
 

   
 

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT DE RIPOLL 
 

25 de setembre 

Inici: 19,30h 

Final: 21,00h 

Sala Eudald Pradell de l’Ajuntament de Ripoll 

 

Es reuneixen 

Sr. Josep Isern, regidor d’esports de Ripoll, 

Vicenç Vilarrasa UE Ripoll 

Pilar Roquer ACPAD 

Salvador Vaquer Club excursionista Ripoll 

Jordi Teruel i Víctor Díaz Escola de futbol sala Ripoll 

Manel Róo  Consell Esportiu del Ripollès 

Josep Izquierdo  HCRipoll 

Manel Espinosa Judo Club Ripoll 

Eva Córdoba  MAP 

Gabriel Suriñach  Club tennis taula Ripoll 

Marc Umbert  Escola Escalada Ripollès 

David Coromines Club Patí Ripoll 

Josep Verdaguer i Maria Josep Pozas del club futbol Ripoll 

Jordi Munell i Arnau Padrós  Escola futbol Ripollès 

Quim Merino  grup municipal PSC i Esportiu Ripollès 

Aitor Carmona grup municipal  CUP 

Chantal Pérez grup municipal ERC 

Josep Mª Creixans  grup municipal Junts per Ripoll 

Els tècnics d’esports de l’ajuntament: Jordi Garriga i Isabel Vall 

Joaquim López director CTE 

 

El regidor excusa la presència de l’alcalde. 

 

Tot seguit s’inicia el primer punt de l’ordre del dia:  La constitució del Plenari. 

Atès que hi ha quòrum suficient es procedeix a constituir el plenari i s’anomena: 

 

President/a:  Alcalde Sr. Jordi Munell 

Vicepresident/a primer/a:  el regidor esports  Josep Isern 

Vicepresident segon (escollit per majoria simple entre els membres assistents): Quim Merino 

Com a vocals 

• La regidora que té atribuïdes o delegades les facultats municipals en l’Àrea de serveis a les 

Persones. Sra. Montsina LLimós 

• els assistents en representació de les diferents entitats esportives 

• els representants dels diferents grups municipals 

• no hi ha representació dels usuaris dels serveis o instal.lacions esportives 

• Representant del Consell Esportiu del Ripollès a petició presidència (?) 

• Director de l’àrea de serveis a les persones (amb veu sense vot) 

• Tècnic Servei Esports (amb veu sense vot) 



 

   
 

 

A continuació, Isabel Vall procedeix a llegir les atribucions del Consell Municipa de l’Esport.  També 

informa que obriran un espai a la web municipal on es penjarà la informació del CME per a que estigui 

a l’abast de tothom. 

 

Tot seguit es procedeix a constituir la Junta Permanent. 

La Junta permanent està formada per: 

 

President del consell: Jordi Munell 

Vicepresident primer del consell:  Josep Isern 

Vicepresident segon del consell: Quim Merino 

Tres membres plenari d’entre els representants de les entitats esportives: Manel Espinosa, Josep 

Izquierdo i Víctor Díaz 

Director Àrea de Serveis a les persones o tècnic municipal (amb veu sense vot) 

 

Es recorda que el plenari es reuneix de forma ordinària semestralment i es fixa la propera reunió pel 

12 de febrer de 2020 i que la Junta permanent es reuneix de forma ordinària trimestralment.  En aquest 

cas no es va fixar la data de la propera reunió. 

 

Tot seguit Jordi Garriga procedeix a tractar el segon punt de l’ordre del dia: Ripoll destí esportiu.    

Es posa de manifest l’interès de l’ajuntament en promocionar Ripoll com a una zona idònia per la 

pràctica d’esport, vinculat al turisme i a l’organització d’esdeveniments esportius que portin visitants 

a la nostra vila.  Una mostra és l’aposta de la Trail Zone Ripoll (plataforma de rutes de trail i BTT per 

a diferents públics i nivells que tenen el seu origen i final al pavelló de l’Avellaneda).  També cal 

destacar els campus i estades d’estiu que organitza el CTE, i la previsió de portar activitats puntuals 

de renom per l’any 2020 com és el cas de la Volta Ciclista a Catalunya, Campionat Catalunya de motor, 

Campionat de la copa catalana d’orientació... 

 

El Sr Josep Isern informa a tots els presents que el CF Ripoll celebra enguany el seu centenari.  Els 

dos representants del club i es comprometen a explicar properament els actes que estan preparant i 

aprofiten per demanar el suport i la col.laboració de la resta d’entitats de la vila. 

 

A continuació el Sr. Josep Isern parla dels vestidors el camp d’esports.  Posa de manifest que s’ha 

reunit amb totes les entitats usuàries del camp per posar-los al dia de l’estat en que es troba l’actuació 

als vestidors  i ha recollit algunes propostes de les entitats, com és el cas de no enderrocar l’edifici dels 

vestidors actuals i destinar-los a WC públics i a espais i  magatzems per a les entitats i el SME. 

També es compromet a dedicar tots els esforços per a que tot el procés de planificació i execució dels 

nous vestidors es faci en els terminis previstos.  Informa que els pressupostos de l’any 2020  aportaran 

la quantitat que falta per poder acabar de fer les obres al llarg del proper any.  Els nous vestidors tindran 

dues alçades, una planta baixa, al mateix nivell de la piscina amb un espai destinat preferentment al 

tennis taula i amb dos vestidors, i un segon pis, a nivell del camp d’esports amb 4 vestidors col.lectius, 

vestidors d’àrbitres i sala de manteniment.  El regidor informa que la propera Junta de Govern Local 

aprovarà els terminis de l’execució dels vestidors del camp d’esports. 

 

El regidor Josep Mª Creixans informa que el motiu del retard de les obres està motivat per un canvi 

del projecte inicial.  En un inici el projecte contemplava construir els mòduls al costat dels vestidors 

actuals i al final s’ha optat per construir els vestidors entre les banquetes i la piscina i el pavelló.   En  



 

   
aquest moment l’ajuntament té el projecte bàsic i es preveu que el projecte definitiu estigui aprovat a 

finals d’any i que les obres puguin començar el maig de 2020.  Actualment l’ajuntament té reservat 

255.000€ per a l’actuació i es vol destinar en els pressupostos del 2020 la quantitat que falta per cobrir 

el cost total de les obres. 

 

Tot seguit el regidor d’esports informa que té sobre la taula la petició de l’ACPAD i del MAP per tal 

de construir uns vestidors adaptats a la piscina municipal, per tal que la piscina sigui un equipament 

accessible a tota la població. 

 

El representant del Club Tenis taula Ripoll, Sr Gabriel Suriñach demana si l’ajuntament tindrà en 

compte els acords fets amb l’antic equip de govern en relació a les mides mínimes que hauria de tenir 

l’espai que aculli el tennis taula.  El Sr. regidor d’esports li respon que si. 

A continuació, i seguint l’ordre del dia, el director del CTE el Sr. Quim López explica a tots els 

assistents la trajectòria del CTE que enguany fa 11 anys que està en funcionament.  Des de l’inici, la 

temporada 2007-2008 amb 4 esportistes de trial de bicicletes a l’actualitat amb 15 esportistes i amb 4 

modalitats de bicicleta (trial, BTT, carretera i pista) i un grup de joves de trial de motos.  A més, durant 

aquests anys el CTE ha inaugurat una residència per als joves i noves zones d’entrenament.  També es 

destaca que el CTE ha organitzat diverses competicions de ciclisme, trial i ciclisme en carretera.  El 

CTE també porta a Ripoll, sobre tot durant l’estiu nombrosos campus de tecnificació.  Aquest passat 

estiu han estat un total de 13 de molt diverses modalitats esportives: futbol, bàsquet, futbol sala, hoquei, 

volei....  El CTE a més de treballar amb les federacions de ciclisme i motociclisme també està en 

contacte amb la federació d’entitats excursionistes i acull activitats puntuals de la secció de curses de 

muntanya. 

El director del CTE informa que un dels seus objectius és oferir els equipaments i el suport tècnic del 

CTE a l’esport local per tal de crear vincles amb les entitats de Ripoll.  El representants de l’hoquei, 

Sr. Josep Izquierdo pregunta com pot beneficiar el CTE a les entitat de Ripoll i en Quim López respon 

que es poden crear vincles amb totes les entitats, sobre tot pel que fa a la preparació física, tot i que es 

més difícil fer-ho amb esports col.lectius. 

Els presents a la reunió s’interessen pel finançament del CTE i pel cost que suposa per l’Ajuntament 

mantenir aquest projecte.  El director respon que no disposa de les dades concretes però que la part 

més important del cost està assumit per la secretaria d’esports de la Generalitat, per les famílies dels 

esportistes i pels ingressos generats pels campus d’estiu. 

 

El regidor d’esports explica que Ripoll acollirà una sortida de la Volta Ciclista a Catalunya 2020 (que 

aquest any celebra el seu centenari).  El punt de trobada de tots els equips, organització i zona de 

signatures serà a la zona del Pla i des d’allà els ciclistes faran una volta per Ripoll fins arribar al 

monestir, on es farà la sortida oficial.   

 

A continuació els tècnics d’esports Isabel Vall i Jordi Garriga fan una valoració de la participació a les 

activitats organitzades pel Servei Municipal d’Esports: 

284 inscrits a l’Estiu Actiu 2019 amb una oferta dirigida a infants i joves des de P-3 fins a 4rt d’ESO.  

Aquesta activitat ha establert vincles amb el Casal del Ramon Suriñach i l’objectiu es seguir treballant 

per a inclusió en les activitats de lleure per a infants i joves. 

650 usuaris a les activitats dirigides (escola de natació, ioga, 

100 socis del gimnàs de l’Avellaneda 

1.335 abonats titulars de la piscina municipal (2.386 beneficiaris) 

 

 



 

   
 

Finalment s’informa que ja està en marxa la Mitja marató de Ripoll pel 17 de novembre, que enguany 

tindrà 3 proves: 5Km, 10Km i la mitja marató i es demana la implicació de totes les entitats i persones 

particulars que puguin donar suport el dia de la marató. 

 

Finalment s’obre el torn de precs i preguntes: 

 

El Sr. Víctor Díaz demana si aquest any es farà la Fira d’entitats i el regidor respon que en principi 

aquesta és la intenció de l’equip de govern.  La última es va fer el juny de 2017 i va funcionar molt bé. 

 

Finalment el Sr. Gabriel Suriñach va demanar que es tingui en compte la promoció de l’esport per a la 

gent gran i per a persones amb problemes de salut i discapacitats.   

 
Sense cap més tema a tractar es dona per finalitzada la reunió. 

 

Ripoll, a 25 de setembre de 2019 


