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Biblioteca Lambert Mata / 972 70 07 11
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EL FLAIX /
Solidaritat per a fer front
al Coronavirus.
Gràcies!
Des de l’inici de la pandèmia causada pel coronavirus COVID19 l’Ajuntament de Ripoll ha rebut diferents donacions
per part d’institucions, empreses i entitats de material de
protecció, com mascaretes, guants, salva orelles, etc., que
són imprescindibles per fer front al coronavirus i evitar
nous contagis.
Les donacions han estat de 4300 mascaretes, 1350 salva
orelles, 800 guants, pantalles protectores, entre altres materials que s’han distribuït directament de les entitats i o
empreses a residències, comerços, etc., de Ripoll.
Agrair al Consell Comarcal del Ripollès les 1700 mascaretes proporcionades, 700 per a adults i 700 per a infants.
Aquestes últimes a petició del Consistori Infantil. A les persones voluntàries del municipi que han confeccionat 800
mascaretes amb material proporcionat per Robin Hat, i a
totes les persones que s’han sumat a aquesta iniciativa
solidària cercant materials pel seu compte; també a les
clíniques odontològiques que les han esterilitzat.
Gràcies a la UIER i a totes les seves empreses associades
que han fabricat pantalles protectores, i a totes les persones que han posat els seus mitjans i temps per fer-ne des
de casa o des de les seves entitats. També agrair-los la
coordinació de la distribució dels salva orelles de diferents
mides, fabricats per la Fundació Eduard Soler, amb el motlle proporcionat per Saheco Spain, i que Nàcex Ripoll ha
repartit, 1000 per a adults i 100 per a infants, gràcies a
tots per fer-ho possible. Destacar també l’aportació de
l’empresa QUELAIA pels salva orelles infantils de colors
que ens han proporcionat.
Dues mil mascaretes han estat proporcionades per la Direcció General de Protecció Civil procedents de la Direcció General de Protecció Civil del Ministeri de l’Interior i
repartides a les persones que fan ús del transport públic, i
durant la realització dels mercats ambulants del dimecres
i el dissabte.
L’Ajuntament també agraeix les mostres de solidaritat
dels establiments comercials, petites empreses i entitats
de Ripoll, que han donat material i han ofert la seva col·laboració per fer front a l’emergència sanitària.
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LA SALUTACIÓ /
Jordi Munell. Alcalde de Ripoll
Benvolgudes ripolleses i benvolguts ripollesos,
Segurament molts de nosaltres
mai no havíem viscut un període
tan incert com el que aquesta pandèmia mundial ens està generant.
Deixeu-me que, en primer lloc, emeti un missatge d’escalf i de suport
a totes aquelles famílies que s’han
vist afectades de múltiples maneres per aquest virus, algunes amb
la mort d’un ésser estimat, altres
patint la malaltia, perdent el lloc de
treball o veient com els ingressos
es reduïen al mínim durant el període de confinament. També vull fer
un missatge d’agraïment a tots els
considerats “serveis essencials”,
que han permès que la nostra societat continués al servei de les persones durant les llargues setmanes
de confinament.
És evident que la situació ens està
posant a prova cada dia, i que la
manca de respostes suma incertesa, la qual cosa ens incomoda i ens
pot fer sentir, en algun moment, que
anem a la deriva i sense veure-les
venir. El nostre món ha canviat.
Recordo amb intensitat com a
partir del dijous 12 de març, es va
activar la Junta de Sanitat Local
extraordinària i ampliada, i com el
dissabte 14 de març es va activar
el Pla d’Emergència Municipal i es
va reunir el Centre Coordinador de
l’Emergència Municipal (Cecopal).
Unes hores més tard, el govern espanyol va declarar l’estat d’alarma,
que va entrar en vigència a les 12
de la nit del diumenge 15 de març.
Res no ens feia imaginar, uns dies
abans, que un virus seria el que
faria i desfaria el nostre dia a dia,
i fins avui.
Des d’aquell 12 de març, durant
les llargues setmanes de confinament i les diferents fases de l’estat
d’alarma, s’han mantingut reunions
periòdiques entre l’equip de govern

i portaveus i representants dels
grups municipals, juntament amb
tècnics municipals, i entitats socials i professionals de l’àmbit de la
salut, de la sanitat i assistencial, de
la seguretat i del voluntariat d’emergències de Creu Roja i Protecció
Civil, per coordinar i planificar la
gestió de la situació que ens venia
a sobre i l’actuació. Gràcies, també,
a totes i tots per la feina, el compromís i la dedicació, amb la voluntat
des del primer moment de treballar
transversalment i amb l’objectiu
de ser al costat de la ciutadania,
d’analitzar com evolucionava la
pandèmia i de prendre les mesures adients en cada moment. Han
estat uns mesos durs, però crec
sincerament que a Ripoll cal donar
les gràcies i felicitar el conjunt de la
ciutadania pel civisme demostrat.
Des del començament i des dels
diferents serveis es van fer trucades i acompanyament a les més
de sis-centes persones majors de
seixanta-cinc anys que viuen soles;
es va facilitar el servei de compra
a domicili; es va intensificar la tasca dels serveis socials; es va treballar frec a frec amb els centres
educatius perquè tot l’alumnat po-

gués seguir el curs amb la màxima
normalitat des de casa, facilitant
connexions a la xarxa i material
tecnològic; es va repartir material
d’autoprotecció; es van organitzar
activitats pensades per als infants,
i un llarg etcètera d’accions adreçades a fer més fàcil aquesta situació
mai viscuda.
També vull destacar que com a
ajuntament hem fet un pas més
per fer front a l’anomenada nova
normalitat. Una nova normalitat
variable, però en la qual tenim clar
que hem de ser més a prop que
mai de les persones, de la gent que
pateix, dels comerços, de les empreses. Per això, amb el treball conjunt de tots els grups municipals,
hem preparat un pla municipal per
a la protecció social i la reactivació
de l’economia local per fer front
als efectes de la Covid-19. Un pla
que preveu una primera inversió de
375.000 euros, i que inclou sis mesures materialitzades en diferents
accions. És un pla de xoc de l’Ajuntament. Per tant, permeteu-me que
agraeixi la participació i les aportacions de totes i tots els regidors i
regidores, i de tots els grups municipals, perquè davant d’un moment
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tan crític com el que estem vivint és
quan cal sumar més que mai.
Reitero l’agraïment i un reconeixement públic molt sentit a totes
les persones que treballen en els
serveis essencials i que, durant
aquests mesos, han estat al peu
del canó, moltes vegades amb risc
de contacte directe amb el virus:
treballadors i treballadores municipals; professionals socials, assistencials i sanitaris; policia local
i Mossos d’Esquadra; botigues de
productes essencials; subministraments bàsics i de neteja; transportistes; professionals d’emergències; personal docent; monitors i
monitores... També cal agrair a les
entitats i associacions de Ripoll,
així com a les empreses del municipi i de la comarca, que han donat
material, molt especialment a totes
les persones voluntàries que des
del primer moment han treballat
per assegurar equips de protecció individual al nostre hospital de
referència i a les nostres residències; que han fabricat mascaretes
i bates; que han repartit àpats o
material escolar; que han fet com-

pres per a la nostra gent gran, per
als nostres infants i per a tots els
ripollesos i ripolleses que ho sol·licitaven..., o que han col·laborat en
la celebració de la festa major de
Sant Eudald confinat, animant des
dels balcons o les xarxes de difusió
social. Moltes gràcies a tothom!

com portar mascareta, respectar
la separació i rentar-nos molt bé
les mans. Tots i totes som responsables d’aturar aquest virus: ciutadania, comerciants i restauradors,
entitats... tothom és fonamental a
l’hora de fer front a la situació amb
les millors garanties.

Certament, l’evolució de la pandèmia de la Covid-19 no és la que ens
agradaria, i menys en dies de retorn
a l’escola, de tornada a la rutina.
Malgrat tot, a l’estiu hem treballat
per mantenir una programació de
lleure i casals per a infants i joves,
així com d’activitats socials i culturals, en el marc de la #CulturaSegura i els Re-Tocs d’estiu, adaptant-les
a la situació sanitària. Així i tot,
s’han hagut de suspendre alguns
actes, com l’Aplec de la Sardana,
les festes de barri, el Mercadal del
Comte Guifré, la Fira de la Tapa i
la Cervesa, la Fira Europea del Formatge... La situació d’emergència
ens obliga a extremar les precaucions i a respectar al màxim les
recomanacions que ens fan les autoritats sanitàries. Hem d’evitar la
relaxació en les mesures bàsiques,

Tots els moments emotius de solidaritat que hem viscut per part
de veïns i veïnes, d’empreses i comerços, d’entitats, etc., no serviran
de res si abaixem la guàrdia. Per
això, us agraeixo tot l’esforç que
esteu fent, us animo a continuar
treballant per la nostra vila i us demano que feu servir correctament
totes les mesures d’autoprotecció
que ens recomanen les autoritats
sanitàries.

El més vist a les xarxes

Ara mateix, la millor vacuna és la
responsabilitat, el control i la prudència.
Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll

El concert que va oferir el Manu
Guix el dia 15 d’agost davant la
Portalada del Monestir, és la notícia
que ha obtingut més “m’agrades” a
les xarxes socials de l’Ajuntament:
Twitter 72
Instagram 484
Facebook 120
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NOTÍCIES BREUS /
Les podeu consultar a ripoll.cat /noticies

Ripoll dona l’entrada al 2020 en vermell

Un cap d’any molt vermell va donar l’entrada al 2020 al pavelló de Ripoll. Una festa
que va aplegar a gairebé 1000 persones que van gaudir fins a altes hores de la
matinada. Ningú esperava que uns mesos després això seria impossible de fer.
https://ripoll.cat/i-tu-vas-somriure-en-vermell-la-nit-de-cap-dany/

Rebuda màgica de la Cartera Reial i Fantàstica Cavalcada de Reis

Enguany la Cartera Reial i la cavalcada dels Reig Mags van despendre una màgia
més especial gràcies a l’aportació dels pressupostos participatius 2019. Des de
la Comissió de Reis i l’Ajuntament es farà el possible perquè el 2021 els puguem
esperar com es mereixen.
https://www.instagram.com/p/B63yuNDIsyW/
https://www.instagram.com/p/B684GZToQZR/

La Farga Palau membre de la nova web de la Ruta del
Ferro als Pirineus

La Farga Palau de Ripoll és membre d’aquesta ruta que vol mostrar d’una forma
senzilla i clara els 26 recursos que formen part d’aquesta ruta i participar en la
divulgació del coneixement i la comprensió de la història europea.
https://ripoll.cat/la-farga-palau-membre-de-la-nova-web-de-la-ruta-del-ferro-alspirineus/

El Museu Etnogràfic obté un guardó als premis Ripollès
Líders

El 7 de febrer la directora del Museu Etnogràfic de Ripoll, la Sra. Roser Vilardell va
recollir el premi Líder del Ripollès en la categoria de “Projecció cultural, ecològica i
popular”. Una menció ben merescuda per la contribució que fa el museu a difondre
passat i present.
https://ripoll.cat/el-museu-etnografic-finalista-dels-premis-ripolles-liders/

L’Ajuntament ven els antics contenidors de rebuig i matèria orgànica
Amb la voluntat de donar una segona oportunitat i reutilitzar els antics contenidors de rebuig i de matèria orgànica, que amb la implantació del nou sistema de
recollida van quedar en desús, l’Ajuntament de Ripoll els posà a la venda al preu de
25 €. En una setmana es van vendre tots.
https://ripoll.cat/lajuntament-ven-els-antics-contenidors-de-rebuig-i-materia-organica/

Ripoll estrena un servei de Wifi gratuït en 11 punts de la
vila

La xarxa sense fils RipollWifi4EU dóna accés a Internet a onze punts, nou dels
quals són exteriors: Ambulatori, Parc de l’estació, Passeig Ragull, Pista i parc de
Sant Pere, zona exterior sala Eudald Graells (Lira, Mestre Guich) plaça Ajuntament,
Can Guetes, Parc de la Devesa del Pla i Camp d’Esports, i 2 són equipaments municipals on es dóna el servei a l’interior, el Pavelló i la sala Abat Senjust.
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NOTÍCIES BREUS /
Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la subvenció de 15.000 € rebuda per
part de la Comissió Europea en el marc del programa Wifi4EU, més els 7000 € provinents d’una de les propostes escollides en els pressupostos participatius 2018.
https://ripoll.cat/ripoll-estrena-un-servei-de-wifi-gratuit-en-11-punts-de-la-vila/

350 persones caminen pels Valents

Amb motiu del Dia Internacional del CÀNCER INFANTIL, que se celebra mundialment el 15 de febrer, per segon any consecutiu l’associació de voluntaris de Protecció Civil de Ripoll, va organitzar aquesta caminada Solidària amb l’objectiu de
recaptar fons per l’Hospital Pediàtric de Sant Joan de Déu. Les aportacions del
més de 350 inscrits i de vàries entitats va permetre recaptar 2400 €. Moltes gràcies a totes les persones participants.
https://ripoll.cat/el-ripolles-camina-pels-valents/

Ripoll educació a temps complet: Tallers de reforç i
suport escolar en el marc del Pla Educatiu Entorn

Els deu tallers diversificats de suport i reforç educatiu han estat una acció educativa orientada a acompanyar els infants i els joves en l’adquisició de capacitats
i competències, generant condicions d’igualtat d’oportunitats en els processos
escolars i en els resultats acadèmics. Ripoll ha rebut del Fons Social Europeu
una aportació econòmica de 15.000 € per implantar-los. S’han portat a terme als
centres educatius que formen part del projecte d’innovació PEE 0-20 i a equipaments municipals. Adreçats a alumnes de diferents etapes educatives però sobretot centrant la mirada als alumnes de cicle superior, de primària i d’ESO. Malgrat el
confinament els tallers s’han seguit impartint telemàticament.
https://ripoll.cat/ripoll-educacio-a-temps-complet-tallers-diversificats-pla-educatiu-entorn-0-20/

Carnestoltes de Ripoll 2020
El Carnestoltes 2020 el recordarem per ser el comiat de les festes multitudinàries
a Ripoll. Ningú s’esperava que el passat cap de setmana del 28 de febrer a l’1 de
març de 2020, se celebraria la que ha estat la darrera festa sense mascaretes i
mesures de seguretat, pel que sembla en molt de temps.
La valoració que se n’ha fet des de La Comi és molt positiva, ja que un total de 14
grups van participar a la Rua Oficial de Carnestoltes i més de 1500 persones van
gaudir de la Ruta Hippie i dels balls que s’han fet al Pavelló, tant per als adults com
per als infants.
https://ripoll.cat/carnestoltes-de-ripoll-2020/

Teràpia assistida amb gossos a l’escola d’educació
especial Ramon Suriñach de Ripoll

Des d’inicis de curs i fins al confinament els alumnes de l’escola Ramon Suriñach
han gaudit d’unes sessions de teràpia assistida amb gossos amb els quals han
treballat diferents objectius terapèutics. En aquest cas el gos té un protagonisme especial, ja que ajuda a la persona a una millora de les capacitats i habilitats
físiques i mentals, treballant sobretot la motivació. La Fundación Leo Messi,
gràcies al conveni de col·laboració que té amb SpecialOlympics Catalunya, dóna
suport a desenvolupar aquest programa amb els nens i nenes amb discapacitat
intel·lectual.
https://ripoll.cat/terapia-assistida-amb-gossos-a-lescola-deducacio-especial-ramon-surinach-de-ripoll/
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Neix el RiC en paper

RiC és el recull de tota l’activitat cultural de Ripoll, va néixer el 2014, en format digital, amb una periodicitat setmanal. Des d’aleshores s’han enviat al voltant de 300
butlletins i actualment més de 210 persones hi estan inscrites.
L’increment en el volum d’activitats, fa que, a vegades, el cúmul de tanta informació, ens pugui perdre. Per això l’edició del RiC en paper. Aquelles entitats que
vulguin incloure la seva activitat al RiC poden enviar un mail a cultura@ajripoll.cat
amb la següent informació: Títol de l’activitat amb una mica de descripció, dia,
hora, lloc, si tenen alguna imatge i qui l’organitza. https://ripoll.cat/per-que-ric/

Nombroses activitats de la Biblioteca Lambert Mata
durant el confinament

Durant el confinament el personal del servei ha continuat al peu del canó, des
de les seves llars, per estar al costat de les persones usuàries de la biblioteca.
A banda d’atendre consultes telefòniques i a través del correu electrònic de la
biblioteca, reunions telemàtiques, gestionar la web i les xarxes socials pròpies,
consultar webs, blocs i catàlegs d’editorials per fer llistats de llibres per adquirir,
llegir novetats i fer ressenyes de recomanacions de llibres, i aquests últims dies
preparar el retorn físic a l’equipament, han tingut iniciatives que han compartit a
les xarxes socials i que han tingut molt bona acollida.
https://ripoll.cat/nombroses-activitats-de-la-biblioteca-lambert-mata-durant-el-confinament/

El Museu Etnogràfic de Ripoll (MER) a casa

Amb el nom “ El MER a casa” el Museu Etnogràfic de Ripoll va proposar conèixer a fons i des de casa tota la riquesa que custodia. A través de les xarxes socials
van mostrar i mostren objectes, curiositats, endevinalles,… Fins i tot receptes de
cuina! Ara aquest contingut es pot consultar a la web https://www.museuderipoll.
org/el-mer-a-casa/
A més també ens conviden a participar i a compartir contingut a través de les
seves xarxes amb l’etiqueta #elMERacasa. Facebook: Museu Etnogràfic de Ripoll Twitter: @MuseuRipoll Instagram: @museuripoll
https://ripoll.cat/el-museu-etnografic-del-ripoll-a-casa/

La Plaça del Diamant al Teatre Comtal de Ripoll

160 persones van gaudir el dissabte 7 de març de la versió de “La plaça del Diamant’ adaptada per Paco Mir i interpretada per Eòlia, l’Escola Superior d’Art Dramàtic de Barcelona.
https://ripoll.cat/la-placa-del-diamant-al-teatre-comtal-de-ripoll/

La ripollesa Montserrat Pujolar guardonada amb la Creu
de Sant Jordi 2020

La compositora ripollesa Montserrat Pujolar ha estat guardonada amb la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2020. Així es converteix en la 1a dona
compositora de sardanes en aconseguir aquest reconeixement. La seva obra més
popular és Amb l’esperit vibrant, de la qual l’any passat se’n va celebrar el 40è aniversari de la seva estrena.
h t t p s : // r i p o l l . c a t / l a - r i p o l l e s a - m o n t s e r r a t - p u j o l a r - g u a r d o n a da-amb-la-creu-de-sant-jordi-2020/

Ripoll se suma a la campanya “Gent activa des de casa”

Ripoll es va sumar a la campanya de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física “Gent activa des de casa!” que s’impulsà amb l’objectiu de donar a la
ciutadania consells útils per a un confinament actiu i més saludable i potenciar
l’activitat, davant la pandèmia del COVID-19. A més el Servei de l’Esport va preparar
8 vídeos amb rutines per a fer a casa que es van compartir a les xarxes municipals!
https://ripoll.cat/ripoll-se-suma-a-la-campanya-gent-activa-des-de-casa/
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La Via Verda que enllaçarà Ripoll amb Campdevànol ja
és un fet

Unir Ripoll i Campdevànol pel camí ral és un projecte molt esperat des de fa anys
i que suposarà l’enllaç amb la via verda que arriba a Ripoll des de Sant Joan de les
Abadesses, i que amb l’arribada a Campdevànol es podrà seguir fins a Gombrèn,
tram que també està en procés de construcció.
Una realitat propera que suposarà un reclam turístic i de negoci més, per al municipi
i per a la comarca, i sobretot per als amants de la natura i el senderisme, que podran
anar des del mar fins a la muntanya per una ruta segura i amb un entorn idíl·lic.
https://ripoll.cat/iniciviaverdaripoll-campdevanol/

L’Ajuntament de Ripoll aprova el Segell Infoparticipa

La puntuació obtinguda ens atorga la qualificació verd clar dins el Mapa Infoparticipa, que significa que ens situem en la franja tercera de l’infòmetre, havent complert favorablement 29 punts dels 48 avaluats en total. Aquesta puntuació és el
resultat de mesos de treball, rere un dels objectius bàsics de l’equip de govern, la
transparència i comunicació amb els habitants.
https://ripoll.cat/ripoll-aprova-el-segell-infoparticipa/

L’Ajuntament de Ripoll s’adhereix al Dia Internacional
contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Un any més el 17 de maig l’Ajuntament de Ripoll es va adherir a la declaració Institucional, per mostrar el seu suport i reconeixement a totes les persones que han
estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur identitat o orientació sexual, aquí o arreu del món, on encara persisteix aquesta persecució en
un important nombre de països, amb penes de presó, tortura o fins i tot la mort.
Així la bandera irisada va estar present tot el cap de setmana a la balconada de
l’Ajuntament.
https://ripoll.cat/lajuntament-de-ripoll-sadhereix-al-dia-internacional-contra-lhomofobia-la-bifobia-i-la-transfobia/

Els SuperHerois van presentar a Ripoll el seu disc de debut en un concert sobre rodes

Una iniciativa pionera que va fer possible que els SuperHerois oferissin un concert
sobre una carrossa amb rodes amb la voluntat de donar un caire positiu al confinament total dictat aquells dies. Un espectacle que petits i grans van gaudir des dels
balcons de casa seva i que va ser possible gràcies a la col·laboració desinteressada d’entitats públiques, associacions, escoles, empreses, i particulars.
https://ripoll.cat/els-superherois-presentaran-a-ripoll-el-seu-disc-de-debut-en-unconcert-sobre-rodes/

L’Ajuntament de Ripoll i Elevated MTB compromesos
amb la construcció d’un BikeResort al municipi

Elevated MTB ha escollit Ripoll per construir un “BikeResort”, dedicat a la pràctica
de la bicicleta i obert tot l’any, similar a altres estacions d’arreu d’Europa. Dotat
amb un remotament mecànic, “trialeres”, pàrquing i una base social amb restauració, comerç de bicicletes i altres serveis relacionats amb la pràctica de la bicicleta
tot terreny. La decisió s’ha pres després de postular entre altres zones del Pre
Pirineu Català, però la situació geogràfica de Ripoll i la bona connexió per accedir
natural per als nostres visitants i, per això, des d’altres punts, els ha fet decidir pel nostre municipi. Una atracció que pot esdevenir un revulsiu turístic per a la vila.
nya. Cóm?
Consulteu el FULL INFORMATIU a:
h t t p s : // r i p o l l . c a t / l a j u n t a m e n t - d e - r i p o l l - i - e l e v a t e d - m t b - c o m p r o m e sos-amb-la-construccio-dun-bike-resort-al-municipi/
on ho indiquin els professionals

destacat

rriols
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ELS DESTACATS DE CADA ÀREA /
CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ
n Consistori Infantil
El 8è Consistori Infantil de Ripoll va celebrar, el mes juny, l’últim ple d’aquesta legislatura, que amb moltes mesures
de seguretat es va poder fer presencial. Els nens i nenes van fer un bon balanç del seu pas per l’Ajuntament,
malgrat aquest any tan atípic marcat per la Covid19. Tot i això remarcar que al llarg de tot el curs s’han reunit
setmanalment tant presencialment com telemàticament per a preparar totes les accions que han portat a terme.
En les valoracions van coincidir en el fet que aquesta experiència els ha fet adonar de l’esforç que suposa estar
al capdavant de qualsevol organització. També van nomenar valors com la constància, l’esforç i l’amistat que
han adquirit al llarg d’aquests nou mesos de treball conjunt.
Agrair a les famílies i als centres educatius la implicació per fer possible que tot el treball hagi sortit tan bé.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participació pintar mural Dia Mundial de la Salut Mental
Celebració dels Drets dels Infants
Inauguració i avituallament circuit Ordina
Cagada del Tió
Compra de material escolar campanya de Nadal Creu Roja
Entrega Lot al primer nadó
Recollida de roba per camp refugiats
Participació ripijoc diners Olga Soler per Càritas i Creu Roja
Caminada pels Valents, aportació econòmica i avituallament
Rua infantil Carnestoltes
Poema de Sant Jordi per guarnir tots els balcons
Pregó de la Festa Major Confinada Sant Eudald 2020
Mascaretes per a infants
Conte “Ja puc sortir” per aprendre com actuar a la nova normalitat
Campanya “Fer-ho bé és més fàcil que fer-ho malament”
AUCA
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n Valoració positiva del primer any de participació de Ripoll en el
projecte Rossinyol
El Projecte Rossinyol és un programa impulsat per una
xarxa d’universitats europees, a la qual està adherida
la Universitat de Girona (UdG) que es basa en la relació
entre mentors i mentores (estudiants universitaris
voluntaris) i l’alumnat (de primària i secundària). Es
pretén establir una xarxa de relacions, un conjunt
de pràctiques i de dinàmiques entre estudiants de
diferents facultats de la UdG i alumnes de les escoles
i instituts de les comarques de Girona, en aquest cas
de Ripoll.
En aquesta primera edició, Ripoll ha comptat amb la
participació de tres nois, alumnes de l’Institut Abat
Oliba i de l’escola Vedruna. Les mentores, en aquest cas totes noies (dues de Ripoll), esdevenen un referent
d’aquests nois, als quals acompanyen perquè siguin coneixedors de diferents espais de la seva vila, àmbits
de lleure, producció cultural, etc. De fet des de l’inici de curs fins a finals de juny s’han trobat setmanalment
(virtualment durant la pandèmia de la Covid19) per a compartir diferents experiències: sortides a la natura, al
teatre, a fires que se celebren arreu de Catalunya, visitar espais de Ripoll, etc.
La finalitat del projecte és afavorir el desenvolupament, les relacions socials la integració cultural, social i lingüística
d’aquest alumnat, i que la UdG i el conjunt d’institucions que hi participin contribueixin a la sensibilització entorn
de la igualtat i la inclusió social.

n Des del 15 de març fins avui dia s’han efectuat més de 3000

trucades a persones majors de seixanta-cinc anys que viuen
soles a Ripoll

Aquestes trucades van ser la primera mesura d’urgència que
es va aplicar, en decretar-se l’estat d’alarma, a aquest col·lectiu,
que és autònom, viu sol i que, en gairebé tots els casos, no rep
atenció per part dels Serveis Socials.
De fet l’Ajuntament de Ripoll, sota el nom del Servei Bon Dia i
des del 2013, ja realitza trucades a persones grans que viuen
soles. Les efectuen persones voluntàries que truquen un o dos
cops a la setmana sempre a la mateixa persona. En aquest cas,
i davant la situació d’excepcionalitat s’han sumat a fer trucades
Protecció Civil Ripoll i la Creu Roja Ripoll, que ja col·labora
habitualment.
En cada ronda de trucades s’ha contactat amb una mitjana de
500 persones de les 635 que consten al padró que viuen soles.
Amb les que no s’ha pogut comunicar s’ha buscat per altres
mitjans la situació de la persona, que en la majoria de casos, la
no resposta es deu a un trasllat a casa de familiars i o residències
geriàtriques.
Certament només s’ha hagut d’intervenir en comptats casos i
per serveis de compra de medicaments o de compres bàsiques.
Vist el bon resultat de les trucades i sobretot en aquelles
persones grans que més ho han necessitat i demandat s’han
incorporat com a Servei Bon Dia.
Aprofitem per recordar que el Servei Bon Dia és un servei
totalment gratuït i adreçat a persones més grans de seixantacinc anys i que viuen soles. Per apuntar-se només cal trucar a
l’Ajuntament (972714142) qui s’ocuparà de totes les gestions
perquè una persona voluntària li truqui setmanalment.
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n L’Ajuntament obsequia a les famílies que empadronen un

infant al municipi

El projecte Nadó es va iniciar l’any 2017 amb el lliurament
d’un lot de productes de benvinguda al primer nadó de l’any
de Ripoll i també amb un detall de benvinguda per a tots els
nadons que empadronen a la vila. Actualment s’entrega a les
famílies productes per la cura i higiene del nadó, una entrada
gratuïta per a tota la unitat familiar per a la piscina coberta,
una postal per anotar les dades de naixement de l’infant, un
adhesiu per al cotxe i una bosseta de cotó per guardar robeta
o bolquers. L’any 2018 es va celebrar per primera vegada la
Festa de Benvinguda dels Infants. Un acte que acull a tots els
nens i nenes nascuts al llarg de l’any anterior, en el qual les
famílies que hi participen planten una flor individual, juntament
amb la plantada d’un arbre conjunt que simbolitza l’arrelament
dels Ripollesos i Ripolleses a la vila. Aquest s’acompanya d’una
placa amb el nom de tots els infants nascuts aquell any. Així a mesura que els nens i nenes creixin podran al
mateix temps veure créixer el seu arbre.
A 31 d’agost s’han entregat 42 lots, tants com nombre d’infants empadronats a Ripoll.

n El pati de l’escola Joan Maragall es converteix en un pati
pedagògic i obert a tots els infants del municipi
A finals d’agost van començar les obres de transformació del pati de l’escola Joan Maragall en un nou espai
pedagògic, de joc, d’experiència i d’aprenentatge pensat per al desenvolupament dels infants. Una proposta
que reinventa la idea tradicional de pati d’escola per valorar el seu potencial com a recurs educatiu, i que sota
una normativa establerta, ha d’esdevenir un pati obert perquè en puguin gaudir tots els infants del municipi. Un
projecte sorgit i escollit als pressupostos participatius 2019 de l’Ajuntament de Ripoll i en la redacció del qual hi
ha participat la comunitat educativa, les famílies, els infants, la ciutadania i els serveis tècnics de les regidories
de Serveis a les Persones, Serveis al Territori i Sostenibilitat, Educació i Participació.
Els patis oberts s’articulen com espais d’ús social, llocs de trobada de la comunitat per afavorir la convivència, els
valors cívics i la cohesió, i permeten augmentar l’equitat en l’accés a l’educació en el lleure. En aquest escenari,
la mateixa escola, el Pla Educatiu d’Entorn, les Associacions de famílies i les entitats i serveis de la vila, jugaran
un paper fonamental per tal de promoure relacions intergeneracionals, fomentar el treball dels valors, respecte,
cooperació, esforç i responsabilitat fent ús d’aquest espai.
L’obra de transformació permetrà pavimentar la pista esportiva, crear un tobogan pedagògic integrat i aprofitant
el desnivell del mateix pati (aprofita les feixes del pati) , un camí sensorial, espais de joc simbòlic, una àrea de
repòs i lectura i jocs tradicionals pintats en el mateix pati, entre d’altres. Una de les millores importants serà la
possibilitat d’accessibilitat a tot al pati a infants amb mobilitat reduïda, una necessitat imperativa en el model
d’escola inclusiva. Es preveu que l’obra de gran envergadura estigui finalitzada abans d’iniciar el curs escolar
i que si resta quelcom es pugui fer en horaris que els infants facin classe o ja no estiguin en el recinte. La
previsió inicial era fer les obres al llarg de l’estiu però la pandèmia de la Covid-19 ha retrassat els processos
administratius.
El cost total de l’actuació suposarà un total de 46.209,30 € provinents dels Pressupostos Participatius 2019. Pel
que fa a l’execució de l’obra, les tasques de pavimentació aniran a càrrec de Crous Expert SL i tindran un cost
de 14.696,66 €. Del subministrament i col·locació de jocs infantils i materials esportius se n’ocuparà Happyludic
Playground and Equipment SL i tindrà un cost de 31.512,64 €.
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n “Viu, riu i respecta el descans veïnal” nou lema de la campanya
de l’Ajuntament per evitar sorolls nocturns
Amb aquest lema es vol incidir sobretot en el concepte
que no es vol prohibir en cap cas que la gent faci ús de
carrers, places i terrasses durant la nit sinó aconseguir
que l’activitat que es faci en aquests espais no
produeixi un soroll excessiu que suposi un destorb per
al descans dels seus vilatans i vilatanes. Es tracta de
cercar un equilibri entre el dret a gaudir de les terrasses
i l’oci nocturn i el dret a descansar per part dels veïns
al llarg de tot l’any.
Així mateix el posagots també recorda les normes
bàsiques de civisme recordant que “El carrer és casa
de tots”. Des de l’Ajuntament es treballa diàriament per
mantenir l’entorn urbà i combatre els actes incívics (que suposen un cost que ha de pagar tota la ciutadania)
però és imprescindible que el ciutadà col·labori per tal que això sigui possible.
A Ripoll convivim persones amb diferents necessitats que s’han de satisfer sense crear molèsties als altres.
El civisme i la convivència és cosa de totes i tots i per això la responsabilitat és compartida entre ajuntament i
ciutadania.

n Ripoll ha celebrat la setmana de la Sostenibilitat del 14 al 20 de
setembre
Per 8è any consecutiu l’Ajuntament de Ripoll s’ha adherit a la celebració
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i segura, que del 14 al 20 de
setembre s’ha celebrat en l’àmbit Europeu amb l’objectiu d’avançar cap
a uns hàbits més sostenibles, segurs i saludables. Enguany i a causa de
la Covid-19 ha coincidit amb la celebració del Let’s Clean Up Europe, que
també s’ha celebrat arreu de tot Europa del 18 al 20 de setembre i en el
que l’Ajuntament també i participa des de fa 4 anys. Atesa aquesta coincidència s’ha cregut oportú celebrar al llarg de la mateixa setmana accions
per a fomentar els objectius que persegueixen les dues celebracions.
Acostumats a accions que aplegaven a moltes persones i a col·lectius
molt variats, ressaltant per exemple les més de 300 persones que cada
any participaven en la caminada per l’envelliment actiu, aquest any les
activitats s’han hagut de pensar per a respectar totes les mesures de seguretat establertes per evitar la propagació del coronavirus.
Destaca per exemple l’activitat realitzada als centres educatius que ha
combinat la sensibilització de la seguretat fent ús de la bicicleta amb els
treballs manuals, tot elaborant un reflectant per posar a la bicicleta. També el taller de sensibilització adreçat als alumnes de secundària, amb un
taller anomenat “Game Over” a càrrec de la Fundació Guttmann. Tampoc
va faltar una activitat per a fomentar els hàbits saludables amb una sessió d’activitat física al Parc de la Devesa del Pla; Txi Kung, passejada per
la milla urbana i sessió d’estiraments. Una oportunitat per a conèixer les
múltiples possibilitats que ofereix aquest parc. A causa de la pluja l’activitat “Fer dissabte” a Ripoll, que pretenia netejar l’entorn de la nostra vila
amb petits grups, amb la recompensa d’un lot de productes del Ripollès
al grup que recollís més brossa ha quedat ajornada fins a nova convocatòria. Diumenge i a falta de poder celebrar la 5a festa Sobre Rodes es va
voler fer una picada d’ullet a la celebració d’aquest dia amb l’espectacle
“Sobre Rodes” a càrrec de Yldor Llach, que amb la combinació de circ, humor i acrobàcies sobre una bicicleta va fer gaudir a tot el públic assistent.
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EDUCACIÓ
n Espai Familiar Municipal
Aquests dies s’estan fent els últims preparatius per poder inaugurar aviat el nou espai familiar municipal, ubicat
a la sala Eudald Graells.
L’espai familiar neix amb l’objectiu de ser un servei de caràcter públic i d’atenció a les famílies, de suport
emocional, educatiu i socialitzador d’infants de 0 a 6 anys. Parteix de la necessitat i de la importància que té per
a la família i per als infants accedir a uns espais pensats on poder compartir experiències amb altres adults i
infants i aprendre’n.
Per als infants ha de ser un espai on, a través del joc i l’experimentació, poder crear, imaginar, descobrir, sentir,
compartir, construir, explorar i relacionar-se amb altres infants i adults.
Per a les famílies ha de ser un espai on poder compartir experiències i aprendre amb altres adults i infants, teixirhi vincles, parlar-hi i donar resposta a les inquietuds derivades de la criança d’un fill/a, en un context educatiu
diferent del de la llar.
L’espai familiar reconeix el principi de diversitat per atendre les necessitats i els reptes que cada persona necessita
per desenvolupar-se harmònicament. De la mateixa manera declara l’acceptació de totes les persones sense
fer discriminacions per raons de sexe, de procedència, de religió, d’ideologia o per situació personal o familiar, i
en fa un valor de riquesa del servei.
Aquesta proposta neix del treball conjunt entre l’Ajuntament de Ripoll en el marc del Pla educatiu d’entorn (PEE) i
les entitats, serveis, institucions que treballen amb infants i famílies de 0-6. Cal recalcar que s’ha creat una taula
de treball 0-6 formada per tècnics que tenen relació directa amb la petita infància i les famílies per anar tots a
l’una i treure el màxim potencial a aquest espai.

n La Brúixola
Per segon any consecutiu s’edita la guia que recull el ventall d’activitats
que ofereixen les entitats, associacions i els centres públics i privats per a
infants i joves que es fan a la vila.
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 aprenentatge vital.
S’hi poden consultar activitats relacionades amb les arts escèniques
i dansa, les arts creatives, els idiomes, les musicals, les esportives i el
suport a la tasca escolar. Seguidament es poden consultar les activitats
que organitzen diferents serveis i entitats i, finalment, diverses activitats
extraescolars organitzades per AFA (associacions de famílies) de Ripoll.
Enguany només s’edita en format en línia per tal de ser més sostenibles.
Consultar a ripoll.cat/labruixola20

n L’Ajuntament de Ripoll ha proporcionat Internet a tots els

alumnes que no disposaven de connexió a la xarxa

Durant el confinament l’Ajuntament de Ripoll ha treballat al costat dels centres educatius de la vila per poder
seguir el curs telemàticament. Una de les majors preocupacions per part dels centres, dels serveis educatius,
del Pla Educatiu d’Entorn i de la mateixa regidoria, girava entorn de l’accés a la xarxa d’aquelles famílies de la
nostra vila que actualment no hi poden accedir per cap mitjà.
Estudiades diferents alternatives i amb el compromís inicial que el Departament d’Educació es faria càrrec de
les connexions d’un nombre d’alumnes per centre, des de l’Ajuntament es va proporcionar connexió, a través
d’encaminadors, a 17 alumnes. En data d’1 de maig els centres educatius de Ripoll encara no havien rebut per
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part del Departament d’ Educació, els lots de connexió per a aquells alumnes
que s’havien prioritzat.
Davant aquest fet, que no garantia l’equitat dels alumnes de la nostra vila,
l’Ajuntament va procedir a proporcionar la connexió a tots aquests infants i joves,
que en total han estat 43. També ens consta que la campanya #CompartimWifi
va tenir èxit, i diverses famílies es van poder connectar a través del wifi dels
veïns i veïnes. Aprofitem per agrair-los aquest gest de solidaritat.
Paral·lelament, també es van posar a disposició dels alumnes 14 ordinadors,
cedits per la Unió Intersectorial, que van sumar als que cada centre ja havia
deixat de material propi. Passat el confinament la mateixa entitat ha entregat 12
ordinadors a famílies que necessitaven un suport tecnològic.
La Regidoria d’Educació també ha donat suport logístic a les escoles i l’Institut per
repartir material tant tecnològic com escolar. S’han fet més de 250 repartiments
que han estat possibles gràcies a la col·laboració de la Creu Roja de Ripoll.

SEGURETAT
n Gran èxit en felicitar els aniversaris per part de la policia local

de Ripoll

En els primers dies estranys de pandèmia la policia local de Ripoll
va engegar una iniciativa de felicitar els aniversaris de les persones
confinades a casa des del cotxe-patrulla. D’aquesta manera va voler
col·laborar a fer una mica més especials els aniversaris.
La proposta anava adreçada a infants de 2 a 10 anys i a persones més
grans de noranta anys.
Aquest projecte ha tingut molt èxit i un total de 50 persones han estat
felicitades.

n L’Ajuntament de Ripoll fa els primers passos per dotar a la

Policia Local d’una unitat canina

Amb la voluntat de millorar la seguretat ciutadana i
treballar en la lluita contra el tràfic d’estupefaents,
entre d’altres, l’ajuntament ha contractat els serveis
de l’empresa de gossos d’intervenció APAK-9 perquè
treballi juntament amb el cos municipal de la policia.
Així es comptarà amb el suport d’un gos ensinistrat
amb la finalitat de l’ús per a la seguretat pública i la
recerca policíaca i d’un guia preparat en aquest àmbit
i que ja manté una estreta relació amb el gos.
Aquesta unitat canina, per ara temporal, serà clau per
dur a terme tasques de prevenció i detecció davant
de centres educatius i de punts de venda i consum de
substàncies estupefaents, així com per donar suport
als controls d’alcoholèmia i d’altres drogues. Una de
les accions que també es contemplen dins aquest
projecte és la de realitzar xerrades i campanyes als
centres educatius per conscienciar del perill de les
drogues i de la responsabilitat de la tinença i cura d’un
gos.
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CULTURA
n Els retocs d’Estiu, un èxit sota el paraigua de la #culturasegura
La situació derivada de la COVID19 ens fa replantejar costums,
activitats i maneres de fer. Així durant l’estiu a Ripoll no ha estat
possible oferir totes les activitats culturals que habitualment es
programen i per això des de l’ajuntament i amb la complicitat de
les entitats de la vila, s’ha optat per fer una programació diferent,
bàsicament al carrer i per a tots els públics.
S’ha procurat programar actuacions relacionades amb els actes
tradicionals de l’estiu (Aplec de la Sardana, Festival de Música,
RipollesDansa, Mercadal, etc.) i recuperar propostes que havien
quedat ajornades durant el “confinament”, adaptades a la situació actual. Així entre diversos serveis municipals i les entitats
s’han ofert més de 40 actes de diferents formats.
Des de l’Ajuntament de Ripoll cal agrair a la ciutadania la resposta i el compliment de les mesures en totes les activitats que
s’han celebrat. Sense aquests dos requisits res hauria estat possible.
L’Àrea de Cultura, fa una valoració positiva de la participació en
les activitats culturals i de lleure proposades durant l’estiu; per a
fer-les més segures s’ha controlat l’aforament de tots els actes
i com a novetat s’ha disposat d’un servei de seguretat per a garantir el compliment de totes aquestes.
El retorn de la ciutadania i el nombre d’assistents a les diferents
activitats, demostra que la ciutadania té ganes de viure i veure
cultura. Demostra que amb el bon compliment de les mesures
de distanciament, així com amb l’ús de mascareta i la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic, es pot seguir oferint cultura
en un marc de seguretat.
La programació no s’atura i al llarg dels pròxims dies es presentarà la programació de tardor amb el mateix criteri que els
“Retocs” i amb la voluntat de contribuir a la normalització de la
Cultura a la Vila.

n El Cicle Gaudí s’instal·la a Ripoll
El passat mes d’agost, Ripoll es va afegir a les 62 sales de tot
Catalunya que programen cinema català en el marc del Cicle
Gaudí, que l’Acadèmia del Cinema Català acosta a diferents
indrets de tot el territori català amb el suport de les diputacions.
Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l’interès per
promocionar la cultura, per part del Grup Giró, empresa que és a
Ripoll des de fa 25 anys i que ha volgut celebrar-ho patrocinant
aquest Cicle. La presentació es va fer a Ripoll el mes de juliol,
amb la presència del senyor Ezequiel Giró com a representant
de l’empresa, la senyora Isona Passola per part de l’Acadèmia
del Cinema Català i l’alcalde de la vila Jordi Munell i la regidora
de Cultura Montsina Llimós, per part de l’Ajuntament de Ripoll.
Així doncs, amb la cooperació de Grup Giró, Acadèmia del Cinema Català, Circuit Urgellenc i Ajuntament de
Ripoll, un divendres de cada mes es projectarà al cinema Comtal de Ripoll, una pel·lícula de producció catalana
d’estrena recent.
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El dia 21 d’agost es va encetar la programació amb la pel·lícula “La Innocència” de Lucía Alemany. Les properes
dates per a aquesta tardor són:
• El 18 de setembre “Madre” de Rodrigo Sorogoyen
• El 23 d’octubre es projectarà la pel·lícula de Pedro Ballesteros “¿Puedes oirme?”, un documental que ens
convida a conèixer les escultures de Jaume Plensa i que s’estrena el dia 1 d’octubre.
• El 27 de novembre “La boda de Rosa” d’Icíar Bollaín.
• L’11 de desembre “Las niñas” de Pilar Palomero, la història de moltes dones d’avui a partir de l’educació que
van rebre a principis dels anys 90 a Espanya.
El preu de l’entrada general és de 4,50 € i per tal de promocionar el cicle, des de l’àrea de cultura de l’Ajuntament
de Ripoll s’ofereixen descomptes amb el carnet de la biblioteca Lambert Mata i el dels Amics del Museu, a 4 €.
També hi ha un preu per a majors de 65 anys, carnet jove i menors de 25 anys a 3 €.

n El projecte Despertant Instruments Adormits ja és internacional
El projecte europeu Awakening European Sleeping Instruments, encapçalat per l’Ajuntament de Ripoll i amb la col·laboració del programa Europa
Creativa de la Unió Europea, ha iniciat recentment la seva projecció internacional a França, on actualment s’hi porten a terme un conjunt d’activitats .
Organitzades pel partner francès del projecte, Trob’ArtProductions, les activitats se centren a Occitània, amb dos emplaçaments emblemàtics com
són les Abadies de Fontfroide i la de Valmagne, que acullen diferents concerts i l’exposició produïda exclusivament per a aquest projecte europeu.
L’exposició s’acompanya d’un vídeo, realitzat a Ripoll per l’empresa Trimersiva, en el qual es mostra com es desperten els Instruments Adormits de
la Portalada i com els sons recorren espai i temps per connectar els ciutadans europeus amb el seu passat comú mitjançant la música i els seus
instruments, per mitjà d’una projecció immersiva de 180º dins una cúpula
fabricada especialment per a aquest projecte.
Durant l’estada dels artistes europeus a França, es procedirà a l’enregistrament d’un CD en els estudis de Toulouse, amb la participació de tots
ells per oferir una mostra del passat musical comú de Catalunya i la seva
connexió amb les músiques que es van compondre a França, Itàlia i Xipre i els instruments que les interpreten.
L’enregistrament es produirà del 29 de setembre al 3 d’octubre.
Les activitats internacionals del projecte Awakening Sleeping Instruments segueixen també en els altres països
socis, amb cursos de música i concerts locals, mentre es preveu reprendre la programació d’actes amb participació de tots els músics implicats, tant a Itàlia com a Xipre, el pròxim any 2021, després de l’aturada forçada de
totes les activitats previstes a causa de la COVID-19.

n Ripoll amb el festival Terra Gollut
El dia 9 d’octubre el Teatre Comtal acull la sessió inaugural del Festival
Terra Gollut, un festival compromès amb el cinema social i amb valors
que vol fer arribar el cinema i la cultura on no arriben: a pobles petits i a
col·lectius vulnerables.
Enguany el Festival Gollut s’ha sumat a un total de vuit festivals de cinema
social de Catalunya per crear una nova proposta cultural transformadora
que porta per nom Tectònic. Es tracta d’un festival de cinema en línia que
arriba per sacsejar consciències sobre problemàtiques d’arreu del món, i
que es celebrarà del 22 d’octubre a l’1 de novembre. L’objectiu és convertir
un repte en una oportunitat, en un moment d’incertesa a causa de la crisi
a tots nivells que ha comportat la Covid-19. Alhora vol ser una proposta
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contundent capaç de fer-se un lloc enmig d’una agenda cultural molt atapeïda, en la que també s’ha volgut tenir
en compte la incertesa a l’hora d’organitzar propostes presencials, així com uns pressupostos molt debilitats a
causa de la mateixa pandèmia. Per això, s’ha apostat clarament per sumar i no competir en temps difícils per a
tothom.
L’acte inaugural que es farà al Teatre Comtal, comptarà amb la presència d’Eudald Carbonell, protagonista del
documental “Des-extinción”, que es projectarà al llarg de la inauguració. El somni de ressuscitar espècies desaparegudes porta els protagonistes a fer un viatge extraordinari als confins de la Terra per tal de trobar respostes.
L’acte també comptarà amb el periodista i escriptor Xavier Aldekoa, especialista en temes africans, per explicar
la seva experiència en aquest continent .
Paral·lelament a Ripoll també s’han programat activitats del Gollut al Museu Etnogràfic de Ripoll i a la Biblioteca
Lambert Mata.
Al Museu s’hi projectarà, el dia 23 d’octubre, “Mujereando. El quejío de una Diosa”, un documental dirigit per
Carmen Tamayo on s’explica l’experiència individual i col·lectiva d’unes dones que volen curar les seves ferides
a través de l’art i el teatre.
A la biblioteca Lambert Mata, el 28 d’octubre es farà la conferència “Defender la vida desde la frontera” amb
Helena Maleno i la ribetana Fátima El Bejjaji, especialista en construcció d’identitats culturals.
Amb aquestes activitats Ripoll va consolidant el compromís i la col·laboració amb el Festival Gollut que ja fa
anys que es va encetar amb projeccions al Museu, col·laboracions amb la Biblioteca i altres entitats socials com
l’any passat amb el Servei de rehabilitació comunitària en salut mental del Ripollès i la fundació MAP.
www.terragollut.com

ESPORTS
n El servei de l’Esport municipal ofereix un ventall d’activitats
aquàtiques i de Fitness per a adults
Un any més el Servei d’Esports municipal ha preparat l’oferta esportiva municipal que es realitza a les instal·lacions de la piscina i que iniciarà al mes d’octubre. Tot i la incertesa del moment s’ha programat un ventall ampli
d’activitats, amb el benentès, que caldrà adaptar-se a les possibles normatives que segons l’evolució de la pandèmia es vagin dictaminant.
Enguany, a diferència de l’any passat, no s’ha ofert el tastet d’activitats perquè amb la reforma dels vestidors es
volia evitar aglomeracions.
L’oferta d’activitats és variada, adaptada a diferents franges d’edat, a horaris de matí, tarda i vespre, amb preus
avantatjosos per als socis i amb un calendari definit.
•
•

•
•

Gent Gran
Fitsalut; Iniciació a la natació; Aiguadolça.
Adults
Activitats aquàtiques:Iniciació, perfeccionament i màster Natació; Entrenament aigües obertes; Aquagym;
Aquafit.
Activitats Fitness Adults: Cardiotono; Fitpilates; Ioga
Infants
Escola de natació
Aiguajoc
Altres serveis
Sessions personalitzades de natació i sessions terapèutiques

Les activitats es reprenen a partir del 5 d’octubre i tot i que el període d’inscripció ja està tancat si s’està interessat
en alguna activitat es pot passar per la recepció de la piscina per informar-se o trucar al 972.70.23.56.
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n Campionat de Catalunya de Trial
Les magnífiques instal·lacions del Centre de Tecnificació de Ripoll al circuit de l’Avellaneda han estat l’escenari dels Campionats de Catalunya de
Trial de totes les categories, que han comptat amb la participació d’una
vuitantena de bikers en una matinal assolellada després de les pluges
abundants del divendres i el dissabte, que han condicionat algunes de
les zones previstes amb la presència de fang. La prova s’ha desenvolupat
sota estrictes mesures de seguretat i protocol Covid19, amb controls de
temperatura, gels hidroalcohòlics, zones delimitades per als participants i
acompanyants, i ús de mascareta en tot moment excepte en els instants
de competició.
El circuit presentava 5 zones tipus “park” a les quals els participants han
hagut de donar dues voltes, formades per tubs, peces de formigó, travesses de fusta i rocs de diferents dimensions, on s’imposava qui sumava
més punts, d’acord amb el nou reglament de competició internacional
adoptat també per la Federació Catalana de Ciclisme. Els principals outsiders a la victòria tant en fèmines com homes s’han fet amb el campionat
català. Entre les fèmines, Alba Hidalgo (Dr. Bike) s’ha imposat amb molta solvència per davant d’Elsa Vila (BTT Premià de Dalt) i Virginia Rusca
(Cañas Trial Academy), dominant les zones d’inici a final anant de menys
a més per acabar sumant 120 punts. En la categoria masculina, el vigent
campió mundial de 26” i ex-president del CTER de Ripoll Sergi Llongueras
(Comas Trial), era el principal favorit en una prova en la que el defensor
del títol Eloi Palau no prendria la sortida per lesió. Tot i això, el madrileny Alejandro Montalvo, campió del món júnior 2018 i un dels bikers més
destacats del panorama internacional en 20”, qui s’ha apropat a Ripoll
buscant el feeling amb la competició en aquesta temporada tan complicada, ha estat el millor dels elits sobre el relliscós terreny de l’Avellaneda.
Llongueras, tot i la manca de ritme competitiu i estar recuperant-se de les
molèsties al genoll intervingut els darrers mesos, ha signat una actuació
de menys a més per emportar-se el campionat català davant de Jordi
Araque (Trialsport) i Domènec Lladó (CC Drinkingas), en el que ha estat un
bon test de cara als campionats estatals de Torredembarra de principis
de novembre.
Cal destacar també la magnífica actuació en categoria júnior de l’olotí
Martí Vayreda -resident fins aquest any al CTER- signant 410 punts, entre
els cadets de Nil Benítez (Dr. Bike), i en infantils de Laia Esquís i Víctor Pérez. Així mateix cal posar en valor l’alta
participació de les categories més joves, que han demostrat una gran perícia en les zones proposades tot i els
contratemps amb el fang, posant de manifest un cop més el magnífic treball que es realitza a les diferents escoles de trial de Catalunya.
Els campions/es de Catalunya per categories han estat:
•

Prebenjamins: Joan Sans (Bicisprint EC)

•

Benjamins: Lluc Roa (Trial Elbixu CC)

•

Principiants: Axel Méndez (CBCD Torredembarra)

•

Alevins: Yun Vilajosana (EC Gironella) i Max Ballesté (CC Trencacames)

•

Infantils: Laia Esquís (ET Òrrius) i Víctor Pérez (CC Trencacames)

•

Cadet: Nil Benítez (Dr. Bike)

•

Júnior: Martí Vayreda (CC Olot)

•

Elits: Alba Hidalgo (Dr. Bike) i Sergi Llongueras (Comas Trial)
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n El CTER molt actiu aquest estiu tot i la Covid-19
Des de l’estiu del 2011 i cada any successiu, el Centre de Tecnificació Esportiva de Ripoll, treballa per consolidarse com un lloc referent de clubs i entitats esportives de Catalunya per a la realització d’estades de pretemporada,
campus formatius i de perfeccionament i concentracions esportives. El municipi disposa, al Centre de
Tecnificació Esportiva, d’unes instal·lacions de qualitat i un entorn incomparable, així com d’un equip tècnic amb
experiència, que dóna suport a l’organització dels esdeveniments.
Enguany, a causa de la pandèmia de la Covid19, fins a última hora no s’ha tingut la certesa de quins campus
seguirien en peu o anul·larien la seva estada a la nostra vila. Però malgrat la normativa estricta a seguir i totes
les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries, les instal·lacions del CTER han tingut el cartell
de complet durant tot el mes de juliol.
Això ha suposat que més de 175 infants i joves de l’Esportiu DMS de Barcelona, el Club Voleibol Barcelona i el
campus d’Hoquei Patins Pol Manrubia hagin fet ús d’aquestes instal·lacions. Al mateix temps, han tingut una
repercussió econòmica positiva cap a la vila, allotjant-se en establiments ripollesos i participant de la vida social
del municipi (molt més acotat aquest any per seguir les mesures de seguretat).

n En marxa el projecte de l’Estació Esportiva, vinculada al Centre
de Tecnificació Esportiva del Ripollès
En el marc del projecte comarcal del Pla per a la promoció del turisme
de natura al Ripollès, “L’experiència dels Pirineus més autèntics” finançat
amb fons europeus FEDER, i que té com a objectiu principal reforçar el
Ripollès com a destinació turística d’excel·lència, Ripoll va presentar el
projecte de millora de l’oferta i infraestructures existents vinculat al Centre
de Tecnificació Esportiva de Ripoll (CTER) l’Avellaneda, per tal d’impulsar
el turisme de natura i reforçar la promoció esportiva com a motor per a la
dinamització econòmica del municipi i la comarca, sota el nom d’Estació
Esportiva l’Avellaneda.
Ubicat en un lloc estratègic que el fa únic per a la pràctica del trailrunning i
la bicicleta en totes les seves modalitats (BTT, mountainbike, carretera...),
el que es pretén és que a l’ús esportiu que actualment ja té, centrat bàsicament a alumnes de diferents modalitats esportives, s’hi sumi la vessant turística. Que esdevingui un referent
per al turisme que busca compaginar els recursos naturals amb la pràctica esportiva, diversificant així l’oferta
turística i propiciant el turisme esportiu al llarg de l’any.
Per posar en marxa el projecte de l’Estació Esportiva, que s’acompanya de l’eslògan “Viu l’Esport al Bressol de
Catalunya” es va considerar necessari ampliar les instal·lacions de l’Annex de l’Avellaneda, amb un nou espai
d’acollida i dotar la nova zona vinculada al centre de Tecnificació d’unes noves instal·lacions, que permetin millorar el servei al turista/esportista i dels alumnes del centre.
Els treballs de construcció d’un cos annex al pavelló de l’Avellaneda, amb una tipologia que s’integrarà en l’estructura actual, i que permetrà la creació de nous espais (espai de rebuda, sala reunions...) avancen favorablement i es preveu que les obres estiguin llestes en breu. D’altra banda es preveu l’adaptació de la zona d’entrenament amb la incorporació de nous circuits que permetin noves modalitats i que dotin les instal·lacions d’òptimes
condicions per poder aconseguir una projecció internacional del Centre. El projecte també inclou la millora i
l’adequació dels espais de l’entorn, habilitant noves places d’aparcament, un punt de sortida i connexió amb la
ruta del Ferro, un punt d’informació turística.
Les inversions previstes s’estimen en 275.000,00 € i el treball de delimitació de rutes, pistes, edició de materials,
etc., en 25.000,00 €.
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n Les obres de renovació de la instal·lació d’aigua freda i calenta i
l’ampliació dels vestidors de la piscina coberta de Ripoll avancen
sobre el calendari previst.
S’espera que quan aquest butlletí es publiqui aquestes obres ja estiguin enllestides. Uns treballs que, amb una inversió de 56.219,02 euros IVA inclòs, representaran una millora notable respecte al servei que s’ofereix a l’usuari.
Per tal de no afectar el funcionament de la piscina es van col·locar dos mòduls equipats amb bancs, penjadors i
taquilles per a ús de vestidors al solàrium de la piscina. Coneixedors que ha comportat canvis als usuaris pel fet
de no tenir dutxes en els mateixos i de disposar de menys espai, era la solució més òptima per no deixar sense
servei de piscina durant tres setmanes.
Aquesta inversió ha permès la substitució de les instal·lacions de distribució d’aigua calenta sanitària i aigua
freda sanitària destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene dels usuaris de la piscina coberta
municipal de Ripoll que presentava problemes d’ús i serveis relativament freqüents. Aprofitant aquesta gran
obra també s’han adaptat els lavabos de les instal·lacions a la normativa actual d’accessibilitat perquè en puguin
fer ús persones amb mobilitat reduïda.

n Reflexions de les directores de l’Estiu Actiu 2020
L’ESTIU ACTIU 2020 ha estat un repte. No era fàcil ni per a les més de 150 famílies que ens han confiat els seus
fills, ni per als més de 180 infants i joves que han participat, ni per a nosaltres com a persones organitzadores i
tècniques.
Fins a l’últim moment, durant el procés de preparació, hi ha hagut incertesa per si podríem portar a terme les
activitats. Els protocols i normatives anaven canviant al llarg dels dies.
Però per l’altra banda tots teníem clar que els nostres infants i joves necessitaven gaudir d’un espai de lleure,
joc i esport després d’unes setmanes de confiament, sense participar en activitats ni tenir contacte amb altres
infants i joves.
El repte des de l’organització ha estat gran perquè ha calgut incorporar les normatives de protecció i seguretat
amb imaginació i creativitat per adaptar les activitats a la “nova realitat”.
Pensem que el repte s’ha assolit, i que tot i la incertesa el resultat ha estat molt positiu. Per als participants i
també per a nosaltres, com a responsables dels diferents Casals.
Ens quedem amb les coses que hem après:
Hem constatat que els infants i joves han assumit amb normalitat la nova situació.
Que ens ho podem passar molt bé amb imaginació i creativitat.
Hem gaudit del nostre increïble entorn natural i de les coses senzilles.
Hem parlat de com ens sentim.
Ens hem conegut millor en estar amb grups més reduïts.
Hem descobert que no cal anar molt lluny ni tenir molt material per passar-nos-ho molt bé.
I que el més important som les persones
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JOVENTUT
n Ripoll estrena el nou carnet jove18 virtual
A partir del mes d’octubre de 2020 i fins al mes de març
de 2021, totes les persones que arribin a la majoria d’edat
durant l’any 2020 disposaran d’un carnet virtual que els
permetrà accedir a descomptes i gratuïtats a activitats,
botigues i establiments de Ripoll.
Jove! Fas 18 anys durant l’any 2020? Això t’interessa!
Per aconseguir el teu carnet virtual has d’accedir a la pàgina web https://jove18.cat/ omplir el formulari i descarregar el teu carnet virtual al telèfon mòbil. Amb ell tindràs accés a totes les promocions que hem pensat per a vosaltres.
Botigues, comerços i establiments, voleu participar en el Carnet Jove18?
Si voleu ser part d’aquesta iniciativa, poseu-vos en contacte amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Ripoll a través del correu electrònic joventut@ajripoll.cat
També podeu trobar-los a les seves xarxes socials (@ripolljove) al telèfon 630 785 704 i al Casal de joves El Galliner (matins de dimecres i divendres de 9 h a 13 h i les tardes de dilluns a divendres de 15:30 h a 19 h)

n El casal de joves El Galliner i l’oficina Jove del Ripollès ofereixen
nou horari
El Casal de joves El Galliner i l’Oficina Jove del Ripollès han obert portes amb un nou horari:
•

Matins: Dimecres i divendres de 9 h a 13 h

•

Tardes: De dilluns a divendres de 15:30 h a 19 h

A més del canvi d’horari, el servei també es reinicia amb les mesures de prevenció necessària per tal de poder
portar a terme totes les activitats amb la màxima seguretat possible.
- Per tal d’accedir a l’equipament cal portar la mascareta posada i fer servir el gel hidroalcohòlic que hi ha a
l’entrada.
- Per participar a les activitats cal omplir la inscripció i la declaració responsable, amb les dades de contacte, per
tal de facilitar el rastreig en cas de contagi.
- Totes les activitats es realitzaran amb inscripció prèvia, però no cal demanar cita prèvia per fer tràmits, consultes o demanar informació.
Si teniu dubtes podeu contactar amb El Galliner a través de les seves xarxes socials (@ripolljove), al whatsapp
630 785 704 o al telèfon 972 700 717.

n Potenciar el treball al carrer, objectiu conjunt de la regidoria de
Joventut i de Convivència
El mes de febrer es va iniciar un projecte de treball amb adolescents i joves a l’espai públic, a partir del qual
s’ha incorporat la figura de l’educador de carrer al municipi. Amb aquest nou programa d’intervenció educativa,
que es treballa conjuntament entre la regidoria de Convivència i la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Ripoll, es volen conèixer els interessos i les necessitats d’adolescents i joves, des d’aquells espais de trobada
on es reuneixen de forma habitual. En aquest sentit, aquest professional acompanya totes aquelles propostes
que sorgeixen, alhora que fa un treball educatiu a partir d’intervencions i derivacions als diferents recursos que
ofereix el municipi. L’educador també facilita la comunicació i la interacció entre les persones joves de Ripoll i
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l’administració local, intervé en cas de conflicte i promou el civisme i la participació.
La finalitat del projecte és que l’educador de carrer esdevingui un referent per a la població juvenil, és per això
que treballa fora de l’horari escolar, és a dir, durant les tardes i els caps de setmana, on se’l pot trobar en aquells
espais on es concentra la població jove.

n Univers Jove 2020
La darrera edició de l’Univers Jove 2020, que es va celebrar el passat 3 de
març al Pavelló Municipal d’Esports de Ripoll, va comptar amb la participació d’uns 60 estands i més de 1.000 visitants. Els visitants van ser especialment joves d’ESO i Batxillerat de la comarca del Ripollès, però també
de comarques veïnes com ara la Cerdanya o Osona, que en va fer una
valoració molt positiva.
El tret curiós però és que l’Univers Jove ha estat una de les poques fires
educatives que s’ha pogut celebrar a Catalunya durant l’any 2020, arran de
les mesures de prevenció del contagi de la Covid-19.

PROJECCIÓ ECONÒMICA
n Subvencions relacionades amb la COVID-19 Pla municipal per a
la protecció social i la reactivació de l’economia local
L’ajuntament davant de la greu situació creada per la crisi Covid-19, i per tal de pal·liar els efectes sobre la
població, ha emprès nombroses accions, destacant la creació d’una Comissió Política d’Impuls a l’Activitat
Econòmica i Social de Ripoll formada per membres dels grups municipals que formen el plenari. El primer
objectiu va ser el de disposar d’un Pla municipal per a la protecció social i la reactivació de l’economia local, que
inclou les actuacions i accions que s’estan realitzant per tal de fer front a la crisi social i econòmica derivada
d’aquesta pandèmia.
Línia de Subvencions adreçades a autònoms
El Ple municipal en sessió extraordinària de data 22 de maig va aprovar 3 línies de subvencions amb l’objectiu
d’oferir suport municipal al manteniment del teixit empresarial de petites i mitjanes empreses, així com als autònoms que s’han vist afectats pel tancament de l’activitat a causa de l’adopció de mesures per fer front a la
propagació de la COVID-19
1. Subvencions per a autònoms afectats per la situació d’emergència sanitària derivada de la COVID-19
2. Subvencions als titulars d’activitats econòmiques per al pagament de la taxa d’escombraries afectats per
la situació d’emergència sanitària derivada de la COVID-19.
3. Avançaments reintegrables per al manteniment del teixit empresarial de petites i mitjanes empreses i
autònoms afectats pel tancament de l’activitat provocat per la COVID-19.
El termini per presentar les sol·licituds es va prorrogar fins al 31 d’agost i en total s’han registrat 250 peticions
entre les 3 línies de les quals s’ha resolt el 96 % d’aquestes.
Import de les subvencions concedides i pagades:
Autònoms
39.200 €

Taxa d’escombraries 1r semestre
2.922,94 €

Avançaments reintegrables
15.000,00 €

Avançaments reintegrables per persones que encara no han cobrat prestacions ERTO
Una altra acció que conté el Pla és la concessió d’avançaments reintegrables per a aquelles persones incloses
en un ERTO/ERO provocat per la crisi de la Covid-19, i que encara no hagin cobrat la prestació per desocupació.
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PLA D’IMPULS A L’ECONOMIA
Avançament reintegrable afectats ERTO/ERO
TERMINI
· Fins al 30 de setembre de 2020.
· Termini prorrogat fins a FINALS D’ANY.
PER A QUI?
· Persones treballadores que estiguin incloses en un
ERTO/ERO provocat per la Covid-19, que en el moment de la sol·licitud no hagin cobrat la prestació.
Aquest avançament reintegrable té com a objecte que
les persones que no tenen cap recurs econòmic disposin de liquiditat davant les dificultats de subsistència
econòmica pel retard en el pagament dels subsidis.
REQUISITS
· Estar empadronat a Ripoll.
· Haver transcorregut com a mínim un mes des de la
presentació de l’ERTO/ERO.
· Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
· Els conceptes subvencionables seran per a despeses urgents que hagi d’assumir la persona (lloguers,
despeses alimentació, i en general totes les despeses
necessàries per a la supervivència diària).
· L’avançament atorgat comporta el compromís de la
devolució del mateix, que s’efectuarà en el termini de
10 dies naturals des del moment en què es cobri la
prestació per desocupació.
LÍMIT DE QUANTITAT DE L’AVANÇAMENT
· En cas de suspensió del contracte i que no hagi cobrat la prestació: màxim 3.000 € (1.000 €/mes).
· En el cas de reducció de jornada: import proporcional al percentatge de reducció de jornada.

#ensensortirem

TRÀMITS (dues opcions)

· Telemàticament a través de l’apartat de tràmits

i gestions de l’Ajuntament de Ripoll, mitjantçant
identificació i firma a través de l’idCat mòbil o
certificat digital:
Fent arribar una instància genèrica indicant
que s’hi adjunta el model de sol·licitud normalitzat per “SOL·LICITUD D'AVANÇAMENT
REINTEGRABLE AFECTATS ERTO/ERO COVID19”. Caldrà adjuntar la resta de documentació requerida a les bases i que s’especifica detalladament a la sol·licitud.

· Presencialment. Exepcionalment serà presencial amb cita prèvia a l’Oficina Covid-19, que
durant un temps utilitzarà l’Àrea de Projecció
Econòmica i que estarà situada a:
· Pl. Anselm Clavè, núm. 10
· Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
· Per demanar cita prèvia cal contactar amb:
· projeccioeconomica@ajripoll.cat
· o trucar al 872 096 367
Per evitar esperes i per seguretat sanitària
preguem que s’utilitzi sempre que sigui possible el sistema telemàtic.

INFORMACIÓ, BASES i FULLS DE SOL·LICITUD
ripoll.cat/pladimpuls

#joactuo

La convocatòria per sol·licitar aquest avançament reintegrable és fins al 31 de desembre 2020

n Comerç
La pandèmia ha posat a prova el comerç de Ripoll, que per tal de seguir oferint els seus serveis, s’ha hagut de
reinventar oferint la venda dels seus productes virtualment. Serveis com De la Botiga a Casa (amb la col·laboració
de NACEX), App’s com WhatsApp, plataformes i webs entre altres sistemes, han experimentat un alt creixement
d’ús que fins ara era secundari.
Vista aquesta experiència, i amb la voluntat de consolidar i unificar el servei i potenciar les vendes en línia,
l’Ajuntament de Ripoll, s’ha adherit al servei de “Plataforma de comerç local” de la Diputació de Girona, inclòs en
el Pla de Serveis del Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació.
Aquesta plataforma de comerç local té la finalitat d’augmentar la visibilitat i possibilitat de negoci.
L’objectiu és implantar aquest nou sistema de venda al màxim de comerços ripollesos possible, que pot ser de
gran utilitat pels vilatans gràcies a la seva senzillesa.
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n Habitatges rehabilitats Barri Vell
En el marc de la campanya per la rehabilitació d’habitatges del Barri Vell per destinar al lloguer, aquest segon
semestre de l’any es preveu finalitzar les obres de dos habitatges més per tal de ser destinats al Lloguer Social.
Les obres s’han finançat des de l’Ajuntament de Ripoll i s’han executat a través del “Programa de Treballs als
Barris 2019, 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”,. A banda també s’ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona.

Habitatges, abans i durant la rehabilitació

n Programa Treball als Barris 2019
Com és habitual, al mes de desembre finalitzarà el projecte de Treball als Barris. Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migracions y Seguridad Social-Servicio Público de
Empleo Estatal 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 va ser a finals de 2019 sota el nom de “DONEM VIDA AL BARRI VELL”.
Actuacions realitzades:
DX-1. Preparació habitatges per rehabilitar al Barri Vell. Contractació de 2 persones durant 6 mesos a jornada
completa.
DX-2. Rehabilitació d’habitatges al Barri Vell. Contractació de 5 persones durant 9 mesos a jornada completa.
DX-3. Manteniment entorn monestir i Barri Vell. Contractació de 2 persones durant 6 mesos a jornada completa.
DX-4. Assistència a la gent gran al Barri Vell. Contractació d’1 persona durant 6 mesos a jornada completa.
DX-5. Neteja espais públics al Barri Vell. Contractació de 2 persones durant 6 mesos a jornada completa.
DX-7. Encarregat rehabilitació i manteniment. Contractació d’1 persona durant 9 mesos a jornada completa.
Aquest programa ha permès la contractació de 13 persones aturades durant el 2020
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TERRITORI I URBANISME
n S’han realitzat millores en l’asfalt a
diferents punts del municipi
El mes de juliol es van portar a terme diverses actuacions d’arranjament
de l’asfalt a diferents punts de Ripoll, concretament al Pla de Ginebret, al c.
de Vistalegre i al c. Montgrony. L’actuació responia a l’objectiu de millorar
el ferm de la via i a garantir un estat òptim i segur de la via pública.
Aquestes actuacions, que en total han sumat una superfície de 2.438 m2
de nou asfalt, formen part del pla d’actuació previst per a aquest any 2020
de la Regidoria de Serveis al Territori de l’Ajuntament de Ripoll.
El cost total de l’asfaltat és de 32.549,00 € amb IVA inclòs i l’empresa adjudicatària és Asfaltados i equipos de maquinaria, SL.

n L’Ajuntament de Ripoll potencia l’ús del
vehicle elèctric amb 8 nous punts de càrrega
Ripoll disposa de vuit nous punts de càrrega ràpida i semi ràpida per a
vehicles elèctrics, després de l’aprovació a finals del 2019, d’un conveni
entre l’Ajuntament i empreses del sector energètic que n’han assumit el
cost d’instal·lació.
Ripoll ja compta des de fa anys amb 2 punts de càrrega per a vehicles i un
per a bicicletes i motos elèctriques, situats al centre de la vila, justament
a la plaça de l’Ajuntament, al costat de l’entorn monumental. Un projecte
que es va estrenar gràcies a la cessió d’una empresa elèctrica local i del
Consorci Vies Verdes, amb la voluntat d’incentivar la mobilitat elèctrica
sostenible.
Aquest punt doble s’ha referenciat a la xarxa electromaps com a enclavament estratègic en les comunicacions amb vehicle elèctric cap al Pirineu.

n El parc de la Devesa del Pla va agafant forma
Els treballs al parc de la Devesa del Pla no s’aturen. Un projecte especialment il·lusionant per molts motius. El primer és pel seu origen, ja que
aquesta és una proposta que neix directament d’un procés participatiu, i
que, per tant, és fruit de la participació i de les aportacions dels ripollesos
i ripolleses.
Els últims treballs han consistit en l’adequació del terra amb paviment de
cautxú de la zona de lleure infantil i juvenil, en la qual s’ha instal·lat un parc
de jocs inclusius, un parc de barres street-workout i una taula de pingpong. També s’ha realitzat el manteniment de la zona amb aportació de
terra vegetal i herba. Per últim, i tal com va demanar la ciutadania, s’han
col·locat 2 taules de pícnic i una font d’aigua ben properes a la zona de
jocs infantils i juvenils. Per altra banda també s’han instal·lat els fitons que marquen la milla urbana que recorre
tot el parc.
Amb aquestes intervencions es dóna per finalitzada la fase 1 del projecte. Un parc amb més de 24.000 m2 que
requereix una gran inversió per completar del tot. Un gran pulmó urbà que ofereix la possibilitat de realitzar
activitats de lleure a l’aire lliure. Un espai adequat a persones de totes les edats i que ens apropa més, en definitiva, al model de municipi que perseguim, un espai intergeneracional, exterior i equipat. La nostra vila té tots
els ingredients per tal d’oferir uns nivells molt elevats de qualitat de vida i a la nostra mà està saber aprofitar-ho.
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Millora als Barris

Delimitació zona pícnic de
la Font del Tòtil

Substitució barana
raval de sant Pere

Formigonat rampa
passeig Sant Joan

Manteniment de voreres

Millora accés carrer
Sant Miquel de la Roqueta

Millora accessibilitat
carretera d’Olot 35

Millora escocells
de la Plaça Gran

Millores Colònia Noguera

Reparació barana
raval de Barcelona

Reparació de tòtems informatius

Repintat faroles i bancs
del centre de la vila

Senyalització
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MEDI AMBIENT
n S’instal·len tres minideixalleries a Ripoll
El Consell Comarcal juntament amb l’Ajuntament de Ripoll ha instal·lat
tres minideixalleries urbanes indicades per a la recollida selectiva de 7
petits residus domèstics. L’objectiu de la ubicació d’aquests petits contenidors a la via pública és facilitar el reciclatge de residus de petit format, i
conscienciar la població sobre la importància de portar a terme una gestió adequada dels elements que ja han acabat la seva vida útil. En cap
cas, però, substitueixen les funcions pròpies de la Deixalleria, sinó que les
complementen.
Les 3 minideixalleries s’han ubicat en 3 punts estratègics de la vila, com
són el pavelló municipal, l’escola Joan Maragall i l’escola Tomàs Raguer.
Què s’hi pot portar?
·
CD i DVD
·
Cartutxos d’impressora
·
Residus d’aparells elèctrics i electrònics de petit format? RAAE
·
Piles
·
Acumuladors i bateries
·
Bombetes halògenes i incandescents
·
Bombetes de baix consum i LED

n Reciclar a Ripoll té avantatges
Un any més l’Ajuntament ha ofert avantatges per a fer
ús de la deixalleria i per acollir-se al programa de bon
comportament ambiental. La primera consisteix en
què, el ciutadà pot beneficiar-se d’una bonificació en
la taxa d’escombraries si fa 10 usos de la deixalleria
per iniciativa pròpia. El programa de bon comportament ambiental consisteix en fer una bona gestió del
reciclatge a la llar, que una persona tècnica del mateix
ajuntament, anirà a inspeccionar en algun moment de
l’any en curs. Estigueu atents a la web i a les xarxes
municipals per adherir-vos-hi.
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n RECICLOS, el projecte que ofereix recompenses al ciutadà per
fer ús del contenidor groc

/ 28

elBressol / Octubre 2020
L’Ajuntament de Ripoll se suma al projecte RECICLOS,
impulsat per Ecoembes, organització sense ànim de
lucre que es dedica a la recuperació d’envasos.
Amb la finalitat de connectar el ciutadà amb el contenidor groc, el projecte RECICLOS incentiva la participació de la població d’una manera innovadora a
través del telèfon mòbil oferint una sèrie de recompenses individuals i col·lectives al ciutadà.
L’objectiu de Reciclos és fer que el model de reciclatge d’envasos que funciona des de fa 20 anys a través
del contenidor groc evolucioni gràcies a la tecnologia
mòbil i els incentius verds. Reciclos busca una evolució de l’hàbit de reciclatge a través del reconeixement
cap a la ciutadania. Cada vegada que els ciutadans
llencin les seves llaunes i ampolles de beguda al contenidor groc i el registrin a través de l’APP de Reciclos guanyaran punts per a recompenses individuals
i col·lectives, que repercutiran directament en l’entorn
més proper. La recompensa individual serà a través
de sortejos mensuals i la recompensa col·lectiva un
projecte de municipi, que en aquest cas es tracta de
papereres de reciclatge per ubicar a l’exterior dels
centres educatius de Ripoll.
Què és RECICLOS?
RECICLOS és una aplicació que premia el reciclatge
de llaunes i ampolles de plàstic de begudes. L’objectiu és fomentar el reciclatge a les llars i reconèixer
l’esforç dels ciutadans. Permet bescanviar els punts
obtinguts mitjançant el reciclatge per incentius de caràcter mediambiental.
RECICLOS també és el nom que se li dona a cada un
dels punts que s’obtenen reciclant llaunes i ampolles
de plàstic de begudes amb l’aplicació.
Tothom pot accedir a RECICLOS? Com em registro?
Per rebre els RECICLOS per a tu, és necessari estar
registrat. Per registrar-te cal anar a app.reciclos.com
i decidir de quina manera vols accedir-hi. Pots fer-ho
introduint les teves dades personals o mitjançant el
teu compte de Google. Aquesta última opció és més
ràpida perquè fa servir part de la informació que ja hi
tens introduïda.
Com funciona RECICLOS?
Una vegada registrat, pots accedir a RECICLOS amb
el teu telèfon i contrasenya RECICLOS. També pots
fer-ho a través del teu compte de Google.
Fent clic al botó “escàner”, que es troba sempre visible a la part inferior de la pantalla, podràs escanejar
els codis de barres de llaunes i ampolles de plàstic
de begudes que vulguis reciclar. Les teves llaunes o
ampolles de plàstic de begudes queden acumulades
dins del teu cubell virtual fins que decideixis buidar-lo
quan vagis a dipositar la resta d’envasos al contenidor groc. Per accedir al teu cubell virtual només has
d’anar a la secció “reciclar”, a la que podràs accedir
també a través del menú inferior.
Per poder canviar els teus envasos per RECICLOS,

només serà necessari que, una vegada et trobis davant el contenidor, facis clic al botó de “escanejar QR”
que es troba dins de la secció “reciclar” mencionada
anteriorment o en el botó de l’escàner central de la
part inferior de la webapp. L’aplicació et mostrarà un
mapa on hi trobaràs el teu contenidor més proper.
En aquest moment, l’aplicació et demanarà que escanegis el codi QR del contenidor. Quan l’escanegis,
podrem verificar que estàs davant del contenidor i
s’activarà altra vegada el botó de “buidar cubell”. Automàticament després de buidar el cubell obtindràs
els teus RECICLOS.
Per utilitzar els teus RECICLOS, hauràs de fer clic al
botó de “canviar” i accediràs a la secció de recompenses. Podràs participar en sortejos, projectes col·
lectius, sol·licitar premis… Pots trobar més informació sobre això en el grup d’ajuda de recompenses o
canviar RECICLOS.
Quines deixalles puc reciclar amb RECICLOS?
Rebràs RECICLOS per cada ampolla o llauna de beguda que reciclis.
Com puc obtenir RECICLOS?
La principal manera d’obtenir RECICLOS és buidant el
teu cubell virtual, amb les llaunes o ampolles de plàstic de begudes acumulades després d’escanejar el
seu codi de barres, en el contenidor groc escanejant
el QR del mateix. Per fer-ho només cal fer clic al botó
“escàner”, que podràs trobar sempre al menú inferior.
També podràs accedir a ell quan et trobis al teu cubell
virtual dins de la secció “reciclar”.
Si sumes nous ciutadans a RECICLOS estaràs contribuint a fer créixer el reciclatge al teu municipi. Per
això, es reconeix aquest gest amb 20 RECICLOS per
cada nou ciutadà compromès amb el reciclatge que
hagis convidat. Rebràs aquests RECICLOS quan el
teu convidat faci la seva primera foto i en podràs obtenir fins a un màxim de 200 per aquest mètode. Pots
llegir més sobre el procediment per convidar un nou
membre també en aquest grup d’ajuda.
Els nous ciutadans de RECICLOS també rebran 10
RECICLOS de benvinguda, independentment de si
han estat convidats o no per un membre actual de
RECICLOS. Podran existir altres maneres addicionals
i excepcionals d’obtenir RECICLOS que seran informades mitjançant la webapp.
Com puc convidar nous ciutadans a RECICLOS?
Podràs sumar nous ciutadans a RECICLOS accedint
a la secció “perfil” a través del menú inferior. Podràs
enviar invitacions a través de WhatsApp, enllaç o correu electrònic. Quan els ciutadans que has convidat
a través d’aquest mecanisme facin la seva primera
foto rebràs 20 RECICLOS i podràs aconseguir fins a
un màxim de 200 RECICLOS d’aquesta manera.
On puc veure quants RECICLOS tinc acumulats?
El recompte dels teus RECICLOS actualitzat el podràs
veure sempre que vulguis a la part superior dreta de
l’aplicació.
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RECICLA
PEL MEDI AMBIENT
I PER RIPOLL
El primer sistema de reciclatge digital que té cura
de la sostenibilitat del planeta i de Ripoll.

Uneix-t'hi reciclant llaunes i ampolles de plàstic
de begudes amb el mòbil.

Hi ha un límit de fotografies a realitzar?
No, no hi ha cap límit en quant a escanejos de llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Pel que fa a la
l’obtenció de RECICLOS, el límit sí que és de 10 RECICLOS a la setmana.
De quina manera puc canviar els RECICLOS?
Per utilitzar els teus RECICLOS hauràs d’accedir a la
secció “canviar” mitjançant l’accés del menú inferior.
Un cop dins d’aquesta secció, podràs participar en
sortejos de productes ecològics i donar RECICLOS
per col·laborar amb projectes col·laboratius i fer realitat iniciatives al teu municipi o barri. Si accedeixes
a cadascuna d’aquestes recompenses a través del
botó “mostrar més”, podràs veure si tens accions
pendents referents a cadascuna d’elles.
Tenen caducitat els RECICLOS?
No caduquen però acumulats al teu compte de l’aplicació no hi fan res . Dona’ls per una bona causa o
empra’ls per a tu si ho creus convenient.

😉

Com funcionen els sortejos?
Per participar en el sorteig només has de fer clic
al botó “col·laborar” dins de la secció “canviar”, a la
que pots accedir des del menú inferior de l’aplicació.
Cada sorteig té un nombre màxim de participacions
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que pots adquirir amb els teus RECICLOS. Aquestes
participacions s’obtenen utilitzant un nombre de RECICLOS que sempre trobaràs indicat abans de comprar la teva participació.
Com funcionen les donacions?
Per participar en una donació només has de fer clic al
botó “col·laborar” dins de la secció “canviar”. Podràs
llegir més detalladament a qui va destinada la donació, els RECICLOS que s’han acumulat i donar-ne
tants com vulguis.
Com funcionen els projectes col·laboratius?
Per participar en un projecte col·laboratiu només
has de fer clic al botó “col·laborar” dins de la secció
“canviar”. A la pàgina de cada projecte podràs veure
com d’aprop s’està d’aconseguir el projecte, en quina
data es va iniciar el projecte i quina és la data límit
per arribar als RECICLOS necessaris per dur a terme
el projecte. Podràs col·laborar amb tants RECICLOS
com vulguis.
Necessites més informació?
Per consultes relacionades amb el desenvolupament
i la comunicació de RECICLOS pots posar-te en contacte amb: comunicacio@ajripoll.cat
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n Recollida de trastos

TURISME
n Ripoll per #compartir és el nou
eslògan de promoció turística

per #compartir
CULTURA I PATRIMONI

Sota l’eslògan “Ripoll per #compartir” el que es persegueix és, per
una banda fidelitzar el turista que ens visita i que torni fora de temporada, i per l’altra que faci difusió de tot el que Ripoll ofereix al
seu cercle familiar i d’amistats. Es busca que la gent tingui ganes
de tornar i que difongui tot el que es pot trobar a la nostra vila. Per
aconseguir aquests resultats s’ofereix al visitant un seguit d’avan-

GASTRONOMIA
ALLOTJAMENT
ESPORT i NATURA
Oficina de Turisme de Ripoll
Plaça de l’Abat Oliba
972 702 351
turismeripoll@ajripoll.com
visit.ripoll.cat
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tatges en establiments i recursos culturals de la vila. Concretament
trenta-cinc vals de descomptes i obsequis per bescanviar als comerços, restaurants i serveis adherits, presentats en un embalatge
atractiu. Es tracta d’una postal doble de Ripoll que conté els vals de
descompte. Aquests es poden utilitzar fins al 30 de novembre i no
són personals. Per tant es poden utilitzar en una altra estada al nostre municipi o es poden regalar i així fer difusió del nostre territori.
Una de les parts de la postal es pot utilitzar per enviar (ja que conté
un escrit explicant que l’estada a Ripoll ha estat magnífica) o per
guardar de record. Un embalatge que uneix el passat i el futur, amb
la forma clàssica que seria enviar una postal i amb la imatge gràfica
d’un hastag, que és un element clau de la comunicació actual.

Ripoll per #compartir
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Oficina de Turisme de Ripoll
Plaça de l’Abat Oliba
972 702 351
turismeripoll@ajripoll.com
visit.ripoll.cat

Aquesta promoció s’ofereix a totes les persones que estan allotjades als establiments col·laboradors i les persones que entrin al conjunt monàstic i/o museu Etnogràfic, fins al 30 de novembre de 2020. Pel que fa referència
a les promocions dels establiments adherits va en funció de cada un.
Els establiments col·laboradors són:
Museu Etnogràfic, Conjunt Monàstic, Hotel Solana del Ter, La Trobada Hotel, Mas el Mir, Mas les Isoles, Castell de
Llaés, El Cubell, 3 Habitatges d’ús Turístic, 6 apartaments de Can Salvans Apartaments, Astrolabi Guest House,
Testamatta, Braseria el Molí, Trot de Cavall, Restaurant Perla, Els “Amigos”, Reccapolis, La Barricona, Hostal la
Serra de Llaés, Can Villaura, Bicicletes Pirineus, Rellotgeria-joieria Casademunt, Rituels du Monde.

n Dades positives de turisme a Ripoll en l’estiu més incert dels
últims temps
Si bé ens enfrontàvem amb l’estiu més incert dels últims temps les dades finals es valoren positivament. De fet
l’Oficina de Turisme entre els mesos de juliol i agost ha atès 9.742 persones majoritàriament d’edats compreses
entre els 44 i els 65 anys. Una tipologia de turista que a priori s’interessa pel conjunt monàstic (4 de cada 10
visitants) i seguidament per les activitats que es poden realitzar a Ripoll i el seu entorn.
Pel que fa a l’allotjament el mes de juliol l’ocupació es va mantenir a la baixa però en canvi a l’agost va rondar del
80 al 100 % en gairebé tots els establiments del municipi. Destacar que la majoria de reserves es van fer a última hora, i que respecte l’any passat les estades han estat més llargues. L’usuari majoritàriament era turista del
territori català, pràcticament 9 de cada 10 visitants, que en % total es converteix en un 88% del total de turistes
arribats. Una dada que l’any passat se situava entre un 60 i 70% i que evidencia que el coronavirus ha potenciat
el turisme de proximitat.
Tot i la por inicial a organitzar activitats i visites guiades cal accentuar que totes les accions programades des
del conjunt monàstic i des del Museu de Ripoll han tingut èxit i afluència. Pel que fa al conjunt monàstic entre
els mesos de juliol i agost s’han ofert 87 visites guiades i se’ls ha fet la visita a 1.342 persones, això representa
un 77% de les visites completes amb grups de màxim 20 persones i suposa un augment d’un 34% respecte l’any
passat. En el cas de la visita temàtica d’estiu “El Monestir en Temps de Pandèmia” es van fer un total de 5 visites
guiades amb un total de 79 persones, això representa un 79% de les visites completes amb grups de màxim 20
persones i un augment de participació del 61% en referència al 2019.
El Museu Etnogràfic, que també gestiona les visites de l’Scriptorium i Farga també valora positivament els resultats obtinguts, i més tenint en compte que aquest és el primer any que treballen amb venda prèvia en línia, fet
que els permet controlar l’aforament i saber amb certa previsió el nombre de persones que participaran.
El trenet turístic, que per 4t any consecutiu ha fet estada a Ripoll del 12 de juliol al 23 d’agost, ha passejat 2.848
persones, 329 més que l’any passat. Una atracció que tant han gaudit els turistes com els ripollesos que cada
any repeteixen.
Amb tot això la regidoria de turisme seguirà treballant en la mateixa línia de col·laboració amb els ens privats i
amb la dinamització d’activitats que promocionin l’arribada de turistes a la vila, potenciant la millora del sector
terciari de la vila. Com a mostra la campanya recentment estrenada Ripoll per Compartir que té com a objectiu
principal el retorn del visitant a la nostra vila i que ens faci difusió entre el seu cercle de familiars i amics.
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n El Museu Etnogràfic s’adapta a la nova normalitat
La COVID-19 ha portat a una nova normalitat que ha vingut precedida per un temps de confinament que ens ha
fet replantejar la nostra situació. El confinament ens ha portat una nova manera d’arribar a la nostra societat i
agraïm a totes les persones que ens han obert les portes de casa seva a través de les xarxes socials i ens han
ajudat a mantenir viva la il·lusió i la institució.
Amb l’arribada d’aquesta nova normalitat hem pogut obrir de nou les portes, retrobar-nos amb la gent i comprovar que no hi ha res com la proximitat per gaudir i sentir l’experiència de la visita in situ.
El repte segueix i haurem de trobar eines que ens ajudin a mantenir el vincle entre la nostra gent i el seu patrimoni.
www.museuderipoll.org

n La Biblioteca Lambert Mata, una biblioteca inclusiva
La Biblioteca Lambert Mata té com a objectiu ser un espai per a ús de tothom, sense delimitacions, ni barreres.
Per tant intenta adaptar-se a les normatives i facilitar l’accés al llibre i a la cultura sense restriccions. Per això
és una de les vint biblioteques de la província de Girona que formen part d’un projecte pilot, per fer de les
biblioteques, espais inclusius.
En una primera fase d’aquest projecte s’ha fet una diagnosi de l’espai (una auditoria), amb la qual s’han pogut
detectar les mancances existents i s’ha començat a treballar fent formació, sobre inclusió, al personal.
També s’ha adquirit fons i material. Pel que fa al maquinari, s’han comprat lupes de lectura, un teclat i un ratolí
d’ordinador.
Des de fa un temps, la biblioteca també disposa d’un fons apte per a persones amb dificultats visuals, audiollibres
(llibres per escoltar), llibres en lletra gran, llibres de lectura fàcil, llibres amb llenguatge de signes i llibres amb
pictogrames.
Per a les persones que tenen problemes de mobilitat o que per malaltia no surten de casa, ja és possible
fer descàrregues gratuïtes de llibres, revistes, diaris i pel·lícules, a través de la plataforma de llibre electrònic
E-bibliohttps://catalunya.ebiblio.es/opac/#index, d’aquesta manera els usuaris no s’han de desplaçar. També
s’ofereix servei de préstec a domicili, actualment aturat per la COVID 19.
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L’EMIGRANT /

Sinergies migratòries

Meritxell González Pérez

“Aviat iniciaré estudis
en recursos humans als
Països Baixos. Malgrat
que vaig néixer el 1980,
és relativament fàcil encetar una carrera a l’edat
que sigui. Aquest és un
dels detalls que m’agrada del país on em vaig
establir ja fa dues dècades”

“Com la gran majoria de gent de
la meva generació vaig néixer a
l’Hospital de Campdevànol. Vivia a Ripoll encara que passava
molts caps de setmana a Ribes
de Freser, on tinc tiets, tietes i
cosines. Després d’estudiar BUP
i COU a l’Institut Abat Oliba, vaig
fer el mòdul de grau superior en
Turisme a l’Institut Ferran Tallada
de Barcelona. També vaig treure’m el títol de professora d’aeròbic.
Sempre m’havia cridat l’atenció
marxar a l’estranger. Vaig conèixer un noi holandès. Aleshores
encara no hi havia xats ni whatsapp. Ens escrivíem cartes, i això
va afavorir que dominés millor
l’anglès. El setembre de 2000
vaig traslladar-me als Països Baixos. Em vaig apuntar a la fórmula
au-pair, un sistema molt popular
entre gent jove a través del qual et
busquen casa a un altre país, on
treballes fent de cangur i feines
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de la llar. En el meu cas només
havia de cuidar dels nens. A més
de cobrar un sou, et paguen un
curs de l’idioma del país, i dos
viatges a casa per visitar la família a l’estiu i per Nadal. En tres
mesos ja dominava l’idioma, perquè de fet ja hi havia estat dues
vegades anteriorment, i a banda
de cuidar els tres nens de la casa,
la resta del dia podia dedicar-lo a
estudiar holandès.
Durant anys vaig estar amb el
noi que havia conegut, amb qui
vaig tenir dos fills. Viure als Països Baixos té avantatges perquè
el govern t’ajuda moltíssim. Et
paguin guarderies i et permeten
treballar només tres dies a prop.
Durant un temps vaig treballar en
botigues d’origen espanyol com
Zara o Mango. També vaig fer un
curs de turisme i més tard vaig
incorporar-me a una feina a l’aeroport de Schiphol, a Amsterdam.
Actualment estic en una empresa

del sector turístic que planifica viatges de negocis per a diferents
empreses i corporacions, com
ara la selecció nacional de futbol
del país.
Intento venir cada vuit setmanes a Ripoll, perquè la feina em
permet treballar a una oficina de
Barcelona, però amb la Covid-19
s’ha estroncat aquesta rutina. A
l’estiu he estat unes setmanes a
la comarca, però també he viatjat a Astúries. Als Països Baixos
trobo a faltar les muntanyes, la
família, la gent. Enyoro la truita de
patata de la mare, que és la primera olor que sento quan arribo a
Ripoll. També poder prendre’m un
cafè amb la mare. A Holanda tot
és més controlat, has de preveure-ho amb antelació perquè tot va
com més ràpid. A més és gairebé
impossible anar a prendre alguna
cosa després de la feina, perquè
a les sis de la tarda tothom està
sopant.”
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L’IMMIGRANT /

Sinergies migratòries

Owart Maprang

“Vaig néixer en una zona
rural del nord-est de Tailàndia, a la província de
Sisaket. La meva família sempre s’ha dedicat
al cultiu d’arròs i des de
petit els ajudava en el
meu temps lliure. Abans
era una feina molt dura,
ja que no disposàvem de
maquinària i ho havíem
de fer tot manualment o
amb l’ajuda de bestiar.”

“Als 18 anys vaig començar la
universitat a més de cinc-cents
quilòmetres de casa meva, per
estudiar-hi ciències ambientals.
Un cop acabada la carrera vaig
trobar feina a l’altra punta del
país, en una ONG de rehabilitació
i reintroducció de gibons als boscos tropicals de Tailàndia, a on
vaig treballar més de 10 anys.
L’any 2013 vaig conèixer la meva
actual dona a l’ONG on treballava
i, després d’uns anys de festeig,
vam decidir casar-nos i venir a
viure a Catalunya, el seu país natal. Vaig arribar-hi ara fa quatre
anys, instal·lant-nos inicialment a
Lloret de Mar. En aquests últims
anys ens hem traslladat en tres
ocasions per motius laborals de
la meva parella. Jo ja havia vingut

a Catalunya un parell de vegades
abans i estava acostumat a treballar amb gent de tot el món, per
això el xoc cultural no va ser tan
gran. Ens vàrem traslladar a Ripoll l’any 2018. La meva dona és
nascuda aquí.
Vaig conèixer Ripoll per primera
vegada el 2014. Era la primera
vegada que sortia d’Àsia i em va
agradar molt, perquè era molt
diferent del que jo estava acostumat. Adaptar-me a Catalunya
i a Ripoll no ha set gens fàcil. La
barrera idiomàtica és una gran
dificultat per mi a l’hora de fer
amistats i les diferències culturals també han estat un gran
repte. Ara ja fa més d’un any que
treballo amb cavalls, i poder estar
envoltat d’animals em fa sentir fe-

liç. El que més valoro de Ripoll és
l’entorn. Sempre he viscut enmig
de la naturalesa i m’agrada. Les
muntanyes del Ripollès amaguen
racons molt bonics i la comarca
està plena de rutes per seguir.
També m’agrada que sigui un poble relativament petit i tranquil; no
sóc home de grans ciutats.
Malgrat que estava acostumat a
viure lluny de la família els trobo a
faltar. Intentem fer videotrucades
sovint i els he visitat dues vegades des que sóc aquí, però no és
ben bé el mateix. També trobo a
faltar la vida social tailandesa, les
cases obertes, els boscos tropicals i els animals amb els quals
treballava.”
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ENTITATS ESPORTIVES /
Club Karate Ripoll

La pràctica d’esports marcials a
Ripoll té una tradició de dècades,
en disciplines com el taekwondo,
el judo i també en la que probablement és més coneguda gràcies al
cinema: el karate. Aquest esport
d’origen asiàtic es va començar a
practicar a les illes japoneses de
Ryukyu, a l’actual Okinawa, ja en
el segle XVI, però es va globalitzar
a partir de mitjans del XX.
A Ripoll ja hi havia hagut experiències amb el karate en dècades
pretèrites, però ha estat ja entrat
aquest segle que s’ha estabilitzat la presència del Club Karate
Ripoll. Inicialment el nom de l’entitat que van triar els seus associats era la de Kyokushin, un estil relacionat amb la filosofia del
mestre d’origen koreà Masutatsu
Oyama, que es basa en la millora personal a través del control
de la ment i del cos. Però tot just
fa uns anys, a l’hora de culminar
el procés de validació de papers
per tal d’implantar-se com a entitat esportiva, els van rebutjar
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aquesta denominació, i va acabar
establint-se amb el nom de Club
Karate Ripoll. Però l’activisme del
club va més enllà de l’oficialitat.
L’organització de campionats sèniors i de promeses, la iniciativa
dels aficionats, i una passió per la
pedagogia més didàctica que fa
contemplar aquest esport en clau
d’art més que no pas de combat,
han tingut en el professor/sensei
Guillem Reyes, el seu millor ambaixador.
El mateix Guillem explica que
“pretenem sobretot reforçar la
personalitat i la confiança dels
practicants del Karate”, un esport
que ha estat reconegut com una
eina notable per combatre l’assetjament a diferents nivells. Darrerament també han denotat un
interès molt més elevat de dones
per practicar-lo. Tot i tractar-se
d’un esport que tradicionalment
s’ha associat al contacte, Guillem
Reyes especifica que durant la
pandèmia l’han pogut continuar
practicant gràcies a variants com

la Kata, una modalitat que és una
mena de ball coreografiat on els
practicants no es toquen entre
ells. També en destaca la seva
espectacularitat, sobretot en competicions d’equip.
El Club Karate Ripoll té com a
president Alberto Pereda i com
a vicepresidenta Núria Salamó.
Des de fa anys que té la seva seu
en una sala del gimnàs del carrer
Sant Amand.
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ENTITATS CULTURALS /
Associació Fotogràfica de Ripoll

Un curs que el president del Grup
Fotogràfic Abadesses va impartir a
la Biblioteca Lambert Mata va servir per motivar algunes persones
que hi havien participat per crear
l’Associació Fotogràfica de Ripoll.
Anteriorment hi havia hagut una
secció amb uns plantejaments
similars que depenia del Club Excursionista de Ripoll. L’activitat va
iniciar-se al febrer, quan es va formalitzar com a Associació, però ràpidament es va veure interrompuda amb la irrupció de la pandèmia
de la Covid-19, que els ha obligat
a estar-se prop de tres mesos aturats. Els estatuts de l’AFR diu que
la finalitat de la seva existència és
“el foment i divulgació de la fotografia en un ambient de convivència social”.
La junta està presidida per Eudald
Tutllo, amb Joan Caballero com
a vicepresident i secretari, Grego
Sayago com a tresorer, i els vocals
Jordi Magriñá, Eudald Teixidor, Núria Gayolà i Íngrid Silva. Per ara l’Associació compta amb gairebé tren-

ta socis. Les primeres activitats
que s’han plantejat és l’organització de xerrades, tallers, cursos i activitats similars, a banda d’establir
relacions amb entitats i gent amb
interessos similars. També es fomenten les publicacions, els webs,
les exposicions i els concursos.
Algunes sortides per practicar la
fotografia han tingut com a objectiu retratar la via làctia, Tregurà o
les imatges de nit, per tal de donar
eines a persones que tenen menys
traça a l’hora de fer ús de les seves
càmeres. Cada mes es planteja
un tema per tal de fer-ne fotografies, on cadascun dels socis envia
una imatge per correu electrònic
que posteriorment és votada entre tots. És una de les formes que
s’han plantejat per mantenir viva
l’activitat i aprendre alhora a fer
fotos.
Un dels primers concursos que es
van idear va ser el del Moviment
Confinat, que va guanyar Ester Torres, amb una instantània que ha

estat portada dels Retocs d’Estiu
de l’Ajuntament. En els reptes que
s’han plantejat fins al novembre, hi
ha el que nodrirà de fotos el calendari de l’any vinent de l’Ajuntament.
També s’han preparat sortides als
Aiguamolls de l’Empordà, a la Fageda d’en Jordà o el Walk per Ciutats, amb visites a metròpolis com
Barcelona per retratar gent, edificis
o el que la improvisació permeti.
L’AFR forma part de la lliga intercomarcal d’Associacions Fotogràfiques Osona-Ripollès, juntament
amb les de Masies, Voltreganès,
Manlleu, Tona i Sant Joan de les
Abadesses. Cada associació presenta un tema a concurs per tal
que la resta de participants surtin
de la seva zona de confort. Els
membres de l’entitat són majoritàriament aficionats. La quota
d’associat és de vint euros l’any,
i es compta amb xarxes socials
a whatsapp, Instagram, Twitter i
web.
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L’APUNT /
n

Epidèmies i pestes a Ripoll

La pandèmia que estem patint, per desgràcia, no ha
estat la primera ni malauradament serà l’última que
afectarà la vila de Ripoll al llarg dels anys. La història
així ens ho posa de manifest, i és que entre els segles
XIV i XX, una vintena d’epidèmies, com a mínim, van
afectar la població.
La primera que està documentada és la pesta del
1348, però no és, tanmateix, la més coneguda atesa
l’absència de textos escrits al·lusius. En canvi, sí que
ho és la que va afectar Ripoll l’any 1651, que ocasionà
la mort d’unes 335 persones, xifra rellevant si es té
en compte que aleshores el nostre poble tenia 1.500
habitants. Entre els morts cal citar l’abat del monestir
de Santa Maria, Francesc de Copons i Vilaplana. Un
dels carrers més afectats va ser el d’en Dalmau, del
qual, segons sembla, va morir la majoria dels veïns;
per evitar la propagació, el carrer es va tapiar i passà
a ser conegut popularment com el carrer Perdut.
Del segle XIX cal destacar el còlera de l’any 1854, que
va accelerar la construcció del cementiri, i va permetre tirar endavant i enllestir la capella del Remei de
Dalt. De fet, la Mare de Déu del Remei era invocada
contra les epidèmies. Hi hagué 400 persones afectades i unes 200 defuncions, en un cens de població de 1.730 habitants. En l’atenció als contagiats va
sobresortir el metge ripollès Pere Angelats Torrentó,
fet que el va fer mereixedor de la condecoració de la
Creu d’Isabel la Catòlica.
Al cap d’uns anys, el 1865, la mateixa epidèmia tornà
a afectar la vila. El número de morts va ser d’una vuitantena. Un cop superat el tràngol, un bon nombre de
ripollesos anaren a finals d’octubre a Sant Joan de les
Abadesses per pregar davant el Crist del Santíssim
Misteri.
A la dècada dels anys deu del segle XX, el còlera va
provocar la mort de 20 persones a Ripoll, essent ata-

El carrer Perdut
cades de forma greu 52, mentre que unes 150 ho van
ser amb menor intensitat. Al municipi de la Parròquia
de Ripoll va haver-hi 8 defuncions, mentre que 14 persones resultaren atacades greument.
El temps passa, però la història ens ensenya que malgrat que les persones i les modes canvien, els fets es
repeteixen de forma cíclica.
Agustí Dalmau i Font
Historiador i arxiver

Tota la informació d’activitats a Ripoll
Subscriu-t’hi des del web www.ripoll.cat/cultura
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L’ENTREVISTA /
Eudald Fajula
Un ripollès en la modernització
de la Seguretat Social

Quan l’any 1984 es van voler transformar les antigues Agencias Comarcales del Instituto Nacional de
Previsión (INP) d’època franquista
en els més moderns i democràtics
Centros de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS), el
ripollès Eudald Fajula va participar
en les jornades de formació celebrades a Navacerrada, com un
dels representants de la Direcció
Provincial de Girona. La intenció
era renovar l’atenció al públic i convertir aquests centres en la cara
amable de la institució. I alhora per
aconseguir un reconeixement professional i econòmic superior al
que fins aleshores tenien els seus
treballadors. Com que aquestes
dues darreres fites no acabaven
d’arribar, personal de tot l’estat es
va organitzar el 1993 per formar
un grup de pressió, la Coordinadora Nacional de CAISS (CONCAISS)
amb 25 representants de les 400
oficines que existien. L’Eudald en

va resultar vicepresident en ser el
segon més votat de la junta, i va
assumir alhora la comunicació per
Catalunya, Balears, País Valencià i
País Basc.
En aquella època Fajula era conegut com a polític local a l’òrbita del
PSC i mà dreta de l’alcalde Pere
Jordi Piella. Alhora però també
exercia com a director de l’Oficina
de la Seguretat Social, des de març
de 1990 i fins a la seva jubilació a
67 anys. Però menys coneguda
és la seva participació activa en
la millora de la Seguretat Social
espanyola. Entre les fites que es
van aconseguir des de la coordinadora de la qual formava part hi
va haver el pas de tramitació de les
pensions de forma manual al nou
sistema informàtic Progespress-I,
amb propostes com ara la creació
d’una base de dades actualitzada
diàriament que a través de la Intranet corporativa pogués donar
informació eficaç als seus clients

a través del Manual de Règim Jurídic de Prestacions de la Seguretat Social. També va proposar la
creació d’un manual pels CAISS
per a la gestió, amb un conjunt de
tasques administratives per millorar-ne l’estadística i el control de
qualitat. Els programes Infobas,
CAISSgestiona i Infoexpress van
generar-se arran de la iniciativa de
Fajula i els seus companys de les
comarques gironines.
A més Eudald Fajula ha impulsat
la difusió dels serveis que oferia
l’oficina a través de programes a
Televisió del Ripollès, per tal d’arribar aquesta tasca pedagògica a
tots els habitants de la comarca.
Paral·lelament també va ser protagonista de la tercera edició de les
Jornadas Informativas de Directores de CAISS que es va fer a Madrid el 2007, presentant-hi la Guia
i el Carnet del Pensionista, i proposant millores que es van introduir
en anys posteriors.
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AL SERVEI DEL POBLE /
Jordi Garriga Canals

“Sempre he estat un gran aficionat als esports i sobretot a
practicar-los. Durant la meva
infantesa i joventut vaig jugar
a futbol, però amb poc més de
vint-i-cinc anys vaig deixar de
fer-ho, cremat d’algunes actituds poc honestes que hi vaig
descobrir. Després dels partits
algunes sensacions que em
quedaven no eren en absolut
positives.”

“Fins que vaig anar a estudiar a
Barcelona un cicle formatiu de
grau superior en animació d’activitats físico-esportives vinculat a una llicenciatura de l’Institut Nacional d’Educació Física,
tota la meva activitat acadèmica l’havia fet a Ripoll. Primer al
Daina de Can Casals en edat de
pàrvuls, més tard la primària als
Salesians, l’ESO a les Vedrunes
i el Batxillerat a l’IES Abat Oliba. Paral·lelament vaig jugar a
futbol, al CF Ripoll i a l’Olot en
futbol base, al Manlleu en juvenils i al primer equip, i finalment
altre cop al Ripoll durant cinc
anys, on vam aconseguir l’ascens a preferent. Altres esports
que he practicat són el triatló, la
bicicleta o l’esquí de muntanya,
on vaig competir per hobby tot i
que hi vaig estar federat. També
vaig córrer tres Iron Man. Més
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endavant vaig completar els estudis amb el Certificat d’Aptitud
Pedagògica, un postgrau per poder ser mestre, i un màster d’Alt
Rendiment Esportiu al Comitè
Olímpic Espanyol.
Abans d’encaminar-me cap a la
meva feina actual, vaig treballar
alguns estius a empreses de
mecanització, a Correus i a Fruites Capdevila. Amb dinou anys
vaig participar al Casal d’Estiu
com a monitor, i vaig donar classes de reforç extraescolar. Prèviament a trobar feina a Ripoll,
vaig donar classes d’educació
física a primària a la Fundació
Garbí-Pere Vergés. Però la vida
a Barcelona no m’acabava de
fer el pes. Aleshores em va sortir una substitució per atendre a
gent gran amb patologies i vaig
tornar al poble. El 2011 es va
obrir el Gimnàs de l’Avellaneda

i van comptar amb mi. Hi vaig
estar durant més de mitja dècada, compaginant-ho amb entrenaments personals. Acabat
aquest període van oferir-me el
lloc de cap d’esports del Servei
Municipal de l’Esport, una tasca
de gestió que mai m’havia plantejat perquè és més de despatx,
de coordinar personal i horaris,
oferir activitats o atendre les
necessitats de les instal·lacions
esportives de Ripoll. El projecte
per aquests equipaments a deu
anys vista servirà per planificar
les necessitats de futur sense
hipotecar-ho tot a curt termini.
De fet cada any hi podem anar
incorporant noves idees que
sorgeixin”.
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L’ENTREVISTA /
El Grup Giró compleix 25 anys a Ripoll

El 10 d’octubre de 1995 va iniciar la seva activitat a Ripoll, la
fàbrica Mallas del Ripollès propietat del Grup Giró. El nom de
l’empresa es va readaptar al de
la seva empresa matriu, si bé
popularment a Ripoll ha seguit
mantenint la seva denominació
primera. El centre productiu de
Ripoll és un dels diferents que té
arreu de Catalunya i de la resta
del planeta, també amb factories a Badalona, Alzira, Terol, Vidalia (EEUU) o França.
La història de la companyia Giró
es remunta al 1925, moment en
el qual es va crear una indústria
tèxtil especialitzada en aplicacions tècniques. Cronològicament, el 1952 l’empresa passa
a mans dels fills/filles d’Ezequiel Giró Prat i és a partir d’aquell

moment, que és dirigida per
Ezequiel Giró Marsal fins a la
seva mort, el 1992.
Va ser el 1958 quan es va patentar la primera bossa de malles al Registre de la Propietat
Industrial, amb l’objectiu inicial
d’envasar-hi melons i fruites similars. Quatre anys més tard es
va crear Empac, per a la fabricació de maquinària d’envasat,
adquirint una dimensió integral
en el sector hortofructícola. La
seu central a Badalona i la fàbrica que encara hi té, es va crear
a inicis de la dècada dels setanta. L’expansió internacional
va coincidir amb la inauguració
de la factoria de Ripoll, esdevenint líder mundial en el sector
de malla teixida. És per això que
moltes de les fruites i verdures

que entren a les nostres llars ho
fan amb malla confeccionada
a l’empresa que es va establir
fa dues dècades i mitja al teixit
econòmic i social ripollès amb
la intenció de quedar-s’hi.
El compromís del grup Giró amb
el seu entorn s’ha visualitzat enguany no només amb la creació
de riquesa i llocs de treball, sinó
també amb la participació en
diferents activitats culturals per
celebrar aquest quart de segle,
amb el patrocini del cicle Gaudí,
circuit estable de cinema català,
a Ripoll, una iniciativa que exhibirà una pel·lícula del nostre
país cada mes en més de mig
centenar de poblacions.
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BARÒMETRE POLÍTIC /
venent durant el confinament, i l’atenció als més
febles a través dels professionals i voluntariat. És
per això que, evidentment, hem de donar les gràcies
a tot el personal del consistori sense descuidar-nos
cap àrea, perquè és mèrit seu que l’ajuntament no
deixés de funcionar i, fins i tot, es reinventés per arribar on fes falta.

Ripolleses i ripollesos,
Res ens podia fer pensar, en començar aquest 2020,
que la nostra realitat, que el nostre dia a dia i que
les prioritats del nostre mandat podrien arribar-se
a alterar de la manera com ho han fet. Però allò de
què mai hem dubtat és que posar-nos al servei de
Ripoll com a grup municipal implica ser-hi davant
de qualsevol circumstància i aportar, sense flaquejar, el millor de nosaltres per tirar endavant la vila.
La pandèmia ens ha posat a prova, sense cap mena
de dubte. I com a grup hem procurat respondre totes les necessitats que aquesta situació tan nova ha
generat en les persones, veïns i veïnes, empreses,
autònoms, entitats i associacions. Cal esmentar el
pla de xoc elaborat en coordinació amb la resta de
grups polítics municipals que ha permès implementar ajuts, concedir subvencions i reduir taxes a través d’una oficina d’informació ciutadana específica.
Tot això sense oblidar el repartiment gratuït de
màscares, la desinfecció de carrers i espais públics,
l’esforç comunicatiu per mantenir la població informada, la coordinació d’iniciatives com “De la botiga a casa” perquè els comerços poguessin seguir

De tots és sabut el que ha passat des del darrer butlletí del desembre del 2019. La pandèmia
mundial del COVID-19 ens va arribar per sorpresa
el mes de març i, encara avui, en patim les conseqüències.
En primer lloc volem donar el condol a totes les
ripolleses i ripollesos que han perdut algun familiar o algú proper, i que ni tan sols els van poder
acomiadar com es mereixien.
En segon lloc, un agraïment molt especial a tot
el personal sanitari, que varen haver de treballar
amb unes condicions i recursos poc adients, deixant palès que no es pot retallar en aquest àmbit.
També a tots aquells treballadors essencials que
des del primer dia han estat al peu del canó.
I per últim, també un reconeixement a tota la població, que amb la seva actitud i compromís, hem
fet que la incidència de la pandèmia a Ripoll fos
menor.
Nosaltres, des del nostre grup municipal, hem
procurat que els efectes econòmics sobre la
població siguin els mínim possibles. Ja des del
començament, hem anat proposant un ampli
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Però evidentment no tot ho ha fet l’ajuntament. És
indispensable fer extensiu l’agraïment al personal
sanitari i de serveis assistencials, al sector primari,
als comerços, a les empreses, al personal docent, a
la comissió de festes, a les entitats i associacions,
al voluntariat de Creu Roja, Protecció Civil, Càrites...,
Tots han estat més que a l’alçada i, junts, hem demostrat que som un gran poble.
Aquesta situació tan adversa, afortunadament no
ens ha impedit seguir treballant en molts altres àmbits per fer un Ripoll millor. El nostre equip de govern segueix compromès amb aplanar el camí i donar suport a totes aquelles iniciatives que impulsin
la nostra economia i generin llocs de feina. Perquè
nosaltres creiem que més feina vol dir més Ripoll.
Això, en la societat del segle XXI i en un moment en
què el teletreball és més que mai a l’ordre del dia,
implica lluitar per completar el desplegament de la
fibra òptica a tot el municipi.
De la mateixa manera cal seguir insistint en la millora de les vies de comunicació que ens connecten
amb els centres econòmics del país, tenint molt en
compte el transport públic. Per tant, connexió i comunicació són dos vectors clau per al nostre creixement i la nostra competitivitat per ser un lloc on
poder establir-se i viure-hi bé; són dos vectors en
què insistirem fins a l’avorriment de bracet amb la
resta de municipis ripollesos i el Consell Comarcal
davant la Diputació i la Generalitat, picant les portes
que faci falta per aconseguir progressos.

ventall de mesures assumibles i realistes. Algunes propostes s’han tingut en compte i d’altres
encara no. S’han aprovat els ajuts directes als
autònoms, la reducció de la taxa d’escombraries
industrials, l’ampliació de terrasses, els avançaments reintegrables a autònoms i als afectats
per ERTO/ERO que malauradament encara no
hagin cobrat, el suport a través del Consorci de
Benestar Social a les famílies més desfavorides,
bonificacions dels casals d’estiu, garantia de connectivitat i dispositius informàtics per a tots els
escolars durant el confinament, etc. En alguns
casos creiem que han estat insuficients o que
es podrien haver adoptat altres mesures però és
molt millor això que res.
Des d’ERC hem reiterat la importància de treballar
plegats a l’ajuntament, per a minimitzar la greu
crisi social i econòmica derivada del Covid-19 i
l’efecte que pot tenir a totes les llars ripolleses,
i des del primer moment ens vam oferir a l’equip
de govern per participar activament als òrgans
de govern i ajudar a prendre decisions. L’única
resposta ha estat la creació, entre tots els grups
municipals, de la Comissió d’Impuls Econòmic i
Social. Una situació com la que estem vivint necessita que tots remem junts i que posem colors
a les idees i no idees als colors, per això, hem
treballat de forma activa a les Comissions i esperem seguir fent-ho després d’una primera experiència que potser no va ser del tot satisfactòria.
I com que malauradament la situació va per llarg,
seguirem treballant i proposant noves mesures
perquè les conseqüències d’aquesta maleïda
pandèmia tinguin el menor impacte per a totes
les persones de Ripoll.
Mentrestant, aquests dies el govern espanyol,
ens vol prendre el nostre romanent de tresoreria,

Atraure activitat econòmica també vol dir ser pioners i obrir camí per a nous projectes que posicionin
la vila en clau nacional i internacional. I no sempre
apareixen oportunitats en aquest sentit. I a Ripoll
tenim la sort de reunir les condicions perfectes per
acollir un Bike Resort. Es tracta d’unes instal·lacions
extremadament respectuoses amb l’entorn natural
i que permetran practicar el descens amb bicicleta
tot terreny. El parc donarà lloc a tota mena de serveis a l’abast dels usuaris que seran un gran atractiu per a esportistes professionals i amateurs que
menjaran, pernoctaran i compraran a Ripoll, amb
el benefici econòmic que això aportarà a hotelers,
restauradors i botiguers. I és que serà l’únic parc
d’aquestes característiques a Catalunya.
Amb tot això, també seguim apostant per la cultura.
El bressol de Catalunya no ha deixat de bategar al
ritme d’una programació que ha omplert diversos
espais i, especialment, la plaça del monestir, que
aquest estiu s’ha convertit en un escenari de luxe
per a artistes de totes les talles. Tot, perquè estem
convençuts que la cultura és segura. I a més, tenim
ben present que el nostre passat gloriós fa que no
tinguem res a envejar a ningú. I el volem fer valdre:
cada cop som més a prop de fer realitat l’adequació
de l’última planta de l’església de Sant Pere perquè
aculli un renovat Scriptorium capaç de rebre amb
millors condicions els milers de visitants anuals.
En definitiva, seguim treballant per un Ripoll millor.
Un Ripoll on créixer, on guanyar-se la vida, un Ripoll
atractiu i on viure bé. Un Ripoll que ens doni notícies
tan positives com que, malgrat les circumstàncies
adverses que travessem des del març, no només
no s’han tancat comerços, sinó que se n’han obert
de nous! Finalment gràcies a totes i tots pel civisme
i la confiança en la nostra vila demostrats durant
aquests mesos.

cosa a la que ens oposem frontalment, doncs els
estalvis pertanyen a la població i han de servir per
millorar la seva qualitat de vida. Espanya ja ha rebut ajudes i malgrat això, poc ha revertit de moment a les persones, ha estat l’ajuntament qui per
responsabilitat dels grups municipals ha adoptat
ajuts que tot i que com hem dit pensem que podien haver estat més ambiciosos, el cert és que
han servit de tallafocs per ajudar la població. En
aquest sentit, novament el Govern municipal té
tot el nostre suport. Potser el Consell Comarcal
del Ripollès format també pel partit Socialista,
ens dona un cop de mà.
També hem vist com el nostre poble és valorat
per la seva qualitat de vida, no podem deixar
passar l’oportunitat de reivindicar-la i de defensar
com hem fet sempre tant la necessitat de la millora de la R-3 com de la connectivitat en general per aconseguir augmentar la nostra població
i frenar la pèrdua de serveis, això si, sempre de
forma eficient i sostenible.
I per últim no podem deixar de comentar la fugida del rei emèrit Juan Carlos I, empastifat fins al
capdamunt en diversos casos de corrupció. En
aquest sentit, la monarquia espanyola és, i ha
estat sempre, insaciable. Una vegada més, els
grans poders de l’Estat, inclòs el govern del PSOE
i Podemos, han mirat cap a una altra banda. Vergonyós i absolutament lamentable que s’hagi
produït ara, en temps d’enormes dificultats econòmiques per a tothom. A Ripoll, ho tenim clar,
NO TENIM REI, i diem ben alt que ja és l’hora de la
REPÚBLICA CATALANA independent.
SALUT, FORÇA I ÀNIMS!
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El 2020 està sent un any estrany,
difícil i ple d’incerteses. En primer
lloc, el Grup Municipal Socialista
volem fer arribar tot el nostre afecte, suport i solidaritat a aquells
que han patit i encara pateixen
les conseqüències d’aquest virus
que ens ha capgirat la vida a tots.
No deixem de pensar en els veïns
directament afectats. Aquells que,
tristament, han traspassat i els que
han patit la malaltia i encara en sofreixen les seqüeles.
Malauradament, però, d’afectats
per la COVID-19, n’hi ha hagut moltíssims més. A totes les famílies
o grups d’amics hi ha hagut o bé
algun membre afectat per ERO o
ERTO, o bé persones que treballen
en economia submergida que han
quedat sense cap ingrés, o bé au-

tònoms i empreses que han hagut
de cessar, interrompre o disminuir
la seva activitat o bé famílies separades, sense poder visitar als seus
familiars, o bé els nostres nens i
joves, sense activitat a les escoles
durant sis mesos ja… Centenars
de casuístiques, complicades totes elles. Sobretot, dificilíssimes
de pair per ser absolutament inesperades. Tots ens hem hagut de
quedar sense fer abraçades ni donar o rebre mostres d’afecte en el
moment que, segurament, més les
haguéssim necessitat.
En aquest context, és d’agrair que a
nivell municipal la informació i coordinació hagi fluït correctament i
haguem pogut trobar els espais on
aportar per a construir solucions
per als nostres veïns, amb les ajudes directes a autònoms, els avançaments de subvencions reemborsables també a autònoms o vilatans afectats per ERTO, l’obertura
de l’oficina COVID per a tramitar les
ajudes, l’ampliació de l’espai per a
terrasses, l’aportació extraordinària al Consorci de Benestar Social
i d’altres mesures que, esperem,hagin pogut arribar al màxim de vilatans possible.

Aquest espai normalment s’utilitza
per reivindicar la feina pròpia i fer
crítica, no sempre tan constructiva
com caldria, de la feina dels altres
grups. Enguany, pel nostre tarannà
i també per respecte als ripollesos
afectats en qualsevol mesura per
la crisi sanitària i social derivada
de la COVID-19, ens sembla menys
apropiat que mai. La situació no
era gens fàcil, encara no estava del
tot superada la crisi econòmica de
2008 quan l‘onada d’una nova crisi
ens ha passat per sobre. Esperem
poder mantenir la unitat i la sintonia de tots per ajudar a posar en
marxa a velocitat de creuer tant la
vida com l’economia ripollesa. El
Grup Municipal Socialista i totes
les persones que habitualment ens
acompanyen hi serem a totes.

context fem les següents reflexions:

petites iniciatives, amb l’entorn d’aliat, i no macro projectes que atempten contra el territori.

Primer- És innegable que Ripoll necessita apostar pel progrés i trobar la
manera de substituir el pes que sostenia la indústria tèxtil.
Segon- Que progrés i riquesa són
conceptes que van molt més enllà de
termes de creixement monetari. Tenen a veure amb la qualitat de vida i
de l’entorn.
Hola ripolleses i ripollesos!
Encetem un nou curs i des d’Alternativa per Ripoll ho fem amb forces
renovades malgrat la incertesa del
moment. I no només per culpa del
maleït covid-19. La nostra vila segueix estancada en una crisi d’identitat permanent i aquesta manca de
rumb ens porta a donar batzegades
de banda a banda tot buscant una
màgica solució que acabi amb tots
els nostres problemes. Així, si fa quatre anys l’equip de govern es va obsessionar en fer un polígon quan la
majoria de naus eren buides, sembla
que l’atzar ens ha portat aquest cop
un “bike resort”. Al voltant d’aquest

Tercer- Si una cosa ens demostra la
crisi del covid és que som uns privilegiats de poder viure on vivim i que
aquesta riquesa no té preu. La salut i
la qualitat de vida són els béns més
preuats que tenim i la base del progrés. Cap botiga podrà sobreviure a
Ripoll si tenim un territori venut i expoliat que faci minvar la qualitat de
vida dels ripollesos.
Quart- Que els governs de Ripoll porten trenta anys, els mateixos que l’alcalde Munell al consistori, sense entendre que el progrés a la nostra vila
s’ha de fonamentar en la qualitat de
vida i ha de venir de la mà de la diversificació i la innovació. Calen moltes

Cinquè- El “bike resort” és un projecte forani que pretén instal·lar a Ripoll
un parc de descens en bicicleta. És a
dir: infraestructures agressives amb
l’entorn, que en restringiran el lliure
accés i que pretenen una massificació de més de 60.000 usuaris l’any.
Beneficis per a inversors i capital no
ripollesos. Turisme no familiar, ja que
el descens és un esport de risc que
no té res a veure amb una sortida familiar en BTT. Perjudici per a les rutes i senders existents, en les quals
si que es pot apostar per un turisme
familiar i respectuós amb el medi.
Esperem que hagueu tingut un bon
estiu, que inicieu aquest nou curs
amb la mateixa empenta que nosaltres i confiem que us sumeu a reflexionar i incidir per crear un Ripoll més
modern i més ric!
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Ripoll

TARDOR FLORIDA

SEGONA EDICIÓ CONCURS DE FOTOGRAFIA

Com participar?
Fer una fotografia de
paisatges, parcs, fonts, etc., de
#Ripoll que mostrin la tardor
Penjar-la al perfil propi
d’instagram
Etiquetar amb
#tardorfloridaripoll20
Citar el perfil d’Instagram
d’@ajuntamentderipoll
Temps per presentar
fotografies, fins al 29/11
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Imatges guanyadores edició 2019

Com llueix la tardor a Ripoll?
Més informació: ripoll.cat/tardorflorida20

