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Av. Beniamino Farina, 135
08340 Vilassar de Mar
info@vilesflorides.cat

Memòria d’inscripció

1. Dades generals del municipi

La informació sol·licitada en aquest apartat és de caràcter contextual i no forma part dels elements 
puntuables.

Núm. D’habitants: 10.751 Comarca: 25.700hab. ( Any 2014)

Explicació del context geogràfic i paisatgístic(màxim 750 caràcters)

L'entorn-natura 

Ripoll té el privilegi d'estar envoltat  de muntanyes.  A  quatre passes del nucli urbà, els amants de la 
natura i la tranquil·litat trobaran rutes senyalitzades i petits racons naturals, molt assequibles per a totes 
les  edats;  descobriran  paratges  increïbles  amb  unes  vistes  panoràmiques  inoblidables.
Quan arriba la primavera, els prats s'omplen de colors amb flors i herbes medicinals que contrasten amb 
la verdor dels arbres que els envolten. A la tardor, les muntanyes es vesteixen amb diferents tonalitats poc 
abans de que els arbres quedin despullats. Si plou suficient, podrem recollir bolets . L'aigua sempre és 
present, amb torrents, fonts, i rius que en alguns trams formen petites gorgues i salts d'aigua on quan fa 
calor s'agraeix una capbussada.

Entitats locals que treballen en matèries valorades al programa

Número:5

Noms: AGENDA LOCAL 21, ROTARI CLUB , ESCOLA VEDRUNA,FUNDACIÓ GUIFRÉ, ARP GIRONA 
S.L.

Agenda 21 local

L’Agenda 21 local és un document que desenvolupa un pla estratègic municipal basat en la integració, 
amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, territorials, econòmiques i socials del municipi, i que 
sorgeix de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics,  personal 
tècnic municipal, ciutadans i altres agents implicats. A Ripoll es va redactar el 2007 redactant una serie 
d'objectius a aconseguir per a millorar el medi ambient. 

Rotari Club

Rotary International és una organització de servei humanitari distribuïda a tot el món a través dels clubs 
rotaris. En aquests clubs es celebren reunions setmanals en què es tracten els temes concernents als 
projectes de servei i el funcionament d'aquests. Els nous membres són proposats pels socis i han de 
complir  una  sèrie  de  requisits  per  a  pertànyer  al  Rotary  Club,  com per  exemple  estar  en disposició 
d'ajudar, pertànyer a diferents sectors d'activitat professional i per descomptat desitjar ser membre del 
Rotary Club. 

El Rotary Club del Ripollès es una associacio amb 25 anys  de trajectoria a la nostra comarca, formada 
per socis de diferents localitats,Ripoll, St. Joan de les Abadesses, St. Pau de Seguries, Llanars, Ribes de 
Freser, Campelles , Vilallonga de Ter i altres. L'entitat i l'ajuntament de la Vila de Ripoll van firmar un 
conveni en que Rotary Club  es comprometia a a adequar y mantenir una rotonda de la població amb la 



condició que hi pugues sortir el símbol de l'entitat. És la rotonda ubicada a la sortida de Ripoll en direcció 
a Sant Joan de les Abadesses. 

Escola Vedruna

En motiu de la celebració i trobada d'escoles Vedrunes de Catalunya es va procedir a que cada escola 
assistent a la trobada plantés un arbre en el passeig que ara, porta el nom de Vedrunes. Tanmateix es va 
apadrinar aquest passeig i per aquest motiu ara porta el nom de Vedrunes. Aquesta escola està molt 
sensibilitzada amb el medi ambient i porta a terme diferents accions durant el curs escolar. 

Arp Girona S.L.

Desde  de  fa  molts  anys  l’Ajuntament  de  Ripoll  ha  donat  suport  a  totes  les  iniciatives  que  ARP 
GIRONA,S.L. ha portat a terme a través de la seva associació NET I BONIC amb l’objectiu de fer més 
bonic el nostre poble a través de plantades de flors i de conscienciació ciutadana. 

Pressupost

Despesa (en millers d’euros)

2013 2012 2011 2010 2009

Total municipal (incloent-hi personal)

10.312.203 € 9.925.704 € 10.479.171€ 12.377.249€ 11.115.511€

Percentatge de despesa “verda”

108.055€
       1,04%

99.000€
     0,99%

99.000€
     0,94%

110.777€
     0,88%

110.777€
     0,98%

Inversió (en millers d’euros)

2013 2012 2011 2010 2009

Total municipal (incloent-hi personal)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Percentatge de despesa “verda”

Ocupacions principals al municipi    

 
Agricultura: 0,66  

Indústria: 19,90 

Construcció: 6,13 

Serveis: 73,31 



Taxa de desocupació

Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals. 2014

Agricultura  21,0
Indústria              175,9
Construcció  80,5
Serveis               463,8
Sense ocupació anterior     55,3  
Total                 796,6

Responsable de la candidatura

Nom i cognoms: Jordi Munell i Garcia

Càrrec: 
Alcalde

Telèfon: 
972 714142

C. electrònic: 
jmunell@ajripoll.cat

Altres responsables polítics i/o tècnics implicats en la candidatura
(amb noms i cognoms i càrrec)
-Fina Guix i Sala . Regidora delegada de Medi Ambient / Mª Dolors Vilalta Regidora de Participació, 
Civisme i Seguretat
-Antoni G. Bandera. Inspector d'Obres i Sostenibilitat.  Tel. 927 714142 mòbil: 637 50 96 66
-Núria Perpinyà - Responsable de Participació i Civisme. Tel. 972  714142 mòbil: 680376880

2. Bases de la candidatura. 

Una de les voluntats de l'equip de govern actual ha estat l'ha d'ornamentar els espais públics amb flor  
Natural a fi d'aconseguir una vila més atractiva i vistosa, tan per a les persones que hi viuen tot l'any com 
pels visitants esporàdics.

L'objectiu és promocionar Ripoll amb un nou  reclam  turístic de municipi cuidat, bonic i acolorit. Els espais 
cuidats conviden  a passejar-hi i afavoreix la cohesió social. 

Per a portar-ho a terme es van preveure 2 lots diferenciats en el concurs públic de manteniment de parcs i 
jardins: un lot de manteniment ordinari de les zones verdes de la vil·la i un lot específic d'ornamentació 
floral per espais singulars de la vila. Amb aquesta decisió s'assegurava que les zones verdes poguessin 
tenir  la cura necessària, i alhora aquests espais singulars un tractament singular i més acurat.  
L'ornamentació floral dels espais més emblemàtics de Ripoll es concreta amb la plantada de flors dos 
cops l'any, coincidint amb la primavera (Geranis i patunies de diferents colors)  i la tardor (pensaments). 
Com a espais singulars s'inclouen:
- la plaça del monestir
- Fanals de les places del centre de la vila
- Pont d'Olot i Macià Bonaplata (amb jardineres volants)
- Balcó de l'ajuntament 

Tanmateix  també  es  va  acordar  que  les  diferents  rotondes  d'entrada  i  sortida  també  tinguessin 
consonància amb la resta de decoració floral portada a terme a la vila. 

Així mateix, ja des de l'any passat,  per a fomentar la participació dels ciutadans a fer de Ripoll una Vila  
Florida es porta a terme el concurs “Un Balcó, Una Flor”, en el que es premia el Balcó més bonic. 
Així mateix, aquest any, per activar aquesta participació s' ha ofert un taller adreçat a la ciutadania en la 
que es  van proporcionar, a través de les floristes del municipi,  nocions bàsiques de com cuidar les flors i 
plantes domèstiques. 



Ripoll  està  envoltat  de natura i  un dels  objectius  que també es tenen des de l'equip  de  govern,  es 
preservar i cuidar el màxim possible aquests paratges que rodegen la vila. En aquest sentit es potencia de 
manera la visita a espais característics de l'entorn. Si que es creu convenient que aquest paratges no 
s'explotin de manera massiva ja que faria que l'encant que tenen es perdés. 

Si que és cert que Ripoll està bonic,  i que malgrat ,els actes incívics de ciutadans poc compromesos  que 
malmeten els  espais  urbans,  s'està fent  una  feina de millora a nivell  d'ornamentació de flor  i  planta 
important. 

Cal dir a priori que el manteniment de parc i jardins de la Vila de Ripoll esta subcontractada a la Fundació 
MAP1 en el servei laboral  de jardineria. 

3. Patrimoni vegetal i paisatgístic. 

3.1. Metres quadrats de superfície enjardinada total i distribució per:  

Ripoll te un total de 345386, 42 m2 de zones verdes repartides en parcs i jardins i vialitat. En l'annexe 
s'adjunten els planells amb els quals s'ha fet el recompte. 

3.2. Plànol del municipi.
Es recomana que grafiqueu el concepte d’ordenació i relació dels espais verds i enjardinats. 2  

3.3. Resum de l’inventari del patrimoni vegetal.
Indiqueu les espècies més presents i el número d’exemplars segons estiguin als espais viaris o als parcs, 
places i jardins.

Arbrat

Espècie/varietat Viari     Parcs, places i jardins

Plàtan d'ombra

Catalpa

Morera 

Castanyer d'indies

Falsa acàcia o robínia

Om

Til·ler

Prunera de fulles vermelles 
cerasifera “Pissardi”

Freixe de fulla gran

Ginebre

Erable (Acer platanoide)
  

  60  

  30

  40
     
 30

  20

   

  25

  30

 12

 
 13

 240       Pg. Ragull, C/Ter, C/Progrés, Camp de Futbol, Pg. Esport, 
              Ctra. St. Joan, Font 
              del Sant, Pl. Ajuntament, Pl. Cívica

75          Ctra. Ribes, Pg. Estació, Pl. Llibertat, C/Cerdanya

28          Ctra. Ribes,Psg Estació,C/ Cerdanya,Psg de l'Esport

 50         Devesa del Pla, C/ Fontalba,

 35         Psg del Ferro, Font del Sant, Psg Ordina.

 45         Av Comte Guifré, Can Guetes, Psg Mestre Guich

 42        Ctra Ribes, Pl Europa, Psg Mestre Guich, Psg de l'Esport.

 62        Pl Catalunya, Psg del Ferro, Castelladral.

              Urb. La Torre 

2            Parc Temàtic.

30          Psg Farga Catalana,Pasg Honorat Vilamanyà, C/ Picasso,
              C/ Progrés, Pl Clavé

1La Fundació MAP és una entitat social sense afany de lucre al servei del Ripollès compromesa amb les persones i 
per les persones amb capacitats diferents. Tothom és subjecte de dret i aquest ha de ser reconegut i garantit. 

2Vegeu annex 1 



Bedoll

Salze ( Saula)

Pollancre

Àlber 

Cirerer Silvestre

 16

 15

180

 16

12          Pl Gran, Mn. Cinto, Ctra St Jaon, Final Ctra Ribes, 
              Psg Mestre Guich.

42         Psg Germanes Vedrunes,Psg  Ordina, C/ Bac de Mel, 
             Font del Sant.

50         Psg Germanes Vedrunes,Psg Ordina, Cal Deu,Pista Vista 
Alegre.

30         Psg Germanes Vedrunes, Psg Ordina, Pista Vista Alegre.

3           Parc Temàtic.

Perer bord

Negundo

Auró blanc

Liquidàmbar

Troana japonica

Mèlia

Roure de fulla ample

Roure pènol

Faig

Avet

20

12

25

 4

10

 6

12        Caselles, C/ Val d'Aran,Castelladral, Psg Mestre Guich.

40         Psg Honorat Vilamanyà,Psg Metre Guich, Caselles, 
Castelladral.

              C/ 27 de Maig, Ctra de St Joan.

              C/ Campdevànol

14          Psg de l'Esport, C/ Progrés.

               C/ Progrés, Pl Abat Arnulf.

3             Parc Temàtic

3             Parc Temàtic.

2             Parc Temàtic.

5             Parc Temàtic
Auró

Roure martinenc

Avet roig o pícea

 7

 2

 8

               Pl. Cellereria.

1             Pl Abat Oliba, Parc Temàtic..

               Pl Abat Oliba, Absis Monestir.

Cedre

Palmera excelsa

Magnòlia grandiflora      

Teix

Xiprer

Pi roig

Pi negre

 1

 1

 2

 3

12

 14         Absis Monestir, Parc Estació,Costabona

               Psg Mestre Guich

2            Pl st Eudald, C/ J.Ma. Pellicer, Parc Estació.

              Parc Estació.

55         Pl Abat Oliba, Psg del Cemenentiri, Cementiri, Ruta Ferro.

  4         Parc Temàtic

  4         Parc Temàtic.

A la nostre Vila hi ha més de  206 jardineres  distribuïdes per diferents Places , Carrers i Espais públics . 
Amb aquestes,  s'aconsegueix  guanyar espais per a les persones en detriment dels vehicles. Així 
s'aconsegueix  crear  entorns  per  una bona convivència dels vilatans. 

Arbres singulars

Espècie/varietat Viari Parcs, places i jardins



Sophora japonica, Sòfora

Tilia sp, Til·ler

Platanus hispanica, Plàtan 
d’ombra

Acer negundo, Negundo

Celtis australis, Lledoner

Ilex aquifolium, Boix Grèvol

Boix Grèvol

Olivera

1

1

1

1

1

1

1

1

Pg. Del Ferro

Pg. Mestre Guich

Ctra. Sant Joan (Recapollis)

Ctra. Sant Joan (Recapollis)

Devesa del Pla (Preparación Textil)

Escola Joan Maragall

3- Parc Temàtic, Jardí Pl Ajuntament

Pl Abat Oliba.

Arbustos majoritaris

Espècie/varietat Viari Parcs, places i jardins

Prunus laurocerasus

Buxus sempervirens

Evonimus japonicum

Juniperus sp

Forsithia sp

Cotoneaster sp

Fuensanta, Castelladral marges, Barri St Pere.

Absis Monestir, unes de les millors del Ripollès.

Barri de St Pere.

Jardineres Passeig del Mestre Guich, costat pont La Lira.

Ctra. de St. Joan, Tanca Ambulatori, Tanca Av. Comte Guifre.

Jardineres C/ Donya Estasia, Jardineres Ambulatori.

Abelia grandiflora Parterre C/ Progrés davant Parc Estació.

Gespes Entapissats

Espècie Superfície Espècie Superfície

Barreja de llavors 
(Lolium perenne, festuca 
i poa pratensis)

Hedera helix

3.4. Descripció d’espais o elements singulars.

Ripoll disposa d'un entorn magnífic que permet al vilatà i al foraster viure la natura des de la mateixa 
població. No per això però, no es manté i es potencia que Ripoll tingui flors i plantes que facin de la vila, 
una VILA FLORIDA. Any darrera any, es fan millores i aportacions en quan a la plantació d'arbres, 
arbustos i a la plantació de flors. Els espais més florits de Ripoll són els que es detallen a continuació i 
son els que es proposen per gaudir d'un Ripoll florit: 



-Plaça del Monestir i jardins posteriors zona Absis.

-Plaça Abat Oliba. Davant Museu del Museu Etnogràfic.

-Plaça de l'Ajuntament. 

-Plaça Cívica.

-Carrer de les Vinyes. Zona Biblioteca Lambert 

-Plaça de la Lira (Eures i Ferro)

-Pont d'Olot jardineres a la barana , sobre el Riu Ter.

-Passeig de Sant Joan, Monument Ciutat Pubilla de la Sardana 2003 a Ripoll .

-Rotonda Honorat Vilamanyà, sortida direcció Sant Joan de les Abadesses. 

-Parc de l'Estació.

-Passeig Germanes Vedrunes , passant per la passera d'Ordina i la Farga Catalana.

-Passeig del Ferro, des del Passeig Mestre Guich fins el Pont de Calatrava.

-Arbre centenari i espècie única , la  Sòfora Japònica situat a la Zona Verda del Passeig del Ferro.

-Passeig Castelladral , Carrer Vidabona.

-Rotonda entrada a Ripoll provinent de  Barcelona.

-Passeig Martí Ragull.

Tanmateix Ripoll disposa d'espais característics que potencien que sigui una vila Florida i immersa en la 
pròpia natura. Són indrets els quals es potencien des de l'ajuntament per a portar-hi a terme diferents 
esdeveniments i des de l'oficina de turisme com a motors dinamitzadors del turisme de la vila. 

Ripoll i els rius 

Els rius Ter i Freser són fonamentals per entendre el paisatge, la incidència d'esdeveniments històrics 
sobre la població i el seu desenvolupament industrial. Al llarg dels segles, l'aprofitament de l'aigua com a 
forma d'energia possibilità la instal·lació de fargues, molins… en zones properes,  el que determinà el 
creixement urbanístic de la vila. Ha estat en les darreries del segle XX i principi del segle XXI quan s'ha 
donat una nova utilitat als rius; la seva recuperació com a espais naturals integrats a Ripoll han de servir 
per millorar la qualitat de vida dels vilatans, i alhora oferir un paisatge atractiu a aquells que ens visiten.

Passeig Martí Ragull 

Va fer-se l’any 1884, quan Martí Ragull cedí gratuïtament els terrenys a l’ajuntament. En reconeixença a 
aquesta aportació,  el  passeig porta  el  seu nom. Dins el  recinte hi  podem trobar una creu de terme, 
documentada al  1557, un brollador a  la part  central  i  una font  al  capdavall  del  passeig,  en memòria 
d’Antoni M. Ginestà, que fou alcalde de Ripoll (1884-1887).

Cal  anomenar  també  el  projecte  de  millora  que  hi  ha  aprovat  respecte  aquest  passeig,  ja  que  es 
potenciarà l'ús de la llera de Riu i les zones enjardinades encara creixeran més. Es pretén baixar el nivell 
del passeig i que gairebé es tingui la sensació de caminar per sobre el riu. Unes millores que permetran al 
vilatà i al foraster gaudir notar el riu als seus peus. Si que es creu molt important no malmetre els arbres 
que ja hi ha actualment ja que son arbres que tenen molts anys. Tanmateix també hi ha una font i un 
sortidor en el que hi han viscut molts anys peixos. 

El passeig Ragull és un espai molt cèntric i volgut i força respectat per la ciutadania. 



El Parc Temàtic del Pirineu

És un parc botànic, de 12.000 m2, amb diferents espècies vegetals dels Pirineus Orientals, en què es 
poden reconèixer arbres com l’avet, el pi negre, el pi roig i caducifolis diversos com el roure, el faig, l’auró, 
el bedoll i el bosquet de ribera; en quant a arbustos i lianes trobem entre d’altres espècies, el ginebre, el 
càdec, el corner, l’aranyoner i el boix. 

Actualment el Parc no està en els seu millor moment ja que a la zona del voltant s'hi estan fent obres de 
millora i tota una nova zona urbana. Sí que s'està tinguen molta cura en fer  el mínim desaprofitament 
possible de totes les especies que ja hi han. 

Parc Urbans  

Ripoll  disposa  de  diferents  parcs  Urbans  repartits  per  tota  la  població  que  formen  part  del  conjunt 
paisatgístic i verd de la Vila. És cert que per la proximitat de la natura son parcs més destinats a jugar-hi 
els infants que no per a gaudir del verd i l'aire lliure. Des de l'ajuntament però s'entenen com zones verdes 
que permeten fugir de l'asfalt amb facilitat i amb proximitat. Algun d'aquests parcs s'estan adequant a 
poder ser zones de pícnic ja que permetran que el turista pugui gaudir de la natura en mig de la vila. 

Psg del Metre Guich  i accés al Riu Ter.

És un espai especial per l'esbarjo al CENTRE VILA, els vilatans baixen a  passejar i jugar en època de 
bon temps. Una de les voluntats polítiques és poder reconvertir aquest espai per tal que sigui un element 
potencial de cara a fer de Ripoll una vila més turística. L'espai ofereix possibilitats per a fer-hi un centre  
d'oci relacionat amb la vida de l'aigua i la natura. 

Passeig Vedrunes,

Aquest indret situat la riba del Riu Freser és un passeig Urbà però amb un encant i amb semblança 
d'estar lluny de tot. És un passeig especial i bucòlic, que acompanya  a passejar, llegir i evadir-se del 
soroll que pocs metres més lluny hi ha. 

Itinerari VIU EL RIU 

L'itinerari Viu el Riu és un recorregut format per 7 plafons distribuïts en punts estratègics de les ribes 
fluvials dels rius Ter i Freser dins la trama urbana de Ripoll.
Aquesta ruta pretén valoritzar i donar a conèixer aspectes relacionats amb els rius que travessen la vila de 
Ripoll i que tenim molt propers.
Segurament passem moltes vegades per determinats carres o creuem els ponts per anar d'una banda a 
l'altra de la vila, però no ens aturem a mirar ni  conèixer un espai natural  encaixonat dins l'estructura 
urbana, incidentment molt modificat per l'acció humana, però que recull espècies de flora i fauna pròpies 
de l'ecosistema fluvial i també elements vinculats al patrimoni cultural vinculat als usos de l'aigua dels rius  
Ter i Freser.

Horts Urbans de Cal Deu.

Aquest és un espai reservat a la conservació de la tradició dels horts tradicionals , però dins d'un espai 
urbà. Amb les avantatges que comporta el poder conrear un hort  prop de casa.
Està format per 32 parcel·les , consta d'una caseta  que és un espai comú per a tots els usuaris. També  
disposen d'eines per compartir . 

Portalada. 

La portalada monumental de l’església de Santa Maria de Ripoll, situada a la façana occidental, data de 
mitjan segle XII i substitueix la primitiva porta del temple. És una gran estructura rectangular adossada al 
mur realitzada en pedra de gres local i treballada en relleu amb escenes bíbliques i motius vegetals i 
geomètrics.
Es tracta d’una obra única. La seva singularitat rau tant en la seva forma, un gran arc de triomf, com en la 



riquesa i complexitat del programa iconogràfic, concebut molt probablement dintre la pròpia comunitat de 
benedictins ripollesos.

Sòfora Japonica pendular. 

Exemplar únic a tot Catalunya i amb una antiguitat propera als 100 anys. Un Jesuïta fills de Ripoll de la  
Família Sayos, a principis del segle XX, en tornar de la missió, el va dur del Japó i el va plantar al pati de 
casa , situada al Carrer Estació núm.11-13.Des de principis del 2008, l'Ajuntament la va trasplantar al Psg 
del Ferro, ja que la propietat va enderrocar els dos edificis del Carrer Estació. I gràcies a la bona gestió  
de l'Ajuntament, avui es pot gaudir d'aquest arbre únic.   Alguns vilatans, diuen que la Sòfora semble el 
gall de l'escut de Ripoll.

Passeig dels Aurons 

El passeig dels Aurons té una extensió de 700 metres. Es troba situat a darrera de l’Escola del Treball del 
Ripollès i connecta amb la Ruta del Ferro. Amb una llargada d’uns set-cents metres, es tracta d’un ric 
bosc de ribera ja que el recorregut es fa pel  costat del riu Ter;  a prop d’alguns arbres es pot trobar 
informació del tipus de vegetació que predomina i dels ocells que habiten en aquest paratge.

Ruta del Ferro. 

Forma part de la xarxa de Vies Verdes. És ideal per fer-la a peu o en bicicleta. Segueix el tram de l'antiga 
via   de  tren:  Ripoll  -  Sant  Joan  de  les  Abadesses  (Toralles).
Te una dificultat baixa fet que permet que sigui una ruta molt visitada per famílies. Des de l'ajuntament es 
té cura dels possibles desperfectes que 

Ruta de les Fonts.  

Són unes rutes, pels voltants de la població i en el recorregut  es van trobant fonts naturals o de xarxa.  
Actualment aquesta ruta s'està potenciant per mitjà de l'oficina de Turisme i en aquest moments s'està  
editant un fulletó que permetrà gaudir d'aquest recorregut. 

Ruta dels 4 miradors de Ripoll. 

Són unes excursions per fer a peu pels voltants de Ripoll. Són senders locals, senyalitzats amb pintura 
blanca i verda i de  dificultat baixa. Des de cada mirador, hi ha una vista diferent de la població.

Els miradors són: Sant Bartomeu, Sant Antoni, El Catllar i Sant Roc

Llaés.

Apartat de la zona urbana, al costat sud-est de la comarca del Ripollès, es troba un dels paratges més 
importants de Ripoll des del punt de vista històric i paisatgístic.

Sobre un turó trobem el  castell  de Llaés.  Actualment el  castell  és propietat  privada i  l’església  és a  
l’interior de la muralla que envolta les dues edificacions. Molt a prop del castell, a uns 800 metres a peu, hi 
ha el panteó, un monument construït en memòria dels setanta-quatre carrabiners i un oficial afusellats en 
mans dels carlins. En aquesta zona s'hi troben  Les Baumes del Teixidor,  una espectacular bauma, 
habitada fins no fa massa anys i en la que encara s'hi troben restes d'edificacions. 

4. Medi Ambient i Sostenibilitat



4.1. Gestió de l’aigua. 

Criteri base:

El Sistema de reg majoritari és automàtic per aspersió en Zones Verdes i Rotondes. També hi han 
espais de zones verdes que no disposen de reg automàtic i  per tant  es fa de manera manual. La 
previsió és de col·locar reg automàtic a totes les zones verdes però són millores que es van fent cada 
any. 

Forma de REG: 

- Arbrat, el primer any es rega just desprès de la plantació, a partir de la segona brotació ja no fa falta 
regar-lo
- Les mes de 200 jardineres de les que disposa la vila es reguen manualment per un operari que 
controla l'estat de la planta i adequa el reg segons el seu estat. Es fa a diari en el temps de floració. 

Sensors de pluja: no n’hi ha d’instal·lats
(marca en color una de les opcions)

- Disposa
- No en disposa

Moments de reg: en el període de reg  es porta a terme de entre 2 i 4 cops per setmanes a la 
matinada, entre les 5 i les 7 del matí. Cal tenir en compte que durant els mesos d'abril i maig a Ripoll i 
plou bastant i, aquest fet fa que el moment de reg i el període pugui variar. 

Període de reg: La temporada de reg a Ripoll, està compres entre els mesos d'abril fins al setembre

Observacions:

Observacions:

L'època de reg, es pot veure modificada depenent del temps, es pot iniciar abans o desprès depenent 
de les temperatures al igual que també es pot allargar fins a l'octubre si tenim una tardor càlida.

La voluntat de l'Ajuntament de Ripoll, és anar millorant el sistema de reg automàtic amb sensors 
de pluja per optimitzar millors els recursos  naturals . Per fer uns sistema encara mes 
sostenible.

4.2. Programes de control de plagues i malalties. 

Criteri base

A Ripoll només es fa tractament en casos molt puntuals i quan hi ha presència important d’atacs, no és 
fa lluita preventiva. Aquest fet respon a que no hi ha masses plagues constants i per tant es creu que la 
prevenció tampoc seria aprofitable. Si que s'actua segons normativa quan hi ha avis de plaga, ja sigui 
animal o d'arbres i plantes. 

Tipus de productes:
(marca en color una de les opcions)

- Fungicides (preventius)
- Fungicides (curatius)
- Plaguicides (preventius)
- Plaguicides (curatius)
- Herbicicides



Observacions: Quan cal utilitzar herbicida s’utilitza el Roundup Ultra Plus, autoritzat per a tractament 
en parcs i jardins públics. 

4.3. Gestió de residus. 

4.3.1. Gestió de residus sòlids urbans. 

La Gestió dels residus sòlids urbans es troba delegada al Consell comarcal del Ripollès que en fa la 
gestió de tota la comarca, és a dir dels 19 municipis.
Actualment el servei està concessionari a l'empresa VIGFA S.A, a través d'una pròrroga del contracte 
existent, preveient-se una nova licitació al llarg de l'any 2015.

La concessió del servei inclou la recollida selectiva així com també la de rebuig i orgànica, fent-ne el  
tractament dels diferents residus d'acord amb la normativa vigent.

4.3.2. Gestió de residus de jardineria. 

Tots els residus generats en les operacions de jardineria és porten fins a  un terreny  de propietat 
municipal situat a les afores del municipi . En aquest espai es dipositen els residus orgànics , a on se'n 
fa compostatge. 

4.4. Preparació del sòl i ús de terres de jardineria

Sempre que es pot  s’utilitza la  terra pròpia del  lloc  però si  no és adequada s’hi  fan les esmenes 
oportunes. Les jardineres s’omplen amb un substrat especial ric en turbes, per així  afavorir la retenció 
de l’aigua i d'aquesta manera poder espaiar els regs. Sempre s'intenta que la forma de fer sigui el  
màxim respectuosa amb el medi ambient i amb la planta en qüestió. 

Es fa anàlisi del sòl local?
(marca en color una de les opcions)

- Si
- No

Control de drenatge inicial:

- Si
- No

Esmenes del sòl local

Orgàniques:

- Si
- No



Minerals:

- Si
- No

Aport de terres de jardineria:

- Si
- No

5. Activitats socials, explotació del turisme i comunicació. 

5.1. Educació ambiental. 

Quan parlem d'educació ambiental cal tenir en compte que des de l'ajuntament tan es treballa per la via 
de la ciutadania de manera directa, com a nivell escolar. 

Pel que fa a nivell escolar les diverses iniciatives en l’àmbit de l’educació ambiental es canalitzen a través 
del projecte  d’Escoles Verdes del Departament de Medi Ambient, per tal d’optimitzar recursos i evitar 
duplicitats. Si que des de l'ajuntament es porta a terme algun projecte que no forma part  del programa 
d'escoles verdes. En aquests casos però s'informa als professorat delegat de les escoles Verdes de cada 
centre, per tal que ho faci saber al departament de Medi Ambient. 

A nivell escolar es compta amb diferents projectes: 

Rutes Escolars de Ripoll. 

En aquest projecte  hi participen les cinc escoles de Ripoll. Aquestes rutes permeten que els infants vagin 
a l’escola sols amb la tranquil·litat de les famílies de saber que el camí està senyalitzat i que l’entorn, com 
són veïns i comerciants, poden oferir, si cal, la seva ajuda als infants. A l'escola es treballa la importància 
de disminuir l'ús del cotxe si es pot arribar fàcilment a peu. Es fa educació viaria i es dona importància a 
fer ús d'aquestes rutes. 

Campanya plantada de gladiols a la primavera.

L'empresa ARP Girona SL, cada any subministra a l'Ajuntament de Ripoll una quantitat important de 
gladiols gratuïtament. Aquest any encara no s'ha portat a terme però es té en previsió i s'espera que sigui 
al llarg del mes de maig. 

Avis, infants i Natura

Avis, Infants i Natura vol ser és un projecte  de formació i incitació als infants per a ensenyar-los a cuidar 
la natura  i responsabilitzar-se de la cura de l'entorn.  Consisteix en l’organització de dos activitats de 
caràcter anual efectuats en horari escolar i d’una plantada d'arbres i flors en un dia festiu  on participen els 
infants, pares, AMPA, Ajuntament, etc. Ç

Tanmateix en un marc de simbiosi entre la lluita contra el canvi climàtic i la  voluntat de promoure la 
cohesió intergeneracional el projecte també persegueix objectius en aquesta línia. 

La figura dels avis (grup de persones grans i dinàmiques), seran el que s’ocuparan de transmetre 
coneixements als infants de les 5 escoles de Ripoll i posteriorment de la supervivència dels arbres. 

Reciclatge 



 
Les  5 escoles de Ripoll estan molt sensibilitzades amb el Medi Ambient i per aquest motiu aposten pel 
reciclatge en els seus Centres. Un dels projectes que porten a terme i que va sorgir d'una proposta del 
Consisitori Infantil, és la recollida de Taps per tal de portar a reciclar a canvi d'una aportació econòmica. 
Amb el que es reculli de diners es vol comprar un gronxador adaptat a infants amb necessitats especials. 

5.2.Participació ciutadana.

Explicació línies estratègiques:

Campanya Un Balcó, Una Flor 

La voluntat municipal és que el ciutadà se senti partícep d'aconseguir un ripoll florit i més bonic.
Per  aquest  motiu  des de l'ajuntament  es treballa  en dotar  de canals  de participació  que facilitin  i  
engresquin a la ciutadania.
Per això, en la vessant d'incentivar, es fa la campanya Un Balcó, una flor, en la que pel preu simbòlic 
de 0'50,-€, es pot adquirir una flor en qualsevol floristeria del municipi. Alhora que aquest any s'ha 
realitzat un taller per donar nocions bàsiques per cuidar les  flors.

Linea Verde 

En la vessant de denúncia d'actes incívics o incidències en espais ajardinats, es disposa d'un canal 
directa (Linea verde) en la que els ciutadans poden fer arribar a l'ajuntament totes les incidències que 
detectin a fi de poder-les solucionar en  el temps més breu possible.

EnRIUla't 

Amb la voluntat de seguir sensibilitzant i demanant la participació ciutadana, aquest any es va optar en 
fer una jornada de neteja de les lleres dels rius demanant la col·laboració de persones voluntàries. 
Passat l'estiu es té pensat en repetir l'acció.  

5.3. Turisme.

Explicació línies estratègiques:

A nivell de Promoció Turística: 

Promoure el Parc  Temàtic del Pirineu.

Un cop acabades les obres que envolten el parc temàtic ( tal i com s'ha explicat anteriorment) es vol 
iniciar una nova campanya per potenciar el parc. Es coneix d'altres municipis que un espai com aquest 
atrau el turista i les escoles. Per aquest motiu s'està pensant en alguna ruta per la vila que visita aquest 
espai i en el que al mateix temps s'hi pugui portar a terme alguna activitat de sensibilització. 

Ruta de les Fonts.

Des de la regidoria de turisme i medi ambient s'està treballant en una ruta que potenciarà la visita de 
les fonts de Ripoll. En una població envoltada per Rius i Natura les fonts son espais naturals d'interès, 
ja que repartides per tota la vila permeten conèixer Ripoll des de una altra vessant. 

Ruta de les 4 Ermites.



Són unes excursions per fer a peu pels voltants de Ripoll. Són senders locals, senyalitzats amb pintura 
blanca i verda i de  dificultat baixa. Des de cada mirador, hi ha una vista diferent de la població.

Els miradors són: Sant Bartomeu, Sant Antoni, El Catllar i Sant Roc

5.4. Comunicació.

Explicació línies estratègiques:

Tecnologies de la Informació 

Les Tecnologies de l’ Informació i la Comunicació han transformat la manera de treballar i gestionar 
recursos. Les TIC són un element clau per fer que la nostra feina sigui més productiuva agilitzant les 
comunicacions,  sustentant  el  treball  en  equip,  gestionant  les  existències,  realitzant  anàlisis, 
promocionant  els  serveis,  acostant  la  ciutadania  a  l’administració,  ...

Utilitzades adequadament  les TIC permeten produir més quantitat, més ràpid, de millor qualitat  i en 
menys temps.  Ens permeten ser més competents i no generar tants esforços per a fer algunes accions 
abans molt més costoses.  

De fet actualment hi ha una sèrie de serveis TIC bàsics amb els que qualsevol empresa ha de comptar 
si vol estar connectat al món: connexió a Internet, correu electrònic, domini a Internet  i pàgina web  
(valgui bloc, pàgina a una xarxa social). Aquests quatre serveis bàsics són els mínims per a qualsevol  
institució i o empresa,  ja que agiliten enormement accions comunes que totes les entitats i  empreses 
realitzen, i serveixen com a base per poder utilitzar altres serveis més avançats.

Des  de  l'ajuntament  de  Ripoll  es  disposa de  diferents  eines  que agilitzen  la  comunicació  amb la 
ciutadania i permeten que hom s' assabenti del que s'està fent amb el menor temps possible: 

-WEB Ajuntament de Ripoll: http://www.ripoll.cat/
-Xarxes Social: https://www.facebook.com/ajuntament.deripoll

Difusió tradicional 

Es te demostrat que els papers i fulletons cada cop son menys efectius però també és cert que cal fer 
aquest tipus de difusió ja que, una part de població encara utilitza aquest mètode. És per aquest motiu 
que les campanyes també es difonen a través d'aquest sistema. Si que, sempre que és possible, es 
prioritza l'opció que malmet menys el medi ambient, ja que de res serviria tenir una vila Florida però 
amb poc respecte per la millora de la sostenibilitat. 

Premsa Escrita 

Les campanyes que es porten a terme es difonen també a la premsa sobretot a aquest dos mitjans: 

http://www.naciodigital.cat/elripolles/

http://www.ripollesdigital.cat/

http://www.ripoll.cat/
http://www.ripollesdigital.cat/
http://www.naciodigital.cat/elripolles/
https://www.facebook.com/ajuntament.deripoll
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