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CRÈDITS /

EL FLAIX /
Despertant instruments europeus 
adormits
El projecte “Despertant instruments europeus adormits” ha 
estat seleccionat dins el subprograma Creative Europe-Cultura. 
El projecte, liderat per Ripoll, té un pressupost de 355.500 €, dels 
quals 200.000 euros seran aportats per la Comunitat Europea 
i els altres 155.000 € pels quatre països participants, que en 
aquest cas són França, Xipre, Itàlia que actuaran com a socis 
de Catalunya. En la convocatòria s’hi van presentar un total de 
346 sol·licituds, de les quals 285 corresponen a la categoria 1, 
que comprèn els projectes presentats per quatre països i que 
reben una subvenció màxima de 200.000 €. D’aquests 285, 
només 87 han estat escollits i Ripoll és un d’ells. 
L’alcalde, Jordi Munell està molt satisfet per l’obtenció d’aquesta 
subvenció i destaca que “és un projecte a desenvolupar en dos 
anys i comporta un intercanvi de valors i d’experiències molt 
elevat”. També que “la Portalada de Ripoll serà al centre de tot el 
projecte, i que suposa una visibilitat i una promoció internacional 
sense precedents i ens reafirma en la voluntat d’estar aprofitant 
al màxim el camí que ens ha de portar a la UNESCO”. També 
ha afegit que “Se’ns obre un camí de molta feina però també 
una gran oportunitat de promoció i presentació dels valors 
de la Portalada, perquè quan el país es digni a elevar-la a la 
UNESCO ens donarà aquest coneixement en l’àmbit Europeu 
a la candidatura i a la portalada, a través d’aquest projecte 
musicològic molt interessant”. Cal remarcar que s’està fent 
una gran tasca de promoció de la portalada i que els resultats 
obtinguts són bons, posant com a tall d’exemple, els centenars 
de persones que cada any visiten el monestir per contemplar-la. 
Europa Creativa és el programa marc de la Comissió Europea 
per oferir suport als sectors culturals, audiovisuals i creatius 
europeus. Hi ha diferents esquemes de finançament que 
tenen com a objectiu proporcionar eines a projectes culturals, 
audiovisuals i creatius per tenir noves audiències amb el que, 
també aquest programa, contribueix a salvaguardar la diversitat 
cultural i lingüística.
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Serveis municipals i comarcals
Ajuntament (oficines) / 972 71 41 42
Policia Local / 972 71 44 14
Ser. Esportius i Piscina / 972 70 23 56
Residència Casal d’Avis / 972 70 01 56
Consell Comarcal / 972 70 32 11

Seguretat
Policia Local / 972 71 44 14
Mossos d’Esquadra / 972 54 17 50
Guàrdia Civil / 972 70 00 82
Bombers / 972 70 11 63
Jutjat / 972 70 00 99
Emergències / 112
Urgències mèdiques / 061

Serveis Socio-Sanitaris
Residència Casal d’Avis / 972 70 01 56
Ambulatori / 972 70 06 24
Creu Roja / 972 70 06 01
Hospital de Campdevànol / 972 73 00 13
Farmàcia Caballeria / 972 70 39 36
Farmàcia Prujà / 972 70 02 61
Farmàcia Riu / 972 70 01 40
Farmàcia Roca / 972 70 14 90
Farmàcia Riera / 972 70 15 09

Serveis
Correus / 972 70 07 60
Tresoreria Seguretat Social / 972 71 42 45
Oficina de Treball Generalitat / 972 70 01 68
Registre de la Propietat / 972 71 50 85
Deixalleria / 972 70 45 06
Institut Seguretat Social / 972 70 01 68
Ripollès Desenvolupament / 972 70 44 99
Parròquia Santa Maria / 972 70 02 43

Cultura i turisme
Museu etnogràfic / 972 70 31 44
Sala Abat Senjust / 972 70 16 69
Arxiu Històric Comarcal / 972 71 57 15
Centre Cultural Eudald Graells / 972 70 24 76
Biblioteca Lambert Mata / 972 70 07 11
Teatre Cinema Comtal / 972 70 22 91
Oficina de Turisme / 972 70 23 51

Transport
RENFE / 902 43 23 43
Autocars Mir / 972 70 30 12
Autocars Teisa / 972 70 20 95
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LA SALUTACIÓ /

El passat 15 de juny  vaig ser ree-
legit com a alcalde de Ripoll per al 
període 2015 – 2019. Aquest serà 
el tercer mandat i no deixa de ser 
un repte personal de compromís 
i de responsabilitat per continuar 
treballant per aconseguir el millor 
Ripoll, pels vilatans i vilatanes de 
casa nostra. 
Tenim per davant un munt d’ac-
cions i propostes que des de 
l’equip de govern de l’Ajuntament 
voldrem portar a consens amb 
la resta de grups municipals, per 
gestionar i afrontar el Ripoll dels 
anys venidors, per donar servei 
als vilatans, per continuar posant 
l’accent en diferents àmbits: les 
persones, la generació d’oportu-
nitats, l’ocupació, la revitalització 
del Barri Vell, ser un referent del 
turisme i l’esport, la seguretat, el 
comerç, l’espai públic, i un llarg 
etcètera. 
Un gran repte del que vull desta-
car propostes importants com fer 
plans de formació per millorar les 
possibilitats d’accés i qualitat al 
mercat de treball, incrementar el 
nombre de places per atendre a 
la gent gran, ajudar a les famílies 
vulnerables, renovar i crear parcs 
universals i accessibles per a tots 
els infants, reduir el deute munici-
pal sense apujar impostos, .... Per 
descomptat, els reptes també im-
pliquen innovar en la prestació de 
serveis, repensar models, cercar 
noves estratègies, oferir espais 
de diàleg ciutadà i estar sempre 
al vostre costat i al vostre servei. 
Perquè ho hem de fer entre tots. 
L’equip de govern continua amb 
plena il·lusió, compromís i tota la 

força en aquest mandat per tre-
ballar en la millora de la vida dels 
i les Ripolleses i per fer avançar 
la vila cap al progrés, ens hem fi-
xat un primer horitzó per al 2030. 
Com volem Ripoll? Com ens 
afectaran i ens milloraran les tec-
nologies que arriben de la nova 
connectivitat i la nova mobilitat? 
Com implementarem la plena 
sostenibilitat i compromís amb el 
planeta i el clima? Com canviarà 
l’ocupabilitat i la formació? 
La nova configuració del Consis-
tori Municipal de Ripoll, sortida 
de les eleccions del mes de maig, 
fa que la nova etapa estigui mar-
cada pel diàleg i per la necessitat 
d’arribar a acords i consensos. 
Sumar i consensuar sempre ha 
estat la meva voluntat. També es 
pot aportar positivament des de 
la discrepància en benefici de to-

tes i tots tal com ho reclama l’ac-
tual context social. Perquè a tots 
ens mou el mateix objectiu: Ri-
poll. Que sigui més cívic, més net, 
més segur, amb millors serveis i 
oportunitats de viure i conviure. 
Una vila per a les persones i amb 
les persones, una vila més bonica 
del que ja és. 
El meu compromís és seguir su-
mant esforços, amb la mirada 
llarga, cap al 2030; treballar per 
a un millor Ripoll amb el diàleg 
com a eix de referència. Treballar 
sense descans per la nostra vila, 
amb convenciment i responsabili-
tat, per fer realitat tots i cadascun 
dels nostres somnis.
Per un Ripoll de les persones, 
compto una vegada més amb 
tots i totes vosaltres.

Jordi Munell. Alcalde de Ripoll

Per un Ripoll de les persones
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EL DESTACAT /

El passat 15 de juny es va constituir el nou 
Ajuntament de Ripoll arran dels resultats de les 
eleccions municipals celebrades el 26 de maig. 
Jordi Munell, cap de llista de Junts per Catalunya, 
va ser investit alcalde i afrontarà la seva tercera 
legislatura al capdavant del consistori Ripollès. 
A l’oposició hi haurà Esquerra Republicana de 

Catalunya - Acord Municipal, Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés, Alternativa 
per Ripoll- CUP- AMUNT, Partit Front Nacional de 
Catalunya. Així doncs, el consistori Ripollès tindrà 
un total de 5 forces polítiques amb representació 
municipal.

Constitució del nou Ajuntament 
de Ripoll 2019 – 2023

ORGANIGRAMA DEL NOU GOVERN MUNICIPAL

De la candidatura del Partit 
Junts Per Catalunya 

Jordi Munell i Garcia 
 Alcaldia

Josep Maria Creixans Pons 
 1r. Tinent d’Alcalde i Cap de l’Àrea de
 Serveis Econòmics i Administració
 General.

Maria Dolors Vilalta i Fossas 
 2a. Tinent d’Alcalde i regidora delegada de
 convivència, seguretat ciutadana i 
 participació i educació.

Manoli Vega Segura 
 3a. Tinent d’Alcalde i regidora delegada de 
	 turisme,	comerç,	fires	i	mercats.

Joaquim Colomer i Cullell 
 4t. Tinent d’Alcalde i Cap de l’Àrea Obres i
 Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa.

Montsina Llimós Casaponsa 
 5a. Tinent d’alcade i Cap de l’Àrea de 
 Serveis a les Persones, regidoria delegada
 de cultura i festes.

Joan Maria Roig Altés 
 Regidor de Salut, Benestar Social, Gent 
 Gran i Joventut.

Josep Isern Truy 
 Regidor d’Esports, Entitats i Associacions.

De la candidatura d’Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal:

Encarna (Nani) Mora López
Roger Bosch i Capdevila
Chantal Pérez i Capdevila  

De la candidatura del Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés:

Anna Belén Avilés Ramos 
Joaquim Merino Tarruella
Enric Pérez Casas 

De la candidatura d’Alternativa per 
Ripoll – CUP - AMUNT

Aitor Carmona Pérez
Rebeca Galavis Fragoso

De la candidatura del Partit Front 
Nacional de Catalunya

Silvia Orriols Serra 
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Montsina Llimós: M’estimo 
Ripoll i els seus vilatans. Som 
un poble que camina per ser 
més pròsper i avançat.

Dolors Vilalta: Compromesa 
amb les persones 

Joan Maria Roig: M’agrada 
escoltar i aprendre de tothom. 
Agraeixo l’oportunitat que tinc 
de treballar per Ripoll.

Josep Isern: Treball, 
constància i serietat

Manoli Vega: Tothom intenta 
realitzar alguna cosa gran, 
sense adonar-se que la vida es 
composa de coses petites. 

Joaquim Colomer: “No deixis 
per demà el que puguis fer 
avui” (Benjamín Franklin)

Jordi Munell: Sense emoció 
per Ripoll no hi ha implicació, 
sense implicació no hi ha 
sentiment i sense sentiment 
no sorgeix l’emoció.

Josep Maria Creixans: Somriu 
i Viu a Ripoll

Nani Mora: La vida no 
consisteix en guanyar o perdre, 
es tracta de ser un mateix i 
de donar el millor que tenim, 
sense deixar que les nostres 
pors ocupin el nostres somnis.

Qui és qui?
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Roger Bosch: M’agrada gaudir 
dels bons moments després 
de l’esforç del dia a dia.

Chantal Pérez: el que no 
vulguis per tu no ho vulguis 
pels altres 

Anna Belen Avilés: “Fes-ho 
o no ho facis, però no ho 
intentis!” Mestre Yoda. L’imperi 
contraataca. Irvin Kershner 
(1980) 

Quim Merino: I a vegades ens 
en sortim 

Enric Pérez: Fer cims és 
important, però encara ho és 
més gaudir i saber compartir 
el camí.

Rebeca Galavis: “Cal deixar 
d’acceptar les coses que no 
podem canviar, per canviar les 
coses que no podem acceptar. 
(activista Angela Davis)

Aitor Carmona: “Molta gent 
petita, en llocs petits, fent 
coses petites, pot canviar el 
món”. Proverbi Africà 

Sílvia Orriols: Dona, mare, 
treballadora i de nació 
oprimida.

Qui és qui?



/ 7

elBressol / Setembre 2019

NOTÍCIES / EL POBLE

Més amplitud a la carretera 
Barcelona 

Aquest estiu s’han realitzat feines 
de millora al tram de vorera situat 
a la carretera de Barcelona número 
36. Actualment aquesta zona esta-
va tancada amb una tanca opaca 
metàl·lica que delimitava una par-
cel·la sense edificar, afectada pel 
planejament urbanístic municipal 
(POUM). La intervenció ha consis-
tit en retirar la tanca existent, pavi-
mentar la part de vorera afectada 
i realitzar la nova tanca d’obra a la 
nova alineació del vial. Amb aques-
ta actuació es guanya espai per a 
vianants, que en aquest punt era 
molt limitat. Aquesta obra respon 
a tres necessitats, la primera ajus-
tar-se al POUM, la segona a millorar 
l’accessibilitat a tots els vials de la 
població i la tercera a escoltar la de-
manada veïnal de millorar i potenci-
ar trams i accessos pels quals pas-
sen un gran nombre de persones.

Asfaltat en trams del polígon 
Rocafiguera

El passat mes de maig es van dur a 
terme tasques de condicionament 
d’un tram del carrer de la papere-
ra, ubicat al polígon Rocafiguera i 
que pertany al municipi de Ripoll. 

Les tasques van consistir en la 
substitució del ferm de la via per 
paviment d’aglomerat (asfalt) amb 
l’objectiu de millorar les condicions 
del ferm del vial i garantir un estat 
òptim i segur de la via pública. L’ac-
tuació va finalitzar amb la instal·la-
ció de la senyalització vertical i el 
pintat de senyalització horitzontal. 

Ripoll transforma un espai 
urbà amb un mural fet pel 
Ripollès Ivan Bertran

Des del passat febrer, una gran rosa 
llueix a la paret de la plaça del Car-
rer Tarragona. La iniciativa de donar 
color a les parets d’aquesta plaça, 
s’emmarca en el projecte Viles Flo-
rides, que promou la transformació 
de municipis de Catalunya a través 
de l’ornamentació floral. Reivindica 
la riquesa natural i paisatgística re-
coneixent i premiant aquells projec-
tes d’enjardinament, ornamentació 
floral, sostenibilitat, mobiliari urbà 
i espais lúdics que, tant en l’àmbit 
públic com privat, esdevinguin un 
exemple a seguir. Ripoll hi participa 
des de l’any 2015 i està reconeguda 
amb 3 flors d’honor. A més, amb la 
realització d’aquest mural es dona 
per finalitzada la reforma d’aquest 
espai en el qual s’hi han fet vàries 
intervencions: arranjament del ter-
ra, col·locació de barana, bancs, 
jardinera, etc.
L’autor d’aquesta obra de gran for-
mat és Ivan Bertran, artista Ripollès 
i un amant de l’art urbà, que amb 
aquest mural ha donat color a una 
zona grisa i ensopida. Vist el re-
sultat final d’aquest espai i d’altres 
que s’han pintat al municipi, l’Ajun-
tament no descarta més interven-

cions d’aquest tipus a altres punts 
de la vila, sempre amb l’objectiu de 
mostrar un Ripoll més bonic i en-
dreçat.

Arranjament del camí ral 
d’accés a Estamariu – Palou 

El passat mes de juny van fina-
litzar les obres d’arranjament del 
camí ral d’accés a Estamariu – Pa-
lou. Aquestes obres van consistir 
en la pavimentació amb formigó 
dels trams que presentaven més 
mal estat. Les notables irregula-
ritats de la via suposaven per una 
banda un perill per la conducció 
i per l’altra una dificultat d’ac-
cés als veïns i veïnes de la zona. 
La intervenció es va adjudicar a 
l’empresa Germans Marty SA per 
un cost de 3.000 € finançat per la 
Diputació de Girona. 

L’escola Joan Maragall 
estrena vestíbul 

Un dels compromisos de l’Ajun-
tament és el manteniment de les 
escoles públiques de la vila. Aprofi-
tant l’aturada de l’activitat lectiva es 
fan les obres de major importància 
i durant el curs el manteniment ade-
quat. Així una de les obres destaca-
bles feta és el vestíbul de l’escola 
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Joan Maragall, que han consistit 
en el “repicat” del sostre per des-
cobrir la volta Catalana, la prepara-
ció, execució i pintura del paviment 
continu i la reforma dels serveis 
(instal·lació elèctrica, calefacció i la 
protecció contra incendis). També 
s’ha fet el sanejament d’una part de 
les clavegueres del centre. 

El Parc de la Devesa del Pla 
una realitat propera 

El Parc de la Devesa del Pla ha de 
ser un parc d’oci i lleure que faci de 
punt de trobada intergeneracional, 
amb preferència pel públic familiar 
i infantil, un espai natural amb pre-
domini del verd i on es pugui pas-
sejar i fer esport i salut. Aquestes 
són les preferències de 252 veïns 
consultats en el marc d’un procés 
participatiu celebrat el 2016, i a raó 
d’aquestes s’està treballant en la 
posada a punt per l’obertura al pú-
blic de l’espai. 
La primera actuació ha estat l’or-
denació bàsica de l’espai, tenint en 
compte el parc botànic i la zona a 
ampliar, seguint l’esquema originari 
del projecte d’urbanització, per així 
garantir la funcionalitat del futur 
parc. En la nova zona s’ha dotat 
dels serveis necessaris com són 
l’aigua i la llum. 
Seguidament s’ha iniciat el treball 
de condicionament, recuperació i 
reparació de tota la zona, degrada-
des i malmeses pel pas del temps, 
la manca de conservació i els efec-
tes de les riuades. 
L’actuació també contempla el tra-
çat de recorreguts perquè els vi-
anants hi puguin passejar i estar, 
alternant zones de gespa i zones 
amb arbres que reprodueixen els 
diferents tipus de bosc presents al 
Ripollès. En les noves accions s’evi-
taran les barreres arquitectòniques 

per fer un parc accessible a tothom 
i es millorarà la connexió amb els 
carrers i barris dels voltants. 
La primera fase finalitzarà amb la 
col·locació d’uns jocs universals i 
per totes les edats, i amb l’adequa-
ció d’una zona del parc per desti-
nar-lo a un espai de pícnic, propos-
ta procedent dels pressupostos 
participatius 2019. 
Les obres estan previstes que aca-
bin abans de Nadal. 

La piscina de Ripoll 
es modernitza 

Des del passat més de febrer la 
piscina disposa d’un sistema de 
prevenció d’afogaments, que per-
met aplicar la tecnologia allà on 
l’ull humà no pot arribar. Un mètode 
pioner, que a través d’imatges cap-
tades per càmeres situades a l’inte-
rior del vas, analitzen a temps real 
i per mitjà d’un software específic, 
el fons de la piscina. El Software 
està connectat a un rellotge intel·li-
gent que la persona socorrista por-
ta en tot moment. En cas de perill 
d’ofegament s’activa aquest smar-
twatch que permet veure nítida-
ment la situació de perill i la ubica-
ció exacte dins el vas de la piscina. 
També es va implementar el siste-
ma d’accés automatitzat als vestu-

aris de la mateixa piscina, que per-
met tenir un control més exhaustiu 
de les persones que fan ús de la 
instal·lació. 

Ripoll tindrà una sortida de 
la “Volta” 68 anys després

La capital del Ripollès tornarà a 
allotjar la ronda catalana, per cinquè 
cop a la seva història i en l’edició del 
centenari
Ripoll serà una de les grans prota-
gonistes de l’edició centenària de la 
Volta Ciclista a Catalunya, que tin-
drà lloc entre el 23 i el 29 de març 
de 2020. La capital del Ripollès 
allotjarà una sortida d’etapa, un fet 
que no succeïa des de l’any 1952.
La “Volta”, que forma part del ca-
lendari UCI WorldTour, la màxima 
categoria del ciclisme mundial, ce-
lebrarà aquest 2020 la seva edició 
número 100, una fita que només 
han aconseguit fins al moment el 
Tour de França i el Giro d’Itàlia.
L’any 1952, el municipi ripollès va 
ser escenari de dues etapes, Valls 
–Ripoll, amb victòria de l’històric 
Miquel Poblet, i el dia següent es va 
disputar la jornada Ripoll–Tona, en 
que va alçar el triomf l’italià Giovan-
ni Petinatti. Prèviament, l’any 1931, 
Ripoll també havia acollit una arri-
bada i una sortida d’etapa, Mont-
blanc – Ripoll, amb victòria d’un al-
tre històric com Mariano Cañardo, i 
Ripoll – Terrassa, amb triomf per a 
Salvador Cardona. Per tant, aquest 
any 2020 serà la cinquena vegada 
que la “Volta” s’atura a Ripoll, un 
municipi que ha fet de l’esport una 
de les seves marques d’identitat, 
ideal per practicar la bicicleta tant 
per carretera com per muntanya  
o l’excursionisme. Compta també 
amb un teixit associatiu esportiu 
important, com demostra la histò-
ria i activitat del Club Ciclista Ripoll.
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A més, Ripoll disposa del Centre de 
Tecnificació Esportiva del Ripollès, 
que compta amb diverses disci-
plines de ciclisme com la ruta, el 
btt, la pista o el bici trial per tal de 
facilitar a les joves promeses del 
ciclisme d’alt nivell compaginar en-
trenaments amb estudis. El ciclista 
vilanoví de Movistar Marc Soler, en 
va ser alumne, entre molts altres. 
Així doncs, aquest 2020 els millors 
ciclistes del món es donaran cita 
a Ripoll gràcies a la Volta Ciclista 
a Catalunya, que any rere any re-
uneix corredors del més alt nivell. 
En la darrera edició ciclistes com 
el vigent guanyador del Tour, Egan 
Bernal, el vigent guanyador del Giro, 
Richard Carapaz i el vigent campió 
del món, Alejandro Valverde, així 
com altres ciclistes com el britànic 
Chris Froome o el francès Thibaut 
Pinot, van estar a la cursa catalana. 
El vencedor final va ser el colombià 
Miguel Ángel López (Astana) per 
davant del britànic Adam Yates i el 
colombià Bernal.
La cursa té un impacte medià-
tic d’un nivell extraordinari, amb 
presència televisiva a 190 països 
mitjançant 29 difusors internacio-
nals, i amb imatges en directe als 
5 continents, amb una audiència a 
Europa superior als 16 milions d’es-
pectadors. Una excel·lent aposta 
per projectar la localitat de Ripoll al 
món.

La façana de l’annex de la 
Biblioteca Municipal llueix 
nova imatge 

A principis de gener es va iniciar 
la 1a fase de les obres de Rehabi-
litació de la façana de l’edifici de la 
Biblioteca Lambert Mata. Aquesta 
fase contempla la façana nord i un 
petit retorn dels panells d’aques-
ta cap a la façana oest, que dóna 

al pati de l’escola Salesiana, i és la 
que presentava un estat més de-
plorable, accentuat per l’impacte 
de les pilotes a les plaques de la 
façana. 
Els treballs van consistir en la subs-
titució dels actuals revestiments 
per uns de nous més resistents i 
amb un millor comportament als 
efectes climatològics de la zona, 
garantint el correcte funcionament 
de l’edifici i millorant la imatge ex-
terior. A més amb la col·locació 
d’aquest material s’anul·la el perill 
que pot suposar el trencament i 
posterior despreniment d’algunes 
de les peces.
El cost total de les obres va ascen-
dir a un total de 48.394,23 € amb 
IVA inclòs i l’empresa adjudicatària 
va ser Fusteria Navio SL.

Nova imatge a la plaça 
Capranica 

Amb l’enderroc de l’edifici que limi-
tava amb façanes al carrer Trinitat i 
al carrer Sant Jaume, la zona de la 
plaça Capranica ha quedat amplia-
da. Amb el resultat d’aquesta actu-
ació s’ha pogut dotar la zona d’un 
joc per a nens i nenes més grans. 
A més, sota el lema de “Creixem i 
juguem junts”, l’artista Ripollès Ivan 
Bartrina, ha pintat un mural que té 
com a protagonista en SuperLópez, 
el personatge de còmic creat pel 
dibuixant veí de Ripoll Juan López, 
conegut com a JAN. El lema va ser 
escollit pel consistori infantil de 
la vila, després que l’ajuntament 
rebés vuit propostes diferents en 
procés participatiu que es va fer. 

Amb aquesta actuació es continua 
treballant per la revitalització co-
mercial del centre, amb l’objectiu 
de recuperar l’activitat i impulsar la 
seva modernització, així com confi-
gurar una zona d’esponjament del 
teixit del nucli històric. 

La junta de Govern Local va 
aprovar la construcció dels 
nous vestidors del Camp 
d’esports

A finals d’agost, la junta de Govern 
Local va aprovar, inicialment, el pro-
jecte bàsic per la construcció dels 
nous vestidors del camp d’Esports 
Municipal de Ripoll. Això suposa 
que un cop transcorregut el termini 
d’informació pública, el projecte bà-
sic quedarà definitivament aprovat 
i es podrà procedir a iniciar els trà-
mits per començar l’obra. Seguint 
aquestes premisses, la idea amb 
què treballa el consistori és que les 
obres comencin abans de finalitzar 
l’any i tinguin una durada d’uns 12 
mesos. 
Actualment el camp de futbol dis-
posa ara d’uns vestidors en mal 
estat, que presenten problemes de 
sostenibilitat, amb una capacitat 
insuficient per l’ús intensiu de les 
instal·lacions i que no compleixen 
les necessitats actuals que han de 
tenir unes instal·lacions d’aquest 
tipus. Tenint en compte la projec-
ció de futur de la zona esportiva, 
visible en el Pla Director presentat 
fa uns mesos, en el que es contem-
pla una nova zona de vestidors, i 
el mal estat dels actuals vestidors, 
no té sentit rehabilitar-los. Per això 
els serveis tècnics del mateix Ajun-
tament, han redactat el projecte 
bàsic de la construcció del nou 
equipament, que ascendeix a una 
quantitat de 413.600.00 €.
Els nous vestidors s’ubicaran on 
actualment hi ha les banquetes. Es 
proposa edificar un edifici de 150 
m², de dues plantes, una d’elles 
semi soterrada, que servirà d’unió 
i connexió entre les dues cotes de 
la zona esportiva, camp de futbol i 
zona de piscina i pavelló esportiu. 
L’edificació estarà composta per 
tres mòduls, un amb dos vestidors 
per a grups i dos vestidors per a 
tècnics, un mòdul central d’accés 
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amb diferents utilitats i un mòdul 
de magatzem. A la part inferior 
s’hi ubicarà l’entitat esportiva Tenis 
Taula, que requereix d’unes instal-
lacions adequades per l’esport que 
practica. 
És evident que amb aquestes no-
ves instal·lacions el camp de futbol 
oferirà uns vestidors de qualitat 
amb les condicions necessàries de 
funcionalitat, seguretat i habitabili-
tat responent a la demanda i nor-
mativa actual que es demana. 
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NOTÍCIES / LES PERSONES

Èxit rotund a la 3a Jornada 
Sènior de Ripoll

El divendres 31 de maig es va ce-
lebrar la tercera Jornada Sènior. Un 
dia ple d’activitats pensat per fo-
mentar la participació en les perso-
nes més grans de 55 anys, organit-
zada per l’ajuntament i els Casals 
Cívics de Ripoll i amb la col·labora-
ció de serveis, entitats i persones 
voluntàries de la vila. 
El dia va començar a un quart de 10 
del matí amb la concentració de les 
persones participants a la plaça de 
l’Ajuntament. Un cop acreditats van 
poder realitzar-se unes proves de 
salut a càrrec del personal de l’Àrea 
bàsica de Ripoll. Seguidament van 
gaudir d’un esmorzar saludable, 
d’un photocall i d’una foto conjunta. 
També es va inaugurar l’exposició 
Som Grans Artistes amb treballs 
del grup de pintura dels casals 
cívics de Ripoll i treballs manuals 
del Club Casal d‘Avis, que es podrà 
veure a la sala Abat Senjust fins al 
9 de juny. 
A un quart d’onze es va donar 
el tret de sortida a les activitats 
del matí: txi-kung a la plaça del 
Monestir amb la participació d’una 
cinquantena de persones, visita a 
les instal·lacions de Televisió del 
Ripollès, amb la participació de 
35 persones i visita i remullada 
a la zona d’aigües del pavelló de 
l’Avellaneda, amb un total de 10 
participants. 
A les quatre de la tarda es va re-
prendre la jornada amb visita a la 
Farga Palau amb la participació de 
25 persones, mentre paral·lelament 
tenia lloc un taller de risoteràpia al 
casal de joves el Galliner, del que en 

van gaudir 15 persones. A les 5 de 
la tarda, a la plaça Sant Eudald es 
va realitzar l’últim taller de la jorna-
da, ball en línia amb una monitora 
que marcava el ritme i la coreo-
grafia, que malgrat les primeres 
vergonyes de ser en un espai molt 
transitat, va fer ballar a més de 25 
persones. La jornada va concloure 
a les 18.30 h a la plaça de la Lira 
amb un berenar i un concert de 
gòspel, a càrrec del grup TASTET 
DE GÒSPEL, amb una gran afluèn-
cia de públic assistent. 
L’alcalde en funcions Jordi Munell, 
va agrair a la clausura de l’acte la 
participació a totes les persones 
assistents, així com a entitats, 
serveis, voluntaris, empreses,...  
que sumaven per fer d’aquesta 
jornada un èxit rotund. També va 
anunciar que escoltant la proposta 
de molts participants s’estudiaria 
la possibilitat d’oferir dues jornades 
a l’any, en lloc d’una. Per finalitzar 
va donar les gràcies a la fundació 
Guifré i a la residència Sant Eudald 
per gaudir de la jornada, malgrat 
tota la logística extra que això els 
suposa. 

La Coral Capella Santa 
Maria de Ripoll rep la Creu 
de Sant Jordi de mans del 
President de la Generalitat 
Quim Torra

La Sra. Teresina Maideu, directora 
de la coral de l’entitat des de fa 38 
anys, va recollir el passat mes de 
maig la Creu de Sant Jordi de mans 
del President de la Generalitat, 
el Sr. Quim Torra. L’acte, celebrat 
a l’Auditori Fòrum del CCIB a 
Barcelona, va comptar amb la 

presència de tots els guardonats 
i una representació institucional 
encapçalada pel mateix President; 
la consellera de Cultura, Mariàngela 
Vilallonga, i diversos membres del 
Govern i dels Ajuntaments dels 
guardonats, entre els quals el Sr. 
Jordi Munell, alcalde de Ripoll i el 
Sr. Ramon Santanach, regidor de 
Cultura del mateix ajuntament. 
La coral Capella de Santa Maria, 
creada el 1893 arran de la 
restauració del monestir, 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 fruit 
d’una moda de la renaixença. 
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 a 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 un altrea de veus 
blanques integrada per infants, a 
fi de participar conjuntament en 
els principals actes solemnes del 
monestir. 
La guerra civil va representar un 
parèntesi per la Coral i mossèn 
Enric Bonada va ser el responsable 
de tornar-la a activar. 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. 
Seguidament el seu fill Joaquim 
Maideu, va fer-se’n càrrec durant 
uns anys, fins a l’any 1981 quan va 
agafar el relleu la seva germana, 
Teresina Maideu, que és qui encara 
avui dia n’és la directora.
Tot i que el repertori musical de la 
Capella va començar sent única-
ment religiós a poc a poc anaven 
introduint obres de fisonomia po-
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pular i polifonia no sagrada. A Ripoll 
els concerts es feien habitualment 
a la Lira; també cantaven en pobles 
veïns. La secció masculina tenia el 
seu repertori de caràcter tradicional 
i lúdic que cantaven en festes par-
ticulars o especials. Avui la Cape-
lla compta amb més de mig miler 
d’obres en el seu repertori. Entre 
els anys 1970-1980 la Coral formà 
part del secretariat d’Orfeons de 
Catalunya que després va passar a 
ser la Federació Catalana d’entitats 
corals (FCEC) de la qual encara n’és 
membre.
La Capella Santa Maria de Ripoll en 
els seus 125 anys s’ha mantingut 
interrompudament viva, a més de 
les seves funcions de culte com a 
Capella que és del Monestir de Ri-
poll s’ha obert a molts altres àm-
bits. Participa voluntàriament en 
tots els esdeveniments de la Vila 
o la Parròquia: visites il·lustres, 
celebracions històriques del Mo-
nestir, “any Gerbert”, Dia d’Europa 
(en presència de 8 presidents de 
comunitats de tots dos vessants 
del Pirineu), “any Oliba”, Ripoll Capi-
tal de la Cultura Catalana”, Festival 
de Música de Ripoll (en diverses 
ocasions), participació en les repre-
sentacions dels Pastorets, recerca 
i restauració del Cant de la Sibil·la 
de Ripoll que des de l’any 2012 re-
presenta cada 24 de desembre al 
Monestir, i varis enregistraments 
(entre ells el dels cants de “Els Pas-
torets” amb la participació també 
de la coral infantil “Els Follets”). 
Ha actuat a Barcelona al Palau de 
la Música Catalana, al Museu d’Art 
de Catalunya o a la Sagrada Famí-
lia; també ho ha fet a Llívia, Orga-
nyà, Vic, al monestir de Montserrat 
i en altres indrets del país, tant en 
solitari com amb altres corals, Es-
panya (país Basc, Vinaròs), a París, 
Catalunya Nord (França), Val Gar-
dena (Italià), etc. 
Actualment la coral la formen tren-
ta cantants, és oberta a tothom, i 
no hi ha cap professional. Teresina 
Maideu en destaca “l’ambient bo-
níssim i la superació constant” en-
tre els seus integrants, i el fet que 
s’hi interpreti tota mena de música, 
tant profana com religiosa. L’interès 
de la Coral és evident des del mo-
ment que hi ha gent que sense for-
mar-ne part, participen en les seves 

sortides. Cada any canten solem-
nement per Sant Eudald i per Nadal, 
i compten en el seu haver, amb la 
recuperació de la Sibil·la. De fet al 
llarg d’aquests més de 125 anys de 
vida, la coral ha sabut continuar la 
tradició de conjuminar el cant de la 
litúrgia amb altres gèneres com els 
de la polifonia profana o tradicional, 
cosa que permet oferir un ampli re-
pertori que supera les cinc-centes 
obres de tots els estils i èpoques. 

El Trenet Turístic de Ripoll 
ha passejat 2.519 persones 
aquest estiu

Per tercer any consecutiu, Ripoll ha 
disposat d’un trenet turístic amb 
l’objectiu d’oferir una manera dife-
rent i apte per a tots els públics de 
visitar Ripoll i el seu entorn. El ser-
vei del trenet ha estat en funciona-
ment del 28 de juliol al 23 d’agost 
i oferia la possibilitat de fer dos 
recorreguts diferents, un per conèi-
xer el patrimoni i l’altre per conèixer 
els paratges naturals de la Font del 
Tòtil i la Roca. Els tiquets s’han ve-
nut des de l’Oficina de Turisme de 
Ripoll, que ha promocionat aquest 
mitjà com a recurs turístic per a 
conèixer el municipi.
Amb 27 dies de funcionament el 
trenet ha passejat 2.519 perso-
nes, xifra que suposa un increment 
d’un 26% respecte a l’any passat. 
D’aquestes persones 439 van com-
prar el paquet turístic que incloïa el 
Conjunt Monàstic més el Museu 
Etnogràfic més el Trenet turístic, 
que amb un preu econòmicament 
interessant (cost de 8,50 € adults, 
3,90 € per als infants de 5 a 12 anys 
i gratuït pels menors de 5) ha estat 
un bon reclam.  Els grups organit-
zats també han sumat en aquesta 
xifra, amb un total de 327 persones. 
En l’àmbit particular han estat 968 

persones adultes, 348 infants de 5 
a 12 anys i 437 menors de 4 anys. 
Com a dada curiosa remarcar que 
d’aquest total, uns 900 usuaris en-
tre adults i infants, han estat veïns i 
veïnes de Ripoll, fet que mostra que 
el trenet és una atracció que agrada 
al públic Ripollès.
L’Ajuntament valora positivament 
aquestes xifres i considera un en-
cert oferir dues rutes diferenciades 
com a oferta del trenet, ja que atrau 
un públic diferent. Encara és aviat 
per decidir si el trenet tornarà l’estiu 
vinent però és evident que les es-
tratègies de promoció turística són 
claus per revitalitzar el municipi. 
Afegir que el trenet ha estat una de 
les atraccions turístiques de la Fira 
del Formatge, oferint la ruta patri-
monial i acostant els participants a 
la visita d’una de les formatgeries 
presents a la fira. 

Acte de lliurament de la 
V Beca a l’Excel·lència 
“Comtal Vila de Ripoll” 
a la Universitat de Vic- 
Catalunya Central 

El passat mes de febrer va tenir lloc 
al Rectorat de la UVic-UCC l’entre-
ga de lliurament de la Beca a l’Ex-
cel·lència Universitària “Comtal Vila 
de Ripoll”, a l’estudiant d’Infermeria 
Lorena Nájera, i la de Mestre en 
Educació Primària Judit Subirana. 
L’acte va comptar amb la presència 
del rector, Josep Eladi Baños, del 
2n tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Ripoll, Josep M. Creixans, i de 
les coordinadores dels dos graus 
de les estudiants becades, Eva Ro-
vira i Anna Vallbona.
Es tracta d’una beca anual imple-
mentada el 2014, que concedeix 
l’Ajuntament de Ripoll per a estudi-
ants de la UVic residents al munici-
pi de Ripoll que tinguin un bon ex-
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pedient acadèmic i que necessitin 
una empenta econòmica per con-
tinuar els seus estudis. Enguany, 
coincidint amb la 5a edició, l’import 
s’ha duplicat i per tant s’ha pogut 
becar a dues persones que han 
rebut 2.500 € cada una, per seguir 
formant-se a la UVic-UCC.
El Rector de la Universitat UVic-
UCC va agrair l’esforç que fa l’Ajun-
tament de Ripoll per contribuir a 
un dels principals objectius de la 
Universitat UVic-UCC, en ajudar a 
vertebrar el territori des del conei-
xement. Per la seva banda, Josep 
M. Creixans va manifestar la volun-
tat de la vila de Ripoll de premiar 
l’excel·lència dels seus joves i fer 
que el seu talent es quedi a la co-
marca. També va demanar a les es-
tudiants becades que recordin que 
són tots els Ripollesos i Ripolleses 
que amb els seus diners han ajudat 
a contribuir al seu èxit formatiu. 
Les coordinadores dels dos graus 
van afegir que ambdós casos són 
unes beques molt merescudes. Per 
últim la Lorena i la Judith van agrair 
a l’Ajuntament de Ripoll i a la UVic-
UCC l’ajut i el suport ofert, que els 
permetrà seguir estudiant per po-
der aplicar els coneixements en el 
seu territori.

L’ajuntament de Ripoll 
rep els infants sahrauís i 
famílies participants del 
projecte ‘Vacances en pau’

El passat agost l’Ajuntament de 
Ripoll va rebre els nens i nenes 
sahrauís i les famílies Ripolleses vo-
luntàries participants del projecte 
“Vacances en pau”, en un acte que 
va tenir lloc a la Sala de Plens amb 
l’alcalde Jordi Munell, el Regidor de 
Benestar Social, Joan Maria Roig i 
el Regidor i Cap de l’Àrea de Serveis 
al Territori, Sostenibilitat i Empresa 

de l’Ajuntament i President del Con-
sell Comarcal, Joaquim Colomer. 
Durant l’acte tots els nens i nenes 
van rebre un petit obsequi.
El projecte Vacances en Pau està 
organitzat per la Delegació del 
Front Polisario conjuntament amb 
totes les entitats solidàries amb el 
Poble Sahrauí a Catalunya. Sota 
el lema, Acull un somriure, els me-
sos d’estiu les famílies catalanes 
acullen infants sahrauís d’entre 10 
i 12 anys, dels campaments de re-
fugiats a Tindouf. Enguany van ser 
un total de 6 els infants que van 
passar l’estiu a Ripoll fugint de les 
altes temperatures que durant l’es-
tiu s’arriba al Sàhara, que oscil·len 
diàriament entre els 45 i 50 graus. 
A més l’experiència els permet viu-
re en unes condicions diferents de 
les que viuen la resta de l’any en la 
inhòspita hammada algeriana i ga-
rantir-los assistència sanitària ade-
quada i una dieta equilibrada. 
L’alcalde Jordi Munell va explicar 
que des de fa temps, l’Ajuntament 
de Ripoll, col·labora en aquest 
projecte per tal que aquests nens 
refugiats puguin gaudir d’unes va-
cances en un entorn diferent, i alho-
ra, per apropar la realitat del poble 
sahrauí a les famílies que els acu-
llen i a la nostra vila.

Balanç molt positiu de la 
Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura 2019

Acabada la Setmana de la Mobi-
litat Sostenible i Segura 2019, la 
Regidora de Seguretat, Convivèn-
cia i Participació, M. Dolors Vilalta, 
en fa un balanç molt positiu, per la 
quantitat de participants així com 
de varietat d’activitats, per a totes 
les edats, que s’han programat. Al 
llarg de la setmana han estat més 
de 600 les persones que han par-
ticipat en una o vàries de les acti-
vitats. Promoguda des del mateix 
Ajuntament de Ripoll, i juntament 
amb altres entitats, serveis i insti-
tucions de la vila, s’han organitzat 
diferents actuacions de sensibilit-
zació relacionades amb la mobilitat 
segura i sostenible.
El tret de sortida va tenir lloc el 
diumenge 15 de setembre amb la 

Festa sobre rodes, que va aplegar a 
més de 150 persones que van su-
mar per visibilitzar la bicicleta com 
a mitjà de transport urbà. L’acte va 
finalitzar al Passeig del Pla amb 
l’espectacle “Sobre Rodes” d’Yldor 
Llach. El dilluns 17, uns 120 nens i 
nenes de primària van participar en 
el taller de mesures de seguretat 
per anar amb bicicleta. L’activitat 
va tenir com a eix central la cons-
trucció d’un reflectant per col·lo-
car a la seva bicicleta. El dimecres 
al matí, es va realitzar un taller de 
sensibilització anomenat “STOP 
ACCIDENTS” adreçat als joves de 
16 anys, en el que hi va participar 
l’escola Vedruna i l’INS Abat Oliba. 
El dijous a la tarda, el torn va ser per 
als més petits, i l’hora del conte de 
la Biblioteca Lambert Mata, va ser 
dedicada també a aquesta temà-
tica. Així, una vintena de famílies, 
van escoltar “L’homenarro que vivia 
dins un semàfor” a càrrec de Lola 
Arquè. 
El matí del divendres 20 va tenir lloc 
la Caminada per l’envelliment actiu, 
on avis de les dues residències de 
Ripoll, i de les entitats i serveis que 
atenen a gent gran, acompanyats 
de joves i infants dels centres edu-
catius, van passejar pels carrers 
de Ripoll per fer visibles les perso-
nes grans de la vila. En total s’hi 
van aplegar més de 270 persones 
que, un cop més, van mostrar la 
importància de fer accions interge-
neracionals. Una caminada que és 
un èxit per la implicació i el treball 
transversal entre entitats, serveis 
i institucions. Finalment el mateix 
divendres a la tarda, 10 persones 
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van gaudir de l’activitat que perme-
tia descobrir el patrimoni de Ripoll 
a sobre d’un Segway. Una activitat 
molt ben valorada pel públic parti-
cipant i que no es descarta oferir 
pròximament de nou. 

Commemoracions a la 
Biblioteca Lambert Mata

La Biblioteca Lambert Mata ha pre-
parat dues interessants activitats, 
per celebrar dues commemoraci-
ons d’aquest 2019: l’Any Brossa i 
l’Any de la Taula Periòdica.
Joan Brossa va néixer l’any 1919, 
per tant, aquest any celebrem el 
centenari del seu naixement. Bros-
sa va ser un dels poetes avantguar-
distes més importants de Catalu-
nya i un dels defensors de la poesia 
visual, autor d’una extensa obra. 
Per donar-la a conèixer, la Biblio-
teca Lambert Mata ha preparat un 
acte el pròxim 8 de novembre a les 
19 h, aquest acte comptarà amb la 
presència de l’actriu Núria Candela 
que recitarà versos del poeta cata-
là. En concret, l’acte que durarà una 
hora, recollirà una seixantena de 
poemes dits i representats sense 
més recurs que la veu de l’actriu, 
tal com volia el poeta. Durant l’acte 
s’anirà anunciant poema per poe-
ma i es faran, de tant en tant, breus 
comentaris per tal de situar el pú-
blic i fer més assequible el text.
Aquest és un recital pensat per a 
tota mena de públic i que comprèn 
una gran varietat de registres tex-
tuals, com la ironia, el sarcasme o 
l’acudit.
Per altra banda, L’Assemblea Gene-
ral de les Nacions Unides (ONU) va 

proclamar el 2019 Any Internacio-
nal de la Taula Periòdica dels Ele-
ments Químics (IYPT 2019), amb 
el propòsit de celebrar el descobri-
ment del sistema periòdic de Dmitri 
Mendeléiev, ara fa cent cinquanta 
anys.
Amb aquesta celebració, es pre-
tén, donar a conèixer el paper de la 
química en la cerca de solucions a 
reptes mundials, com ara el desen-
volupament sostenible, el futur 
d’una energia neta, l’alimentació o 
la salut.
És per això, que la biblioteca ha pro-
gramat el taller “Màgia o química” 
que es realitzarà el dilluns 16 de 
desembre a 2/4 de 6 de la tarda, i 
que s’adreça a un públic familiar, en 
concret a nois i noies a partir de 8 
anys, serà un taller on els joves a 
través de materials quotidians, re-
alitzaran una sèrie d’experiments 
que els permetrà convertir-se en 
científics, per una estona.
Les dues activitats són gratuïtes i 
obertes a tothom, i aniran acompa-
nyades de llibres sobre el tema, que 
els usuaris podran emportar-se a 
casa.

Consell de Joves de Ripoll

L’Ajuntament de Ripoll vol impulsar 
un Consell de Joves com a espai de 
participació estable, adreçat a nois 
i noies d’entre 15 i 29 anys, per tal 
que esdevingui una eina de decisió 
i implicació directa en el dia a dia 
del municipi i en les seves políti-
ques de joventut.
Un espai de trobada i diàleg obert a 

totes aquelles persones que tinguin 
l’interès, la voluntat i el compromís 
d’implicar-se en les polítiques de jo-
ventut del municipi, i on es posaran 
a debat les principals necessitats 
i problemàtiques del col·lectiu de 
joves de Ripoll (habitatge, treball, 
salut, cultura, inclusió, participació, 
educació, etc.), per conèixer-les, 
parlar-les i treballar-les conjun-
tament. Un espai de participació 
bidireccional entre els i les joves i 
l’Ajuntament que també generi ide-
es i propostes per tal d’impulsar 
projectes conjuntament.

Èxit a la Festa de la Tapa i la 
Cervesa

El dissabte 24 d’agost es va cele-
brar un any més aquesta festa, que 
va tenir lloc a la plaça de la Lira des 
de les 11 del migdia fins a les 10 de 
la nit. 
Els assistents a la festa van poder 
triar entre les varietats que oferien 
les 4 marques de cervesa artesanal 
presents a la mostra, que en van 
servir unes 540 varietats. Els 5 es-
tabliments restauradors de la vila 
que participaven en aquesta inicia-
tiva van servir 1.268 tapes.
La iniciativa va ser exitosa una ve-
gada més, i es calcula que aproxi-
madament 1.000 persones es van 
sumar a la festa al llarg del dia.
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La seguretat Ciutadana un 
dels Punts prioritaris de 
l’Ajuntament de Ripoll

La Junta Local de Seguretat de Ri-
poll es convoca cada tres mesos. 
Està presidida per l’alcalde i és l’òr-
gan de coordinació de la seguretat 
pública al municipi. En formen part 
el Delegat territorial del Govern de 
la Generalitat a Girona, el director 
dels Serveis Territorials d’Interior 
a Girona, la Regidora de Seguretat 
Ciutadana del mateix Ajuntament, 
el Sots Inspector de la Policia Local 
de Ripoll i el Cap de Mossos d’Es-
quadra del Ripollès. Té per missió 
la presa de decisions d’acord amb 
la informació i el coneixement que 
aporten els diferents membres en 
relació a les seves funcions i res-
ponsabilitats. A la junta s’establei-
xen espais de debat que permeten 
la presa de decisions sobre les ne-
cessitats i prioritats en matèria de 
prevenció i seguretat, així com els 
mecanismes de coordinació en les 
intervencions, programes o acci-
ons. També es comparteixen les 
possibles incidències destacades i 
es cerquen solucions conjuntes si 
procedeix. Un dels punts a consi-
derar de la reunió fa referència als 
patrullatges mixtes entre la Poli-
cia Local i els Mossos d’esquadra 
que s’efectuen, des de ja fa anys 
durant les Festes de Nadal. El tre-
ball coordinat i conjunt d’aquests 
dos Cossos de Seguretat aporta 
efectivitat i eficiència, i per tant es 
va valorar com a molt positiu. Per 
aquest motiu, i amb la voluntat de 
seguir treballant de forma conjunta 

es porten a terme reunions mensu-
als entre la Policia i el Mossos per 
continuar fent patrullatges mixtes i 
actuacions conjuntes de seguretat.
Actualment la Policia Local de Ri-
poll disposa d’una plantilla forma-
da per 1 Sots Inspector, 1 Sergent, 
1 caporal i 13 agents i 1 auxiliar 
administratiu que tenen l’objectiu 
de reforçar, potenciar i garantir la 
seguretat i el benestar del conjunt 
dels veïns i veïnes.

Pla educatiu d’entorn a Ripoll 
(PEE)

Ripoll és un dels cinc primers mu-
nicipis escollits per la Generalitat 
per posar en marxa la nova fase 
dels Plans Educatius d’Entorn 0-20. 
Una eina conjunta de Govern i ajun-
taments que busca donar respos-
tes a les necessitats educatives 
d’infants i joves i oferir-los un se-
guiment que garanteixi el seu èxit 
educatiu. 
El Pla educatiu d’entorn és un ins-
trument que dóna una resposta 
integrada i comunitària a les ne-
cessitats educatives del alumnes 
més enllà de l’àmbit acadèmic. Es 
tracta de construir una xarxa esta-
ble de suport a la comunitat educa-
tiva, que permeti un treball forma-
tiu fora de l’entorn escolar amb la 
col·laboració dels diferents serveis 
i recursos municipals i també de 
les altres institucions i entitats dels 
àmbits social, cultural i esportiu. 
Un projecte en el qual s’acompanya 
les famílies i als infants en el seu 
projecte educatiu, des de gairebé el 
moment de néixer fins finalitzada 
l’educació obligatòria o bé assis-
tint-los per fer una bona transició al 
món laboral. 
Aquest mes d’octubre es presenta-
rà la diagnosi conjunta realitzada 
per l’Ajuntament i el Departament 

d’Educació, de la que en sorgeix el 
Pla d’actuació que es portarà a ter-
me el curs 2019-2020. Accions que 
repercutiran en l’àmbit escolar però 
també en l’extraescolar així com en 
tot el municipi. 

El Punt Òmnia Eudald 
Graells presenta l’oferta per 
aquesta tardor

Situat a la sala que porta el mateix 
nom és un servei que gestiona to-
talment l’Ajuntament.
El Punt Òmnia Eudald Graells és un 
servei de l’Ajuntament de Ripoll que 
va inaugurar l’any 2001 i que des 
d’aleshores ha acollit participants 
de totes les edats per a acostar-los 
a les noves tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC). El 
Punt Òmnia és un espai obert a tot-
hom, joves, grans, infants i entitats, 
i on pot participar tothom en dife-
rents activitats: tallers, conferènci-
es, sortides, etc.
El Punt però és sobretot un punt 
de trobada, un lloc on les persones 
participants poden relacionar-se i 
intercanviar punts de vista, opini-
ons, aficionis i experiències… i for-
mar part, així, d’un projecte col·lec-
tiu. Forma part de la Xarxa Òmnia, 
un projecte social de la Direcció 
General d’Acció Cívica i Comuni-
tària (DGACC) de la Generalitat de 
Catalunya, que promou l’accés a 
les tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC), i que busca 
millorar la comunitat, fomentar el 
desenvolupament integral de la 
persona, promoure valors cívics, 
acompanyar els infants i les seves 
famílies i donar suport al teixit as-
sociatiu.
Amb 16 hores d’obertura setmanal 
s’ofereixen tallers dirigits i espais 
d’accés lliure en els que sempre hi 
ha l’educadora referent del projecte. 

eudald      
      

      
 graells

RIPOLL
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A més el Punt participa d’altres pro-
jectes comunitaris de la vila, ja que 
un dels objectius del mateix progra-
ma és la dinamització comunitària.  
Per aquesta tardor es presenten els 
següents tallers i activitats:

Taller d’Arpilleres 
Las arpilleres són una manifesta-
ció d’ artesania comunitària sor-
gida durant la dictadura militar de 
Xile, que busca comunicar a través 
de l’art. Es tracta de brodar sobre 
la roba que porta el mateix nom, 
un història de vida, un record, una 
reivindicació, etc., tot combinant 
l’aprenentatge amb recursos de la 
xarxa. Tanmateix és un punt de tro-
bada per a persones amb diferents 
necessitats. 

Teixint Cultures
Espai d’aprenentatge amb mares 
d’origen magrebí, en el que es tre-
ballen temes culturals, costumari, 
llengua, inquietuds, etc.

Reforça’t
Espai destinat a alumnes de primà-
ria per fer tasques escolars, resol-
dre dubtes, i oferir suport. A més 
s’ofereixen els elements tecnolò-
gics que alguns infants i o joves no 
tenen a les seves llars.

Al teu aire
«Al teu aire» respon al que volem 
que sigui, un espai on tothom pot 
anar al seu ritme, i utilitzar els re-
cursos que millor s’adaptin a les 
seves necessitats. Un espai com-
partit entre persones de diferents 
edats i diferents inquietuds. Un 
espai heterogeni, on tothom tingui 
cabuda i pugui fer el que necessiti, 
ja siguin treballs escolars, llegir el 
diari, consultar el correu electrònic, 
escoltar música, aprendre un idio-
ma, seguir un tutorial, etc. sempre 
amb el suport de la persona dina-
mitzadora de l’activitat.

T’ajudem?
Aquest espai està destinat a perso-
nes que necessitin una ajuda pun-
tual en qualsevol dels àmbits de la 
tecnologia.

Mares mestres
Aquesta proposta és una eina per 
apoderar a les mares d’infants usu-
aris del punt perquè siguin elles 
mateixes les que ensenyin dife-

rents aprenentatges a altres usua-
ris del Punt, siguin infants o adults.

Torneig online
Un cop a la setmana es proposa 
un torneig online dirigit, sense jocs 
violents i en el qual es potencia el 
treball cooperatiu.

Per més informació:
http://bloc.xarxa-omnia.org/ripoll/
Trucar al 972702476
ripoll@xarxaomnia.gencat.cat

Recepció institucional al 
jugador de bàsquet Ripollès 
Xavi Rabaseda després 
de proclamar-se campió 
del món de bàsquet en el 
mundial celebrat a Beijing el 
passat 15 de setembre.

L’Ajuntament de Ripoll va acollir el 
passat 22 de setembre el jugador 
Ripollès de bàsquet, actualment ju-
gador del Gran Canaria, que es va 
proclamar campió del món de bàs-
quet amb la Selecció Espanyola.
L’acte, encapçalat per l’alcalde Jor-
di Munell, va comptar amb la pre-
sència del regidor d’esports, Josep 
Isern, i d’altres representants de la 
corporació municipal. L’Ajuntament 
va obsequiar a l’esportista amb el 
llibre de la Portalada perquè amb 
paraules del mateix alcalde “puguis 
explicar arreu on vagis aquest nos-
tre patrimoni tan singular i univer-
sal que volem que arribi a ser decla-
rat Patrimoni de la Unesco”. Munell 
també va anunciar que “ens hem 
compromès amb els grups munici-
pals que estem aquí representats, a 
fer una proposta al plenari de Ripoll, 
per concedir-te la distinció Guifré, 
que es dóna a persones de Ripoll 
que s’han dignificat per portar el 
nom d’aquesta vila arreu del món”. 
També va afegir que” L’esport és un 

element que volem i estem promo-
cionant posant les instal·lacions 
esportives a disposició no només 
d’entitats de Ripoll sinó a clubs i en-
titats d’arreu, que busquin un destí 
esportiu ja sigui per l’excel·lència de 
les instal·lacions, el clima i l’entorn i 
és un objectiu en el qual el teu nom 
també ens ajuda a posar Ripoll en 
el mapa, en el món de l’Esport”. Va 
finalitzar desitjant en nom de tot 
el poble molts i molts més èxits 
en aquesta vida esportiva que té 
per davant i afegint que “desitgem 
que el campus que fas cada estiu 
en el qual venen desenes i desenes 
de nens i nenes d’arreu del país es 
pugui perpetuar aquí a Ripoll, ja que 
posarem les facilitats perquè així 
sigui”.
El campió del món es va mostrar 
sorprès i molt agraït de la rebuda 
que ha tingut a la vila que represen-
ta arreu, tal com ell mateix afirma-
va “puc dir amb la veu ben alta que 
sóc de Ripoll i que porto el nom del 
meu poble allà on vaig i em sento 
molt orgullós de ser d’aquí”. Va afe-
gir que “és el meu èxit personal i 
col·lectiu més important, pocs pen-
saven que podíem guanyar, però 
aquest equip té molta ambició. Van 
caure els favorits i sabíem que era 
la nostra”.
En el transcurs de l’acte Rabaseda 
va signar el llibre d’Honor de Ripoll, 
va mostrar i, fins i tot deixar provar, 
la medalla d’or al públic assistent i 
per últim va signar una samarreta 
que es col·locarà al pavelló de l’Ave-
llaneda. Ara, Xavi Rabaseda ja té la 
mirada fixada en els Jocs de Tò-
quio, un somni més pel qual posarà 
tots els esforços.

La Jornada Sènior de 
l’Ajuntament de Ripoll rep el 
reconeixement com a bona 
pràctica en govern local

La Federació de Municipis de Ca-
talunya (FMC), juntament amb la 
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estu-
dis Autonòmics i Locals, va reconèi-
xer la Jornada Sènior que organitza 
l’Ajuntament de Ripoll juntament 
amb els casals cívics i les entitats 
del municipi, com a exemple de 
Bona Pràctica municipal. El pro-
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jecte ha estat inclòs en el Banc de 
bones pràctiques del Govern Local 
(BBP), que identifica i difon experi-
ències innovadores de bon govern i 
gestió municipal.
L’acte de reconeixement va tenir 
lloc el passat mes de febrer a les 
18 h a l’auditori AXA de Barcelona, 
que va acollir a més de 450 perso-
nes, entre elles els representants 
dels 81 municipis que van rebre 
aquest reconeixement i que per 
part de Ripoll va ser representat per 
la Sra. Maria Dolors Vilalta, Regido-
ra de Convivència i Participació. La 
Jornada Sènior va néixer el juny del 
2017 i vist l’èxit aconseguit en la 
primera edició es va repetir el juny 
del 2018. Té com a objectiu desen-
volupar un conjunt d’activitats per 
a la gent gran, concentrades en un 
dia, on es fomenta la salut, l’esport, 
l’oci i la cultura en aquest sector de 
la població. Liderada conjuntament 
per l’Ajuntament, casals cívics i en-
titats de Ripoll es busca oferir una 
jornada innovadora en cada edició.

Resultats pressupostos 
participatius 2019 

Per segona vegada l’Ajuntament 
va promoure un procés participa-
tiu perquè la ciutadania decidís en 
què gastar 100.000 € del capítol 6 
d’inversions i, per primera vegada, 

15.000 € del pressupost de des-
pesa corrent del pressupost Mu-
nicipal. El projecte va constar de 
diferents fases, es va iniciar el mes 
de febrer amb un taller obert a la 
ciutadania per definir el reglament 
dels pressupostos d’enguany. Se-
guidament a finals del mateix més 
de febrer, i també com a novetat 
d’aquesta edició, es va presentar la 
comissió ciutadana que, juntament 
amb una persona tècnica de l’Ajun-
tament, van coordinar el procés; el 
mateix dia es va presentar el regla-
ment definitiu sorgit de la participa-
ció ciutadana. Del 4 al 25 de març 
els Ripollesos i Ripolleses van pre-
sentar 112 propostes, que un cop 
validades pels serveis tècnics van 
passar a la fase de votació. Trenta 
propostes de la partida de 100.000 
€ i vint-i-sis de la partida de 15.000 
€. El dia 3 de maig va finalitzar la 
votació, que iniciada al 5 abril, va 
obtenir una participació de 2.085 
persones. D’aquestes, 1.152 van 
votar de manera presencial però 
81 van quedar descartades (21 per 
manca de dades i errors i 60 no 
formaven part del cens). Per tant 
el resultat final de vots quantificats 
va ser de 1.071 presencials i 933 
de forma telemàtica. Un resultat 
que representa el 22,4 % del cens 
(9.268) que complia els requisits 
per participar. Una dada excel·lent 
segons comparatives realitzades 
amb altres municipis Catalans. 
El 8 de maig es van fer públics els re-
sultats. De la partida de 100.000 €, 
la proposta més votada amb 221 
vots, va ser un pati obert, natural i 
viu a l’escola Joan Maragall, amb 
un cost de 50.000 €, que tot i que 
estarà situat a les dependències 
d’una escola, oferirà servei per a 
tots els infants de Ripoll. Tenint en 
compte el cost d’aquesta proposta, 
i segons el reglament establert, els 
50.000 € restants s’aplicaran a la 
segona proposta més votada, que 
amb 180 vots va ser un parc que 
respongui a les necessitats de tots 
els infants i joves, amb zona de píc-
nic i que millori la zona de la Devesa 
del pla.
Pel que fa a la partida de 15.000 € 
la proposta més votada amb 169 
vots va ser renovar la Cavalcada de 
reis amb un cost de 15.000 € i per 
tant única. 

La comissió dels pressupostos 
segueix treballant perquè el desen-
volupament de les propostes gua-
nyadores siguin el màxim participa-
tives. Per aquest motiu i per partici-
par en els tallers de valoració, es fa 
una crida a que les persones que hi 
vulguin participar enviïn un correu a 
comunicacio@ajripoll.cat

Es consolida la Fira del 
Formatge com una fira de 
referència dins el sector 

Per cinquè any consecutiu la plaça 
de la Lira s’ha omplert de produc-
tors de formatges tant del nostre 
territori com de productors euro-
peus, sota el lema «Del productor 
al consumidor, tasta la història de 
cada formatge».
L’Ajuntament de Ripoll forma part 
de l’Associació Ruta Europea del 
Formatge que neix com a projecte 
el desembre de 2014 i es formalitza 
com a associació l’agost de 2015. 
Actualment la conformem 19 mu-
nicipis de 9 regions europees, tots 
ells implicats de manera directa 
amb el món del formatge, el qual 
els uneix com a fet comú.
Amb l’objectiu d’unir esforços per 



/ 18

elBressol / Setembre 2019

articular les estratègies de dina-
mització dels territoris formatgers, 
l’Associació Ruta Europea del For-
matge té com a prioritat potenciar 
la relació entre els sectors agroali-
mentari i turístic, per dotar de con-
tinguts els projectes estratègics 
que es generen a partir dels recur-
sos locals vinculats al món del for-
matge. Sense ramaderia no hi ha 
llet, i sense llet no hi ha formatge. 
Treballar de la mà amb el sector pri-
mari, i entrellaçar amb el turístic, és 
una de les principals raons de ser 
de l’Associació Ruta Europea del 
Formatge.
D’aquesta unió entre diferents sec-
tors, municipis i regions urgeix la 
Fira Europea del Formatge a Ripoll 
que any rere any omple la nostra 
plaça de productors amb DO de 
diferents territoris. A diferència d’al-
tres fires aquesta es caracteritza 
perquè els integrants són produc-
tors, no hi ha intermediaris cosa 
que permet conèixer la història de 
cada formatge, la persona que pre-
para el tast és la mateixa persona 
que ha elaborat el seu formatge.
A part del tast habitual, aquest any 
s’ha volgut continuar amb la Che-
ese Route, que permet degustar el 
formatge amb algun altre producte 
per tal de crear una tapa més ela-
borada. Com a novetats d’aquest 
any i que han sigut un èxit. Cal des-
tacar el Showcooking, celebrat el 
dissabte al vespre en el qual el xef 
gombrenès d’una estrella Michelin, 
Francesc Rovira, va deleitar el pú-
blic assistent amb les seves creaci-
ons culinàries; el vermut formatger, 
novetat del diumenge al migdia, 
oferint una combinació exquisida 
de formatge i vermut; i la visita a 
una de les formatgeries presents a 
la fira. 

L’Ajuntament de Ripoll fa 
una valoració molt positiva 
de l’ESTIU ACTIU 2019

L’ESTIU ACTIU ha ofert 4 activitats 
diferents adreçades a infants i jo-
ves de Ripoll (de 3 a 16 anys) du-
rant l’estiu:
• Esplai d’Estiu (infants de 3 a 5 

anys)
• Casal Creactiu (infants de 6 a 9 

anys)

• Casal Esportiu (infants de 6 a 11 
anys)

• Aventura’t (joves de 12 a 16 anys)
En total 284 inscrits amb una mitja-
na de 210 participants setmanals.
Els eixos bàsics de l’ESTIU ACTIU 
han estat:
• Posar en valor les persones. Tot 

allò que ens fa únics i irrepetibles.
• Treballar per la convivència i el 

respecte.
• Plantejar activitats inclusives i 

obertes a la diversitat.
• Posar en valor la natura i el patri-

moni que ens envolta i potenciar 
hàbits sostenibles i respectuosos 
amb l’entorn.

Finalment destacar un gran equip 
de més de 25 tècnics i monitors 
que han fet possible l’èxit de l’acti-
vitat.

Els Tocs d’Estiu 2019

Els Tocs d’Estiu han ocupat les 
tardes o vesprades de juliol amb 
activitats que ens han acostat a la 
música, a la poesia, al cinema, al 
circ o a la història local, alguns pro-
gramats en indrets intimistes, com 
els de la bassa de la Farga Palau, el 
claustre o la Portalada del Mones-
tir; d’altres en llocs més populars o 
de pas, com el cinema a la fresca o 
el circ, a la pl. Sant Eudald i d’altres 
itinerants com el recorregut pels 
vestigis de la Guerra Civil a Ripoll.
Al voltant de 500 persones han 
gaudit amb aquesta programació a 
l’aire lliure.
Els protagonistes, d’una banda els 
actors, actrius professionals que 
ens han ofert les seves propostes 
ben diverses i de l’altra els espec-
tadors que han participat de la pro-
gramació que ha culminat, l’última 
setmana de juliol, amb l’exhibició 
del Ripollesdansa, a les diferents 
places i carrers del centre.
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CONCERT – Coral La Flor de Maig

Sala Eudald Graells
Dissabte 28 de setembre, a les 18 h.
Preu: 5 € Música

ÍNTIMS – Cicle de teatre d’aprop

POLS A LA MEMÒRIA
Anònims produccions
Direcció i dramatúrgia: Estanis Aboal. Direcció musical i 
composició: Jesús Horcajo. Actor: Joan Gil
Ell es troba perdut enmig 
d’un espai desconegut 
i cerca alguna cosa que 
l’ajudi a sortir. Aquest es-
pai és la seva memòria. 
Sap que allà trobarà la 
Rosa, la seva dona, que va 
morir ja fa un temps. Dins 
del seu subconscient ens explicarà records de la seva vida i com 
la importància d’aquests han condicionat tota la seva existèn-
cia. Veurem com ha viscut la seva malaltia des de l’inici fins al 
moment en què el seu camí es converteix en un laberint d’on ja 
li és impossible tornar a sortir.

Teatre Comtal 
Divendres 4 d’octubre, a les 21 h.
Preu: 7 € Teatre

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL

MALEÏDA 1882
Recrea la gran travessa de Jacint Verdaguer a l’Aneto. Lluís 
Soler es posa a la pell del poeta en aquest film dirigit per Albert 
Naudín.

Teatre Comtal 
Divendres 18 d’octubre, a les 21,30 h
Gratuït  Cinema

CIRCALIRA
Plaça de La Lira
Dissabte, 19 d’octubre
Gratuït Circ

BONA NIT BENPARITS!
de Fel Faixedas. 
Humor, música, reflexió i crítica

Acompanyat de tres pantalles 
on es projectarà la seva ban-
da de músics, el Furgon Oscuro, 
en Faixedas ens interpretarà 5 
cançons, amb lletra i música d’ell 
mateix, on anirà desgranant 5 fets 
vitals en els nostres vides: néixer, 
créixer, reproduir-se, morir i, per 
què no, ressuscitar. 
En aquest concert també hi haurà 
artistes convidats virtualment com 
Gossos, Adrià Puntí, Miqui Puig, 
Judit Neddermann i Roger de 
Gràcia, interpretant els temes d’en 
Faixedas i la seva banda. Entre 
cançó i cançó, l’actor ens explicarà 
com veu el món i la vida un clown del Montseny.

Teatre Comtal 
Dissabte 19 d’octubre, a les 21,30 h
Preu: Anticipada 12 € / taquilla 15 €  Teatre

EL TENOR I LA COBLA
Albert Deprius, tenor i Cobla Ciutat de Girona. 
CASTANYADA TRADICIONAL.
Recull d’una selecció del repertori vocal amb una varietat 
d’estils i temes de gran qualitat: cançons catalanes, àries de 
sarsueles, lied, sardanes. El concert també ofereix altres obres 
només per a cobla. 

Teatre Comtal 
Dijous 31 d’octubre, a les 21,30 h.
Preu: 6 € Música

LAPÒNIA 
Una obra escrita i dirigida per Cristina Clemente i Marc 
Angelet
Amb Roger Coma, Meritxell Huertas, Meritxell Calvo i Manel 
Sans. Una comèdia àcida, universal i familiar . 
La Mònica, el Ramon i el seu 
fill Nil de 5 anys han viatjat a 
Finlàndia per passar el Nadal 
amb la germana de la Mònica, 
la Núria, el seu company finès i 
la filla de tots dos de 4 anys. El 
Nil està il·lusionat perquè podrà 
veure el Pare Noel de veritat. La 
vetllada entre les dues famílies 
es presenta idíl·lica, però tot 
s’esguerra quan Martha explica 
a Nil la veritat del Pare Noel. Les 
dues parelles contraposaran dues maneres d’educar als fills 
oposades, debatran sobre la veritat i la mentida, les tradicions, 
els valors familiars, i sortiran a la llum secrets del passat... 

Teatre Comtal 
Dissabte 9 de novembre
a les 19’30 h. 
Preu: 15 € anticipada / 18 € taquilla Teatre

ÍNTIMS – Cicle de teatre d’aprop

UN FILL DEL NOSTRE TEMPS
Autor: Ödön von Horvath
Repartiment: Andreu Carandell
Escrita el 1937 des de l’exili 
parisenc, “Un fill del nostre 
temps” conta la història d’un 
soldat en una època de forta 
crisi amb un índex elevadíssim 
d’atur que es va convertir en 
cultiu propici per l’aparició del 
nazisme.

Teatre Comtal 
Divendres 15 de novembre a les 21 h. 
Preu: 7 € Teatre

LA PETITA CAPMANY – Tanaka teatre
Un homenatge a la dona pionera compromesa amb la lluita per la 
igualtat de gènere. Ens agradarà compartir amb tu les peripècies 
de la Mª Aurèlia Capmany de petita, a qui acompanyarem en 
aquesta aventura fantàstica i (re)descobrirem les tradicions 
populars que el seu pare, Aureli Capmany, es va encarregar de 
recollir i dignificar.

Teatre Comtal 
Dia 17 de novembre, a les 
12 h.
Preu: 5 € 
Teatre familiar
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L’EMIGRANT /

“Vaig néixer el març de 1992 a 
Barcelona. De petit vaig estudiar 
al Daina, i després als Salesians i 
a l’IES Abat Oliba. Un cop acabat 
el batxillerat em vaig traslladar a 
Terrassa per estudiar Enginyeria 
Aeronàutica i actualment 
estic vivint i treballant a Milton 
Keynes, un “new town” situat a 
uns seixanta km de Londres. 
Treballo com a “R&D engineer” 
en una empresa que es dedica 
als motors elèctrics anomenada 
Integral Powertrain. Vaig estar 
visquent a Ripoll fins als 18 
anys. Intento seguir-hi vinculat i 
tornar de tant en tant per visitar 
amics i familiars.

Des de sempre he estat vinculat 
a la vida cultural de Ripoll, 
especialment per la meva 
família. De petit cantava als 
follets i actuava als pastorets. 
Ja més gran vaig tocar en un 
grup de música SKA durant 
uns anys, amb el qual vam 
fer diversos concerts per la 
comarca. També vaig jugar a 
futbol des de petit fins als 18 
anys, primer a la Penya Blau-
grana i despres al CF Ripoll.

Després de cursar una doble 
titulació dins el programa 
Erasmus a Cranfield University, 
al Regne Unit, i durant el meu 
segon any de màster, em va 
sorgir una oportunitat molt 

bona en l’empresa on estic 
actualment i vaig decidir 
provar-ho. El mercat laboral i 
la mentalitat de les empreses 
angleses envers els joves són 
molt més atractius que no pas 
en el cas català.

La vida a Anglaterra és bastant 
diferent de la que tenim a 
Catalunya. La gent té un caràcter 
més reservat, especialment 
fora de l’ambient de la feina, i 
sobretot entre setmana la vida 
és bastant tranquil·la. Els caps 
de setmana, en canvi, sobretot 
si hi ha algun raig de sol, la 
gent acostuma a moure’s molt. 
Segurament el més difícil és 
adaptar-se als costums del 
país, i tot i això un mai acaba 
d’acostumar-s’hi al cent per 
cent. Molts dels meus amics a 
Anglaterra són d’altres països 
d’Europa que es troben en una 
situació similar a la meva.

“Quan penso en Ripoll, el que més n’enyoro és 
la família, els amics, la muntanya i també el bon 
rotllo”.

Sinergies migratòries

Jordi Colomer
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L’IMMIGRANT /

“Vaig néixer a  San  Salvador, la 
capital  d’El  Salvador. La meva 
ciutat natal està a una altura de 
652 metres sobre el nivell del 
mar, una dada molt similar a la 
de Ripoll. En canvi la densitat de 
població és la més alta de tota 
l’Amèrica Central. A El Salvador 
hi viuen tres milions d’habitants. 
Vaig estudiar batxillerat i des-
prés la carrera de medicina a la 
Universitat, especialitzant-me 
en medicina de família. A Bar-
celona vaig fer el màster de 
Cures  Pal·liatives. De sempre 
les meves aficions havien estat 
tocar la guitarra, estudiar idio-
mes i anar al cinema i al teatre. 
La meva primera feina va ser al 
meu país, en el sistema públic 
de salut en una àrea rural. Més 
tard, un cop cursada l’especiali-
tat vaig treballar en un hospital 
del sistema públic, i més tard ja 

com a metge de família en dos 
hospitals privats de  San  Sal-
vador, durant tres anys. 
Va ser aleshores quan vaig viat-
jar a Barcelona per estudiar el 
màster, fent pràctiques a l’hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Després d’aquell primer contac-
te vaig tornar a El Salvador, per 
treballar en l’àrea de medici-
na  pal·liativa  d’un hospital pri-
vat. Paral·lelament vaig muntar 
un consultori privat per prac-
ticar la mateixa especialitat. 
La meva decisió de tornar-me 
a traslladar a Catalunya es va 
generar perquè durant les pràc-
tiques m’hi havia sentit molt 
còmoda, i vaig valorar molt po-
sitivament el sistema de salut 
del país. Només va faltar que 
l’Institut Català de la Salut es 
posés en contacte amb mi per 
dir-me que hi havia l’oportuni-

tat de treballar al CAP de Ri-
poll, perquè jo  fes  les maletes, 
amb moltes ganes de treballar. 
L’acollida que m’ha fet la po-
blació és excel·lent, i en el lloc 
de treball les persones han 
estat molt amables i bones 
amb mi. És un excel·lent lloc 
on desenvolupar allò que vaig 
estudiar. Durant el temps que 
porto al municipi m’he ado-
nat que el caràcter dels ripo-
llesos és alegre i molt decidit.” 

“M’agraden molt 
les muntanyes que 
rodegen Ripoll. En 
general definiria la 
geografia de Ripoll com 
a espectacular. Potser 
el que menys m’agrada 
és que el poble queda 
una mica allunyat de la 
ciutat.”

Sinergies migratòries

Liza Maria Cardoza
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ENTITATS ESPORTIVES /

Jigoro Kano va fundar a finals de 
segle XIX el judo, una art marcial 
que pretenia fomentar el conei-
xement de les possibilitats psi-
comotrius de la persona, no tant 
com a forma de defensa sinó com 
a element integrador amb benefi-
cis físics i psicològics entre els 
seus practicants. A Ripoll aques-
ta disciplina esportiva es practi-
ca des que a finals de la dècada 
dels anys setanta es va fundar el 
Judo Club Ripoll, una entitat que 
ha perdurat fins als nostres dies, 
tot i que ara fa un any i per mo-
tius legals el seu nom va derivar 
cap a l’actual Club Judo Ripoll. En 
l’època en què es va crear les arts 
marcials tenien una gran accep-
tació popular, sobretot gràcies a 
la presència mediàtica de perso-
natges com Bruce Lee i Jackie 
Chan a través del cinema.

Les primeres pràctiques de judo 
que es van fer a Ripoll van ser a 
l’escola dels Salesians gràcies a 
Lorenz Maderthaner que va intro-
duir-lo a la població. Més tard es 
va traslladar al gimnàs de l’Ins-
titut Abat Oliba, per instal·lar-se 
més tard a l’antiga fàbrica de Can 
Nicolau que compartia amb el 
club Ripoll Esport i Salut. Un cop 
es va tancar aquesta seu, va es-
tar algun temps a un local de la 
carretera de Ribes, per ubicar-se 
finalment al Gym Sport Life, on 
segueix en l’actualitat. L’activitat 
del Club Judo Ripoll inclou des de 
l’ensenyament a infants d’aquest 
esport que va esdevenir olímpic 
a partir dels Jocs de Tokyo de 
1966, fins a la pràctica en adults. 
Entre aquests destaca la presèn-
cia de Rafa Murillo, que hi és des 
de la creació del club, i que n’ha 

perpetuat la passió a la seva des-
cendència.

En una classe de judo es prepa-
ra físicament els esportistes per 
millorar la seva resistència. Tam-
bé es fan estacions de recorregut 
per tot el tatami, l’emplaçament 
on s’hi realitzen les pràctiques, 
amb aixecament de pesos, pu-
jada d’esglaons i repetició de 
les diferents claus que aplega 
aquesta art marcial. Recentment 
Manel Espinosa, Jordi Espinosa 
i Jordi Beltran han assolit el títol 
de monitor instructor de judo. El 
Club Judo Ripoll té ara mateix 75 
llicències, de les quals més de 
la meitat són de judokes locals. 
També acull esportistes de Man-
lleu i Torelló, pertanyents a clubs 
esportius d’Osona.

Club Judo Ripoll
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ENTITATS CULTURALS /

L’objectiu de salvaguardar i pro-
mocionar les danses típiques ca-
talanes era l’objectiu principal de 
l’Esbart Dansaire quan es va fer la 
seva presentació pública que du-
rant la festa major de Sant Eudald 
de 1948 com a secció de l’Agrupa-
ció Sardanista, en contraposició a 
la cultura en clau espanyola que 
l’omnipresent govern franquista 
volia fomentar en aquella època. 
L’activitat de l’Esbart va ser inter-
mitent, ja que tres anys més tard 
va tornar a desaparèixer. Va ser a 
mitjans de la dècada dels seixan-
ta quan va tornar a reactivar-se, 
aquest cop en tant que secció del 
Club Excursionista Pirinenc. Més 
tard va convertir-se en una de les 
pràctiques habituals del Casal 
d’Avis, però que novament va dei-
xar de realitzar-se.
El darrer capítol dels dansadors 
va esdevenir gràcies a un grup 

de joves que ballaven la Dansa 
dels Clavells. Va ser gràcies a ells 
que es va tornar a promocionar 
a partir d’octubre de 2016. Els di-
vendres de tot l’any ho assajaven 
i van aprofitar les xarxes socials 
per difondre-ho. Alguna gent que 
ja els coneixia s’hi van afegir, no 
només per recuperar els balls que 
tenen una certa tradició al muni-
cipi, sinó també d’altres que han 
anat recopilant. L’Hereu Riera, 
Majorales, Ball de Ballestes o L’Es-
punyalet en són part del repertori. 
La secció sènior compta amb vuit 
persones, mentre que la infantil, 
que es va crear ara fa un any, ja 
en té més del doble. La “frontera” 
entre uns i altres és al voltant dels 
dotze i catorze anys, segons l’al-
tura dels seus membres.
La tasca de l’Esbart Dansaire és 
autodidacta. No tenen profes-
sors, però ho resolen veient víde-

os i ballant. Adapten el que saben 
fer els grans, i en el cas dels me-
nuts hi ha més capacitat d’inno-
var. Tenen com a referents balls 
com Sant Ferriol, el Galop d’En-
trada o el Ball de Ballestes. Ara 
volen incorporar també el ball de 
bastons en els dos àmbits d’edat.
Aquest octubre reprendran l’ac-
tivitat cada divendres al vespre 
a l’espai El Galliner, per la qual 
busquen nous balladors. De fet 
els seus principals objectius són 
consolidar-se en l’Esbart sènior, 
fer actuacions per la comarca en 
festes de barris o trobades on es 
pugui apreciar la seva tasca, i so-
bretot “passar-ho bé” com reco-
neixen Laia Motos i Enric Cabana, 
membres actuals de l’Esbart.

Esbart Dansaire Ripoll
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L’ENTREVISTA /

El 24 d’abril del 1982  Harroga-
te acollia la vint-i-setena edició del 
Festival d’Eurovisió. Des d’aques-
ta població del Regne Unit, José 
Luis Uribarri, el locutor que narrava 
el desenvolupament del certamen 
per  Ràdio  Televisió Espanyola va 
anunciar el setè dels països que 
entraven en concurs. Mentre la 
cantant de Friburg, Arlette Zola es 
presentava a l’escenari amb un ves-
tit vermell i una mitja cabellera per-
fectament retallada,  Uribarri  par-
lava per tot l’estat del músic que 
dirigiria l’orquestra per a la inter-
pretació de la cançó “Amour on t’ai-
me”. No era altre que Joan Amils, 
de qui no es va oblidar de situar 
geogràficament a la població en 
la qual havia nascut i on tornava 
a residir des de feia uns anys des-
prés de tot un periple internacional. 
El pare de Joan Amils era sastre, 
una feina en la qual ell també havia 
col·laborat. Paral·lelament també 

estava estudiant piano, però quan 
va complir 23 anys a casa li van 
dir que no li podien pagar més. Va 
ser aleshores quan va trobar feina 
al Congo belga. Allà va iniciar un 
itinerari que el va portar a actuar 
per tot el planeta, Japó,  Sud-àfri-
ca, Canadà, Estats Units, Tailàndia 
i pràcticament tot Europa, en la 
seva faceta de pianista. A més s’ha 
dedicat a la docència musical i ha 
estat un apassionat de tota mena 
de música, des del jazz fins a la 
música lleugera, passant per les or-
questracions o les improvisacions. 
L’any 1977 Amils es va tornar 
a instal·lar a Ripoll, just quan la 
seva filla va complir sis anys. 
Mai s’havia oblidat del poble que 
l’havia vist néixer. De fet en el 
moment de casar-se va triar la 
colònia Santa Maria per fer-ho. 
La seva activitat musical no va de-
créixer a Ripoll, on va seguir donant 
classes de música. A més aviat 

es va involucrar en l’organització 
del Festival Internacional de Músi-
ca, a partir del 1989. De fet encara 
n’és un dels principals abanderats 
en cada edició. Gràcies a l’ajuda 
del doctor Vaquer i la seva amis-
tat amb Montserrat  Caballé, van 
poder-lo promocionar, esdevenint 
una cita ineludible en el nostre país. 
L’Associació Amics de la Música és 
la llavor de tota aquesta tasca dar-
rere del Festival. Aquest darrer any, 
com a reconeixement de la seva di-
latada trajectòria, ha tingut l’honor 
de fer el pregó de la Festa Major, on 
va recordar la seva infància i joven-
tut ripollesa, interpretant posterior-
ment peces al piano.

Joan Amils
El músic que porta Ripoll al cor
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L’APUNT /

Els antecedents de la línia interna-
cional que uneix Ripoll amb l’esta-
ció francesa de la Tor de Querol da-
ten de mitjan segle XIX. La principal 
motivació responia a la voluntat de 
potenciar les relacions comercials 
entre un costat i l’altre dels Pirineus.
El 1904, la idea de construir un fer-
rocarril de Ripoll a Acs-dels-Tèrmes 
començà a ser una realitat gràcies 
a un acord dels governs espanyol i 
francès, ratificat el 1907. Després 
de quedar desertes tres subhastes, 
l’Estat espanyol assumí la realitza-
ció de les obres, que s’iniciaren el 
1911 sota la direcció de l’enginyer 
Josep M. Fuster. Els treballs es van 
dividir en dotze trams; els quatre 
primers cobrien la distància entre 
Ripoll i Ribes de Freser.
Les obres del primer, comprès en-
tre l’estació de Ripoll i la sortida del 
túnel del Calvari, van adjudicar-se el 

febrer de 1912 al constructor Salva-
dor Soteras. El segon tram s’atorgà 
a Vicenç Murlà, el tercer al ripollès 
Llorenç Suñer, i el quart, que anava 
des del paratge de les Coves fins 
a l’estació de Ribes, es concedí a 
Juan Cipriano Ereño.
L’aprovació de diversos crèdits pos-
sibilità que, entre finals de 1918 i 
principis de 1919, es pogués do-
nar una embranzida a les obres. Es 
va posar la via fins a Ribes, es van 
construir les estacions i es col·lo-
caren els trams metàl·lics realitzats 
per la Maquinista Terrestre i Marí-
tima.
El 10 d’agost de 1919 s’inaugurà la 
línia fèrria entre Ripoll i Ribes. Entre 
altres personalitats, van assistir-hi 
Francesc Cambó, com a exminis-
tre de Foment, i que s’incorporà als 
actes a Ribes, Eusebi Bertrand, di-
putat a Corts pel districte de Puig- 

cerdà, i el bisbe de Vic, Francesc 
Muñoz, que va beneir la línia davant 
el túnel del Calvari. La festa va ser 
concorreguda i plena d’esperança 
envers un futur que es preveia im-
millorable per al territori gràcies al 
ferrocarril, tal com destaquen les 
cròniques de l’època. L’any 1922 el 
tren arribà a la Molina el juliol, i a 
Puigcerdà l’octubre. El 1929 la línia 
enllaçà amb la de la Tor de Querol.
Al cap de cent anys la línia funciona 
de forma precària i ofereix un servei 
deficient. Tanmateix, són molts els 
col·lectius ripollesos que defensen 
la seva viabilitat en un moment de 
canvi dels mitjans de transport de 
viatgers i de mercaderies.

Agustí Dalmau i Font
Historiador de l’Ajuntament 

de Ripoll

elBressol / Juliol 2019

100 anys del tram Ripoll–Ribes de Freser 
de la línia fèrria transfronterera

Locomotora damunt el pont als anys vint. Autor: Jesús Mauri Radó. Col·lecció particular Agustí Dalmau
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AL SERVEI DEL POBLE /

“Vaig néixer a Terrassa l’any 
1965 per decisió personal de la 
mare. Vivíem a Ripoll, però ella 
era egarenca. Sóc i em sento ri-
pollès com si hi hagués nascut. 
Vaig estudiar els pàrvuls durant 
dos anys, amb la senyoreta Nati. 
L’EGB el vaig fer a l’Escola Salesi-
ana, el BUP i COU a l’IES Abat 
Oliba i els dos anys de carrera 
d’Empresarials que no vaig aca-
bar a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, tot i que les classes 
es feien a Sabadell. De jove als 
estius, treballava a la piscina de 
la Solana del Ter. Quan vaig dei-
xar els estudis vaig fer-ho en una 
empresa de revisions cadastral 
per Catalunya. Després vaig es-
tar uns mesos a l’oficina del De-
partament d’Agricultura a Ripoll. 
Durant vuit temporades a les 
tardes també vaig compaginar 
entrenar mainada del Club de 

Futbol Ripoll i una feina en una 
botiga d’informàtica.

Vaig jugar fins a cadets i algú 
amb molt mal cor, perquè això 
no es fa a un nen de 13 anys, 
em va dir que no servia per al 
futbol. Però em va fer un favor. 
Sóc ciclista, vaig córrer en cate-
goria avui anomenada “èlit” du-
rant cinc temporades i dues més 
abans en una categoria anome-
nada “cicloesportiu”. A l’hivern 
m’agrada esquiar, sobretot ara 
l’esquí de muntanya. Llàstima 
del canvi climàtic. Nedar també 
se’m donava molt bé, tradició fa-
miliar. Soc “perico” i soci de l’RCD 
Espanyol,

No sóc un “culturetes” pròpia-
ment dit, ni un gran lector habi-
tual de llibres, potser un parell 
a l’any, però diguem que m’inte-
resso i sóc bon coneixedor de la 

cultura general.”

“L’any 1990 vaig entrar a l’Ajunta-
ment de Ripoll en aprovar l’exa-
men d’oposicions que es va fer 
per dues places a serveis econò-
mics. Actualment estic fent de 
Secretari d’Alcaldia des de fa 8 
anys. He estat a Serveis Econò-
mics, a Serveis Territorials, a Se-
cretaria Municipal, a Habitatge... 
una mica “chico para todo”.

La discreció forma part de la 
meva feina, i veus de prop els 
entrellats de la política municipal 
i a vegades fins i tot els de la ca-
talana. Coneixes gent molt inte-
ressant i també aprens a veure a 
venir “xupòpters” externs. És una 
feina amb pocs inconvenients, la 
qüestió és treballar, a vegades hi 
ha gent que vol veure l’Alcalde i 
t’expliquen els seus problemes... 
i déu n’hi dó!”

“Amb algun company de feina, havíem 
fet bromes internes que no es poden 
explicar. Des de dins la casa gran m’han 
dit fins i tot que era un mal treballador. 
Però amb el temps veus les coses amb 
perspectiva i cal relativitzar o si més no 
intentar-ho. Tots hauríem d’empatitzar 
més amb els altres, i posar-nos en la 
seva pell abans de jutjar. Però sempre 
hi haurà casos impossibles. Amb 
l’edat millor no empassar gripaus i cal 
buidar el pap o desfogar-se... Pedalant 
desconnecto del tot.”

Xevi Díez
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AL SERVEI DEL POBLE /

Va néixer a Ripoll fa cinquan-
ta-vuit anys. Va fer els pàrvuls 
i la primària a les escoles que 
aleshores hi havia al poble, les 
Vedrunes, el Maragall i els Sa-
lesians. Després de l’ensenya-
ment obligatori ja va començar 
a treballar, primer com a fuster 
a l’empresa d’en Criach durant 
cinc anys. Aleshores va tenir la 
seva primera feina per l’Ajun-
tament de Ripoll, però el servei 
militar el va obligar a deixar-la. 
Quan en va tornar, va estar mig 
any més a l’Ajuntament, però se-
guidament va iniciar un periple 
per diverses feines. Ha treballat a 
bosc arrossegant i tallant arbres, 

o a la Paperera Riera, fins que el 
1987 va tornar a incorporar-se 
a l’Ajuntament, aquesta vegada 
de forma definitiva. Es va casar 
amb una noia que havia vingut 
de León per treballar a la Saphil. 
De fet es van casar a Vecilla de 
la Vega, el poble d’on és origi-
nària. El futbol sempre ha estat 
l’esport que ha practicat. Havia 
estat a les categories inferiors 
del CF Ripoll, però després de la 
mili va jugar amb equips com els 
Golfos o el River’s. Des d’alesho-
res ha seguit practicant també 
el futbol sala i actualment juga 
amb els veterans del  CF  Ripoll 
“Treballo per a l’àrea de Festes 

i Serveis, tot i que cada vegada 
més em dedico a les Festes. De 
fet quan no hi ha el responsable 
sóc jo mateix qui me’n cuido. Es 
tracta de muntar la infraestructu-
ra necessària per fires, festes de 
barri, la festa major, Nadal i Reis, 
Carnavals. Munto estructures, 
instal·lo els llums, situo cadires 
i taules, trasllado instruments 
musicals... El que calgui perquè 
a l’hora de l’activitat estigui tot 
a punt. Anteriorment vaig estar 
una temporada  com a  jardiner 
amb en Joan Martínez i a obres 
amb en Ramos Espert, però des 
de fa anys que tinc aquesta ocu-
pació.”

“Fa molts anys estàvem treballant 
a Sant Bernabé. Vam haver de 
baixar al poble, i a la mateixa 
carretera d’Olot ens vam aturar 
a una botiga de queviures que ja 
no existeix, i un company va dir 
que volia comprar alguna cosa 
per menjar. Va sortir-ne amb una 
barra de pa i una mica d’embotit. 
Quan s’ho va haver acabat, es va 
mirar l’etiqueta, i va adonar-se 
que havia comprat embotit per 
al consum de gossos. Havia fet 
tard.”

Lluís Picas
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El més vist a les xarxes

CALAIX DE SASTRE / 
L’Agent cívic 

L’Ajuntament de Ripoll compta amb un 1 agent cívic dins la plantilla 
municipal. La seva funció primordial és difondre i reforçar la normati-
va municipal amb l’objectiu de fer un ús respectuós de l’espai públic, 
preservar un entorn urbà net i fer complir les ordenances. Les actua-
cions que més realitza durant la seva jornada laboral són les següents: 
avisos per estacionaments indeguts de vehicles, advertències a per-
sones que passegen gossos, sobretot per dur-los deslligats, anomalies 
detectades a la via pública com desperfectes al mobiliari urbà, llençar 
objectes o deixalles. També atén a persones que necessiten qual-
sevol mena d’informació i els ajuda en qüestions relacionades amb 
bon veïnatge. A més també gestiona la ubicació dels mercaders dels 
mercats setmanals. L’Agent cívic també participa en les campanyes 
cíviques que es fan des de l’Ajuntament, a les accions comunitàries, 
a les campanyes de tinença d’animals, d’ús i comportament als parcs 
infantils, i durant els actes que se celebren a la vila.

La brigada d’obres vetlla 
pel correcte manteniment 
dels espais públics i dels 
edificis municipals de 
Ripoll

La brigada d’obres de l’Ajunta-
ment de Ripoll, formada per 7 
persones, vetlla pel correcte 
manteniment de la via pública, 
les dependències municipals, 
els centres educatius públics i 
el manteniment en general de 
l’espai públic. De fet són molts, 
per no dir pràcticament tots, els 
carrers de Ripoll i equipaments 
que trepitgem que, d’alguna ma-

nera, porten el segell de la Brigada. 
Amb un marc d’actuació tan ampli, les tasques que desenvolupa són 
variades. Es concreten segons la planificació programada prèviament, 
les necessitats que es detecten i els suggeriments dels veïns i veïnes. 
A tall d’exemple algunes de les tasques que desenvolupen són: 
• Reparar, substituir i col·locar mobiliari urbà 
• Treure adhesius del mobiliari urbà 
• Reparar murs, panots i voreres 
• Reparar i pintar baranes de diferents punts de la vila 
• Posar i modificar senyalització i pilones
• Manteniment de carrers i places 
• Reparar i substituir jocs infantils, esportius i tanques de protecció 
• Intervencions de millora, sanejament i reparació a l’escola Tomàs 
 Raguer i Joan Maragall 
• Manteniment de l’Ajuntament, centre cívic, piscina
• Pintar tanques i pilones 
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El servei de neteja de Ripoll té com a 
prioritat el manteniment continu 

Una de les prioritats de l’Ajuntament de Ripoll és 
tenir el municipi i l’entorn el màxim net possible. 
Tot i que també és responsabilitat dels veïns i 
veïnes, el servei de neteja municipal efectua 
una tasca primordial perquè això sigui possible. 
Format per una plantilla de 7 persones treballa-
dores, més dues de reforç de maig a octubre, el 
servei s’ha planificat tenint en compte els usos i 
les necessitats de cada zona. La neteja s’adequa 

a cada realitat, que ve determinada per factors com ara el trànsit de persones i vehicles, l’activitat cultural i/o 
comercial, o bé el fet que es tracti de zones d’oci o d’esbarjo.
Perquè puguem gaudir d’una vila neta a tota hora, la jornada laboral va des de les 7 del matí fins a les 20.30 
hores dividida en dos torns de treball. El personal té unes tasques assignades per oferir cobertura a tot el 
municipi, polígons i entorn. A més els barris amb més volum de població i activitat (centre, Estació i ctra. 
Barcelona) tenen una persona fixa assignada per poder fer manteniment cada dia i al llarg de la jornada. La 
resta de barris de Ripoll es netegen com a mínim dues vegades, a més la màquina escombradora realitza la 
neteja de tots els barris setmanalment. Pel que fa als polígons industrials, fonts i espais lúdics fora del nucli 
urbà, un treballador en jornada laboral de tardes és el responsable d’aquests sectors. 
Una tasca important d’aquesta brigada també és la neteja dels dos mercats que es fan a la Vila, així com la 
neteja de la Festa Major, Mercadal Guifré i de totes les festes dels barris i Fires que es fan. Quan tots i totes 
hem gaudit de l’espai públic ells i elles fan un treball impecable perquè la vila torni a la normalitat amb la 
màxima rapidesa possible. Així sota l’eslògan ‘’PER UN RIPOLL NET i POLIT’’, el servei treballa contínuament 
perquè els Ripollesos i Ripolleses gaudim d’espais nets i endreçats, però està clar que la nostra manera de 
fer pot facilitar la seva tasca i entre tots mantenir la vila més neta i polida. 

La brigada d’enllumenat treballa per l’estalvi i l’eficiència 
energètica a Ripoll

La Brigada d’enllumenat de l’Ajuntament de Ripoll s’encarrega del manteniment 
preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d’en-
llumenat públic del municipi així com de tots els edificis municipals. Les activitats 
preventives i normatives inclouen les inspeccions, verificacions, reparacions, com-
provacions i reposicions que es duen a terme de forma periòdica. El propòsit és 
preveure avaries o desperfectes en el seu estat inicial i corregir-les per mantenir 
la instal·lació en completa operació als nivells i eficiència òptims. Quant a les ac-
cions correctives es realitzen davant d’un funcionament incorrecte, deficient o in-
complet de l’enllumenat i per la seva tipologia no poden planificar-se en el temps. 
Aquestes accions, que no impliquen canvis funcionals, corregeixen els defectes 
tècnics de les aplicacions. A més també desenvolupa tasques de suport logístic 
en actes i festes, sigui per requeriments de muntatge elèctric o per muntatge i 

desmuntatge d’infraestructures. Atenent els suggeriments ciutadans i les necessitats que es detecten, durant 
les últimes setmanes s’han efectuat els treballs següents: 
• Substitució de 32 bombetes de mercuri per llums led de diferents potències, aconseguint important estalvi 

energètic i millor rendiment lumínic.
• Reparar 12 punts de llum de potència 70 w de vapor de sodi d’alta pressió dels quals 9 bombetes i equips
• Reparar 10 punts de llum de 100 w de vsap dels quals 4 bombetes i equips
• Reparar 17 punts de llum de 150 w de vsap dels quals 2 bombetes i equips
• Reparar 12 punts de llum de 250 w de vsap dels quals 7 bombetes i equips
• Reparar 2 punts de llum de 400 w d’halogenurs metàl·lics
• Canviar 2 columnes de 4 m d’alçada
• Resoldré 8 avaries en diferents sectors.
• Posar dos focus nous i de led de 300 w i un de 400 w d’halogenurs metàl·lics
• Posar 70 m de línia nova
Totes aquestes actuacions milloren el rendiment, l’eficàcia i l’eficiència energètica. També es millora la segure-
tat ciutadana amb la millora d’enllumenat al municipi. 
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La Brigada municipal de serveis, 
engranatge de la vida lúdica i cultural 
de Ripoll

Una de les tasques importants en una vila com 
Ripoll és tot el que envolta els esdeveniments, 
festes, actes, etc., que s’hi celebren. De la llista 
d’actuacions, sobressurten la preparació i mun-
tatge de les fires que se celebren, la festa Major, 
la cavalcada de Reis, Carnaval, festes als barris, 
etc. Valorant que dins de cada actuació, s’han 
de dur a terme muntatges d’entarimats, coor-
dinació de les tasques amb els equips tècnics, 
il·luminació, grups electrògens, decoració floral i 
ornamental, i tants d’altres aspectes que fan que 
cadascun d’aquests esdeveniments sigui únic, 

lluït i perfecte, tal com tots els Ripollesos el volen viure. 
Una part important d’aquesta tasca la duen a terme els treballadors de la Brigada Municipal de serveis de 
l’Ajuntament de Ripoll. Persones que, treballen per assegurar el correcte desenvolupament de festes, actes 
i exposicions. Una feina que poques vegades es veu però que fa possible la realització de la vida cultural i 
lúdica de la vila. 
Així la brigada de serveis forma part dels quatre equips (enllumenat, obres i neteja) que formen la Brigada 
Municipal, que en una visió de conjunt és el departament encarregat del manteniment de la vila, però amb 
unes funcions concretes cada una. 

Projecte 
Nadó, 
Projecte 
Famílies 

L’arribada a casa 
d’un nou membre 
és, sens dubte, 
un dels moments 
més il·lusionants 
i desitjats per una 
família. Amb el 
Lot Nadó l’ajunta-

ment vol col·laborar amb un detall de benvinguda adreçat al nounat 
i també a la seva família. L’obsequi consta d’una postal de Ripoll per 
escriure les dades de l’infant, una entrada per a gaudir de la piscina de 
Ripoll, un lot de productes d’higiene i una bossa de cotó amb la imatge 
del projecte. El detall s’entrega en el moment que els pares empadro-
nen l’infant a l’Ajuntament. 
També s’ofereixen tallers adreçats a famílies amb l’objectiu que proge-
nitors i fills comparteixin temps. Aquests es projecten un dissabte al 
mes i són de temàtiques diverses com: cançons de bressol, plàstica, 
construcció, etc. 
A més, cada mes de juny se celebra la festa de Benvinguda dels in-
fants nascuts durant l’any anterior. A la zona del Pla es planta un ar-
bre que simbolitza els nens i nenes nascuts. Les famílies col·laboren 
plantant una flor i després s’hi col·loca una placa amb el nom de tots 
els nascuts aquell any. Una proposta que agrupa a les famílies que en 
els següents anys compartiran moments junts veient com creixen els 
seus fills i filles. 
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El Museu Etnogràfic de Ripoll
Memòria i vida des de fa 100 anys

A principis del segle XX, un grup d’estudiosos, coneguts 
com els folkloristes de Ripoll i liderats per Tomàs Raguer 
i Rossend Serra i Pagès, començà una tasca de recerca 
centrada en l’estudi de la cultura popular, les tradicions 
i el folklore amb l’objectiu de mostrar-los i preservar-los. 
L’any 1919 la petita mostra d’objectes, que fins llavors 
s’exposava a la sagristia petita de l’església de Sant Pere, 
és prou considerable com perquè es traslladin les peces 
a la sagristia nova on restaran fins a l’any 1929, quan es 
trasllada a les golfes de la mateixa església i rep el reco-
neixement de primer museu d’etnografia de Catalunya i 
on restarà durant 70 anys. 
L’any 2011, després de 10 anys de tancament s’inaugura 
la nova seu a l’antiga casa Budallers. El Museu ha anat 
fent camí, assolint nous reptes i aplicant noves eines de 
gestió per acostar la institució a la situació actual i donar 
resposta als objectius de conservar, estudiar, exposar i 
difondre el seu fons. 
Enguany estem de doble celebració, per una banda els 
cent anys de l’obertura de la primera exposició i de l’altra 
els noranta anys des del seu primer trasllat i de la inau-

guració com a Museu de les tres primeres sales que van ocupar les golfes de l’església de Sant Pere. 
Per commemorar aquest doble aniversari, s’ha fet l’exposició “SENTIMENTS EN VITRINES” que des del mes 
d’agost i a través d’un petit recorregut en el temps, permet conèixer la trajectòria de la institució i posar en 
valor la tasca inicial liderada per Tomàs Raguer i el grup de folkloristes de Ripollesos i destacar la importàn-
cia que han tingut les donacions de moltes persones que al llarg del temps han contribuït aportant objectes 
i coneixement. 
L’esperit d’aquell Museu capdavanter segueix viu, igual que continua viu el determini de ser un referent per 
entendre la cultura popular passada i present de la nostra terra, per conèixer una forma de ser i de sentir, 
alhora que evoca el temps pretèrit i esdevé llavor de futur. 

L’Ajuntament de Ripoll 
participa i rep fons europeus 
per diferents projectes

El Fons de Desenvolupament Re-
gional Europeu és un instrument 
financer de la Comissió Europea 
la finalitat del qual és l’ajut per al 
desenvolupament econòmic de di-
ferents regions de la Unió Europea. 
Aquests fons són  subvencions  a 
fons perdut, sent gestionats direc-
tament per les administracions pú-
bliques (central, autonòmica i local) 
tenint cada una d’elles una quota 
de fons assignada a priori per rea-
litzar projectes a la zona. L’objectiu 
del FEDER és dotar de finançament 
perque totes les regions de la Unió 
Europea convergeixin al mateix ni-
vell de desenvolupament, i així en-
fortir la moneda i la posició econò-

mica d’Europa.
El FEDER suposa una de les par-
tides més grans dins del  pressu-
post de la UE, afectant àrees de 
desenvolupament com els  trans-
ports, les tecnologies de la comu-
nicació, l’energia, el  medi ambient, 
la  recerca  i la  innovació, les  infra-
estructures socials, la formació, la 
rehabilitació urbana i la reconversió 
industrial, el desenvolupament ru-
ral, la pesca, i fins i tot el turisme  i 
la cultura.

FEDER COMARCAL.- Promoció 
turisme natura: Experiència 
Pirineus més autèntics en el marc 
del PO FEDER de Catalunya 2014-
2020

Es tracta d’un projecte comarcal 
que preveu l’execució d’un “Pla per 

a la promoció del turisme de natu-
ra al Ripollès, l’experiència dels Pi-
rineus més autèntics”.
És la part específica de les actuaci-
ons relatives a l’impuls del turisme 
esportiu i de natura a Ripoll. Inclou 
les següents actuacions:
a. Edició de material promocional
b. Elaboració de tracks, senyalitza-

ció
c. Projecte centre acollida 
d. Adequació sector entrenaments
e. Construcció centre acollida al 

sector de l’Avellaneda
En aquests moments, s’ha posat en 
marxa el projecte de TRAIL ZONE, i 
el nou Rocòdrom, queda pendent 
el Centre d’acollida a l’Avellaneda 
i actuacions de promoció, així com 
altres millores a les zones d’entre-
nament.

Resum de projectes europeus (període 2014-2020)
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FEDER VIES VERDES
Consorci Vies Verdes  
Connexió Ripoll- Campdevànol

Ripoll participa del projecte que 
el Consorci de les Vies Verdes de 
Girona va presentar al FEDER, per 
l’ampliació de la xarxa de vies ver-
des a les comarques de Girona en-
tre el Pirineu de Girona i la Costa 
Brava.
Aviat s’iniciarà el tram de connexió 
Ripoll - Campdevanol.

FEDER CULTURA SCRIPTORIUM 
Diputació de Girona

Reforma i nova ubicació de l’Scrip-
torium de Ripoll a l’Església de Sant 
Pere.
Permetrà la renovació total de la 
museografia i la reforma d’una part 
de la planta de sotateulada de l’Es-
glésia de Sant Pere, i disposar d’un 
nou recurs turístic per al turisme 
escolar i familiar.

FEDER EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 Diputació de Girona

Projecte per la millora d’eficiència 
energètica a les escoles ( canviar 
bombetes per LEDS).

POCTEFA: PYRFER

Projecte “Pirineus de Ferro, Xarxa 
de municipis del ferro per a una 

estratègia turística i comarcal” pre-
sentat al programa INTERREG V-A 
Espanya- França- Andorra POCTE-
FA 2014-2020.
Projecte que inclou accions co-
munes (materials exposicions, 
traduccions, pla estratègic comu-
nicacions, publicacions, ....) i una 
part d’accions directes al municipi, 
en concret, es preveuen actuacions 
amb col·laboració amb el Museu de 
la Ciència i la Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC), es contemplen:
• Millora museogràfica i implanta-

ció d’un sistema automàtic d’ac-
cés a la visita a la Farga Palau

• Trasllat i renovació del martinet 
per ubicar-lo en el sector de la 
Farga Palau i un programa de re-
producció en 3D sobre la Farga i 
els clavetaires. 

FEDER COMARCAL ( Ripoll- Sant 
Joan de les Abadesses- Sant Pau 
de Seguries- Camprodon)

Projecte: Xarxa Espais contacte 
riu Ter (Actuacions a la Devesa del 
Pla).
Amb el projecte global es pretén 
fomentar el turisme de natura i re-
cuperar espais entorn del riu Ter. 
Hi ha una part d’estratègia global, 
amb edicions de materials i co-
mercialització del producte i una 
part d’inversió. En el cas de Ripoll 
es pretén avançar en el Parc de la 
Devesa del Pla, amb la construcció 
d’un mirador i un accés al riu.

PROJECTE CREATIVE EUROPA

Projecte Awakening Sleeping Ins-
truments in Europe (AWAKEN) que 
pretén establir mecanismes de co-
operació transnacional, amb ope-
radors culturals públics i privats, 
que permetin recuperar, i promoure 
instruments musicals de l’Edat Mit-
jana. Projecte vinculat a la Portala-
da del Monestir i als instruments 
adormits.
És un projecte transnacional, lide-
rat per l’Ajuntament de Ripoll i en 
el que participen: L’associació de 
Música Modal de Cardedeu, l’As-
sociació Trob’Art Productions ATP 
(Francia), Paraplevros PPL (Chipre), 
i Labyrinth LAB (Italia).
Pressupost global: 355.581€, amb 
una subvenció de 200.000€.

PECT “REACTIVACIÓ PATRIMONI 
EN DESÚS” Diputació de Girona

En tràmit de sol·licitud. Ripoll pre-
senta un projecte de reactivació del 
patrimoni industrial per a nova acti-
vitat econòmica.
Permetria la recuperació de part del 
patrimoni industrial de la Devesa 
del Pla, per convertir-lo en taller per 
desenvolupar activitat econòmica.
Pressupost presentat: 278.230€
Subvenció sol·licitada: 181.078€.

MOBILITZACIÓ DE RECURSOS EUROPEUS CAP A RIPOLL 2019 - 2022
El Ripollès Ripoll Aportació

Inversió total Subvenció Feder/
altres

Subvenció 
Altres

Inversió 
directe Ajuntament

FEDER COMARCAL turisme natura 2.577.567,41 € 1.065.110,00 € 1.115.944,33 € 627.348,82 € 327.696,76 €

Turisme esportiu i de natura

FEDER VIES VERDES 963.414,90 € 350.392,52 € 418.826,82 € 480.000,00 € 160.491,00 €

Via verda Ripoll – Campdevànol

FEDER CULTURA 319.821,68 € 130.507,00 € 65.253,00 € 261.014,00 € 102.529,71 €

Scriptorium monàstic

FEDER EFICIENCIA ENERGIA 54.298,75 € 22.437,00 € 11.219,00 € 54.298,75 € 11.219,00 €

Millora energètica escoles Ripoll

POCTEFA PYRFER 330.659,00 € 214.928,00 € 82.864,00 € 330.659,00 € 33.066,00 €
Millora museística Farga Palau i 
Museu Ripoll
2n FEDER COMARCAL 298.143,54 € 123.200,00 € 0,00 € 298.143,54 € 123.200,00 €

Xarxa espais Vora Riu Ter

PROJECTE CREATIVA EUROPA 355.581,00 € 200.000,00 € 0,00 € 192.647,00 € 92.647,00 €
Total 
confirmada 4.899.486,28 € 2.106.574,52 € 1.694.107,15 € 2.244.111,11 € 850.849,47 €
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Rehabilitació de pisos al Barri Vell
Tens un pis buit al Barri Vell? 
L’objectiu d’aquesta campanya és ajudar als propie-
taris d’habitatges tancats per manca d’habilitat o bé 
per la necessitat d’una milloria en les condicions ac-
tuals (com pot ser la millora en l’aïllament acústic i/o 
tèrmic) que estiguin situats al Barri Vell.
Previ a la rehabilitació, es realitza un projecte a càrrec 
d’un tècnic aliè a l’Ajuntament, que en tot moment ha 
d’estar validat pel propietari de l’immoble i pel tècnics 
del consistori. 
• Quin és l’objectiu? Millorar l’oferta d’habitatges 
del Barri Vell, reduir els immobles desocupats i incre-
mentar l’oferta de lloguer.
• Com? Amb el finançament de les obres per tal 
que l’habitatge pugui ser llogat amb les condicions 
d’habitabilitat necessàries.
• Què passa un cop l’habitatge estigui rehabilitat? 
L’Oficina d’Habitatge de Ripoll és l’encarregada de 
trobar el llogater més adient segons la tipologia de 
l’habitatge. Se segueixen els principis d’un lloguer 
just i assequible de la mateixa manera que la resta 
d’habitatges habituals de la Borsa.
• Què han de fer els propietaris que estiguin inte-
ressats? La sol·licitud s’ha de realitzar a l’Ajuntament 
a on s’informarà dels tràmits a realitzar. 

En aquests moments s’han rehabilitat 2 habitatges i s’està a punt d’iniciar la rehabilitació de 2 més. Aquests 
habitatges s’han adjudicat a joves de Ripoll. Paral·lelament l’Ajuntament ha rehabilitat 2 habitatges de propi-
etat municipal a la carretera Barcelona destinats a famílies. 
Es preveu que durant l’any 2020 es puguin incorporar nous habitatges i així poc a poc incrementar l’oferta de 
lloguer i disminuir el número d’habitatges tancats.

Un local, Un negoci
La campanya «Un local: Un negoci» té per objectiu la re-
cuperació comercial i reactivació dels locals buits al cen-
tre. Per aquest motiu es posa a disposició d’associacions, 
comerços i/o empreses l’aparador de locals que estiguin 
tancats al Barri Vell a cost zero, per tal de donar visibilitat al 
seu producte i/o servei. 

Les persones interessades, tant els propietaris dels locals, 
com possibles arrendataris o comerciants que vulguin fer 
servir l’aparador, s’han d’adreçar a les oficines municipals, 
per rebre la informació pertinent.

Els propietaris dels locals tancats que posin a disposició 
el seu local rebran el 100% de bonificació en el rebut d’es-
combraries. Així mateix, durant el temps que l’aparador es-
tigui cedit, el comerciant té l’obligació de fer-se càrrec de 
les despeses de llum i l’Ajuntament de la posada a punt de 
l’aparador.

En aquests moments l’ajuntament disposa de 8 locals ad-
herits a la campanya, dels quals 3 estan disponibles. Des 
de l’inici de la campanya s’han obert 2 nous negocis a lo-
cals adherits a la campanya.
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L’equip de govern (PDeCAT) seguint el compromís adquirit en el programa electoral, d’informar de la 
situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Ripoll, en periodicitat anual, i amb la finalitat de que 
tots els ciutadans coneguin amb total transparència els estats de comptes municipals, a continuació 
es publica informe de la situació econòmica i financera a 31 de desembre de 2018, 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 2018 es va continuar treballant i prioritzant en els mateixos conceptes que durant la legislatura 
passada:

- La congelació dels impostos per setè any consecutiu.
- Mantenir una bona situació de la tresoreria municipal.
- Un any més es redueix el deute municipal.
- L’agilització en el pagament als proveïdors, mantenint-se els pagaments a 43,06 dies des de la data 

d’entrada de la factura a l’ajuntament. 
- Setè any consecutiu sense haver concertat cap préstec. 

 I) ESTAT DE LA TRESORERIA  10-06-2011 31-12-2018

 Saldos en bancs, caixa i disposició de pòlisses de tresoreria  - 1.584.140,43  1.322.711,72

 II) ENDEUTAMENT OPERACIONS DE CRÈDIT Import   Import  

 Deute viu per operacions de crèdit a llarg termini - 9.712.506,45    - 3.663.036,65   

 Deute viu operacions de crèdit per pagament a proveïdors     - 685.243,77   

 Deute viu curt termini  - 576.220,71  - 10.288.727,16  - 718.195,69 - 5.066.476,11

 III) DEUTES PENDENTS Import   Import  

 A proveïdors per despeses corrents - 618.381,61    - 467,501,58  

 Transferències altres administracions per serveis - 1.023.694,38    - 280.198,06   

 A proveïdors per despeses d’inversions - 2.719.607,16  - 4.361.683,15  - 183.763,53  - 931.463,17

 IV) ALTRES DEUTES Import   Import  

 Factures d’actuacions sense consignació pressupostària - 162.983,00    0,00   

 Actuacions per urgència sense previsió - 45.567,53    0,00   

 Previsió per reclamació d’interessos - 78.403,43  - 286.953,96  0,00  0,00

 V) DEUTES RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA (Fund. Guifré) Import   Import  

 Deute viu curt i llarg termini operacions de crèdit - 819.346,65    - 693.405,79  

 A proveïdors per despeses d’inversions - 113.513,25    - 0,00   

 A Hisenda per IRPF - 29.251,56   - 0,00 

 A Seg. Social  - 962.111,46  - 14.264,64 -707.670,43

 VI) DEUTES D’EXERCICIS ANTERIORS Import   Import  

 Devolució Participació en Tributs de l’Estat 2008 i 2009   - 254.608,02    -206.195,27

 TOTAL DEUTE (-68,50%)   - 17.738.224,18    - 5.589.093,26

Ripoll en xifres. Any 2018 /
Informació econòmica i financera de l’Ajuntament
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 Nivell d’endeutament

  10-06-2011 31-12-2018

  Nivell d’endeutament a llarg termini 101,59% 39,30 %

 Nivell d’endeutament a curt termini 19,55 % 6,49 %

 Nivell d’endeutament total 121,14 % 45,79 %

 Nivell d’endeutament sense crèdit per pagament a proveïdors,
 i per subvenció Consell Català d’Esports per pavelló Avellaneda 121,14% 36,79 %

 Ingressos que quan l’Ajuntament els rebi rebaixaran l’endeutament:

  10-06-2011 31-12-2018

 Ingressos disponibles pendents d’aplicar   491.975,88  27.727,22

 Import pendent subvencions  2.965.642,23 31.011,00

 Contribucions especials pendents cobrar  694.214,57  280.616,40

 Contribucions especials pendents resolució judicial  -279.294,13  -279.285,17

 TOTAL  3.872.538,5560 60.069,45

 Reducció del deute en 8.336.661,82 € un 60,12%

  10-06-2011 31-12-2018

 Total deute  -17.738.224,18  -5.589.093,26

 Ingressos disponibles pendents d’aplicar  491.975,88  27.727,22

 Ingressos que quan l’Ajuntament els rebi rebaixaran l’endeutament  3.380.562,67  32.342,23

 TOTAL  -13.865.685,63  -5.529.023,81

CONVIVÈNCIA

NORMES DE

Per tal d'establir un clima de civisme i de bon veïnatge, l'Ajuntament

de Ripoll disposa d'una Ordenança municipal de civisme i convivència

ciutadana, formada per una sèrie de normes que, tot i no suposar un

gran esforç de compliment, comporten una gran millora en la qualitat

de vida de tot la ciutadania.

Portar els gossos lligats per la via pública, recollir-ne els excrements I vigilar on

orinen

Donar menjar a coloms, ànecs i d'altres animals a la via pública sols comporta 

brutícia i infeccions

Per mantenir net el poble, utilitzarem les papereres i cendrers

Fer un bon triatge de les deixalles i utilitzar el contenidor corresponent

Fer un bon ús de les zones d'aparcament especial (zona minusvàlids, càrrega i

descàrrega, guals...)

Conduir respectant els límits de velocitat i no produir sorolls estridents

Emprar el servei de recollida de mobles i trastos vells a domicili en comptes

d'abandonar-los al mig del carrer

Tenir cura del mobiliari urbà i fer-ne un bon ús

Instal·lar les antenes parabòliques, aires condicionats i alarmes seguint les normes

d'instal·lació legals i autoritzades en aquesta ordenança

Per tal de tenir les façanes i els fanals nets de cartells, l'Ajuntament disposa

d'unes cartelleres on es poden enganxar

Fer servir les bicicletes prudent amb prudència i respectar els senyals de trànsit

Tractar amb respecte els funcionaris municipals i tenir consideració per la seva feina

La pràctica de jocs amb pilota, monopatí i similars s'haurà de fer amb el màxim

respecte, per tal d'evitar accidents o molèsties

Respectar el descans dels veïns

Estendre la roba en llocs visibles des de la via pública és sancionable

 

El compliment d'aquesta sèrie de normes és un bé per a tothom i per a la imatge del 

nostre poble. Tots hi sortim guanyant. FEM-HO POSSIBLE ENTRE TOTS

Es poden consultar aquestes normes a 

http://cido.diba.cat/normativa_local/195224/ordenanca-de-civisme-i-

convivenciaciutadana-ajuntament-de-ripoll
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Consells per una
bona convivÈncia

Consells per una
bona convivEncia

Aquests consells estan recollits a l'ordenança de civisme i convivència
de l'Ajuntament de Ripoll i no complir-los és sancionable amb multes

que poden arribar fins als 700 €
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BARÒMETRE POLÍTIC / 

Hi tornem a ser. I amb molta més força 
treballarem Junts per les Persones!
En aquest primer escrit del nou curs 
polític, ens cal agrair abans de tot, als 
ripollesos i ripolleses, la confiança di-
positada novament a la candidatura de 
Junts per Ripoll, el passat 26 de maig, 
amb un projecte dirigit bàsicament a 
les persones, famílies i gent gran, a les 
entitats i associacions de la vila.
El poble de Ripoll ens ha tornat a donar 
suport polític per continuar estirant del 
carro del seu progrés. Creiem que po-
dem estar satisfets de la feina feta els 
darrers 8 anys, hem deixat empremta 
amb polítiques bàsicament adreçades 
a les persones, essent garantia d’esta-
bilitat i de bon govern, perquè, per so-
bre, sempre hem prioritzat els interes-

sos dels vilatans -veïns al servei dels 
veïns-.
Iniciem aquest nou mandat amb mino-
ria, però com sempre amb la mà oberta 
a tots els grups municipals, ens agrada-
ria poder treballar-hi de forma conjun-
ta. Ens queda molt per fer per continuar 
millorant Ripoll. I ho entomem amb il-
lusió, treballant per les persones, les fa-
mílies, la gent gran, els joves, l’empresa, 
el comerç i el turisme, el respecte pel 
medi ambient, per la cultura, l’esport, la 
vida saludable -des dels infants fins a 
la gent gran-, la igualtat de drets i opor-
tunitats, l’educació i la solvència eco-
nòmica, per una bona convivència, per 
la qualitat de vida i el bé comú de to-
tes i tots els que convivim en el nostre 
poble, i per assolir nous projectes. Ho 
farem amb l’alcalde Jordi Munell “el de 
Ripoll”, en Josep Maria Creixans, la Ma-
ria Dolors Vilalta, la Manoli Vega, en Jo-
aquim Colomer, la Montsina Llimós, en 
Joan Maria Roig i en Josep Isern, per-
què la vida a Ripoll no s’atura, i sempre 
sorgeixen noves necessitats que hem 
de continuar gestionant, tal com hem 
fet en els últims 8 anys amb dedicació, 
honestedat, honradesa, i transparència.
Tenim molts projectes i idees amb l’ob-

jectiu de “Viure i treballar a Ripoll”, en 
aquests 4 anys vinents tenim reptes 
especialment importats: El parc de la 
Devesa del Pla, com a pulmó verd de 
Ripoll, els vestidors del camp de futbol 
i la nova zona esportiva 10!, nous habi-
tatges per a la gent gran i els joves al 
centre, el recinte firal i sala polivalent al 
Pla, un pla estratègic pel comerç…, per 
tal de fer un Ripoll Millor i de Qualitat.
Es diu que la nostra memòria és se-
lectiva, i potser per això avui ens cos-
ta recordar que tot just fa una dècada 
estàvem immersos en l’inici de la pitjor 
crisi econòmica del segle XXI. De les 
situacions difícils cal extreure aprenen-
tatges per evitar que es repeteixin, i al-
hora poder millorar de cara el futur. Des 
del nostre grup municipal,treballarem 
intensament per convertir la promoció 
econòmica en un dels pals de paller del 
nostre treball diari en la gestió pública.

Junts ho farem possible!. 
Fem-ho Junts!

ERC farà una oposició activa i construc-
tiva 
En primer lloc volem agrair a totes les 
persones que van votar ERC a les darre-
res eleccions municipals, per donar-nos 
la seva confiança. Estem convençuts 
que estaran orgullosos de la nostra tas-
ca a l’ajuntament.
Felicitem al nou alcalde i li desitgem 
una bona feina al capdavant de l’equip 
de govern. També felicitem a totes les 
regidores i regidors dels diferents grups.
Aquests propers 4 anys el grup munici-
pal d’Esquerra de Ripoll farà una feina 
activa i constructiva, per tal que Ripoll 
avanci, que bategui i que estigui viu. De-
fensarem el programa electoral presen-
tat a les darreres eleccions, i procurarem 
que l’equip de govern vagi implementant 

al màxim totes les propostes i peticions 
d’Esquerra, sense oblidar les que vàrem 
proposar en el mandat anterior, sobretot 
les que se’ns van aprovar i finalment no 
es varen portar a terme. Volem adreçar 
un missatge tranquil·litzador a totes les 
persones que estiguin preocupades per-
què Ripoll tingui un govern en minoria. 
Esquerra no bloquejarà el poble. Esquer-
ra voldrà que el poble avanci, que estigui 
viu. Esquerra estarà al costat de l’equip 
de govern en tots els temes on hi hagi 
coincidència amb el programa d’ERC i 
amb la ideologia del partit: social, d’es-
querres i sostenible.
ERC és el segon partit en nombre de 
vots rebuts a les darreres eleccions mu-
nicipals i exercirà com a cap de l’opo-
sició. Esquerra vol escoltar a tothom i 
estar molt a prop de tots els barris i de 
totes les persones que vulguin fer arri-
bar la seva queixa, petició o proposta a 
l’ajuntament. Les persones que anaven 
a la llista d’ERC seguiran exercint simbò-
licament de “regidors de suport” i cadas-
cun d’aquests membres, en un àmbit 
concret assumirà la responsabilitat de 
recollir i fer arribar a l’ajuntament –a tra-
vés del grup municipal- tot allò que es 
proposi des del propi partit o que hagi 

arribat de persones i entitats ripolleses. 
Són aquestes persones i les correspo-
nents “regidories de suport”:
	Nani Mora (serveis socials)
	Roger Bosch (promoció econòmica i 

festes)
	Chantal Pérez (seguretat ciutadana, 

convivència i participació)
	Lluís Orriols (esports)
	Roser Capdevila (turisme, fires i mer-

cats)
	Eudald Casas (serveis econòmics i 

règim intern)
	Carme Serrano (cultura i educació)
	Quico Terradelles (urbanisme i barris)
	Sandra Bernal (comerç)
	Santi Surroca (salut)
	Fadua Hamda (acollida)
	Àlex Franco (noves tecnologies)
	Sandra Monmany (promoció a les 

xarxes)
	Eudald Pujol (serveis d’aigües i clave-

gueram)
	Ariadna Fuster (joventut)
	Miquel Casas (agricultura, ramaderia 

i medi ambient)
	Teresa Jordà (relació amb la Genera-

litat)
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Han passat quatre mesos des de les 
darreres eleccions municipals. En pri-
mer lloc, i com a bons demòcrates, vo-
lem felicitar el grup de Junts per Ripoll 
per haver-les guanyat. Dit això, volem 
agrair la feina feta als companys que 
ens van acompanyar a la llista socialis-
ta i agrair, també i molt especialment, el 
suport als 840 ripollesos que han confi-
at en el nostre projecte, un projecte que 
defensarem amb humilitat i fermesa.

El Grup Municipal Socialista té tres re-
gidors, els mateixos que ERC, de qui 
ens separen menys d’un 2% dels vots. 
Som el partit que més ha crescut, tant 
en vots com en regidors. El Grup de 
Junts per Ripoll, tot i repetir victòria, ha 
baixat d’una còmoda majoria absoluta, 
d’11 regidors, a haver de governar amb 
només 8. Pel camí s’hi ha deixat un 10% 
dels vots aconseguits el 2015. Hi ha un 
clar desencís amb el rumb municipal del 
darrer mandat. 

Els tres regidors electes compartim un 
tarannà conciliador, treballador i propo-
sitiu. Per això mateix i per responsabi-
litat democràtica no ens vam oposar 
a la proclamació com a alcalde del Sr. 
Munell. Però aquest no és un xec en 
blanc. Farem una oposició responsable, 
que no pretén instal·lar-se en la negació 
sistemàtica, sinó en la defensa d’allò 
que Ripoll necessita. Esperem trobar un 
equip de govern obert a parlar i consen-
suar mesures.

Ripoll s’enfronta a un greu problema 
demogràfic, a l’envelliment general de la 
població i a la disminució de la natalitat. 
Nosaltres hi sumem la pèrdua de pobla-
ció jove, aquella que està, precisament, 
en edat de treballar, emancipar-se, es-
tablir-se en parella i tenir fills. Per fer-hi 
front, Ripoll ha de ser la capital dels ser-
veis, les comunicacions i les infraestruc-
tures. Hem de saber unir les oportuni-
tats del nostre entorn privilegiat amb la 
proximitat a un gran pol d’atracció inter-
nacional com Barcelona. Hem de cercar 
la complicitat d’altres administracions i 
ser capaços de desencallar temes pen-
dents amb la Diputació, la Generalitat i 
el Govern central, com són la variant est, 
la nord o el desdoblament del tren. Sen-
se això, Ripoll està perdent pistonada 
respecte a capitals veïnes. 

Revitalitzar i repoblar el Barri Vell ha de 
ser l’altra gran prioritat d’aquests legisla-

tura. El nostre centre necessita una po-
lítica valenta d’esponjament i rehabilita-
ció. Poblar el centre és la millor política 
que es pot fer per revitalitzar el comerç. 

Ripoll ha de ser la capital comarcal dels 
serveis a les persones. Cal recuperar les 
guàrdies nocturnes del CAP, dignificar 
les condicions laborals dels professio-
nals del Consorci de Benestar Social i 
posar en valor la capitalitat educativa de 
Ripoll per a exercir de líders al Ripollès i 
a les localitats veïnes, especialment les 
del Bisaura. 

Finalment, però no menys important, en 
els propers anys, caldrà desenvolupar 
la zona del Pla, posar fi a les barreres 
arquitectòniques del pont de Calatrava, 
executar el parc de la Devesa i consen-
suar amb els veïns de la carretera de 
Barcelona quins equipaments calen 
al barri. Ara és el moment d’escoltar la 
seva veu. El Grup Socialista vetllarà per-
què així sigui. 

Benvolgudes ripolleses i ripollesos, primer de 
tot volem agrair-vos la vostra participació en 
les eleccions municipals del passat mes de 
maig, en especial a les 557 persones que van 
apostar per una manera alternativa, plural, 
d’entendre i fer política. Esperem estar a l’al-
çada amb els nostres dos regidors i que cada 
cop més la ciutadania de Ripoll prengui part di-
rectament de la presa de decisions i la vida po-
lítica de la vila. Com molts ja sabreu, Alternati-
va per Ripoll és un projecte 100% municipalista 
que neix com a resposta oberta i transversal 
a les necessitats que s’havien detectat com 
a CUP Ripoll. Som el fruit d’aquella llavor, que 
es va començar a plantar ara fa 4 anys. Volem 
agrair a en Santi Llagostera la tasca que ha dut 
a terme com a regidor i manifestar que man-
tindrem aquell esperit de treball que ens va dur 
a ser l’autèntica oposició a l’equip de govern la 

passada legislatura.

Fent un petit anàlisi d’aquestes eleccions, 
s’han complert dos dels tres objectius que ens 
marcàvem. En primer lloc, ens hem consolidat 
a l’ajuntament i hem crescut en nombre de 
vots i representació. I ens fa contents perquè 
no ho fem fruit de conjuntures nacionals o 
oportunistes, sinó gràcies a la feina ben feta 
i a un projecte sòlid. En segon lloc, s’ha tren-
cat la majoria absoluta després de vuit anys 
i per tant podem estar tots contents ja que, al 
marge del seu color polític, les majories ab-
solutes mai són bones. Ara s’obre una etapa 
on intentarem que s’arribi a acords amplis i 
que en surti beneficiat el conjunt de la pobla-
ció, amb un paper polític molt més important. 
Per últim, teníem també l'objectiu de mantenir 
fora del consistori forces xenòfobes que atien 
el discurs de l’odi. Malauradament, això no ha 
estat així i entre les dues formacions d’aquest 
tipus que concorrien als comicis han aconse-
guit més de 600 vots. Això constata un fracàs 
com a poble i també una clara advertència. 
Cal treballar de valent per la convivència, per 
trencar mites i per potenciar llaços veïnals. De 
la mateixa manera, hem de ser molt ferms da-
vant d’aquests discursos que busquen dividir 
les persones. No normalitzarem mai el feixis-
me a Ripoll: no passaran.

Pel que fa a la nostra acció política durant 

els propers 4 anys, seguirem insistint en tots 
aquells temes que han quedat sobre la taula: 
aturar definitivament el polígon de la carrete-
ra de Les Llosses, el canvi de nom del carrer 
General Fuensanta, la memòria històrica i la 
recuperació de noms populars de carrers i pla-
ces, la zona d’El Pla, etc. Però també n’intro-
duirem de nous. Per coherència el nostre pro-
grama electoral, el més complert i potent de 
tots els que es presentaven, serà el full de ruta 
que intentarem complir. Des d’accions concre-
tes que hi són detallades però sobretot des 
d’una manera diferent de fer les coses. Amb 
una perspectiva feminista, ecologista i antifei-
xista. Apostant per la participació ciutadana i 
les entitats, una economia social i solidària de 
proximitat, la remunicipalització i qualitat dels 
serveis públics i un urbanisme amable, pensat 
per la gent i per a la gent i respectuós amb el 
nostre privilegiat entorn.

Ens esforçarem de valent per fer de Ripoll un 
poble millor: més viu, més divers i més just. 
Des d’una oposició dura, però també amb la 
mà estesa a treballar en tot allò que beneficiï 
el poble.

Però només ho aconseguirem amb la teva im-
plicació, perquè sense tots vosaltres no hi ha 
una alternativa possible. Empodera’t i ens ve-
iem a les associacions, les places i els carrers 
de la nostra vila! Que tingueu una bona tardor!
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Ripoll és la vila on ens hem pelat els 
genolls, on hem celebrat els aniversa-
ris... Hem crescut envoltats d’aquests 
rius i d’aquestes muntanyes, bresso-
lats per aquesta dolça pàtria, tres-
cents anys negada i oprimida. Aquí 
va començar el somni d’uns que es 
feien dir catalans, i aquí és on els ca-
talans reprendrem el fil de la nostra 
història. O, almenys, això és el que 
humilment intentarem des del Front 
Nacional de Catalunya.

Volem, en primer lloc, agrair-vos que 
ens hàgiu fet confiança i felicitar-vos 
per la vostra inesperada irrupció a 
les institucions ripolleses. Per primer 
cop en molt de temps, les vostres de-

mandes han set pronunciades dins 
la sala de plens; no era la vostra veu, 
certament, però eren les vostres pa-
raules. 

Adquirim, a partir d’ara, el compromís 
de posar damunt la taula allò que us 
preocupa, que us afecta, que us in-
digna, sense importar-nos en absolut 
(com ja hem demostrat) què diran, ni 
sotmetre’ns a la dictadura del que és 
políticament correcte.

Ens erigim en altaveu d’allò que es 
xiuxiueja als carrers de la vila, d’allò 
que us dieu a cau d’orella. On d’altres 
us han ofert menyspreu i silenci, no-
saltres us procurarem resposta.

Som conscients que, amb una sola 
regidora i l’animadversió dels altres 
16, la tasca no serà fàcil. Però hi per-
sistirem, determinats a fer de Ripoll 
una vila neta, activa i cívica, on la ca-
talanitat avanci i els comportaments 
desnacionalitzadors i discriminatoris 
reculin.

Els “setze jutges del jutjat” no impedi-
ran que el FRONT NACIONAL DE CA-
TALUNYA defensi els drets del poble 

ripollès i català i denunciï i afronti tot 
el que comporti una amenaça per als 
principis i valors que regeixen la nos-
tra societat.

.........

Des del FNC aprofitem l’avinentesa 
per manifestar la no-acceptació del 
nostre partit a cap resolució judicial 
provinent dels tribunals estrangers 
que, amb voluntat repressiva i colo- 
nial, han segrestat els nostres diri-
gents polítics i activistes socials. Us 
fem avinent la nostra intenció de par-
ticipar en qualsevol acció o manifes-
tació civil que s’organitzi en resposta 
a la sentència.



/ 39

elBressol / Setembre 2019

Tota la informació d’activitats a Ripoll 
Subscriu-t’hi des del web www.ripoll.cat/cultura

RIPOLL EN POSITIU /
Ripoll en Positiu, el fulletó 
mensual que recull les notí-
cies destacades que passen 
a la nostra vila

El fulletó es publica cada final de 
mes.
El mes de juliol s’estrenà la publica-
ció d’un nou fulletó de periodicitat 
mensual sota el nom de “Ripoll en 
Positiu”. Amb un format senzill, re-
cull a tall d’enllaços les notícies re-
ferents a activitats, esdeveniments, 
actualitat, obres, persones, etc., 
que han estat rellevants en el mes 
que finalitza. Tant aquelles que ha 
promogut l’Ajuntament com les 
destacades de persones, entitats, 
equipaments, serveis de la vila. 
La finalitat d’aquesta nova publi-
cació és la de millorar els canals 
d’informació entre la ciutadania i 
l’Ajuntament, facilitant la lectura de 
les notícies destacades en uns sols 
clicks. Així s’afegeix als canals d’in-
formació existents en l’actualitat, 
com la pàgina web, el butlletí elec-
trònic i les xarxes socials existents 
de l’Ajuntament (Twitter, Facebook i 
Instagram). A més de les webs prò-
pies d’alguns serveis i equipaments 
com Turisme o el Museu Etnogrà-
fic, o d’altres que fan ús constant 
de les xarxes socials, com el Servei 
de Joventut, Cultura o la Biblioteca 
Lambert Mata, entre d’altres, que 
també formen part de l’entramat 
municipal.
Aquest butlletí en format digital 
està disponible a la web de l’Ajun-
tament de Ripoll, dins l’apartat AC-
TUALITAT i a la secció que porta el 
mateix nom: RIPOLL EN POSITIU. 
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