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TELÈFONS 
D’INTERÈS /

CRÈDITS /

EL FLAIX /
Novetats per la Cartera Reial i per 
la Cavalcada de SES Majestats Els 
Reis Mags D’Orient
Enguany la festa més màgica de l’any per als nens i nenes, arri-
ba amb novetats. Els Ripollesos van voler que els 15.000 € dels 
pressupostos participatius 2019, anessin destinats a millorar la 
preparació i el muntatge d’aquestes dues tradicions. Així s’ha 
destinat una part important a millorar l’arribada de la Cartera Re-
ial, una part per oferir una arribada més lluïda a Ses Majestats i 
una part per adquirir vestits nous pels Reis i el seu seguici, que 
els tenen molt vellets i fa anys que fan aquesta petició. 
La Cartera Reial, que arribarà a Ripoll el divendres 3 de gener, es-
trenarà animació, emplaçament i decoració. A les 17.00 h sortirà 
de l’Ajuntament de la vila, acompanyada per una xaranga, farà 
un recorregut pel Barri Vell finalitzant a la Sala Eudald Graells. 
El canvi d’ubicació respon a la necessitat de facilitar l’accés als 
més petits a entregar la seva carta. Amb una decoració creada 
per l’estudi Ripollès El Ninot, es crearà una atmosfera més mà-
gica, tenint en compte la importància que assumeix aquest mo-
ment per qualsevol infant. També, com a novetat, s’oferirà coca i 
xocolata per a tots els assistents i un taller de fanalets per l’Infant 
que encara no tingui el seu. No faltarà la tradicional actuació dels 
Follets, que és un clàssic en aquesta diada. 
La Cavalcada també incorporarà novetats i farà un salt impor-
tant respecte a la d’anys anteriors amb la incorporació de dos 
espectacles, amb la participació del ballet de l’escola Mou-te, 
amb més llum per il·luminar Ses Majestats i amb més so durant 
tota la rua. També s’estrenarà la cançó de reis gravada de nou, 
amb les corals els Follets i la capella Santa Maria i els músics 
de reis. Les novetats conviuran amb les carrosses i seguicis de 
sempre, i seran l’acompanyament idoni per reforçar els personat-
ges emblemàtics de la nit més màgica de l’any: Melcior, Gaspar 
i Baltasar, la Cartera Reial, els patges, els cavalls, l’estel que els 
il·lumina, els carboners, l’escala i el camió arribat d’orient ple de 
regals. 
La comitiva sortirà del carrer Concepció Duclox a les 18.00 h de 
la tarda, pujarà per la carretera de Barcelona, que enguany no 
tindrà cotxes aparcats, seguirà pel Pont de Macià Bonaplata, car-
retera Olot, Carrer Progrés, girarà davant la sala Eudald Graells, 
baixarà pel Passeig Sant Joan, tornarà a passar per Macia Bo-
naplata (en contra direcció) i entrarà a la plaça Gran. Continuarà 
per la plaça Sant Eudald, carrer Sant Pere i finalitzarà a la plaça 
del Monestir. Després de la Salutació de Ses Majestats des del 
balcó de l’Ajuntament, es desplaçaran a l’església de Sant Pere 
on rebran a tots els nens i nenes. Durant tot el recorregut es llan-
çaran, aproximadament, uns 200 quilos de caramels, aptes per 
a celíacs.
La comissió de reis, formada per Ripollesos i Ripolleses, i totes 
les entitats i persones voluntàries amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, fan possible el muntatge d’aquesta festa tan màgica. 
Moltes gràcies per la Feina!
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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 /

Les festes de Nadal i fins a Reis 
són per mi una de les èpoques 
més emotives i boniques de l’any, 
les més familiars i entranyables i 
les que em retornen ni que sigui 
per un instant, a la meva infante-
sa. Suposo que a moltes i molts 
us passa el mateix.
Ripoll aquests dies de festa sem-
pre llueix i tot plegat ens convida, 
abrigats amb bufandes, barrets 
i guants, a passejar pels nostres 
carrers gaudint de la màgia i de la 
il·lusió que tant ens agraden. Es-
pecialment m’agrada observar els 
infants amb la il·lusió de l’espera 
de l’encesa de les llums, comprant 
els ornaments per l’arbre i pesse-
bre a la Fira de Nadal, fent cagar 
el Tió, preparant-se per actuar als 
pastorets, esperant la tarda d’anar 
al Ripijoc, l’emoció d’entregar la 
carta a la Cartera Reial o els ner-
vis de l’arribada i rebuda de Ses 
Majestats els Reis Mags o, entre 
molts d’altres. Aquests són ins-
tants que deixen l’empremta d’una 
vila amable i familiar, perquè per 
les nenes i els nens és també un 
dels moments més especials del 
calendari anual i així ha de seguir 
sent. 
Aquests dies també m’agrada mi-
rar-me Ripoll com una vila ama-
ble, familiar, dinàmica i oberta en 
la qual hi puguem viure i treballar 
tot l’any. És des de la menudesa 
i des de cada detall quotidià que 
se’ns fa memòria que els va-
lors que ens sostenen neixen de 
múltiples factors: de l’atenció i 
la cura mútues entre la ciutada-
nia, amics, familiars i veïns, de la 
convivència i el respecte a la nos-
tra diversitat, o del refugi que ens 

mostrem capaços d’oferir. També 
de posar cada dia el nostre anhel 
a millorar els serveis públics i a 
generar més confort i qualitat de 
vida per a totes les persones ciu-
tadanes. De continuar mirant-nos 
amb franquesa als ulls, i saber que 
després de cada descans, caldrà 
esforçar-se cada dia de nou per a 
perseverar en la construcció d’ho-
ritzons compartits. I així ho farem. 
Arriben també dies de retroba-
ments, d’abraçades infinites i mi-
rades il·lusionants. Ripollesos i 
Ripolleses que retornen a casa per 
veure a familiars i amics i passejar 
pels carrers que els han vist créi-
xer. Dies per gaudir amb la família 
i també per recordar aquells que 
ja no hi són. Dies de pensar en els 
que no tenen tanta sort de viure en 
entorns còmodes i segurs o en els 
que passen per un mal moment. 
Per això, cal valorar la nostra si-

tuació, i encara que sigui amb un 
petit gest, aportar el nostre granet 
de sorra i col·laborar per aconse-
guir una societat més humana de 
la qual sentir-nos més orgullosos.
No puc acabar sense donar-vos 
les gràcies un cop més per la 
confiança que ens heu dipositat 
aquest any 2019. Tinc la certesa i 
el convenciment que des del con-
sistori treballarem de valent per 
complir tots els objectius comu-
nitaris proposats. Totes les per-
sones que formem l’engranatge 
municipal sumem esforços per a 
millorar dia a dia l’espai públic on 
vivim i convivim; en el meu nom i 
en el de totes us vull desitjar unes 
Bones Festes i un 2020 ple de mà-
gia, il·lusions i nous reptes.

Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll

Jordi Munell. Alcalde de Ripoll

Uns dies de màgia i d’il·lusió
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EL DESTACAT /

L’any 2012 els centres educatius de Ripoll i l’Ajun-
tament, posen en marxa el projecte del Consisto-
ri Infantil. Aquesta idea es configura com un ins-
trument pedagògic per tal que els infants puguin 
tenir un coneixement acurat de la institució més 
propera, l’Ajuntament. Coneixent les seves funci-
ons, la seva organització i el seu funcionament, 
l’Ajuntament pot adquirir, als ulls dels nens, un nou 
sentit. D’altra banda, aquest projecte vol potenciar 
aspectes com la presa de consciència de pertà-
nyer a una comunitat o, en el si d’aquesta mateixa 
comunitat, assumir les pròpies responsabilitats en 
l’exercici dels drets i deures dels ciutadans.
El consistori infantil es reuneix un cop a la setma-
na a la sala de Junta de Govern de l’Ajuntament 
per discutir i treballar sobre el temes que han pro-
posat, votat i elegit. Però no ho escullen sols/es, 
perquè compten amb l’ajuda dels seus companys 

d’aula, amb els quals comparteixen el treball rea-
litzat durant les sessions i preparen les propostes 
que porten a ple. Es realitzen 5 plens ordinaris a 
l’Any que tenen lloc a la Sala de Plens del mateix 
Ajuntament, són oberts al públic i s’hi decideixen 
les propostes que es portaran a terme. Es pot con-
vocar un ple extraordinari si cal prendre una deci-
sió d’urgència. 
Durant aquest vuit anys 78 nens i nenes de Ripoll 
han representat a la infància de la vila en nom de 
l’Ajuntament. Enguany, només són 8 perquè l’es-
cola Ramon Surinyach, per primera vegada, no te 
alumnes d’aquesta franja d’edat. En aquest temps 
han estat moltes les propostes que han portat a 
terme des de les enfocades en la millora de la vila 
fins a actes solidaris per a recaptar diners per a 
diferents finalitats.

Vuit Anys de Consistoris Infantils

1è Consistori Infantil 2012/2013
Adrià Munell
Maria Pou
Pol Roca
Jaume Rafart
Eudald Domènech
Mar Bueno
Paula Nieto 

2n Consistori Infantil 2013/2014
Ona Planas
Eudald Vidal Codony
Mònica Belmonte Alcalde
Òscar Bernal Fernández.
Pau Vilà Vilaplana 
Anna Marcos Desande.
Sergi Marín Martínez 
Arnau García Cornellà

3è Consistori Infantil 2014/2015
Àres Pérez
Fiona Pinar 
Adrià Campos 
Pol Segura 
Marc Casals 
Marc Roca 
Elsa Ramírez
Gabim Iordatche
Marina Viñas
Aina Solé

4t Consistori Infantil 2015/2016
Anna Graboleda
Marta Casals
Arnau Espert
Ian Gimeno
Franklin Flannigan
Clara Roig
Laura Tellado
Oriol López
Izan Macias
Yassine Chahbar

5è Consistori Infantil 2016/2017
Magalí Capdevila Muntadas 
Guiu Bonada Tenas 
Hugo Quero Navío 
Mariona Foz Cordero 
Dante Machuca Rull 
Èric Ramos Martínez 
Jesús Martín Álvarez 
Joan Casals Orriols 
Bela Serra Andreu

6è Consistori Infantil 2017/2018
Silvia Freixa
Judith Cruz 
Roger Erra
Marc Sala
Carla Ariza
Aina Bonfill
Joan Turrats
Bella Serra
Yousra Ahazrir
Nil López

7è Consistori Infantil 2018/2019
Jana Soler
Berta Cortés
Oriol Amaro
Abril Lorenzo
Martina Salamó
Valeria Pierri
Adrià Boixasa
Marc Sobirana
Yousra Ahazrir

El nou consistori es va constituir 
el 30 de setembre en sessió plenà-
ria i va resultar escollida alcaldesa 
per 7 vots la Queralt Torres. Cada 
infant té assignada una regidoria 
però certament es treballa trans-
versalment i tots assumeixen les 
mateixes responsabilitats dins el 
grup. 

8è Consistori Infantil 
2019/2020
Aleix Ramos Soler
Laia Castany Belver
Marta Masdeu Casals
Carla Sánchez Sirvent
Ona Martínez Torner
Adrià Moreno Pujol
Roger Freixa Escribà
Queralt Torres Planas
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Aleix Ramos Soler
M’agrada formar part del con-
sistori per a fer coses pel poble i 
sobretot per ajudar a que s’escolti 
la veu dels nens i nenes de Ripoll. 
M’agrada jugar a futbol i a video-
jocs. També navegar per Youtube, 
veure pel·lícules i llegir llibres de 
Harry Potter. 

Laia Castany Belver
M’agrada estar al consistori per 
ajudar al poble, proposar iniciati-
ves i conèixer com funciona l’Ajun-
tament. 
M’agrada cantar, ballar i tocar la 
guitarra

Marta Masdeu Casals 
M’agrada estar al consistori per-
què puc expressar les meves idees 
i opinions per millorar el poble de 
Ripoll, i he conegut persones amb 
qui potser no hauria coincidit mai. 
Les activitats fetes fins ara m’han 
ajudat a treballar en equip i a es-
coltar les opinions i les idees dels 

altres membres del consistori.
M’agrada escriure, llegir i ballar 
perquè entres en un món on tu t’in-
ventes els teus personatges i les 
teves històries.

Carla Sánchez Sirvent
M’agrada ser del consistori infantil 
perquè crec que puc millorar el poble 
amb l’ajuda dels meus companys. 
M’agrada molt ballar i parlar an-
glès.

Ona Martínez Torner
M’agrada estar el consistori infan-
til perquè aprenc coses noves i so-
bretot tot perquè reflexiono sobre 
tot el que tinc . 
M’agrada el futbol, anar amb bici i 
caminar .

Adrià Moreno Pujol
M’agrada ser part del consistori 
per viure l’experiència de saber 
com funciona un ajuntament per 
dins i per a fer arribar les meves 
idees al poble de Ripoll. Estic con-

tent perquè he conegut a altres 
nens i nenes amb els que compar-
tim idees i organitzem actes i acti-
vitats per al nostre poble. 
M’agraden els parcs d’atraccions, 
els circuits d’aventura, fer teatre i 
les rutes per muntanya entre d’al-
tres. I a partir d’ara també m’agra-
da fer realitat propostes que millo-
rin la nostra vila.

Roger Freixa Escribà
M’agrada formar part del Consis-
tori Infantil perquè estimo molt el 
meu poble i vull poder prendre de-
cisions importants per millorar-lo i 
fer que   sigui un poble on tothom 
s’hi senti a gust.
M’agrada molt jugar a tenis i a fut-
bol i m’encanta esquiar a l’hivern.

Queralt Torres Planas 
M’agrada formar part del consisto-
ri infantil perquè em permet conèi-
xer més el meu poble i participar 
amb les accions que s’hi fan.
M’agrada jugar a tennis i esquiar. 
A les tardes festives m’agrada ju-
gar a jocs de taula amb família i fer 
manualitats. 

Qui és qui?
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NOTÍCIES / EL POBLE
L’Ajuntament instal·la 8 contenidors de po-
tassa a diferents punts de la Vila 

Per quart any consecutiu l’Ajuntament de Ripoll, ha 
instal·lat contenidors de potassa, de 500 quilos de 
capacitat, a diferents punts de la vila, perquè en facin 
ús els ciutadans que ho necessitin. 
S’han col·locat un total de 8 contenidors a les ubica-
cions següents:

Plaça de l’Ajuntament 
Carrer Comte Guifre sota la plaça Europa 
Aparcament d’Ordina 
Plaça Vila de Prades 
Font Engordans 
Plaça Boixadors i Mestre
Parc de l’Estació 
Parada de bus de Vista Alegre 

Una mostra amb 176 anys d’història

El 15 d’octubre va tenir lloc la tradicional Fira de Santa 
Teresa i la Fira Catalana de l’ovella, la mostra de raça 
ovina ripollesa que es porta a terme a Ripoll des del 
1843.
El tradicional esmorzar de productes derivats del xai 
va donar el tret de sortida a la festivitat junt amb la 
mostra d’unes trenta-cinc explotacions de bestiar oví, 
la majoria de raça ripollesa que esperava la visita del 
jurat format per veterinaris i ramaders entre d’altres, 
per puntuar el millor marrà, lot d’ovelles, lot de xaies i el 
millor animal de la fira. 
El concurs d’endevinar el pes d’un xai, va tenir una gran 
acollida entre el públic visitant, amb la merescuda re-
compensa del mateix xai per al guanyador.
Durant la jornada també s’hi podia trobar des de vehi-
cles adequats per les tasques ramaderes, guarniments 
pel bestiar, eines i equipaments per a la ramaderia, etc.

Ripoll renova les tres Flors d’Honor de Vi-
les Florides
Ripoll ha renovat les tres Flors d’Honor que atorga 
Viles Florides com a reconeixement pel bon manteni-
ment i transformació dels espais públics a través de 
l’enjardinament i la millora dels espais verds. 
El consistori es mostra satisfet amb aquest reco-
neixement que remarca la tasca diària que es fa per 
tenir els parcs i jardins ben cuidats i per fomentar les 
polítiques de sostenibilitat mediambiental. El projec-
te Viles Florides premia aquells projectes d’enjardi-
nament, ornamentació floral i cultura del verd urbà 
que, tant en l’àmbit públic com privat, són exemple 
a seguir.

Eines per a fer “Les Compres Segures per 
Internet”

El dimarts 19 de novembre a les 6 de la tarda va te-
nir lloc a la sala Josep Maria Anglada de la Bibliote-
ca Lambert Mata, la xerrada “Les compres Segures 
per Internet” a càrrec de la Policia Local de Ripoll i 
els Mossos d’Esquadra. La sessió, de caràcter infor-
matiu, es va fer amb l’objectiu de proporcionar eines 
per evitar els fraus en les compres a través d’Internet, 
sobretot ara que s’acosten dies en què s’augmenta el 
nombre d’aquest tipus d’operacions en línia. 

Ripoll va al teatre Poliorama 

Apropar el teatre de qualitat i de gran format també 
és un objectiu de la Regidoria de Cultura. Per aquest 
motiu es va organitzar una sortida a Barcelona, al 
Teatre Poliorama, per veure Maremar de la compan-
yia Dagoll Dagom. Una iniciativa que té molt èxit i que 
s’organitza cada any. 
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NOTÍCIES / LES PERSONES
10 anys de Circalira

El passat 5 i 6 d’octubre l’Associació d’Arts del Circ 
del Ripollès en col·laboració amb l’Ajuntament de Ri-
poll va programar una jornada d’activitats gratuïtes al 
voltant del circ que van començar amb una cercavila 
pel centre, amb malabars de llum, xanquers, etc., fins 
a la plaça de la Lira centre neuràlgic de les activitats. 
Una de les activitats estrella van ser els tallers tradi-
cionals de circ i el de trapezi amb “Silosenomecuel-
go” junt amb altres espectacles a càrrec de diferents 
companyies convidades per l’ocasió. Una jornada per 
acostar el circ a les persones. 

Jordi Munell, un dels alcaldes que denun-
cia al síndic la manca d’inversions a la R3

El passat 28 de novembre, l’alcalde de Ripoll es va 
sumar a l’acció reivindicativa impulsada per la Cam-
bra de Comerç de Barcelona junt amb el Síndic de 
Greuges a la R3 de Rodalies, L’Hospitalet de Llobregat 
– Vic – Puigcerdà. El president de la Cambra, Joan 
Canadell, va denunciar al Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, la manca d’Inversions i millores en què es troba 
actualment la R3 durant el seu trajecte. És l’única línia 
de Rodalies que funciona en gran part en via única, la 
qual cosa dificulta la seva operativitat i fiabilitat.

L’acció de reivindicació que es va dur a terme a la ma-
teixa línia R3 durant tot el seu trajecte de Barcelona 
fins a Vic, va aplegar a alcaldes del Vallès, Osona i 
el Ripollès. Durant el viatge es va explicar per trams 
quines són les necessitats d’inversió necessàries. 
Els participants a l’acte van poder comprovar un dels 
problemes freqüents d’aquesta línia, els retards i les 
incidències. 
Jordi Munell va protestar un cop més, pel mal funcio-
nament d’aquesta línia. La manca d’inversió d’adif al 
sistema de Rodalies de Catalunya ha comportat un 
deteriorament important del servei ferroviari, sobre-
tot a la línia del nostre territori. 

El consistori infantil fa possible la recollida 
de més de 1000 kg de roba

El Consistori Infantil de Ripoll ha estat un dels col-
laboradors de la campanya Solidària de recollida 
d’aliments i roba promoguda per les entitats SOS 
Refugidos i Dandelin que s’enviarà a les persones re-
fugiades de la ciutat d’Atenes. Així de forma assem-
bleària van prendre l’acord d’explicar la proposta a les 
seves escoles i repartir caixes de cartró per així faci-
litar la recollida. El resultat ha estat més de 1000 Kg 
de roba que la Regidora de Convivència, participació i 
educació ha valorat molt positivament. 

La Mitja Marató de Ripoll, plena de nove-
tats i actes relacionats amb l’atletisme
Aprofitant una efemèride com és la mitja marató, es 
va dedicar tot el cap de setmana del 16 i 17 de no-
vembre a potenciar aquest esport i a sumar accions 
amb una vinculació total a l’atletisme. La inauguració 
de l ‘anomenat Circuit de Running d’Ordina va donar 
el tret de sortida als actes i seguidament, a l’esglé-
sia de Sant Pere, l’esportista amb diversitat funcio-
nal Àlex Roca, va presentar el seu llibre “El Límite te 
lo Pones Tu”. Més de 60 persones van voler escoltar 
aquest testimoni de superació i perseverança que va 
posar la pell de gallina a les persones assistents.El 
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diumenge17 es va celebrar la 41è edició de la mitja 
marató de Ripoll, enguany acompanyada de la 1a cur-
sa de 10 km “Comte Guifré”, i la de 5 km “Bressol de 
Catalunya” que arribava a la 9a edició. Es va comptar 
amb curses infantils adreçades a infants de 4 a 14 
anys, oferint així una oferta apta per a tots els públics 
que va sumar unes 500 persones inscrites. 
 Els guanyadors absoluts de la Mitja 
Samir Ait Bouychaman ser (1:12:33) 
Encarna Núñez Mesa en categoria femenina(1:21:49). 
 Guanyadors Comte Guifré, 
Marc Caros Santacreu (0:35:07) 
Mireia Hernandez (0:40:15).
 Guanyadors cursa Popular Bressol de Catalunya
Ford Alexander (0:17:52) 
Mireia Prat (0:20:24). 
	 Trofeu	honorífic	
Casimiro Murillo

L’Ajuntament demana al Departament de 
Salut que resolgui la precarietat dels ser-
veis sanitaris a Ripoll i comarca

El ple de l’ajuntament del passat 26 de novembre va 
aprovar la moció que insta al Departament de Salut 
de la Generalitat resoldre de forma urgent la precari-
etat sanitària existent a Ripoll i a la comarca del Ri-
pollès. La moció també manifesta el compromís que 
adopta l’Ajuntament de traspassar aquesta resolució 
al Síndic de Greuges de Catalunya, així com al Consell 
Comarcal de Ripollès i als diferents municipis de la 
comarca per tal que, si ho consideren oportú, hi do-

nin suport. També es demana suport al Departament 
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, als 
grups polítics amb representació parlamentària, a la 
Mesa de la Comissió de Salut del Parlament de Cata-
lunya, I als SSTT del Departament de Salut a Girona i 
a la Vegueria Central.

Tarda jove d’alimentació

El passat dijous 3 d’octubre va començar la tarda jove 
d’alimentació de 18 h a 20 h al Casal de Joves El Ga-
lliner que tindrà lloc cada primer dijous de cada mes.
En aquest primer taller es van tractar temes com: 
Què passa si no esmorzo? És millor menjar produc-
tes “light”? El pa engreixa? Quants àpats fer al dia?
El taller va ser a càrrec de la nutricionista, Elisabet 
Sancho.

Treball	coordinat	en	Benefici	de	les	
Persones 

Fa 6 anys la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Con-
vivència, Participació treballa de manera coordinada 
amb el Consorci de Benestar Social per poder oferir 
suport i una resposta integral a les persones. La co-
ordinació és possible a les reunions periòdiques que 
es porten a terme i a través del traspàs d’informació 
sempre que un cas ho requereix. D’ençà de fa un any 
i mig, i per oferir un millor servei, també participen 
d’aquest grup de treball els Mossos d’Esquadra i des 
del mes de setembre s’hi ha afegit la Regidora de 
Benestar Social, Gent Gran, Habitatge i Joventut. 

Establir mecanismes de coordinació i cooperació 
que permetin una transmissió d’informació continu-
ada i fluida entre els organismes i serveis implicats, 
és essencial per oferir una millor atenció. El fet de 
tenir una visió global de la persona a donar suport, 
permet elaborar una intervenció més acurada i més 
efectiva, sempre en benefici del benestar integral de 
la persona.
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Millora als Barris

Bancs accessibles
al barri de Sant Pere

Vorera Santes Creus

Substitució senyalització polígon 
Els Pintors Nord

Repàs voreres barri Caselles

Reparacio voreres 
barri Engordans Pigrau

Escales Can Guetes accés Agility

Manteniment jocs infantils
barri Sant Pere

Viona Ciutat Jardi

Reparació voreres 
barri Engordans Pigrau

Manteniment jocs infantils
barri Sant Pere.

Substitució senyalització polígon 
Mas d’en Bosch Sud

Reparació voreres 
barri Engordans Pigrau
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Ripoll desperta interès turístic
Els participants del FT Romanesque Art-
van van visitar Ripoll per conèixer els atrac-
tius turístics de la vila, entre ells el conjunt 
Monàstic. 

El passat mes de juliol Ripoll va rebre la visi-
ta d’un periodista de la revista National Ge-
ographic, amb l’objectiu de conèixer comar-
ques potencials en turisme de natura activa. 
La visita a Ripoll es va centrar en tastar el 
producte del Ripollès, una visita pel conjunt 
monàstic i una visita al Museu. 

La guia de viatge electrònica (E-Book) sobre 
senderisme The Crowded Planet, i que té 
com a principal objectiu donar a conèixer els 
atractius turístics del Ripollès i l’Alt Empordà, 
va visitar Ripoll per incloure més contingut a 
la guia. https://www.thecrowdedplanet.com/
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Ordenances i impostos 2020

S’incrementen les bonificacions en la quota de 
l’impost en les transmissions lucratives per cau-
sa de mort, a favor dels descendents de primer 
grau i adoptats, els cònjuges i els ascendents 
i adoptats per l’habitatge habitual, que poden 
arribar fins al 90% segons el valor cadastral de 
l’habitatge.

S’incrementa el percentatge de bonificació fins 
al 15% de la quota municipal de l’Impost d’Ac-
tivitats Econòmiques, a aquelles empreses que 
utilitzen o produeixin energia a partir d’instal•la-
cions per a l’aprofitament d’energies renovables 
o sistemes de cogeneració, amb la voluntat que 
aquest percentatge es vagi incrementant en els 
pròxims anys, i avançar cap a una societat més 
sostenible.

S’estudiarà l’aplicació del recàrrec de l’Impost 
de Béns immobles del 50% als habitatges buits, 
amb la finalitat d’ampliar el parc d’habitatges i 
aconseguir un dels reptes de la política munici-
pal, que és alliberar habitatge buit i fer captació 
d’habitatge buit, per facilitar el seu accés, i acon-
seguir augmentar la població, repte Ripoll 11000.  

En el servei de la piscina municipal s’han in-
troduït unes bonificacions del 50% en l’entrada 
puntual per persones amb discapacitats, i una 
bonificació del 10% en els abonaments anuals 
per les famílies nombroses i monoparentals, 
per facilitar la seva utilització a col•lectius més 
vulnerables.

També es modifica la taxa per estacionament 
de vehicles de tracció mecànica en les vies pú-
bliques municipals especialment reservades, se-
nyalitzades i controlades per parquímetres,amb 
la voluntat de donar continuïtat a la zona taronja. 
Aquesta mesura afavoreix l’activitat econòmica 
al centre i al mateix temps garanteix l’equilibri fi-
nancer de la concessió.

Es continuen mantenint les subvencions per a la 
promoció d’activitat al municipi, que es concre-
ten en ajuts per implantació d’empreses, ajuts 
per a joves emprenedors o autoocupació, ajuts 
a empreses per contractació d’aturats i ajuts per 
dinamització comercial.

Després de 7 anys consecutius de congelació dels impostos municipals, per l’any 2020 s’ha 
procedit a una puja mínima  del l’1% dels tipus impositius, però incorporant criteris que aniran en 
benefici	del	contribuents.

Recull el 
calendari 2020 
a l’Ajuntament i 
als equipaments 
municipals Desembre 2020

novembre 2020

octubre 2020

setembre 2020

agost 2020

juliol 2020

juny 2020

maig 2020

abril 2020

març 2020

febrer 2020
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ripoll any dos mil vint 2020

* FIRA DE NADAL* PASTORETS* RIPIJOC
* CONCERTS DE NADAL

* FESTA DE CAP D’ANY
* CIRCUIT FOLC

15  CURSA INTERNACIONAL D’ATLETISME DE FONS 

3 RALLY 
RIPOLLÈS

CLÀSSIC
11 APLEC DEL REMEI

15 FIRA DE SANTA TERESA I FIRA CATALANA DE L’OVELLA30 CONCERT DE CASTANYADA

11 DIADA 11 DE SETEMBRE26,27 FIRA EUROPEA DEL FORMATGE27 FESTA DE SANT MIQUEL DE LA ROQUETA

* 41 è. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE RIPOLL
Del 10 al 12 MERCADAL DEL COMTE GUIFRÉ

19 65 è. APLEC DE LA SARDANA DE RIPOLL* 41 è. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE RIPOLL
* 32 è. CONCURS D’INTERPRETACIÓ MUSICAL

* FESTES DE BARRI 
* TOCS D’ESTIUDel 27 a l’1RIPOLLESDANSA

23 REBUDA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ I 
REVETLLA DE SANT JOAN* FESTES DE BARRI

3 CONCURS DE COLLES 
SARDANISTESDel 9 al 12 FESTA MAJOR DE SANT EUDALD16 49 a. 

EXPOSICIÓ DEL CERCLE FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE RIPOLL
17 FESTA DE LA LLANA I CASA-MENT A PAGÈS27 FESTA DEL 27 DE MAIG

4 ELECCIÓ PUBILLA I HEREU23 DIADA DE SANT JORDI

3 UNIVERS JOVE. SALÓ DE 
L’ENSENYAMENTDel 27 al 29 FIRA DE LES 40 HORES

Del 28 a l’1 FESTA DE 
CARNESTOLTES

3 PATGE DE SSMM ELS REIS D’ORIENT
5 CAVALCADA DE REIS

OFICIS: CLAVETAIRE. JOAN PRAT, ÀLIES LET XINO. 

L’ÚLTIM CLAVETAIRE DE RIPOLL TREBALLANT AL SEU 

OBRADOR, 1923.

DIORAMA DEL CLAVETAIRE.

ASSECADORA.

SALA DE L’ARXIU-MUSEU DE SANT PERE QUAN 

ERA A BAIX A LA SAGRISTIA GRAN. ANY 1928.

ESQUELLA DE XAI.

FAÇANA ACTUAL DEL MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL.

FAÇANA PRINCIPAL DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE, ON 

ESTAVA UBICAT L’ARXIU MUSEU AL 1930.

DONES RENTANT AL CANAL DE CAN GUETES, A L’INDRET DE CAN 

PÒLIT DE RIPOLL, ANY 1925.

IMATGES AMB UN PORRÓ, UNA PISTOLA, UN COLLAR I UNA 

CULLERA DE PASTOR, ANY 1970.

RELLOTGE DE SOL.

JOC DE LA VIROLLA EN UN APLEC 1925-1935.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Com és habitual, al mes de desembre finalitza el projecte de Treball als Barris. Projecte subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de 
reequilibri territorial i social: projecte de Treball als Barris.

L’inici del projecte, enguany anomenat “DONEM VIDA AL BARRI”, va ser a finals del 2018 i ha tingut per objectiu 
principal la reactivació econòmica i social del barri vell. 

Actuacions  realitzades:
B1. APRENENTATGE INTEGRAT
B1.1 Curs de treball domèstic de 200h per 10 persones
D1. ACTUACIONS OCUPACIONALS
D1.1 Preparació habitatges per rehabilitar. Contractació de 3 persones durant 6 mesos a jornada complerta
D1.2 Rehabilitació habitatges. Contractació de 3 persones durant 6 mesos a jornada complerta
D1.3 Neteja espais públics barri vell. Contractació de 2 persones durant 6 mesos a jornada complerta
D1.4 Manteniment entorn Monestir i Barri. Contractació de 2 durant 6 mesos a jornada complerta
D1.5 Assistència a la gent gran del barri. Contractació de 8 persones formades al curs per un període de 6 

mesos a mitja jornada
D2. ACCIONS PROFESSIONALS
D2.2  Encarregar rehabilitació habitatges. Contractació d’una persona durant 9 mesos
Aquest programa ha permès la contractació de 18 persones aturades durant el 2019
Properament està prevista la resolució de la convocatòria de 2019. Es van sol·licitar les següents actuacions:

Les persones interessades en participar en els diferents projectes que ens aprovin hauran de residir al barri vell, 
estar a l’atur sense cobertura i estar inscrites en el SOC com a demandants d’ocupació.

Valoració treball als barris 2018

 ACCIÓ NÚM. DATA INICI DATA FINALITZACIÓ

 D1. ACTUACIONS OCUPACIONALS
 Preparació habitatges per a la rehabilitació 2 15 gener 2020 14 juliol 2020
 Rehabilitació habitatges al barri vell 5 1 març 2020 30 novembre 2020
 Manteniment espais públics i entorn natural al barri 2 1 març 2020 31 agost 2020
 Assistència a la gent gran del barri vell 1 1 març 2020 31 agost 2020
 Neteja espais públics al barri vell 2 1 abril 2020  30 setembre 2020
 Agent cívic 1 1 març 2020 31 novembre 2020

 D2. ACTUACIONS PROFESSIONALS 
 Encarregat rehabilitació habitatges i manteniment 1 15 gener 2020 

 E1. TÈCNIC DESENVOLUPAMENT LOCAL 1 30 desembre 2019 29 desembre 2020
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L’EMIGRANT /

“Recordo com si fos ahir el dia 
que vaig marxar de Ripoll. Tenia 
19 anys, estava plovent i, mentre 
les muntanyes s’allunyaven rere 
meu, jo vaig ser conscient que 
una nova vida començava per a 
mi.

La meva intenció era estudiar fi-
losofia però també volia desco-
brir altres cultures. La filosofia i 
viatjar eren una veritable passió 
en la mesura que m’aportaven 
coneixement. De seguida vaig 
comprendre que em dedicaria a 
la cooperació internacional i per 
això vaig marxar a Franca, per 
fer-hi un curs especialitzat en 
ajuda humanitària. A  Lyon  vaig 
conèixer a l’Alexandra, amb qui 
em vaig casar anys més tard a 
l’ambaixada espanyola de Nova 
Delhi. Ara amb nosaltres també hi 
tenim l’Eva i en Nil.

La meva primera experiència in-

ternacional va ser a Colòmbia. 
Allà m’encarregava de transportar 
medicaments als camperols de la 
zona de la guerrilla. Ho feia amb 
mula a través de la selva. Més 
endavant, vaig col·laborar amb 
les comunitats  quetchuas  de 
l’altiplà bolivià i també amb les 
víctimes del tsunami a l’Índia. He 
treballat a la República Popular 
del Congo i també als Balcans 
per les víctimes de la guerra. 
A  Bangladesh  vaig ocupar-me 
de l’ajuda d’emergència durant 
les inundacions del cicló  Sidr  i 
a Laos millorant les condicions 
de vida de les comunitats rurals 
més pobres. He treballat a Algèria 
i he enviat ajuda humanitària 
als camps de refugiats sahrauís 
durant quatre anys.

He estat a 80 països diferents i 
dels últims vuit anys n’he passat 
cinc a Mali desenvolupant pro-

jectes de salut i tres a Togo amb 
temes vinculats al canvi climàtic. 
Fa pocs mesos que visc a Dakar, 
al Senegal. La meva feina, com 
a responsable de la Creu Roja 
danesa per l’Àfrica, em permet 
viatjar per tot el continent africà i 
continuar aprenent.

M’agrada tornar a Ripoll. Sempre 
que puc, hi vinc amb tota la fa-
mília. Miro de no perdre’m l’Aplec 
de la Sardana que se celebra pel 
juliol i ens agrada participar de la 
festa ballant. També passejar-me 
pels carrers, retrobar-me amb 
vells amics i explicar als meus 
fills anècdotes de la meva vida 
al bressol dels catalans. La meva 
mare em posa sovint al dia de la 
vida cultural de Ripoll i m’envia 
fotografies i retalls de premsa. És 
una bona manera per a mi de se-
guir connectat.”

“Sempre he tingut 
cura que els meus fills 
estimessin Catalunya 
i de transmetre’ls 
la nostra cultura, la 
nostra llengua i el 
sentit d’identitat. Ripoll 
està íntimament lligat a 
la meva infantesa i per 
això sempre el porto 
dins meu.”

Sinergies migratòries

Hector Palacios Pujolar
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L’IMMIGRANT /

“Kovalam és el poble on vaig néi-
xer a l’Índia, l’any 1979. Allà és 
on he viscut la major part de la 
meva vida. És un poble pla i amb 
platja al sud del país, a l’estat de 
Kerala. Estem a tres dies en tren 
de Delhi o Bombay. Vivia amb els 
meus germans i amb els pares, a 
la casa que l’avi li havia regalat al 
meu pare. Vaig estudiar secundà-
ria fins als 17 anys, i llavors em 
vaig interessar pel ball. Això em 
va permetre de participar com a 
ballarí en prop d’una quinzena de 
pel·lícules de Bollywood, sempre 
com a figurant de ball de musi-
cals. Després de patir un accident 
a una mà vaig haver de deixar 
aquesta feina. Aleshores vaig 
començar a treballar en restau-
rants. Durant tres anys vaig fer-ho 

a Gao, al nord del país, però vaig 
acabar tornant a Kovalam.

L’any 2004 la meva vida va can-
viar, quan vaig conèixer a la Laia. 
Ella i un grup d’amics seus ripolle-
sos estaven passant unes vacan-
ces a l’Índia, i vam establir amis-
tat. Amb ella hi vaig començar a 
parlar per telèfon. L’any següent 
va tornar a venir, i el 2006 es va 
morir la meva mare. Em vaig que-
dar sol a casa, i va ser quan li vaig 
proposar a la Laia per casar-nos. 
Va tornar a viatjar al meu país, i 
vam contraure matrimoni. No va 
ser fàcil aconseguir el passaport 
amb el visat per venir a Catalu-
nya, però finalment l’any 2007 
vam poder venir.

La meva principal sorpresa en 
aterrar a l’aeroport de Barcelo-

na, va ser que amb el fred sortia 
un baf de la meva boca talment 
com si estigués fumant. Tota la 
família de la Laia ens esperava 
per portar-nos cap a Ripoll. L’àpat 
per celebrar el matrimoni el vam 
fer a Molló. De Ripoll m’agrada 
molt que a diferència de Kovalam 
tenim les muntanyes a tocar. És 
molt més fred que a l’Índia però 
també molt bonic. Durant deu 
anys vaig treballar a Vallter 2000, 
però també he fet de cambrer al 
bar del Palau de l’Abadia de Sant 
Joan, i a d’altres de Ripoll com el 
Monestir, el Casal, El Molí i ara 
mateix al Sayol. Vaig estar una 
temporada aprenent de pale-
ta i pintura a l’Escola Taller, una 
experiència que m’ha servit per 
aprendre altres oficis.”

“Vaig estudiar català al 
Consell Comarcal i des 
de llavors que el parlo. 
Pel meu aspecte físic, 
molta gent em parla en 
castellà, i se sorprenen 
quan jo responc en 
català, perquè de fet el 
domino molt millor”.

Sinergies migratòries

Rajaprasad Rajen
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ENTITATS ESPORTIVES /

Un grup d’aficionats al motociclis-
me va crear el Ripoll Motor Club 
l’any 1968. Liderats pel seu pri-
mer president Miquel Ferrer, l’enti-
tat va aprofitar l’impuls econòmic 
que durant els últims anys de la 
dictadura estava implantant-se en 
tot el país, per incentivar la pràcti-
ca del motociclisme a la vila. El 
club es va integrar a la Federació 
Catalana de Motociclisme (FCM), 
i durant les dècades dels setanta 
i vuitanta va organitzar diferents 
proves, sobretot campionats so-
cials, provincials i estatals de trial, 
enduro, cros o ral·li entre d’altres. 
En els anys d’assentament del 
club va sobresortir la prova d’En-
duro que tenia dos dies de dura-
ció, de gran acceptació popular. 
Josep Isern, Josep Maria Far-
rés i Gil Puig també van ocupar 
el càrrec de presidents de l’en-
titat, abans que el 2006 Josep 
Soldevila en fos elegit. Aquell 
mateix curs ja va organitzar el 
Campionat d’Europa de Trial de 
fèmines i joves fins a  125cc, i 
anualment es fa càrrec de cam-

pionats de Catalunya de Trial 
open i  clàssiques, i de fins a sis 
copes d’Espanya de Trial de clàs-
siques. El 2017 i 2018 també va 
organitzar dos campionats del 
món a la finca de Manel  Jané  a 
Camprodon, amb la seva in-
estimable ajuda econòmica. 
Però una de les tasques més en-
comiables del Ripoll Motor Club 
és la seva col·laboració conjun-
tament amb la FCM en la creació 
de Talents Trial Ripoll, una escola 
dedicada a formar pilots de Trial, 
alhora que també ho fan acadè-
micament. Des de la seva implan-
tació el 2015, ja s’han començat 
a recollir els fruits, amb resultats 
esportius tan importants com els 
campionats d’Europa i del Món de 
Trial 2, que ha aconseguit l’alum-
ne Gabriel  Marcelli  aquest 2019. 
Però  Marcelli  no ha estat l’únic 
triomfador, perquè Eric Miquel, 
ha estat el segon del Campionat 
d’Espanya de Trial en  TR2, 
i  Sergio  Ribau, tercer, mentre 
que Àlex Villalba ha sigut campió 
de Catalunya en Open 125, i Ber-

nat Vendrell, tercer en la matei-
xa categoria. El president Josep 
Soldevila assenyala que “aquests 
Campionats ens reafirmen que 
estudis i esport són compatibles 
si estan ben estructurats; per això 
que continuarem treballant per fer 
més gran aquest projecte.” En to-
tes les activitats que organitza el 
Ripoll Motor Club, compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Ripoll, Protecció Civil, Policia Mu-
nicipal, Mossos d’Esquadra i un 
bon nombre de persones que hi 
participen desinteressadament. 
De cara al futur, el setembre de 
2020 el club organitzarà una pro-
va del Campionat d’Espanya de 
Trial, que coincidirà durant tres 
dies amb la cinquantena edi-
ció del Trial del Gall, i que alhora 
serà la cirereta del seu mig segle 
d’existència. Els millors pilots del 
món seran al municipi dels dies 
25, 26 i 27.

Ripoll Motor Club



/ 17

elBressol / Desembre 2019

ENTITATS CULTURALS /

La celebració de la Festa Major de 
Ripoll ha tingut històricament dife-
rents formats, des de la que se ce-
lebrava a mitjans d’agost coincidint 
amb Santa Maria, fins a l’actual on 
es ret homenatge a Sant Eudald, el 
patró del municipi, durant la prime-
ra quinzena d’agost. Va ser amb el 
restabliment de la democràcia, que 
a Ripoll va crear-se la Comissió de 
Festes, que va iniciar la seva tra-
jectòria a partir de 1978. La Festa 
Major va ser el seu objectiu més 
destacable, tot i que actualment 
no es limiten només a aquest ob-
jectiu, sinó també al Carnestoltes 
i la Nit de Cap d’Any. Centenars de 
ripollesos han col·laborat amb la 
Comissió en el decurs dels anys. 
L’actual junta de la comissió es va 
formar aquest darrer estiu. L’inte-
gren algun dels membres de l’an-
terior, reforçats per noves incorpo-
racions que es defineixen com a 
“engrescades, il·lusionades i com-
promeses”, obertes sempre a no-

ves incorporacions que sumin en el 
mateix sentit. De fet la nova Comis-
sió es va crear arran de la crida de 
trobar persones que s’hi integres-
sin. La majoria no tenien contacte 
entre elles, però han acabat encai-
xant gràcies al boca-orella i la per-
severança dels tècnics municipals i 
la regidora de cultura i festes Mont-
sina  Llimós. La seva feina consis-
teix a pensar com volen les festes, 
organitzar-les, debatre-les, par-
lar-les amb els responsables mu-
nicipals i quadrar-les amb el pres-
supost que disposen. “En dissenyar 
unes festes de tots i per a tots” 
afirmen els seus actuals membres, 
on coincideixen joves com Anna 
Bach, Cristina  Aroca,  Lian  Clare-
na, Arnau  Monforte, Ferran Ca-
sals,  Irma  Darné, Cristina Ortega, 
Clàudia Navio, Samir, Andreu Viñas, 
Carles  Boixadé  i  Dani  Solà. La 
seva feina altruista és una mena 
de voluntariat on es treballa 
“perquè tothom pugui divertir-se” 

des dels nens fins a la gent gran. 
L’objectiu més immediat és acon-
seguir que la gent es quedi al po-
ble durant la Nit de Cap d’Any, 
especialment perillosa si cal con-
duir. Per aquesta edició han pre-
parat un cartell on el grup de ver-
sions La Tribut es combinarà amb 
Mon Dj  i Dj Tecnico. També habili-
taran un fotocall per tenir un record 
fotogràfic de l’entrada a 2020. 
Paral·lelament ja estan treballant 
amb el carnaval de finals de febrer. 
Intentaran introduir nous aires a la 
Ruta  Hippie,  encara que possible-
ment sigui de cara a la següent edi-
ció, i mantenir el nivell que està as-
solint el Carnestoltes, que aquest 
últim any va tenir a més de mig 
miler de participants. Pel que fa a 
la seva primera Festa Major l’ob-
jectiu és fer-la el màxim d’inclusiva, 
amb iniciatives com aconseguir 
que unes atraccions sense soroll, 
durant uns determinats espais ho-
raris.

Comissió de Festes
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Després d’uns mesos de treball intens, el parc de la 
Devesa del Pla ja és una realitat. Un espai obert al riu 
Ter, còmode perquè la gent pugui passejar, portar la 
canalla a jugar, llegir un llibre o fer-hi un pícnic. Un 
projecte ambiciós que ofereix més de 24.000 m2 
perquè gaudeixin els veïns de Ripoll i els turistes que 
visiten la nostra vila. 
Els treballs actuals afecten una superfície aproxi-
mada de 16.000 m² i respon a la 2a Fase de desple-
gament del parc urbà escollit per la ciutadania en el 
procés participatiu realitzat el 2016. L’obra consisteix 
a incorporar els antics terrenys de la fàbrica del Pla 
a la zona del parc botànic. Així s’adequa un camí 
que enllaça la zona del Passeig Ragull amb la zona 
del Casal Cívic. El mateix camí ordena l’estructura i 

l’espai de la zona preveient zones amb arbrat, zones 
amb gespa i àrees a destinar a diferents usos i equi-
paments pròximament, com la zona de jocs univer-
sals adequats per a totes les edats i la zona de pícnic. 
L’espai també es dota de papereres i bancs nous i es 
reciclen els existents.
En aquesta mateixa actuació també s’està arranjant 
el passeig que voreja el riu i que connecta el Pont de 
Calatrava amb el passeig Ragull, efectuant la neteja 
de grafits i tractament de pintura de les balconades 
de corten sobre el riu Ter, arreglant i substituint les 
parts afectades de la tanca de fusta i adequant l’es-
pai a les normes de seguretat actuals. Pel que fa a 
l’enllumenat s’han incorporat 5 columnes amb tres 
focus cada una que il·luminaran tota la nova zona, 

El Parc de la Devesa del Pla va prenent forma



/ 19

elBressol / Desembre 2019

El Parc de la Devesa del Pla va prenent forma

i s’ha millorat l’eficiència energètica de les faroles 
existents del passeig que voreja el Riu, substituint 
les bombetes de vapor de sodi per tecnologia LED.
Segons paraules del mateix regidor Joaquim Colo-
mer “l’obertura d’aquest espai ens permetrà recupe-
rar aquest gran pulmó verd de la població, un espai 
que és completament diàfan i que permet moltes 
possibilitats per a totes les edats”. També ha afegit 
que “l’obra està bàsicament acabada però s’està a 
l’espera de les plantacions d’arbrat i dels últims re-
tocs per donar per finalitzada aquesta fase”. Aquesta 
actuació té un cost de 175.000 € dels quals 75.000 € 
han estat aportats per la Diputació de Girona, 50.000 
€ provenen dels Pressupostos Participatius 2019 i la 
resta és finançament propi del mateix Ajuntament. 
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L’ENTREVISTA /

La implantació popular dels mis-
satges de telefonia mòbil i d’inter-
net durant la dècada dels noranta 
va suposar el final gairebé definitiu 
per la telegrafia comercial. L’invent 
s’havia iniciat el 1746 i va ser perfec-
cionat durant les següents dècades 
per convertir-se en un mitjà de co-
municació inicialment utilitzat amb 
finalitats bèl·liques, però també co-
mercials o de relació entre perso-
nes allunyades geogràficament. Al 
Ripollès, la telegrafista per antono-
màsia en la segona meitat del segle 
XX va ser Mercè Campàs  Sellas. 
Nascuda a Ripoll el 1940 a la casa 
de Can Peret Romana, els pa-
rents van acostumar-se a anome-
nar-la  Mercedes, per diferenciar-la 
de les diverses Mercès que coexis-
tien a la família. De jove la família 
es va traslladar a Sant Joan de les 
Abadesses, on va estudiar fins als 
quinze anys a l’escola de les ger-
manes Carmelites.El seu pare tre-
ballava de carter al municipi sant-
joaní. No va ser el primer membre 
de la família a fer-ho, perquè el seu 
avi ja es dedicava a aquesta feina a 

Ripoll. Tampoc va ser l’última per-
què el seu germà Pere, més jove 
que ella, també es va dedicar a la 
telegrafia. Per això no és estrany 
que la Mercè volgués dedicar-s’hi, 
sobretot després que el professor 
de morse  Teodoro  Valencia  Ar-
tolazábal  la preparés per ser-ne. 
Després d’aprovar els exàmens van 
concedir-li la plaça. Era l’any 1958 i 
només el deu per cent de persones 
que opositaven a la feina, eren do-
nes. Després de dos anys treballant 
a Ripoll, van traslladar-la als serveis 
de tèlex a Barcelona, on s’ocupava 
del morse. Però on va passar més 
anys va ser a Vilanova, tot i que la 
feina també la va portar a  Retor-
tillo  (Salamanca),  Cestona  (Gui-
puzkoa),  Lanjarón  (Granada), 
A  Toxa  (Pontevedra) o La Garriga. 
El mateix any que va obtenir el di-
ploma de serveis postals, el 1974, 
va demanar el trasllat a Ripoll, 
aprofitant que havia sortit una pla-
ça pel local que  Telégrafos  tenia 
al carrer Sant Pere. La posterior 
unificació de Correos i Telégrafos 
va fer que s’integrés a l’oficina de 

servei postal que hi havia al carrer 
Progrés, on va acabar sent-ne la 
cap després de la jubilació de José 
Gil. Encara que algunes amigues li 
deien que tenia molt bona feina, la 
Mercè explica que “ara mateix tinc 
un dit mig destrossat, després de 
moltes jornades de sis i set hores 
accionant el tabulador” i l’han ha-
gut d’operar dues vegades dels ulls. 
“Amb els anys tot es paga”, afirma. 
Les èpoques de més feina eren les 
de Nadal, quan hi havia moltes feli-
citacions telegrafiades. També ha-
via treballat molts dissabtes i diu-
menges, sobretot per la proximitat 
de Ripoll amb la frontera. La seva 
feina requeria “molta discreció” fins 
i tot quan havia de tractar profes-
sionalment sobre temes que afec-
taven laboralment al seu entorn 
més proper, com ara quan hi havia 
vagues. En tot cas va gaudir de la 
feina, sobretot quan era jove. En els 
darrers anys ha seguit en contacte 
amb el seu ofici, del qual en va ga-
nyar un concurs realitzat a Madrid 
el 2012 en l’àmbit de la Telegrafia 
de la Vieja Escuela.

Mercè Campàs Sellas
La telegrafista ripollesa per antonomàsia
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L’APUNT /

L’ermita, actualment enrunada, es 
troba a 1070 m d’altitud, al cim 
d’una de les quatre muntanyes que 
envolten la vila de Ripoll. La massa 
arbòria fa que no es pugui observar 
des de Ripoll la silueta de la cons-
trucció, així com els cims que es 
veurien des d’aquest mirador privi-
legiat. 
L’edifici es va construir el 1740, any 
que hi ha gravat a la dovella central 
de l’arcada que emmarca la porta. 
Interiorment encara són percepti-
bles a cada costat tres arcuacions 
que contenien cadascun un altar. A 
la part posterior de l’ermita hi havia 
una dependència que feia les fun-
cions de sagristia. A llevant encara 
es poden veure les restes de l’hos-
tatgeria per als devots. 
L’ermita estava adscrita administra-
tivament al municipi de la Parròquia 
de Ripoll, i eclesiàsticament depe-
nia de la Comunitat de Domers i 

Preveres de l’església de Sant Pere 
de Ripoll. El manteniment de l’es-
glésia anava a càrrec d’un ermi-
tà que hi vivia permanentment. A 
l’ermita no s’hi va celebrar batejos, 
casaments ni enterraments; úni-
cament s’hi feien misses en dies 
assenyalats. Aquest és el cas de la 
festivitat, el 13 de juny, del titular de 
l’ermita, dia en què, segons sembla, 
era molt visitada per la gent de les 
contrades.
La Primera Guerra Carlista, de trà-
giques conseqüències per a la vila, 
també ho va ser per a l’ermita. Les 
forces liberals establertes a Ripoll 
des de mitjans de 1838 dissenya-
ren un pla de defensa en previsió 
d’un futur atac carlista; d’aquesta 
manera, es van construir fortins, i 
es van aterrar les ermites a fi que 
no poguessin servir com a lloc 
d’aixopluc o punt idoni des d’on 
atacar la població. Segurament va 

ser aleshores quan es va destruir 
parcialment l’ermita. Aquesta actu-
ació va comportar la supressió de 
la teulada; els testimonis materials 
que va veure l’erudit local Tomàs 
Raguer i Fossas, a principi del segle 
XX, i els que ens han arribat als nos-
tres dies, així ho donen a entendre. 
Per una carta adreçada des de Giro-
na a l’Ajuntament de Ripoll, el 12 de 
gener de 1856, tenim coneixement 
que es va posar a la venda l’ermita 
conjuntament amb les terres que li 
estaven adscrites. 
Tant de bo que en un futur no mas-
sa llunyà puguem dir que s’ha dig-
nificat un dels edificis emblemàtics 
de la nostra vila. 

Agustí Dalmau i Font
Historiador i arxiver

elBressol / Juliol 2019

L’ermita de Sant Antoni

Ermita de Sant Antoni de Morers. Autor: Agustí Dalmau
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AL SERVEI DEL POBLE /

“La meva etapa escolar va co-
mençar a Ripoll, a l’escola de les 
Vedrunes. Allà hi vaig estudiar 
primària el BUP per ingressar 
més tard a l’IES Abat Oliba. Sem-
pre he tingut un especial  inte-
rès per la cultura sobretot pel te-
atre i la literatura, i també per la 
història, però no va ser fins que 
vaig acabar el tercer de BUP que 
vaig veure que potser el meu fu-
tur no estava del tot encarat a les 
ciències. Per això mateix vaig fer 
el COU mixt, que un any més tard 
em va portar a matricular-me en 
Història a la facultat de lletres 
de  Girona. Després de treure’m 
la carrera vaig fer un màster en 
gestió de patrimoni. Ara fa dos 
anys vaig cursar un postgrau en 
direcció estratègica de museus. 
Professionalment vaig fer mil 
coses diferents en els meus ini-
cis, des de treballar en la botiga 

familiar de la meva mare fins a 
vendre gelats, omplir enques-
tes o fer de professora. El meu 
primer contacte laboral amb el 
Museu Etnogràfic de Ripoll es 
remunta a inicis de segle, quan 
vaig entrar-hi en període de 
pràctiques per uns crèdits de 
la Universitat. Afortunadament 
ja m’hi vaig quedar. En aquella 
època hi havia en Florenci  Cri-
villé  i la Maria Àngels Espona 
al capdavant. Més tard també 
vaig coincidir-hi amb la Maria 
Àngels Guardia i Janina Subira-
na.

Quan el Museu va haver de tan-
car per traslladar-se a l’edifici 
actual, vaig estar treballant du-
rant cinc anys a l’Scriptòrium de 
Ripoll, encara que la interacció 
amb el Museu va seguir sent 
constant. El càrrec de directora 
és derivada del fet que sigui el 

tècnic superior, ja que segons 
la llei de Museus és a qui 
correspon aquesta funció. Mai 
m’ha costat llevar-me al matí per 
anar al treball. Tinc la sort d’estar 
rodejada de professionals molt 
bons, i que m’agradin totes les 
feines que es fan al Museu. 
M’apassiona la feina que faig 
i crec que és molt positiu 
que tots hi acabem realitzant 
tots els papers de l’auca. 
Els ripollesos hauríem de revi-
sitar periòdicament el Museu, 
perquè el nostre patrimoni for-
ma part de la nostra història i 
de la nostra gent. Es tracta d’un 
Museu de veritat, autèntic, que 
hem fet entre tots. Cada vega-
da que el reviso hi descobreixo 
una peça nova, i em sembla que 
aquest és el nostre gran poten-
cial.”

“Sempre he pensat que ens 
cal saber d’on venim per 
poder conèixer exactament 
cap on anem. Sense això 
és molt complicat tenir un 
futur, i així ho he intentat 
transmetre. Per tant més 
que en els tradicionals 
manuals farragosos d’història, 
crec que aquesta és una 
matèria que hauria de ser 
molt més fàcil i accessible 
per tothom.” 

Roser Vilardell
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AL SERVEI DEL POBLE /

“A finals dels 90, abans de fina-
litzar els estudis d’arquitectura a 
Barcelona vaig treballar en dife-
rents despatxos de la ciutat. Va 
ser una època de canvis on l’ofici 
s’adaptava a nous estils i noves 
tècniques. Temps de viatges i 
amistats en què vaig aterrar per 
primer cop a Ripoll, sorprès per un 
territori teixit de rius, tren, camina-
des, masos, carrerons, indústria, 
fred, festes, cacera... i que vaig 
adoptar com a contrast als meus 
paisatges de ciutat, costa i mar. 
A partir del 1997 amb altres so-
cis vam començar a treballar des 
del despatx propi, bàsicament al 
voltant de la construcció i reha-
bilitació d’habitatge, des de ca-
ses unifamiliars a muntanya i 
apartaments a la costa, fins a 
habitatges protegits per a coo-
peratives a l’àrea metropolitana. 
Va ser l’any 2007 quan vaig re-

bre l’oferiment d’incorporar-me a 
l’Ajuntament, per fer d’arquitecte 
municipal. Els lligams personals 
amb Ripoll i el repte de treballar 
al servei de la seva gent, ajuden a 
l’hora d’emprendre aquesta nova 
etapa, tot i la distància que em 
separa del Baix Llobregat on visc. 
En aquell temps va començar 
també la llarga crisi econòmica i 
va tocar fer equilibris per tancar 
les obres que l’Ajuntament tenia 
començades i que calia finalitzar 
per posar-les en funcionament. Al 
mateix temps s’aprovava el nou 
planejament urbanístic municipal, 
un POUM ambiciós i modern pel 
que fa a previsió d’infraestructu-
res i creixement, però sense capa-
citat de predir els efectes de la 
desacceleració econòmica, que 
han posat en entredit aspectes 
importants del seu desenvolupa-
ment, i que ha calgut anar ajustant. 

El dia a dia de l’urbanisme i de les 
obres municipals gira tant al vol-
tant d’actuacions complicades, 
com el debat sobre la necessitat 
d’un nou polígon industrial, com al 
voltant de petites actuacions d’ar-
ranjament de voreres amb els com-
panys de la brigada d’obres. Un dia 
et baralles a la seu d’una direcció 
general a Barcelona per reclamar 
la rotonda de la carretera de Ribes, 
i l’endemà t’empaita una vaca que 
s’ha  saltat  el fil, metre busques 
un camí ral perdut arran de riu... 
Tot plegat amb l’equip dels Serveis 
Tècnics Municipals. Capaços de 
reinventar-se en tot moment, ja si-
gui per fer front a un projecte per 
a l’ampliació de la piscina, rehabili-
tar habitatges per a joves, atendre 
consultes dels ciutadans, mantenir 
nets carrers i façanes, o dissenyar 
un banc o un fanal en una plaça del 
barri vell.

“El més agraït de treballar a 
Ripoll és fer-ho en un municipi 
tranquil i encaixat en un entorn 
natural, conscient de la necessitat 
inevitable que té de reivindicar-se 
com a ciutat d’acollida, i centre 
d’activitat i serveis d’un territori a 
peu de muntanya. Es tracta d’un 
poble cada cop més exclusiu per 
a protegir, però alhora més proper 
a l’àrea metropolitana.” 

Ferriol Hereu
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CALAIX DE SASTRE / 
50è aniversari de les Festes 
Populars de Cultura
Pompeu Fabra 

Els dies 23 i 24 de novembre es va 
celebrar el 50è aniversari de les Festes 
Populars de Cultura Pompeu Fabra. El 
dissabte a la tarda es van projectar al 
museu dos curtmetratges: No compteu 
amb els dits, de Pere Portabella i Fabra, 
d’Antoni Cuadrenc, qui fou present a 
l’acte.
La matinal del diumenge va ser molt 
emotiva i alegre, amb un punt de nostàl-
gia i un crit d’esperança.Al llarg de dues 
hores vam escoltar a l’Església de Sant 

Pere de Ripoll les veus dels poetes Jordi Pàmies -qui fou premiat el 1969- i d’Anton Carrera. També van 
ser-hi presents els grups musicals El Tricicle i Falsterbo 3 que van recuperar cançons d’un passat que vam 
comprovar que encara és present.
Tot plegat completat amb gran encert pel grup teatral Marià Font, qui va representar un fragment de l’obra 
Pigmalió, de Bernard Shaw. La mateixa obra que es va representar fa 50 anys.Destacar, especialment, la 
participació de la cantautora ripollesa Marina Prat, que va posar veu a composicions pròpies i va concloure 
l’acte convidant a l’auditori a acompanyar-la a cantar el “Què volen aquesta gent”.
Pell de gallina. Emoció viva. Alguna llàgrima i tot quan Sílvia Oliver, filla del poeta Joan Oliver, es va dirigir 
al públic present tot repetint les mateixes paraules d’agraïment que va llegir el seu pare fa 50 anys també 
Ripoll.
Amb la voluntat de reconèixer la iniciativa de l’any 1969, l’Ajuntament ha recolzat aquesta commemoració i 
n’ha fet una valoració molt positiva. Passat i present que ens reconforten i esperonen.
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La Brúixola, la guia d’educació a temps 
complet de Ripoll

L’ Ajuntament de Ripoll i el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya, presenten 
la primera guia que recull l’oferta d’activitats 
adreçades a infants i joves que es fan a la vila. 
Ripoll, com a Ciutat Educadora i impulsora del 
Pla Educatiu d’Entorn 0-20, ha fet una aposta 
per recollir en una sola guia tot el ventall d’activi-
tats que ofereixen les entitats, associacions i 
els centres públics i privats. El municipi aposta 
perquè l’educació vagi més enllà de les aules i 
vetlla perquè l’entorn tingui una oferta variada 
i àmplia en què infants i joves puguin portar a 
terme activitats que formin part del seu apre-
nentatge vital. 

La Brúixola ha estat possible a la col·laboració dels tots els centres públics, privats, serveis, entitats, etc., 
que han facilitat les seves dades i oferta. S’hi poden consultar activitats relacionades amb les arts escèni-
ques i dansa, les arts creatives, els idiomes, les musicals, les esportives i el suport a la tasca escolar. Se-
guidament es poden consultar les activitats que organitzen diferents serveis i entitats i, finalment, diverses 
activitats extraescolars organitzades per AFA (associacions de famílies) de Ripoll. 
La guia s’ha repartit als centres educatius, als equipaments municipals, a la seu de l’Ajuntament i es pot 
consultar en línia a la web de l’Ajuntament. https://www.ripoll.cat/labruixula.pdf

Ripoll celebra el Dia Mundial 
pels Drets dels Infants

El 20 de novembre, Dia Universal dels Drets dels Infants, el 
Consistori Infantil va preparar l’ acte amb l’objectiu de rei-
vindicar i reconèixer que tots els infants del món haurien 
de tenir garantits els drets que es recullen a la declaració 
signada. 
Un total de 100 nenes i nenes de 6è de primària de les 
escoles de Ripoll, encapçalats pels representants del Con-
sistori Infantil, es van aplegar a la plaça de l’Ajuntament 
per fer l’activitat preparada en les sessions de treball set-
manal. Els infants van inflar globus d’heli biodegradables i 
van escriure desitjos que s’havien treballat a cada escola 

junt amb un desplegament de pancartes reivindicatives al mig de la plaça. 
L’acte va finalitzar amb la lectura del manifest i l’enlairament dels globus.

Senyalització lumínica en passos de vianants de 
Ripoll

Amb la voluntat de millorar la seguretat dels vianants, des de 
la regidora de seguretat ciutadana, ha instal·lat senyalització 
lumínica, que funciona amb energia solar, en dos passos de via-
nants, un situat al carrer Progrés, cantonada amb carrer del Ter 
i l’altre situat a la ronda de Castelladral. 
Aquesta actuació, que és una prova pilot, és el punt de partida 
per senyalitzar altres passos de vianants situats per exemple 
als centres educatius o en punts amb poca il·luminació.
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Ripoll celebra la Setmana de les 
Ciutats Educadores 

Per segon any consecutiu del 22 al 30 de no-
vembre, es va celebrar la setmana de les Ciutats 
Educadores, que va finalitzar el dia 30 Posar 
amb l’acte central a la plaça de la Lira sota el 
lema “escoltar la ciutat per transformar-la”. La 
jornada va acollir diferents accions per part d’ar-
tistes locals com el Safareig Am()rita o Eudald 
Alabau. 
Enguany l’objectiu del municipi és contribuir a la 
consecució de l’Agenda 2030 per a un Desenvo-
lupament Sostenible, recollit amb els 17 objec-
tius de l’ODS, que atorguen especial importància 
a les ciutats i a l’educació de qualitat al llarg 
de la vida. L’objectiu és conscienciar sobre les 
conseqüències que tenen les accions personals 
envers el nostre entorn i conseqüentment sobre 
el planeta. 

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària

Casal cívic «Devesa del Pla»
Casal cívic «Ripoll-centre»

una ciutat
educadora,
una ciutat
que millora

RIPOLL

RIPOLL COMPROMÈS AMB ELS 17 OBJECTIUS 
DE DESENVOLUPAMENT MUNDIAL 

SOSTENIBLE

RIPOLL, CIUTAT EDUCADORA

El setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides 
va aprovar l’agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, en 
la qual es van consensuar 17 objectius comuns per a totes les 
nacions (entre ells eliminar la pobresa, lluitar contra la 
desigualtat i la injustícia o posar fre al canvi climàtic...)
Aquests 17 objectius han de ser el full de ruta de totes les 
nacions per assolir un objectiu comú: el desenvolupament 
mundial sostenible.

Inauguració 
Circuit Running d’Ordina

Dissabte 16 de novembre s’inaugurà 
el Circuit Running D’Ordina, l’antic Cir-
cuit Cola Cao que es va crear els anys 
80. A petició popular, en els pressu-
postos participatius de l’any 2018, va 
ser una de les propostes presentades 
i escollides.
Una cinquantena de persones es van 
concentrar al pàrquing d’Ordina per 
fer el circuit conjuntament i apreci-
ar la remodelació que s’ha fet en el 
marcatge del camí i en la neteja de 
l’entorn. El consistori infantil també 
va participar de l’acte, oferint un pe-
tit avituallament per tots els partici-
pants. 

CIRCUIT NATURAL PLA D’ORDINA
Inici i final: Aparcament d’Ordina

Recorregut: Camí d’Ordina fins la font del Tòtil. Creuar per sota la via del tren el Torrent dels Tres Plans i agafar la pista 
direcció Garona. Poc abans de la masia de Garona continuar pel corriol, direcció Ripoll fins trobar la pista que seguirem 
fins al punt de partida a l’aparcament d’Ordina (alternativament es pot pujar a la Font d’en Jordana).

Aquest recorregut recupera l’anomenat “circuit del Cola Cao” que als anys 80 del segle passat es senyalitzà amb elements 
cedits per aquesta coneguda marca alimentaria

Distància: 4,33 km

Senyalització: cada 500 metres aproximadament amb pals de fusta

Desnivell acumulat: 82metres

Aquesta actuació és fruit d’una proposta escollida en els 
primers pressupostos participatius de l’Ajuntament de 
Ripoll, any 2018.
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El fons antic de la Biblioteca Lambert Mata,
a internet

La Biblioteca Lambert Mata de Ripoll custodia un im-
portant fons bibliogràfic, format per 12 incunables, 250 
manuscrits i 3.000 llibres dels segles XV al XVIII, 28.000 
volums del s. XIX,  8.000 volums del segle XX, 30 perga-
mins i un gran nombre de publicacions periòdiques de 
mitjans s. XIX  i primer terç del s. XX. 
Entre els llibres que formen part d’aquest fons, podem 

destacar un manuscrit original de Jacint Verdaguer, de l’obra La Fugida a Egipte, o una edició de 1543 de la 
Celestina, única al món.
Aquest fons va arribar a Ripoll l’any 1931, quan el bibliòfil català, amb orígens ripollesos Lambert Mata i Sala, 
va morir i va testar a favor de la nostra vila.
Des de l’arribada d’aquest fons, s’ha vetllat per fer-lo accessible a estudiosos, investigadors o persones 
interessades en la seva consulta.
L’any 1989, es va publicar un catàleg imprès amb les obres dels segles XV al XVIII.
L’arribada d’internet i les noves tecnologies ha fet possible la consulta d’aquest catàleg així com el de ma-
nuscrits i llibres dels segles XIX i XX a través del catàleg en línia http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat o 
al Catàleg de Patrimoni Bibliogràfic de la Generalitat de Catalunya https://ccuc.csuc.cat
Per altra banda, cada any es digitalitzen centenars de pàgines d’aquest fons, que es pengen al REGIRA (Re-
positori Cooperatiu de la Diputació de Girona) http://www.bibgirona.cat/regira/municipis/ripoll/colleccions/
llibres així es permet la consulta des de qualsevol racó del món.
El repositori utilitza el programari Pandora, desenvolupat per Cran Consulting, SL, i segueix el protocol 
OAI-PMH, així s’assegura la interoperabilitat i cooperació amb altres projectes nacionals i internacionals. 
La digitalització de documents va començar l’any 1990 
i des d’aleshores hi ha hagut corresponsabilitat econò-
mica entre Diputació, Ajuntament, i també ajudes de la 
Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Mi-
nisteri de Cultura.
Actualment hi ha uns 1500 llibres digitalitzats i aquest 
nombre s’incrementa any rere any.
El fons Lambert Mata és conegut per estudiosos i inves-
tigadors d’arreu del món i rep un centenar de consultes 
anuals.

SERVEI
METEOROLÒGIC 
Com cada any l’estació meteorològica de Ripoll, si-
tuada a les dependències del servei de l’Esport, ens 
ha proporcionat les dades recollides al llarg de l’any, 
que van des del mes de desembre de 2018 fins el 
novembre de 2019. 

Temperatures
Màxima anual 40,6 - dia 28 de juny
Mínima anual -7,90 - dia 11 de gener
Mitjana de les màximes 18,93
Mitjana de les mínimes 5,95
Mitjana anual 12,44

Meteors
Precipitació total anual 392,7 l/m2

Dia de màxima precipitació 42,20 l/m2 
 dia 2 de juliol

Ratxa màxima de vent 68,40 Km/h
  dia 9 de gener a les 00.35 h, tramuntana

Dies de pluja 85
Dies de neu 2
Dies de calamarsa 6
Dies de tempesta 8 
Dies de gebrada 86
Dies de boira 45
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Col·laboració Ajuntament de Ripoll
i Unió de Botiguers de Ripoll

En aquest darrer trimestre de l’any l’Ajuntament de Ripoll i la 
Unió de Botiguers de Ripoll han treballat de manera conjunta 
per dur a terme iniciatives comercials per tal de fomentar el 
comerç local especialment de cara a la imminent campanya 
de Nadal.
Novembre és sinònim de Black Friday a Ripoll.  35 comer-
ços adherits, entre ells farmàcies, restaurants, centres d’es-
tètica, òptiques i més de 45 ofertes disponibles pels dos dies 
de promoció. 
Més de 1.850 vals recollits entre els dies 4 o 26 de novembre 
per les compres realitzades amb import superior a 10€ , i l’en-
trega de 5 premis de 40 €, amb una valoració molt positiva 
que segur que es tornarà a repetir.

Fira de Nadal

El tret de sortida va ser dijous dia 5 de desembre a les 18 
h amb l’encesa de llums i el cercavila que va finalitzar a la 
Plaça Anselm Clavé amb la xocolatada i la inauguració del 
nou local de la Unió de Botiguers de Ripoll. Amb aquest 
nou espai es pretén apropar al comerciant a l’associació 
de botiguers, disposant d’una oficina accessible i amb un 
horari adaptat a les necessitats dels establiments. 

Els instruments adormits de 
la portalada sonen junts per 
primera vegada

A la mateixa portalada del monestir de 
Ripoll, el dissabte 9 de novembre, van 
sonar alguns dels instruments que es 
mostren a la pedra, tocats per músics de 
diferents països d’Europa. Va ser la pri-
mera trobada dels socis, procedents de 
Xipre, Itàlia i França que participen en el 
programa d’Europa Creativa sota el nom 
‘Despertant Instruments Adormits Euro-
peus’, i impulsat pel musicòleg ripollès 
Antoni Madueño i que té una durada de 
dos anys. Amb la presentació als mitjans 
i el posterior concert, s’inicià el treball 
conjunt que, per mitjà de propostes i acti-
vitats diverses, té com a finalitat donar a 
conèixer la música medieval a un públic 
no especialista, a tots els països partici-
pants. 
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Habitatges rehabilitats Barri Vell

En el marc de la campanya per la rehabilitació d’habitatges del Barri 
Vell per destinar al lloguer, aquest mes de desembre s’ha procedit a 
fer entrega del primer habitatge rehabilitat. 

Les obres s’han finançat per l’ajuntament de Ripoll, i s’han executat 
a través del “Programa de Treballs als Barris 2018, acció 
subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el 
marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats 
de reequilibri territorial i social”.

Abans        Després
La jove, va ser adjudicatària en el sorteig realitzat el 28 de maig de 
2019, d’acord amb les bases aprovades. Properament es farà entrega 
del segon habitatge a un jove ripollès.

En breu s’iniciaran els treballs de rehabilitació de 2 nous habitatges al 
Barri Vell.

OBERTURA 
D’UNA NOVA 

CONVOCATÒRIA 
PER L’ADJUDICACIÓ 

D’UN HABITATGE 
PER JOVES 

EMPADRONATS A 
RIPOLL A PARTIR 

DEL DIA 10 
DE GENER DE 2020. 

TRUCA’NS O VINE 
A L’AJUNTAMENT I 

T’INFORMAREM

El més vist a les xarxes
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Els alumes de l’escola municipal d’arts plàsti-
ques mostren els seus treballs  

Els alumnes de l’escola municipal d’arts plàstiques ofereixen 
les seves creacions artístiques a l’exposició que es podrà 
veure fins al dia 6 de gener de 2020, a la sala Abat Senjust. 
Els nens i nenes de l’escola infantil han preparat un pessebre 
coral amb un format ben diferent del que estem acostumats 
a veure, és un pessebre en vertical amb diferents escenes 
d’aquesta tradició tan nostra.
Els adults hi exposaran els seus treballs d’una envejable 
qualitat atès que aquesta activitat municipal està plenament 
consolidada, amb la participació de 18 adults i dos grups in-
fantils de 24 alumnes en total, gràcies a la directora Magda 
Martí Prat.

Èxit en el concurs d’Instagram Ripoll, Tardor 
Florida 

Enguany s’ha celebrat el primer concurs d’Instagram 
vinculat al projecte Viles Florides,  que se celebra en po-
bles i ciutats d’arreu de Catalunya.  En aquesta primera 
edició, Ripoll Tardor Florida,  han participat una trentena 
de  fotografies, resultant guanyadora la del ripollès Eudald 
Teixidor  amb 117 m’agrada, que rebrà un àpat i una nit 
d’allotjament en un establiment local.   En segona posició 
la  fotografia més votada ha estat la de la també ripollesa  
Oksana Abad, amb 80 m’agrada, que també rebrà un àpat 
a un restaurant local. 

Escola Municipal d’Art
EXPOSICIÓ DE PINTURA dels alumnes

Del 18 de desembre de 2019 a 6 de gener de 2020
Sala Abat Senjust de l’Ajuntament de Ripoll

PESSEBRE fet pels alumnes de 5 a 12 anys

Inauguració 18 de desembre a les 18 h

Horari (de dijous a diumenge)
Feiners, de 18 a 20 h

Festius, de 12 a 14 h i de 18 a 20 h

Conseqüències:
En el cas que hi hagi un accident per 
causes atribuïbles a l’activitat, el titular 
n’és el responsable.

Exemples:

• Si el local no té les bigues suficient-
ment protegides contra el foc i hi ha 
un incendi, el titular seria el respon-
sable directe de tots els danys pro-
duïts sobre l’edifici (estruc  turals, 
enfonsament, etc.)

• Si hi ha un accident i no hi ha els mi-
tjans contra incendis o d’evacuació 
suficients, el titular seria responsable 
directe dels danys causats a les per-
sones.

• Si l’activitat no és legalitzable urba-
nísticament, el titular seria responsa-
ble de l’obertura del local.

• Si s’han de fer obres, el titular és res-
ponsable d’executar-les.

Què cal fer:
El titular, encara que no hagi d’aportar 
cap projecte tècnic a l’ajuntament té 
l’obligació de fer revisar per un tècnic 
competent les instal·lacions, el local i 
l’activitat.
El tècnic ha de signar un certificat en 
que justifiqui que es compleixen les 
normatives existents. Si no es té aquest 
certificat el titular corre el risc d’haver 
de pagar amb els seus diners el cost 
dels danys i les multes.

El tècnic ha de ser un enginyer, apa-
rellador o arquitecte competent en la 
matèria , col·legiat que no estigui inha-
bilitat i que tingui una pòlissa de res-
ponsabilitat civil vigent i suficient.El titular no ha de saber tota la norma-

tiva existent.

Deixa’t assessorar per un expert. Res-
ponsabilitza’t només d’una cosa: que el 
teu negoci funcioni. Deixa que els ex-
perts s’encarre guin dels temes tècnics.

Contracta un tècnic competent t’estalviaràs problemes.

Obert

DECLARACIÓ RESPONSABLE

QUE ÉS, QUE SIGNIFICA, QUINES CONSEQÜENCIES 

COMPORTA I QUE CAL FER

Amb la nova legislació, una gran part de les activitats 

es legalitzen mitjançant la declaració responsable.

Què és:

És la tramitació administrativa que fa el 

titular de l’activitat, que declara -sota 

la seva responsabilitat- que el local i 

l’activitat compleixen tota la normativa 

vigent, que disposa de tota la documen-

tació i que es compromet a mantenir-ne 

el compliment mentre duri l’activitat. Un 

cap entregada la declaració responsa-

ble, ja pot obrir el negoci.

Què significa:

Que el titular admet que l’activitat com-

pleix tota la normativa existent per a 

aquella activitat (seguretat contra in-

cendis, urbanística, instal·lacions, am-

biental, residus, sorolls, etc.) i que té 

la documentació necessària (certificats 

tècnics, estudis, legalitzacions, etc.).
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Esports    Els clubs de Ripoll en plena temporada
A finals de novembre els espor-
tistes del Centre de Tecnificació 
Esportiva del Ripollès van gaudir 
d’uns entrenaments de luxe a càr-
rec de Toni Bou, el pilot Català que 
ha assolit 26 títols de campió del 
món de trial, 13 a l’aire lliure i 13 en 
modalitat en pista coberta. Aquest 
palmarès el situa com el pilot amb 
més títols de la història d’aquest 
esport. Els joves van tenir la sort 
de poder compartir amb Bou una 
jornada a la zona d’entrenaments, i 
en la que també hi ha passat altres 
pilots Catalans com Marcelli, Gela-
bert o Moret. Tampoc hi va faltar 
un espai per les demostracions del 
pilot, tant amb moto com en bici i 
que va deixar els joves bocabadats. 

Club Patí Ripoll Hoquei Club Ripoll

Tennis taula

Club de Dards Ripoll

Judo RipollCTER Ripoll

Atlètic Ripoll / CF Ripoll

Escola Futbol Sala

UE Ripoll

Ripollès Rugby Club
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BARÒMETRE POLÍTIC / 

Ripolleses i ripollesos,
A les portes del 2020, ens fa molta il·lu-
sió poder adreçar-nos a vosaltres amb 
la satisfacció i la responsabilitat que ens 
hàgiu renovat la confiança per seguir al 
capdavant del que volem que sigui un 
ajuntament per a tothom. Fa pocs mesos 
encetàvem un mandat en què volem com-
binar l’experiència d’anys de gestió d’al-
guns dels nostres regidors amb l’empenta 
i les idees renovades d’una part rellevant 
del nostre grup. És per això que, si bé ens 
agrada mirar el 2019 en perspectiva per 
sentir-nos orgullosos de la feina feta, el 
que més ens entusiasma és veure tot allò 
que estem disposats a aportar amb vista 
al 2020, a més de la determinació i l’ener-
gia amb què ho volem fer realitat. 
Continuarem compromesos amb un 
Ripoll on viure i treballar bé, un lloc amb 

qualitat de vida, combatent la manca de 
serveis i amb els ingredients necessaris 
perquè la nostra sigui una vila competitiva 
i dinàmica en el marc del Pirineu i la Ca-
talunya del segle XXI. Darrerament hem 
aconseguit una solució provisional per les 
mancances en els serveis sanitaris, però 
seguirem fent pressió i movent cel i terra 
per recuperar els efectius de pediatria i ci-
rurgia que necessitem. Sabem que només 
amb persistència i amb la força de la uni-
tat comarcal aconseguirem el que ens 
proposem, com ha passat amb els preus 
del transport públic: fent pressió hem fre-
nat l’augment d’un 11 % de la tarifa per 
anar a Barcelona. I seguirem fins a acon-
seguir una integració tarifària real que ens 
hi apropi amb preus més assequibles. I és 
que les comunicacions són claus també 
perquè, en el fet de viure fora de Barcelo-
na, pesin més els avantatges que els in-
convenients.
El dinamisme també passa per seguir fent 
costat a les entitats, escoltant les seves 
necessitats i posant-los totes les facilitats 
possibles per fer realitat els seus projec-
tes. Donar suport als esportistes apostant 
per la reforma integral de la zona esporti-
va municipal i premiant l’excel·lència amb 
beques. Seguirem al costat dels botiguers 
preparant campanyes innovadores que 

donin al comerç l’empenta que necessita. 
I continuarem amb una política de suport 
a la indústria i l’emprenedoria que ens ha 
permès assolir la xifra d’atur més baixa 
dels darrers deu anys i un nombre rècord 
d’afiliats a la seguretat social en empreses 
de Ripoll.
El futur també passa per la joventut. Pen-
sem en tot allò que volem fer perquè els i 
les joves no renunciïn a seguir vivint a Ri-
poll. Tres famílies joves ja podran celebrar 
el Nadal emancipades en habitatges de 
lloguer assequible i a principi del 2020 po-
drem donar les claus d’encara un altre pis.
Amb el nou pla local de joventut traçarem 
més línies de treball i seguirem impulsant 
el consell de joves com a eina d’apodera-
ment i participació. 
I un Nadal més, tenim presents els nos-
tres presos polítics, els exiliats, els repre-
saliats i les seves famílies. Ens posem al 
seu costat de la mateixa manera que ells 
van exercir la defensa dels nostres drets. 
Uns drets com el de la independència de 
Catalunya, la justícia real i la llibertat d’ex-
pressió als quals no renunciarem i que vo-
lem en benefici de tothom per aconseguir 
la societat igualitària que volem. Tant de 
bo siguin, aquests, fruits que puguem re-
collir el 2020. Molt bones festes a tothom!

S’acaba el 2019 i és hora de fer-ne ba-
lanç.
Un any marcat per les eleccions muni-
cipals del maig, on n’esperàvem treure’n 
un millor resultat.  Tot i això valorem 
d’una forma positiva el trencament de 
la majoria absoluta de Junts per Ri-
poll (abans CiU/PDeCAT) dels darrers 
8 anys, que els obliga a comptar amb 
l’oposició; i aquí Ripoll hi guanya! Eren 
unes eleccions que afrontàvem amb 
molta il·lusió perquè hem creat un grup 
de treball unit, amb empenta, amb gent 
nova combinada amb l’experiència dels 
anteriors.  Seguirem treballant perquè 
prosperin i s’apliquin totes aquelles 
idees i mocions que ens heu fet arribar, 
per fer un Ripoll Viu. 
No pararem de treballar per recupe-

rar i mantenir serveis essencials, co-
mençant per la situació que viu el CAP i 
l’Hospital de Campdevànol, però sense 
oblidar la situació de Rodalies; i de col-
lapse i perill de les entrades i sortides 
de la nostra Vila per carretera, com 
la tant necessària rotonda d’enllaç de 
la Carretera de Ribes amb la C-17 i la 
N-260, més tenint en compte l’oportuni-
tat històrica que la candidatura olímpi-
ca de Barcelona-Pirineus ha de repre-
sentar per les nostres infraestructures i 
el territori. Hem d’aprofitar-ho per bastir 
un projecte on el Ripollès hi tingui una 
importància que aprofiti per situar en la 
mentalitat de tothom els nostres actius 
de natura, ramaderia, gastronomia, 
cultura i benestar.  Cal que hi siguem 
per beneficiar-nos d’allò positiu que te-
nen aquests esdeveniments, però alhora 
per vetllar que se’n minimitzin els efec-
tes negatius. 
Treballarem intensament i de forma 
activa per seguir sent capital i per rei-
vindicar la importància de Ripoll tan a 
nivell comarcal com nacional, som el 
Bressol de Catalunya i hem de poder 
passejar el nom amb orgull per la nostra 
història i per les nostres potencialitats 
actuals. 
I treballarem també per la igualtat 

d’oportunitats, en tots els seus àmbits 
però també i especialment en polítiques 
feministes, l’erradicació de la violència 
masclista és necessària i a més, aques-
tes polítiques són necessàries per fer 
front a l’altre gran problema de Ripoll: 
la despoblació.  Ens afecta greument 
perquè el sustentament dels serveis pú-
blics va vinculat al pes de la demografia, 
pel què hem de fer polítiques per soste-
nir la població i en la mesura del possi-
ble, augmentar-la. 
A nivell de país, malauradament, les 
coses segueixen igual o pitjor que l’any 
passat, amb més presos polítics, diri-
gents exiliats, i amb un augment de la 
repressió per part d’un Estat Espanyol 
que no té aturador i una Sentència que 
és una ignomínia. Tampoc defallirem i 
seguirem treballant des del republica-
nisme per aconseguir revertir la situa-
ció.
I per acabar, i aprofitant que estem en 
època nadalenca, temps de desitjos i 
bons propòsits, volem que totes les ri-
polleses i ripollesos gaudeixin de salut 
-que amb la manca de metges ens con-
vé molt-, pau, prosperitat i República.

BONES FESTES I UN BON 2020
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100% Ripoll 
Han passat ja sis mesos des que 
es va constituir el nou consistori, 
sortit de les eleccions municipals 
del 25 de maig. Aquestes eleccions 
ens van deixar un panorama to-
talment diferent a Ripoll, amb un 
equip de govern sense majoria ab-
soluta i quatre partits a l’oposició. 
Tal i com ens vam comprometre 
a la sessió de constitució, la tasca 
desenvolupada pels regidors del 
PSC ha estat una tasca construc-
tiva i propositiva . Ens vam pre-
sentar per contribuir a fer millor 
la vida dels ripollesos i aquí és on 
esmerçarem els nostres esforços. 
En aquest sentit, estem preparant 
una iniciativa parlamentària junta-
ment amb els diputats Rafel Bru-
guera i Assumpta Escarp sobre la 

precària situació dels serveis sani-
taris al Ripollès . Posem també el 
nostre partit al servei dels ripolle-
sos quan se’ns demana des d’alcal-
dia que intercedim a fi que es pro-
dueixi una trobada d’alt nivell per 
desencallar la rotonda de la sorti-
da nord de Ripoll . Aquesta és una 
qüestió que ens preocupa de fa 
anys, no només als socialistes ripo-
llesos sinó també al nostre diputat 
per Girona a Madrid i al sotsdelegat 
del Govern de Madrid a Girona. Ser 
útils als vilatans de Ripoll és la nos-
tra prioritat. 
En el moment de tancar 2019, des 
de l’equip de govern s’està prepa-
rant el que ha de ser el pressupost 
municipal per al 2020 . Des d’aquí 
volem agrair al Sr. Creixans la mà 
estesa per a recollir les propostes 
que els diferents grups municipals 
volem presentar. Els regidors so-
cialistes, a fi de poder donar suport 
al tràmit dels pressupostos hem 
demanat a l’equip de govern que 
es facin quatre apostes clares que 
han de quedar reflectides als pres-
supostos: 
• increment de la despesa social, 

augmentant l’aportació al Con-
sorci de Benestar Social.

• redacció durant el 2020 del pro-
jecte de piscina descoberta a la 
zona Esportiva Sud.

• aportació extraordinària per a les 
obres d’adequació de l’ Escorxa-
dor Comarcal .

• reserva de despesa plurianual 
per a esponjaments o rehabilita-
cions integrals d’edificis del Barri 
Vell.

Per a algunes d’aquestes qües-
tions ens caldrà cercar també la 
complicitat de les administracions 
superiors. Nosaltres estarem al 
costat de l’alcalde sempre que ens 
ho demani, l’acompanyarem i pica-
rem totes les portes que calgui. Cal, 
però, que el Sr. Munell també ens 
faci valdre . De què ens serveix tenir 
un alcalde diputat i una ex-alcaldes-
sa Consellera, cadascun d’un dels 
partits que conformen el govern, si 
no vetllen pels nostres interessos? 
El Grup Municipal Socialista volem 
agrair novament als ciutadans la 
confiança dipositada en nosaltres i 
aprofitem per desitjar-vos un 2020 
ple de Pau, Dignitat i Justícia So-
cial, acompanyats d’aquells a qui 
més estimeu.

Retallar la sanitat, mata
Ja portem uns anys que a Ripoll cons-
tatem una pèrdua subtil i progressiva 
de serveis públics que semblaven con-
solidats. En forma de degoteig, apa-
rentment imperceptible, ja que afecten 
a determinats sectors, es retallen, es 
degraden i es modifiquen (cap a pitjor) 
tot un seguit de prestacions. Hem vist 
com el CAP de Ripoll deixava d’atendre 
les urgències de nit, com l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes de Ripoll depèn d’Olot i 
ara, el desmantellament de l’Hospital 
de Campdevànol.
No n’hi ha prou en reclamar més trans-
port per anar a l’Hospital d’Olot. Cal 
anar més enllà, i afegir la manca de 
pediatres, l’escassetat de transport 
sanitari, les dificultats per cobrir les ur-

gències no hospitalàries. El problema 
és molt greu i cal preguntar-se si la 
falta de personal mèdic és la veritable 
i única raó i qüestionar-nos si els im-
postos que paguem com a ciutadans 
de Ripoll tenen menys valor que els que 
paguen els ciutadans d’altres territoris. 
Si ens estan convertint en ciutadans de 
segona categoria, si tenim menys drets 
i menys serveis que altres comarques.
Aquesta reflexió ens porta al segon 
tema que volem exposar. L’Ajuntament 
de Ripoll ha definit realment un projec-
te de poble més enllà dels discursos 
i les paraules? És cert que sovint cal 
respondre amb criteris de estímul/res-
posta; el dia a dia ho exigeix, però no 
es poden perdre de vista els objectius 
(si és que hi ha objectius...) No es pot 
contemplar la progressiva degradació 
dels serveis i tant sols demanar (que 
ja és molt) l’ampliació del servei de 
transport, o fer un acord a la Junta de 
Govern Local. 
Si ens roben els serveis públics, la 
gent s’autoorganitza
També volem fer esment d’una inte-
ressant iniciativa promoguda per la 
Xarxa d’Economia Solidaria (XES) del 
Ripollès, la creació d’una eina de suport 

comunitari per tal de potenciar les re-
lacions veïnals, l’ajuda mútua i resoldre 
necessitats concretes, és el Banc del 
Temps del Ripollès. S’estructura com 
una xarxa de persones disposades a 
intercanviar serveis, coneixements, 
tasques, sense diners pel mig, utilit-
zant com a moneda de canvi el temps 
(1 hora d’ajuda = 1 hora de temps a 
retornar). Cada soci presenta l’ajuda 
que està disposat a oferir i a la vegada 
la que necessita. Així es crea la borsa 
d’ofertes i demandes.
El Banc del Temps proposa fomentar 
les relacions socials entre persones, 
sense cap mena de distinció (generaci-
onal, cultural, econòmica, de gènere,...) 
i significa un estímul per posar en con-
tacte persones i/o grups, per promoure 
cohesió social i construir una comu-
nitat més humana. Benvinguda sigui 
aquesta iniciativa. Esperem que sigui 
un èxit a Ripoll i al Ripollès.
Per acabar, volem recordar en aques-
tes festes de Nadal que un consum 
respectuós, racional, responsable i de 
proximitat forma part dels interessos 
personals i col·lectius per millorar les 
condicions del planeta i de Ripoll.
Bones Festes!!! 
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BARÒMETRE POLÍTIC / 

“Des del Front Nacional de Catalunya 
volem felicitar el consistori infantil pel 
seu tarannà cívic, seriós i democràtic, 
allunyat dels infantilismes, totalitaris-
mes i incoherències que presideixen el 
consistori adult.
Armats d’humilitat, tolerància i racio-
nalitat, i amb voluntat inequívoca de 
servei al poble, aprovem tota moció 
que beneficia el conjunt de ripollesos, 
prescindint de les sigles que present-
en la proposta. Però la nostra actitud 
escrupulosament democràtica, topa 
amb el bloqueig sistemàtic de la resta 
de formacions i amb la seva incapac-
itat d’admetre els resultats electorals 
i acceptar civilitzadament, la voluntat 
expressada a les urnes. Aquells qui 

en programes electorals parlen d’una 
societat tolerant i inclusiva, són els 
mateixos que exclouen, assenyalen 
i insulten 503 ripollesos per les seves 
conviccions o idees. 
Des del Front Nacional de Catalunya 
considerem intolerable i ofensiu aquest 
comportament, que acaba amb el blo-
queig de mocions que beneficiarien el 
conjunt de la ciutadania.
Permetre que els prejudicis i l’orgull 
delimitin les polítiques municipals, ens 
sembla impropi del segle XXI i de qual-
sevol societat que vulgui dir-se civilitza-
da i moderna.
En el seu afany de perseguir tota dissi-
dència, la resta de formacions, no sols 
ens criminalitzen a nosaltres, sinó al 
conjunt de ripollesos, arribant a con-
siderar que calen campanyes pagades 
amb fons públics per frenar el que 
anomenen creixent “islamofòbia” i “rac-
isme” a la vila.
Potser enlloc de fer que els ripollesos 
paguin, amb els seus propis impos-
tos, campanyes que els criminalitzen 
i insulten, caldria frenar l’islamisme 
radical, masclista i antidemocràtic que 
s’ensenyoreix de la nostra vila i que tro-

ba en les institucions el blanqueig i la 
permissivitat necessàries per continuar 
alimentant-se.
Sense que a Ripoll hi hagi constància, 
els darrers anys, del més mínim atac 
racista o feixista, la vila ha set procla-
mada antifeixista i antiracista.  Per con-
tra, i de manera incomprensible, no s’ha 
assenyalat el salafisme com a règim 
degradant, fonamentalista, intolerant i 
contrari als principis de llibertat, igual-
tat i fraternitat. I això que ha set el caus-
ant i artífex d’uns atemptats terroristes 
que van finir amb la vida, els somnis i 
l’esperança de desenes de persones.   
Potser és hora que les institucions ar-
raconin aquesta por de ser acusades 
falsament d’islamòfobes i facin front 
a l’arrel del problema amb coratge i 
determinació, pensant en la seguretat 
dels ciutadans i no en les incessants i 
ridícules pugnes partidistes.
Esperant que ben aviat s’esquinçi 
aquest penós i indecent cordó sanitari 
contra el nacionalisme, l’ordre i la co-
herència, els militants i simpatitzants 
del Front Nacional de Catalunya, us 
desitgem un Bon Nadal i un any nou ple 
de joia, benaurança i prosperitat.”

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



/ 35

elBressol / Desembre 2019

Nadal	al	Museu	Etnogràfic	de	Ripoll
Nada“Aquest Nadal, els museus de les Comarques de 
Girona han preparat una aventura molt especial per tu!”

Del 6 de desembre al 7 de gener arriba la 5a edició de 
Nadal al Museu, època en la qual el Museu Etnogràfic de 
Ripoll ofereix una activitat familiar consistent en un joc de 
pistes encadenades, una activitat conjunta que s’ha pre-
parat amb els 26 museus de les Comarques de Girona. 
Tots els nens i nenes que realitzin aquest joc durant les 
vacances de Nadal, se’ls obsequiarà amb un llibre d’ac-
tivitats infantil, que engloba informació i activitats dels 
museus gironins i amb un nou personatge en forma d’ex-
traterrestre com a protagonista.

També es pot visitar  el Pessebre Monumental de Toni 
Colomer amb la col.laboració de Joan Monmany i amics.

I com a novetat d’enguany, durant el mes de gener, es re-
alitzarà el sorteig d’un Playmobil i d’un Lego, entre tots els 
nens i nenes que hagin trobat uns determinats personat-
ges al pessebre.

Cal destacar també la “Mostra de ferro” de Josep Saña 
que es pot visitar fins el 6 de gener de 2020 a la sala To-
màs Raguer. 
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