins al moment
d’obtenir-los va passar per moments

D’ençà que es va establir a Ripoll
que hi ha vist molts canvis: nous
edificis, algun pont que no existia…
Però el que li agrada més és la
portalada del monestir. Hi passa
moltes estones mirant la bellesa
que van esculpir-hi els seus autors.

seva habilitat en aquest ofici.
difícils. Quan es creuava amb agents
En Jacob es considera una persona
de policia es girava o es mig amagava.
extravertida. Li agrada parlar i donarDes de llavors treballa com a paleta,
se a conèixer. Malgrat aquest caràcter
actualment per compte propi. Va
obert, creu que el fet de ser estranger
establir-s’hi coincidint precisament
li complica el fer noves amistats.
amb l’etapa de crisi econòmica. És
una feina que ha fet des de petit, i que
Però l’interès en ser autònom i
independent l’ha fet espavilar. Es
complementa amb els coneixements
nota en la fluïdesa a l’hora de parlar
que té de lampisteria, electricista i
sobretot com a forjador. De fet aquest
el català, un detall més de la seva
voluntat d’integrar-se. “Ningú
és l’objectiu de la seva vida: muntar
un taller de forja. De mica
m’hi ha obligat”, aclareix.
Ajuda els nens a fer els
en mica ha anat adquirint
deures i a casa parla la
eines i ara ja té un petit
“Abans de tenir
taller, que encara ha de
meitat del temps en
papers em girava català, i l’altra meitat
créixer més. En algunes
en romanès. Amb la
edicions del Mercadal
quan veia
dona també ho fan de
i
d’altres
mercats
la policia”
vegades en castellà.
medievals ja ha exhibit la
Al cap dels anys en
Jacob està molt satisfet de
tenir la seva pròpia empresa
Sovint es pregunta com s’ho van fer
de reparacions diverses i haver-se
per modelar un conjunt escultural
establert al nostre municipi.
de tant valor. En Jacob també ha
de crear i per tant li dóna molta
importància a un art antic i tan ben
elaborat.
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REGIDORIA DE BARRIS,
NETEJA VIÀRIA I MEDI AMBIENT
Després dels resultats obtinguts en
les passades eleccions del dia 24 de
maig de 2015 vam començar una
nova etapa de govern que durarà
quatre anys més.
Primer de tot us dono les gràcies
per renovar-nos la confiança i pel
reconeixement de la feina ben feta,
a la qual molts heu contribuït.
Estic molt il·lusionada i em sento
orgullosa de poder continuar treballant amb els projectes iniciats a la
legislatura anterior, en les millores
de tots els barris i en l’entorn natural de la nostra vila.
En aquests mesos la brigada d’obres
ha treballat en la millora de les escoles, en la reparació de moltes
voreres, en parcs infantils, en posar baranes de protecció, en la se-

nyalització vertical i horitzontal, en
l’enllumenat, en la supressió de deu
barreres arquitectòniques, etc..
Tenim un repte molt important HEM
DE FER CRÉIXER RIPOLL amb empreses que donin llocs de treball, amb
famílies i criatures per aconseguir
una vila equilibrada territorialment
i que sigui un lloc ideal i atractiu per
viure-hi i treballar-hi.

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

L’hem de sentir com si fos casa
nostra “ESTIMEM-LO” i “RESPECTEM-LO”.
COMPTO AMB VOSALTRES PER FER
JUNTS UN RIPOLL “BRESSOL DE CATALUNYA” MOLT MILLOR

FINA

Parc botànic. Dues vegades s’ha hagut
d’arranjar aquesta tanca per culpa de les
bretolades.

Barana de protecció al Raval de l’Hospital.

Barri Santa Maria, millora del parc infantil,
cistelles, reixes, bancs, cautxu i sorra.

Vorera i supressió de barreres al carrer Pla
de Ginebret.

Millores a la Font de l’Amoroset amb
baranes de protecció.

Passeig de Sant Joan. Pintura de passos de
vianants.

Tancament de contenidors a la carretera
de Barcelona.
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Col·locació del banc i el fanal a la plaça de Sant Eudald.

Rehabilitació i millora del parc infantil de la Farga Catalana.

Accés de sortida del pavelló en sentit Castelladrall.

Millora i reforçament de l’accés a la plaça Josep Tarradellas.

Barri Fuensanta. Tancament contenidors, millora vorera i senyalització.

Ctra. de Ribes. Supressió barreres, ampliació vorera i senyalització.

Millora de l’asfalt i vorades al carrer Mn. Cinto Verdaguer.

Supressió barreres i senyalització entrada al pavelló.
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Consistori

Qui som?

EQUIP DE GOVERN
i COMPETÈNCIES

Il·lm. Sr. Jordi Munell i
Garcia
Alcalde president

Miquel Rovira i Comas
1r Tinent d’Alcalde
Regidor de Benestar i
Família,
Gent Gran i Esports

Josep M. Creixans i Pons
2n Tinent d’Alcalde
Cap de l’Àrea de Serveis
Econòmics i
Administració General

Fina Guix i Sala
5a Tinent d’Alcalde
Regidora de Barris,
Neteja Viària i
Medi Ambient

M. D. Vilalta i Fossas
4t Tinent d’Alcalde
Regidora de Seguretat
Ciutadana,
Convivència i
Participació

Xavier Cima i Ruiz
3r Tinent d’Alcalde
Cap de l’Àrea de Serveis
al Territori, Sostenibilitat
i Empresa

Ramon Santanach
Cap de l’Àrea de Serveis
a les Persones. Regidor
de Cultura, Tradicions i
Festes

Magdalena Perramon
Regidora de Comerç,
Fires i Mercats

Laura Moreno
Regidora de Turisme i
Joventut

Joaquim Colomer
Regidor d’Obres, Serveis
i Sostenibilitat.
Entitats i Associacions

Jordi Gumí
Regidor de Promoció
Econòmica i
Noves Tecnologies
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OPOSICIÓ

Teresa Jordà i Roura
Regidora a l’oposició

Roger Bosch i Capdevila
Regidor a l’oposició

Ramon Serra i Vila
Regidor a l’oposició

Ma. Carme Serrano
Fernández
Regidora a l’oposició

Santi Llagostera Güell
Regidor a l’oposició

Anna Belén Avilés
Regidora a l’oposició
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RUTA DE LES FONTS
Ripoll presenta una nova
proposta per conèixer les fonts
El mes de juliol es va presentar una proposta molt
transversal, que combina medi ambient, turisme,
caminades saludables i lleure, a través d’un seguit de
recorreguts que, tot anant d’una font a una altra van
mostrant tot allò que es pot veure durant el camí, siguin
monuments, edificis d’interès, natura o altres fonts.
Cadascuna de les rutes vénen marcades en un plànol
-que podeu veure a la contraportada- i que es podrà
trobar a l’oficina de turisme i edificis municipals i que
especifica la ruta, la distància a recórrer, el desnivell
i el temps aproximat del recorregut. A més hi ha la
possibilitat de descarregar-se el codi QR de cada
proposta per ampliar la informació.

RIPOLL REP 3 ESTRELLES
DE RECONEXEMENT
COM A VILA FLORIDA
El mes de setembre Ripoll va rebre el diploma que
acredita la categoria de tres estrelles de reconeixement
a la tasca de la nostra vila per la millora de l’espai urbà.
Viles Florides, és un moviment impulsat per la
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya
per a fomentar la millora dels espais verds a tots els
nivells, des de les grans infraestructures públiques o
privades fins als espais d’àmbit particular, com escoles,
casals, centres cívics, comerços, restaurants, jardins i
balcons domèstics.
Actualment la participació al moviment Viles Florides
ha estat realment un èxit. Ja són 68 municipis que en
formen part, a més 250 noves iniciatives entre espais
públics florits, col·lectius florits, racons florits i llars
florides.
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Regidoria Participació, civisme i seguretat

S’habiliten 5 zones d’esbarjo per a Gossos

Els propietaris de gossos tenen cinc nous espais a Ripoll perquè
els animals puguin passejar sense anar lligats
L’ajuntament de Ripoll ha habilitat 5 zones d’esbarjo (en
breu una de les zones s’adaptarà a zona d’agility) per tal
que els gossos puguin moure’s amb total llibertat, corrent
i jugant deslligats, sota la supervisió dels seus propietaris.
Els gossos considerats potencialment perillosos han d’anar
lligats i amb morrió.
En aquests espais públics també s’hi ha instal·lat un
dispensador de bosses per facilitar la recollida dels
excrements així com papereres per poder-los dipositar
tenint en compte l’obligatorietat de retirar els excrements
dels gossos de la via pública.
Amb l’entrada en funcionament d’aquestes zones,
l’ajuntament pretén millorar el civisme i contribuir a la
plena responsabilitat de les persones propietàries de
gossos per evitar qualsevol conflicte de convivència.
Tanmateix també es persegueix l’objectiu de conscienciar
els propietaris d’animals domèstics de l’obligatorietat de
complir l’ordenança, especialment pel que fa a la recollida
dels excrements de la via pública així com de registrar els
seus animals en el cens municipal, a les dependències de la
Policia Local de Ripoll.
Campanya d’esterilització
L’AJUNTAMENT DE RIPOLL T’INFORMA:

ESTERILITZAR EL TEU
GOS O GAT ÉS LA

DECISIÓ MÉS
RESPONSABLE

Una gossa o gata
poT donar lloc
a 60.000 descendents
en només 6 anys!!!

QUE POTS PRENDRE,
BENEFICIOSA PER LA
SEVA SALUT I EVITANT
LA SOBRE POBLACIÓ I
ELS ABANDONAMENTS.

PREVENIR I EVI TAR
molts problemes de salut .

GARANTIR

EVI TAR

naixements no desitjats,
cries sense control
i patiments.

el control de la natalitat
de gossos, gats i fures.

L’ajuntament de Ripoll amb la col·laboració de l’associació
d’Animals Vida Digna i l’associació Un Munt de Petjades
inicia una campanya amb l’objectiu principal de
conscienciar a la població sobre la necessitat de controlar
la natalitat de gossos, gats i fures, i d’aquesta manera evitar
la superpoblació i les elevades xifres d’abandonament
que hi ha a Catalunya. Se n’abandonen 30.000 l’any
de comptabilitzats, és a dir que van a parar a refugis o
protectores. Però es calcula que la xifra arriba als 45.000. I
la tendència és a l’alça.
Per altra banda, des de les clíniques veterinàries i des de
les mateixes associacions s’insisteix que per a combatre
l’abandonament d’animals i evitar les pèrdues, és molt
important identificar i censar els animals de companyia. La
identificació amb micro xip, la xapa identificativa i el cens
municipals són obligatoris. El micro xip és el DNI de l’animal
de companyia i la millor garantia de poder-lo recuperar
en cas de pèrdua. La probabilitat de trobar un animal de
companyia perdut és d’un 90% si està identificat, però es
redueix a un 15% si no ho està. No dubteu a demanar més
informació al vostre veterinari de confiança.
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ENTITATS CULTURALS

Els Diables de
Ripoll
La representació de la lluita entre el
bé i el mal és la base sobre la qual
se sustenten els Balls de Diables
que se celebren a Catalunya. La
seva popularitat s’ha incrementat
de tal manera que a hores d’ara
moltes poblacions incorporen el
ball a les seves festes majors, i de
retruc han vist com en els últims
anys apareixien també les seves
respectives colles.
Els orígens dels Balls de Diables es
remunten com a mínim al segle
XII. És d’aquella època d’on se’n
guarda la documentació escrita
més antiga, en un entremès pel
banquet de noces entre Berenguer
IV i Peronella d’Aragó. En tot cas
els balls tenen una base molt
més popular. Els combats entre
àngels i dimonis amb el foc com a
protagonista, havien estat habituals
en les processons de Corpus. A més
de la repercussió que ha tingut
habitualment a Catalunya, la
tradició es va traslladar també a la
resta de Països Catalans, sobretot
al País Valencià i a les Illes Balears.
Els correfocs i les cercaviles són
actualment el major reclam pels
Diables.
La irrupció dels Diables de Ripoll es
va produir a mitjans de la dècada
anterior, gràcies a la iniciativa de
diversos joves de la vila. Va ser al
març de 2004 quan es van celebrar
les primeres reunions que van
acabar de posar les bases de la colla.
Aquell mateix any ja van debutar
amb material propi a la festa major
de Sant Eudald, apadrinats pels
Diables de Can Aurell de Terrassa i
els de Sant Andreu de Barcelona.
Xevi Verdaguer va ser un dels
membres fundadors de la colla i
ara n’és el capdavanter. Durant els

anys d’activitat dels Diables han
participat en diferents activitats,
algunes de les quals relacionades
amb la cultura popular dels Països
Catalans. L’any 2009 van contribuir juntament amb dues-centes
colles més en una concentració
per defensar la cultura del foc. Van
fer-ho per defensar el sector de la
directiva europea de regulació de
la pirotècnia que posava en risc la
supervivència de les colles.
Però l’acte irrenunciable de
cada temporada pels Diables
és la trobada de dracs que es fa
habitualment a l’abril. Diversos
artistes locals van col·laborar el
2012 en un matrimoni entre art i
cultura popular, editant un llibret
de dibuixos infantils per pintar.
A més del seu activisme festiu,
els Diables també han reivindicat
sovint la festivitat de Sant Jordi.

Ara fa dos anys van impulsar un
dels projectes que van sorgir
gairebé simultàniament a la seva
creació. Coincidint amb el seu desè
aniversari van impulsar la colla
infantil, per a nens a partir de cinc
anys. Es tracta de la pedrera de la
formació, per tal d’anar rellevant
els seus integrants a mida que tant
el uns com els altres es van fent
grans.
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ENTITATS ESPORTIVES

Ripollès Rugby
Club
De la majoria dels esports que existeixen el que té una aura més positiva és
probablement el rugby. Darrera de la
seva aparença de disciplina violenta,
s’hi amaguen uns valors d’amistat, de
respecte, d’honor, de saber guanyar i
saber perdre, que va més enllà de la
simple competitivitat que sovint es
dilueixen en altres pràctiques esportives.
Probablement aquesta llegenda que
embolcalla el rugby, és el que va
atraure a Àngel Ruiz, primer president
del Ripollès Rugby Club. Ell va viure a
Escòcia i va entrar en contacte directe
amb aquest esport, un dels més populars d’aquella nació. Per això quan
Ruiz va tornar a Ripoll va decidir crear-ne un equip. La realitat que es va
trobar hauria desanimat a qualsevol
altra persona. Aquí la majoria de gent
coneix el rugby d’oïdes, però va aconseguir reunir un grup prou nombrós
com per plantejar-se muntar-ne un
equip. Inicialment es van autobatejar
com a Senglars, però la coincidència
de denominació amb el club de Torroella de Montgrí, va fer-los desestimar
aquesta opció.
Amb alguns conceptes que tenien
assimilats van començar a fer entrenaments, fins que al cap d’uns mesos van contactar amb Josep Quero,
un santquirzenc que havia jugat amb
els Crancs d’Osona, l’equip de rugby
més proper de la comarca. A partir
d’aleshores i fins a l’actualitat ha estat el tècnic del Ripollès Rugby Club.
Els entrenaments es van intensificar,
i a l’abril de 2013 va jugar el primer
amistós, justament contra els Crancs.
El grup d’entre quinze i vint jugadors van implicar-se totalment amb
l’equip, i malgrat que feien falta encara més homes per poder competir,
es va plantejar seriosament aquesta
possibilitat.
El primer partit a Ripoll va ser durant
la festa major d’aquell mateix 2013.
El rival va ser el Banyoles. L’enfronta-

ment es va perdre, però va servir per
demostrar que ja hi havia unes quantes passes fetes. El regidor d’esports
de l’ajuntament de Ripoll, Miquel Rovira, es va comprometre a posar pals
al camp municipal d’esports, pintar el
camp i fer algunes modificacions a les
instal·lacions.
Mentre no s’aconseguien aquestes
millores, es va iniciar la primera temporada de competició jugant a Vic. Es
va llogar el camp dels Crancs per poder-hi jugar els partits. Fer-ho fora de
casa no era la situació ideal però com
a mínim l’equip sentia l’escalf d’alguns
espectadors que baixaven del Ripollès,
i algun aficionat al rugby de Vic que en
seguia els enfrontaments. En competició oficial la temporada 2013-14 no
es va guanyar cap partit, però sí que
van imposar-se en algun amistós.
El primer any va servir de prova de foc.
L’equip tenia ganes i va aprendre a jugar sota qualsevol condició. Per això
la temporada passada les coses ja van
anar millor. Es va poder jugar a Ripoll,
on el públic ha augmentat significativament. Es van començar a guanyar
partits, el primer dels quals contra
el Sabadell, i finalment van quedar
quarts d’un grup de nou equips.
Joshu Vera és el president actual del
club. També n’és jugador. Ara mateix
afronten l’inici de la seva tercera temporada en actiu. L’equip està format
majoritàriament per jugadors de la
comarca. La plantilla la formen vint-

i-quatre jugadors i podrien incorporar-se’n tres més. També existeix
una base de vuit noies per un possible
equip femení, i s’està plantejant portar el rugby com a activitat extraescolar a la primavera. A més s’ha incorporat a Albert Baltasar com a segon
entrenador. Ex-jugador del Montjuïc
havia estat seleccionat per Catalunya.
Els colors del Ripollès Rugby Club
són el taronja i el blau. Com a segona equipació es vol incorporar els
colors verd i blanc, no tant perquè
coincideixi amb la bandera de Ripoll,
sinó perquè ho fan amb els colors de
la vegetació i la neu de la comarca a
l’hivern. El club vol tenir una projecció
comarcal i per això intenta incorporar
símbols que identifiquin tots els pobles del Ripollès.
Un dels moments més emblemàtics
d’aquest esport és el tercer temps.
Un cop acabat el partit els jugadors de
tots dos equips es troben i comparteixen unes cerveses. Per això després
dels enfrontaments es troben al Galliner, i gràcies a
un barril que els
proporciona el
patrocinador del
club, Cerveses la
Minera, poden
estrènyer llaços
d’amistat amb
els rivals.
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RipollÉS… les persones.
El passat 27 de maig la candidatura de Convergència i Unió va
aconseguir guanyar per àmplia majoria, i la gran confiança demostrada per les Ripolleses i els Ripollesos, ens van atorgar una
amplitud inèdita amb 11 regidors, igualant els millors resultats
aconseguits en la història de la democràcia Ripollesa l’any 1983.
Les primeres paraules han de ser d’agraïment a tota la societat
civil ripollesa, d’agraïment a les entitats i associacions, que han
col·laborat amb nosaltres, que ens han orientat, i han estat uns
interlocutors permanents per l’elaboració d’un projecte de present
i futur pel nostre poble.
Quatre anys difícils han passat des de juny de 2011, on hem tingut
l’enorme responsabilitat del govern municipal en un context de
crisi econòmica i social, amb una davallada de l’activitat econòmica, i en aquests quatre anys s’han assolit els compromisos fixats
en el programa electoral, fonamentat en els valors de la humilitat,
l’honradesa, i l’esperit positiu, amb la capacitat de sumar i no de
restar, marcat per una política de rigor i austeritat, per la transparència en la gestió i el respecte a l’oposició, actuant amb eficiència
i imaginació, i per damunt de tot garantint les necessitats bàsiques
de les persones i famílies, recuperant el sentit comú, que és el que
fan les famílies en la vida diària, amb sentit comú afronten els seus
problemes i busquen solucions. Avui tenim un Ajuntament sostenible i molt menys endeutat.
Considerem que amb els resultats obtinguts, els vilatans han
aprovat àmpliament la gestió duta a terme, i ens demanen que
continuem, aprofundint i consolidant el camí marcat pels propers
quatre anys, amb un projecte dirigit bàsicament a les persones,
famílies i gent gran, a les entitats i associacions, fent bullir l’olla,
mantenint l’excel·lència de Ripoll, com a poble de les flors i els detalls, que ha de permetre fer de Ripoll un poble amable, per viure-hi bé i per guanyar-s’hi bé la vida.
Un Ripoll que neix de les tradicions i avança amb la innovació.
Tenim la sort de viure com a regidors uns moments històrics pel
poble de Catalunya, en el procés cap a la independència, hem demostrat el nostre compromís amb el país, tenim màxima implicació en el procés sobiranista, formem part activa en l’Associació de
Municipis per la Independència, som el primer poble cap de comarca en pagar els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya.
El poble de Ripoll ens ha donat un ampli suport polític per seguir
estirant del carro del seu progrés, estem en deute amb tots els
ripollesos i ripolleses, i només podem correspondre a aquesta immensa mostra de confiança i d’estima amb el nostre treball seriós
i incansable, hi deixarem la pell, com ho hem fet fins ara. Durant
aquesta legislatura tindrem present les primeres paraules que ens
va dirigir el nostre alcalde Jordi Munell “estem al servei del poble,
dels que ens han votat, dels que nos ens han votat i fins i tot dels
que no han anat a votar. Els ripollesos i les ripolleses ens han de
veure educats, respectuosos, assequibles, compromesos, atents i
agraïts, us demano actuar amb aquest valors”.
Visca Ripoll! Visca Catalunya lliure!

l’informatiu • Tardor 2015

No és massa habitual que en un any natural les ciutadanes i els
ciutadans siguem cridats a les urnes en tres ocasions. De fet,
si comptem la pseudoconsulta del 9N, ho haurem fet quatre
vegades seguides en poc més d’un any, aquesta anomalia
és però, una brillant notícia per la democràcia i a l’hora per
l’exercici del dret a decidir. Tots tenim encara molt fresc el 27 de
setembre i en poques setmanes i a les portes del Nadal viurem
una altra jornada important, les eleccions del 20 de desembre,
les anomenades eleccions generals. Un escenari doncs
extremadament canviant en un moment de la història on és més
que evident que passi el que passi, mai més res serà igual.
S’han complert ja els 100 dies dels governs municipals. El 24 de
maig vàrem escollir els governs dels pobles i les ciutats. Disset
regidors, a l’Ajuntament de Ripoll, i quatre formacions polítiques
que amb diferent participació, tenim l’encàrrec dels ripollesos
per treballar, des de les nostres legítimes posicions ideològiques,
pel bon esdevenir de la Comtal vila.
CiU des del govern haurà d’impulsar propostes i dirigir
l’administració municipal, i ERC, liderant l’oposició, haurem de
vetllar per la transparència de les accions del govern, proposar
alternatives i canalitzar les aspiracions i les demandes d’una
part molt important del poble, una part, avui, electoralment
minoritària, però importantíssima, que no se sent identificada
amb les idees convergents. És evident que les dretes i les
esquerres encara existeixen, també a casa nostra: CiU (2561
vots) ERC+CP+CUP (2007 vots).
Tenim doncs per davant poc menys de 4 anys d’una clara
majoria convergent i temes molt importants a l’agenda ripollesa.
Esquerra volem posar damunt la taula una eina imprescindible en
la política del segle XXI, la participació ciutadana, un instrument
democràtic i sobirà de tota la població, una eina que ens aboca
al diàleg, al contrast, però també a fer poble, a involucrar els
ripollesos en temes de vital importància per aconseguir així
dinamisme i agitació entre els vilatans: acostar en definitiva les
grans preses de decisió a qui les gaudirà o les patirà.
Ens venen mesos per endavant amb molts reptes com a poble
però també com a país. Nosaltres tenim clar que Ripoll ha de
jugar un paper d’excel·lència en el camí cap a la llibertat nacional.
Ens oferim doncs, una vegada més a ser lleials al que el poble ha
decidit a les urnes, a fer oposició de veritat i no baixa política ni
traves de claveguera, però alhora a ser exigents i a reivindicar
cintura política i sobretot diàleg i participació.
Molts encerts a tothom i moltes gràcies a totes i tots aquells que
ens vareu fer confiança.
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Han passat tres mesos des de la constitució del nou ajuntament sorgit de les
eleccions celebrades el passat 24 de maig. Em permetreu que en primer lloc
tingui un petit record per mostrar el meu agraïment i de ben segur el de tots
als que fins el passat mes de maig eren els nostres companys a la sala de plens
de Ripoll. Agraeixo especialment la tasca realitzada pel meu company al Grup
Municipal Socialista fins aquest mateix dimecres, el sr. Enric Pérez. Estic ben
segura que tots ells han ofert el millor de si mateixos al servei de Ripoll.
En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, felicito al sr. Munell i al
que serà el seu equip de govern per la seva victòria a les passades eleccions.
Finalment, saludo als regidors que avui s'incorporen a aquest consistori i els
desitjo sincerament els més grans dels encerts tant a la tasca de govern com a
l'oposició ja que d'aquests encerts qui se'n beneficiarà serà Ripoll i els ripollesos.
Ja fa doncs quatre mesos de les passades eleccions. La coalició entre PSC i ICV
que tinc l'honor de representar en aquest consistori va aconseguir un 8,67%
dels vots vàlids i un total de 428 vots. Aquests resultats estan molt lluny de
resultar satisfactoris, temps tindrem per analitzar el motiu del retrocès, però
com dic, 428 ripollesos van donar suport a la nostra candidatura i al nostre
programa electoral. 428 ripollesos és l'equivalent al 17% de les 2.560 persones
que ha donat suport a l'equip de govern sortint i al seu partit i treballaré els
propers quatre anys amb el suport de les persones que m'han acompanyat fins
aquí per fer realitat el màxim possible de les propostes incloses en el nostre
programa electoral. I ho faré tant per aquestes 428 persones com per tots els
ripollesos perquè aquest programa aporta propostes imaginatives, ambicioses i
creatives que contribuiran a millorar la qualitat de vida dels vilatans.
No vull limitar la meva tasca com a regidora a fer un simple seguiment, control
i fiscalització de l'acció de l'equip de govern, espero poder seguir fent una tasca
propositiva. Això no vol dir que renunciï ni molt menys a ser exigent i crítica amb
la tasca que puguin desenvolupar. Seguiré defensant les planes de la carretera
de les Llosses, especialment ara que l'error en la tramitació de l'expedient
que l'anterior equip de govern de CiU va presentar a la Comissió d'Urbanisme
de Girona ens dona un nou marge de temps per la negociació, per informar
millor als ripollesos del que la reconversió pot significar i per a la presentació
d'al·legacions al projecte.
També seguiré lluitant perquè els veïns del barri de la carretera de Barcelona
tinguin un equipament social propi a la zona del Pla i puguin dir-hi la seva en el
destí que han de tenir els 1,75 milions d'euros del conveni amb la propietat de
la Preparación Téxtil.
Finalment, vetllaré amb insistència per la transparència de la nostra institució
i donaré altaveu a tota aquella informació que els vilatans mereixin conèixer.
He començat fent públiques les meves declaracions de béns i interessos i de
possibles causes d'incompatibilitat amb el càrrec de regidora. Des d'aquí animo
a la resta de regidors que facin el mateix, ja que tant vam parlar durant la
campanya electoral del dret d'informació dels ciutadans. La transparència ha de
començar per nosaltres mateixos.
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
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Aprofitem per donar les gràcies als vilatans, dones i homes que ens vau
votar i que en una societat més activa i responsable com la que hem
d’aconseguir, també us heu votat a vosaltres mateixos. Així, entre tots
plegats hem de mirar d’avançar en el programa proposat per portar unes
altres maneres de fer a l’Ajuntament. Per exemple, fer partícips a tothom
de les grans decisions de poble com ja hem proposat amb la recta de les
Llosses, i entendre que aquest fet ha de començar a ser el costum per
plantejar molts altres temes.
No sabem ben bé encara com és la dinàmica democràtica del nostre
Ajuntament perquè tot just ens estrenem, però no patiu que de mica en
mica us ho anirem explicant.
Però mentrestant, creiem que, després de les vacances, és assenyat
encetar la nostra participació en aquest butlletí de manera positiva. Així
doncs farem cagar el tió, encara que no sigui Nadal, i demanarem un
seguit de regals que, com que ens sembla que de moment som bons
minyons, pensem que ja ens comencen a tocar a tots plegats.
Voldríem que el tub de desguàs que aboca directe al riu Ter de davant del
Centre Cívic se solucioni tan aviat com es pugui perquè el riu baixi net
com una patena. Voldríem que es comencés a pensar en canviar el nom
del barri General Fuensanta, general colpista a les ordres del dictador
Franco. Voldríem de rebot que es posessin els noms populars a sota dels
noms oficials, dels carrers i places més significatius, com per exemple:
plaça del Corral, plaça dels Llupions, plaça dels Porcs, carrer dels Valls,...
i així no es perdrà la memòria col·lectiva.
També voldríem que l’Ajuntament proposés de declarar el 24 de juny
festa nacional dels Països Catalans, i que en la baixada de la Flama del
Canigó a Ripoll, hi participessin grallers, diables, gegants, vaja, que fos
festa grossa i divertida!
Voldríem que el consistori infantil fos imprescindible i que les seves
propostes siguin gairebé vinculants, perquè és així com es fomenta la
democràcia i responsabilitat de ben jovenets. Voldríem que, a més a més
de flors magnífiques, es comenci a pensar en plantar arbres del país arreu
de la vila i en els camins d’enllaç amb la natura, i que ens procurem un
manual de bones practiques al respecte. Un manual de com cal esporgar,
o no, cada espècie, perquè sinó al temps de la calor els espais arbrats no
serveixen per res degut a que els arbres semblen bonsais.
Voldríem que els camins i recorreguts per a bicicletes, dins i fora la vila,
comencin a ser norma i connectin amb dignitat l’espai urbà i el rural. I
és clar, voldríem saber tots els terrenys industrials que són sòl preparat
per construir del nostre terme, per tal que el sentit comú recolzi l’actiu
magnífic que és el nostre escàs territori agrícola (només un 3,8% de tota
la superfície comarcal). I que de rebot i com a conclusió es doni, per tant,
suport continuat a la pagesia.
Voldríem també que l’Ajuntament i la Fundació Eduard Soler (FES)
incentivés amb propaganda adient la seva oferta als estudiants comarcals
que estudien a Ripoll, perquè una part de la matèria gris es quedi a casa
en el futur.
I en referència a la crisi, demanaríem que entre tots, féssim un exercici
d’imaginació per començar a encetar a Ripoll un gir cap a una economia
més cooperativa i humana.
Caram, per ser la primera vegada potser estem demanant massa coses
al pobre Tió!
Governem-nos!
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