38/

Desembre 2020

BUTLLETÍ MUNICIPAL DE RIPOLL

DESTAQUEM /
/5

/ 19

/ 26

Notícies
breus

El gimnàs de
l’Avellaneda fa
10 anys!

La Devesa del
Pla incorpora
millores

/8

Consistori Infantil

www.ripoll.cat

elBressol / Desembre 2020

TELÈFONS
D’INTERÈS /
Serveis municipals i comarcals
Ajuntament (oficines) / 972 71 41 42
Policia Local / 972 71 44 14
Ser. Esportius i Piscina / 972 70 23 56
Residència Casal d’Avis / 972 70 01 56
Consell Comarcal / 972 70 32 11

Seguretat

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

Serveis sociosanitaris

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

Serveis

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

Cultura i turisme

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

Transport

RENFE / 902 43 23 43
Autocars Mir / 972 70 30 12
Autocars Teisa / 972 70 20 95
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EL FLAIX /
A Ripoll hem après
a fer pinya
Malgrat la mascareta, hem de procurar-nos el somriure
i que els ulls brillin com l’estel de Nadal. Estem vivint
una època que no havíem previst. Tot s’ha capgirat i res
és com voldríem.
Hem patit i hem après.
Hem constatat que allò més proper és allò més fàcil de
tenir, de valorar, d’estimar i de gaudir.
A Ripoll hem après a fer pinya. Hem redescobert el poble i tot el que ens ofereix: la restauració, els comerços,
els serveis i els productes de casa.
Ha arribat Nadal i Ripoll s’ha il·luminat: flors de les nostres botigues als ponts, figures dels nostres artistes
que suren al riu... escoltarem cançons a places i carrers
de cantants de la vila que tenen unes veus que traspuen
força i il·lusió. I, un any més, gaudirem del pessebre monumental exposat al Museu.
Compartim el projecte d’un poble que se sap resilient,
que sap que de les èpoques feixugues se’n surt amb la
lliçó apresa. I aquest NADAL ens ha ensenyat a compartir. Regidories que hem fet pinya pensant en l’alegria
dels vilatans, en l’economia, en el benestar i en la SALUT.
Vivim temps per cuidar-nos, per compartir i per ajudar-nos. Ens ho diran els Mags, que arribaran puntuals
amb moltes ganes de veure els nens i les nenes, però
també els avis i les àvies i que, de lluny estant, els llençaran petons i ells respondran amb un somriure i una
mirada de complicitat.
Recordarem aquest any com un malson massa llarg
però també com l’oportunitat de fer pinya i de saber
compartir recursos, vivències, actes restringits i targes
per fer fort el comerç local.
Gràcies a totes i a tots per fer costat a les iniciatives, per
ser rigorosos amb les mesures, per participar amb seny
i alegria... per ser-hi!!!
Regidores i Regidors
de l’equip de govern de
l’Ajuntament de Ripoll.
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LA SALUTACIÓ /
Jordi Munell. Alcalde de Ripoll
Benvolgudes ripolleses i ripollesos,
D’aquí a pocs dies direm
adéu al 2020 i farem balanç
i tindrem records de tot el
viscut aquest any que, certament, no ha estat fàcil.
Segurament, ni en el pitjor
dels malsons ens podríem
haver imaginat una pandèmia a escala mundial i totes
les conseqüències que ha
tingut, tant en termes de salut primer, i econòmics després.
Primer de tot, permeteu-me
un record per a totes les
persones que ens han deixat al llarg d’aquest 2020.
Un record per a elles i l’escalf i ànims per a les seves
famílies i amistats. Ara més
que mai ens hem de fer
costat, cuidar-nos i establir
xarxes de col·laboració per
mantenir la força, la unió i
l’acompanyament. Ningú ha
de sentir una soledat no desitjada, ni al llarg d’aquestes
festes ni mai. Per això, en
aquest sentit, celebro totes
les iniciatives socials que es
porten a terme a la nostra
vila, perquè tothom aquests
dies pugui sentir una mica
de màgia.
També una abraçada a totes les persones i famílies
que han patit o pateixen la
malaltia del coronavirus.

No puc deixar de fer de nou
una crida a la responsabilitat. Com sabeu, estem en
un moment crític de la pandèmia, amb l’anunci d’una
tercera onada i segons la
situació als nostres centres
sanitaris, hi haurà més mesures. Per tant, perquè la
“desescalada” pugui avançar, hem de fer millorar les
dades, amb la contribució
personal de cadascú, i és en
aquest sentit que us demano seny.
Cert, Nadal és un moment
per gaudir en família, però
aquest any les reunions
hauran de ser més acotades. Som conscients que
seran unes festes marcades
per les bombolles de convivència i per les taules més
petites, però siguem forts i
responsables. Aquesta pan-

dèmia l’hem de parar entre
totes i tots. Viviu i gaudiu
intensament, però sigueu
curosos i no participeu en
situacions de risc que puguin ajudar a la propagació
d’aquest virus.
Malauradament l’afectació
de la Covid-19 sobre la salut
ha estat importantíssima,
però també sobre la societat i l’economia. És per això
que vull recordar-vos que els
grups municipals hem activat un Pla d’IMPULS, després
del Pla de XOC inicial, per a
pal·liar els afectes de la pandèmia sobre les persones i
sobre l’economia del nostre
municipi. Aquest Pla ens ha
permès oferir ajuts a particulars, autònoms, comerciants, empreses..., adaptant-se a cada moment i situació.
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Sóc un ferm defensor del
nostre comerç, de la nostra restauració, dels serveis
que tenim a casa, en definitiva, de la proximitat. Establiments on trobes un tracte
amable, expert i proper. Persones que són veïnes i veïns
nostres i que, malgrat la conjuntura actual, continuen aixecant la persiana cada dia.
Primer, gràcies a totes elles
per seguir al peu del canó i
després, gràcies, ripollesos i
Des de l’Ajuntament, preripolleses per fer-los costat!
veiem ajuts per minimitzar
l’impacte econòmic de la Apostem per aquesta proCovid-19, però com deia ximitat i aquest Nadal queabans, és moment de fer- dem-nos a Ripoll, passegem
nos costat uns als altres, i pels nostres carrers i busper tant, ara més que mai, quem tot allò que necessihem de “fer poble” com hem tem aquí, al costat de casa.
Participem de totes les acdit sempre.
La nostra intenció és seguir
valorant on s’han de destinar diners i recursos en funció de les necessitats que
es detectin a Ripoll. A més,
la voluntat és d’allargar les
mesures el que sigui necessari en el temps per no deixar ningú enrere. En aquest
butlletí trobareu les accions
realitzades fins al moment,
perquè també, amb això, volem ser transparents.

cions que hem preparat,
juntament amb entitats i sobretot, tal com diu el nostre
lema de Nadal, aquest any
compartiu Ripoll, més que
mai.
Que tinguem totes i tots
unes bones Festes i que
puguem viure intensament
cada instant. Que el que ens
quedi d’aquest 2020 sigui
l’aprenentatge d’estimar i
valorar més allò que tenim
a prop. Que l’entrada al nou
any ens acompanyi de llum i
d’il·lusió per encarar el 2021
amb molta força i moltes
ganes de recuperar la normalitat. Un any ple de reptes
i d’oportunitats, n’estic convençut.

El més vist a les xarxes

Del 16 d’octubre al 12 de desembre
el que ha obtingut més m’agrades
a les xarxes socials de l’Ajuntament de Ripoll ha estat:
Twitter: crida a la ciutadania per
evitar la reproducció d’un vídeo
amb contingut altament sensible i
privat
Instagram: enllumenat de Nadal
579 m’agrades
Facebook : enllumenat de Nadal
182 m’agrades
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NOTÍCIES BREUS /
Ripoll celebra la Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de
L’Ovella

El calendari va anar a favor de la celebració d’una fira tan arrelada al nostre
municipi com és la de Santa Teresa i la Catalana de l’Ovella. Al llarg del matí
es van poder visitar a la zona de la Font Viva les 18 explotacions ramaderes
d’ovelles, xaies i marrans, que enguany només van ser de la comarca. Tampoc
van faltar les parades d’artesania i alimentació que són un dels clàssics de la fira.
https://www.instagram.com/p/CGXjU4MAgef/?utm_source=ig_web_copy_link

Joves emprenedors ripollesos reben els ajuts a StartUps que ofereix l’Ajuntament
En Pau Molas Roca i l’Adrià Hernàndez Salgueda són els dos joves Ripollesos
creadors de les dues empreses emergents, coactum_ i provide.app, que han
rebut una ajuda de l’Ajuntament per desenvolupar la part més innovadora del seu
projecte. Ubicats a l’espai de Coworking de la Fundació Eduard Soler treballen per
poder tirar endavant la seva empresa.
Visiteu https://www.provide.app/ / @paumolasroca

Ripoll és un dels 7 municipis escollits per exposar l’exposició «Desde mi balcón»

Fins al 30 de novembre els balcons i façanes d’alguns espais municipals de Ripoll han acollit l’exposició «Desde mi balcón», que ha organitzat el festival PHotoESPAÑA, un dels festivals de fotografia de referència de l’Estat espanyol, conjuntament amb INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. Una exposició
col·lectiva sorgida de les imatges capturades des dels balcons i finestres durant
el confinament establert a causa de la pandèmia de la COVID-19, elements simbòlics d’aquells moments.
https://ripoll.cat/ripoll-es-un-dels-6-municipis-escollits-per-exposar-lexposicio-desde-mi-balcon/

Dels restaurants i bars de Ripoll a casa, menjar per emportar i a domicili
Davant el tancament forçat a causa de les mesures per evitar la propagació de
la COVID-19 el sector de la restauració s’ha hagut de reinventar oferint menjar a
domicili i menjar per emportar. Des de l’Ajuntament de Ripoll es va editar el llistat
d’establiments que oferien serveis i se’n va fer la màxima difusió.
https://ripoll.cat/dels-restaurants-i-bars-de-ripoll-a-casa-menjar-per-emportar-ia-domicili/

El Museu Etnogràfic de Ripoll cedeix temporalment a
l’IPHES peces trobades al jaciment Roc de les Orenetes
per al seu estudi arqueològic

El Museu Etnogràfic de Ripoll ha cedit temporalment a l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) les peces provinents del jaciment
del Roc de les Orenetes (Queralbs, Ripollès). L’anàlisi de les restes, que presenten
un estat de preservació excepcional, aportarà una informació clau sobre la prehistòria recent del Ripollès. Es podran saber característiques del tipus d’enterrament, les possibles alteracions dels cossos postmortem i conèixer patologies i
patrons d’alimentació, entre d’altres.
https://ripoll.cat/el-museu-etnografic-de-ripoll-cedeix-temporalment-a-liphes-peces-trobades-al-jaciment-roc-de-les-orenetes-per-al-seu-estudi-arqueologic/

/5

elBressol / Desembre 2020

NOTÍCIES BREUS /
El Cementiri de Ripoll habilita un espai memorial dedicat al dol perinatal
Les pèrdues gestacionals o perinatals compten des d’avui amb un espai especial
al Cementiri de Ripoll. Aquest nou lloc permet que les famílies que passen per
aquesta pèrdua puguin tenir un punt de referència físic on recordar i retre homenatge al fill difunt, a la vegada que es dóna resposta a una necessitat emocional
provocada pel dol d’aquesta mort.
https://ripoll.cat/el-cementiri-de-ripoll-habilita-un-espai-memorial-dedicat-al-dol-perinatal/

Aprovació inicial de l’Ordenança municipal referent a la
regulació de l’ús de les bicicletes i dels vehicles de mobilitat personal (VMP)
Atès l’augment de l’ús dels patinets, bicicletes i altres elements de mobilitat a
la vila s’han de regular de forma específica aquests mitjans de transport per
establir un marc genèric que pugui donar resposta a les necessitats actuals. En
aquesta es recullen les diferents definicions dels diferents elements i ginys de
mobilitat, així com la nomenclatura de les vies o espais públics susceptibles de
ser utilitzades per les bicicletes i VMP. Alhora que se’n detallen les mesures a
adoptar per la seva circulació: totes les persones conductores de cicles i bicicletes menors de divuit anys hauran de portar casc de protecció, norma que també
s’aplicarà per a les persones conductores de VMP menors de setze anys.
https://ripoll.cat/aprovacio-inicial-de-lordenanca-municipal-referent-a-la-regulacio-de-lus-de-les-bicicletes-i-dels-vehicles-de-mobilitat-personal-vmp/

Ripoll compromès amb el Pla comarcal LGBTI

Amb l’objectiu de treballar per un municipi més tolerant i igualitari, el Ple de l’Ajuntament de Ripoll, ha aprovat l’adhesió al pla comarcal LGTBI, i es compromet a
treballar per fer de Ripoll un entorn segur i respectuós per a totes les persones,
independentment de la seva orientació sexual, identitat de gènere i expressió de
gènere i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en tots els àmbits.
https://ripoll.cat/ripoll-compromes-amb-el-pla-comarcal-lgbti/

L’Obra Social “La Caixa” col·labora amb la Fundació Guifré per a l’adaptació de la terrassa com a jardí terapèutic

La Fundació Guifré de Ripoll adapta la terrassa ubicada a la planta 0 com a jardí
terapèutic, a través de l’adquisició de nou mobiliari i de la distribució de l’espai,
per tal que serveixi d’instrument terapèutic i socialitzador, fomentant l’autonomia
personal de les persones grans i amb grau de deteriorament cognitiu. L’actuació
té un cost de 8.000 €, dels quals el 62.5% es finançaran gràcies a la col·laboració
de l’Obra Social “la Caixa”.
https://ripoll.cat/lobra-social-la-caixa-col%e2%80%a2labora-amb-la-fundacio-guifre-per-a-ladaptacio-de-la-terrassa-com-a-jardi-terapeutic/

La Policia Local de Ripoll col·labora amb els bombers
de la Generalitat en el rescat d’un ciclista
La Policia Local de Ripoll va col·laborar en el rescat d’un ciclista que va patir un
accident a la zona de Clarella. Fins al lloc s’hi van desplaçar, a més de la Policia
Local, dues dotacions de bombers i l’helicòpter del mateix cos de bombers. El
ferit ha estat traslladat en helicòpter a l’heliport de Campdevànol on l’esperava
una dotació del Sistema d’Emergències Mèdiques.
https://ripoll.cat/la-policia-local-de-ripoll-collabora-amb-els-bombers-de-la-generalitat-en-el-rescat-dun-ciclista/
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La Coral Infantil els Follets fa 50 anys

Aquest octubre va fer 50 anys que es va fundar la Coral els Follets de Ripoll.
Parlar dels follets és parlar de nens i nenes ripolleses que n’han format part. És
la suma d’aquests anys que ho ha fet possible. Gràcies, Teresina Maideu, per la
constància i perseverança que ho ha fet possible. Per molts més.

La Unió de Botiguers de Ripoll ja té nova junta

La Unió de Botiguers de Ripoll ha engegat una nova etapa amb la renovació de la seva Junta Directiva. L’associació comercial, formada per Ariadna Sánchez, David Linares, Iban Payet, Maria Campà, Maria Ramilo i Núria Roma, constarà dels càrrecs de presidenta, càrrec que
ocuparà Ariadna Sánchez, secretari, tresorer i vocals que encara estan per definir.
La nova junta està treballant per definir les línies de treball i per prioritzar els
temes que més els preocupen actualment.
https://ripoll.cat/la-unio-de-botiguers-de-ripoll-ja-te-nova-junta/

Ripoll acull un any més, una jornada formativa adreçada
al sector comercial i turístic

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona, la Unió Intersectorial del Ripollès i la Unió de Botiguers
de Ripoll, van organitzar per 7è any consecutiu, una jornada formativa adreçada
al sector del comerç i turisme de Ripoll que per primer cop, donada la situació
epidemiològica, no es podrà fer de manera presencial al Museu Etnogràfic. Tot i
això, no es vol perdre l’oportunitat de continuar apostant per aquesta aproximació entre uns sectors tan importants per a la nostra economia.
https://ripoll.cat/ripoll-acollira-un-any-mes-una-jornada-formativa-adrecada-al-sector-comercial-i-turistic/

La Farga Palau de Ripoll seu del Museu Nacional de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya

El Govern de Catalunya ha aprovat la creació de la Farga Palau de Ripoll com a
seu del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). De
fet aquest espai ja va ser adquirit pel mateix MNACTEC l’any 1997 i, en crear-se
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural l’any 2014, va ser adscrit a aquesta
Agència, que n’ha proposat la creació com a seu del MNACTEC.
https://ripoll.cat/la-farga-palau-de-ripoll-seu-del-museu-nacional-de-la-ciencia-ila-tecnica-de-catalunya/

La Fundació Guifré estrena furgoneta adaptada

La Fundació Guifré ha renovat el transport adaptat amb l’adquisició d’una nova
furgoneta amb capacitat per a 7 places, una d’elles adaptada per a cadira de rodes. Aquesta compra ha estat possible gràcies a l’aprovació en els pressupostos
anuals per part del Patronat de la mateixa Fundació.
https://ripoll.cat/la-fundacio-guifre-estrena-furgoneta-adaptada/

El Conseller de Treball i Afers Socials visita Ripoll

El conseller va signar al Llibre d’Honor de l’Ajuntament de Ripoll i seguidament va mantenir una reunió de treball amb l’alcalde Jordi Munell, la regidora de promoció econòmica, Manoli Vega, tècnics municipals i el president i gerent de l’agència de Ripollès Desenvolupament.
En el transcurs de la reunió es van tractar temes referents a la Llei de barris, als
plans d’ocupació i de contracte programa del Consorci de Benestar Social 2021,
entre d’altres. A la trobada també s’ha fet la petició de més recursos per fer front
a la pandèmia davant les noves necessitats sorgides en l’àmbit social i laboral i,
que en aquest cas, assumeix el Consorci.
https://www.instagram.com/p/CIYCZ_VgEhq/
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ELS DESTACATS DE CADA ÀREA /
CONVIVÈNCIA, PARTICIPACIÓ I EDUCACIÓ
n Consistori Infantil
El poder Femení venç en el novè Consistori Infantil de l’Ajuntament de Ripoll
Per 8è any consecutiu l’alcaldia està ostentada per una nena, la Naia Planas de l’escola Tomàs
Raguer
El passat mes d’octubre va tenir lloc a la sala Abat Senjust la constitució del novè Consistori
Infantil de l’Ajuntament de Ripoll. Celebrat en aquest espai per poder complir la normativa de la
COVID-19 pel que fa a aforaments i amb molt menys públic de l’habitual, els dos representants
de sisè curs de cada escola de Ripoll, van recolzar la seva candidatura a l’alcaldia infantil del curs
2020-2021. Sí que van assistir a l’acte els representants del Consistori del curs 2019-20 que deixaven els seus càrrecs, així com l’Alcalde Jordi Munell i la Regidora de Convivència, Participació i
Educació Maria Dolors Vilalta.
L’acte també va servir per acomiadar el consistori sortint, el qual va rebre unes paraules d’elogi de
la regidora Vilalta. Queralt Planas, alcaldessa que deixava el seu càrrec, va dirigir unes paraules
de reconeixement al seu equip i va animar als nens i nenes a treballar intensament i a gaudir molt
de l’experiència. També va tenir un record per l’any viscut i com s’han hagut d’adaptar a treballar
virtualment per poder seguir amb la tasca encomanada.
Amb unes votacions molt renyides, acabat el segon escrutini, es va proclamar com a alcaldessa
infantil a la Naia Planas de l’escola Tomàs Raguer. Curiosament la seva germana, l’Ona Planas,
també va ser alcaldessa del Consistori Infantil el curs 2013-2014. L’assignació de les diferents
regidories així com la figura del secretari, es va decidir a la sessió de treball que es va portar a
terme el següent dilluns, i que seguirà realitzant-se cada dilluns fins que acabi el curs.
Tal com ja s’ha fet els sis exercicis anteriors, el consistori infantil disposarà d’un pressupost de
5.000 euros, que haurà de distribuir d’acord amb les propostes i accions que aprovi el seu plenari
i/o a la junta setmanal del dilluns.
ACTUACIONS 1r TRIMESTRE
• Celebració Dia Internacional dels Drets dels Infants
• Encesa de Llums de Nadal
• Aportació de 500 € i participació en la campanya de
recollida de joguines i material escolar de la Creu
Roja de Ripoll
• Organització del Caga Tió popular

El Consistori Infantil
us desitja Bones Festes

I us convida al Caga Tió popular
18 i 22 de desembre
De 17 h a 20 h
Església de Sant Pere
Cal reservar hora a ripoll.cat
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Els representants de les escoles d’aquest curs són:
TOMÀS RAGUER
• Naia Planas (Alcaldessa)
A mi m’agrada formar part del consistori infantil perquè puc ajudar al nostre
poble a ser cada cop millor i així poder aportar el meu granet de sorra per la
comunitat de Ripoll.
M’agrada molt fer gimnàstica artística i també natació sincronitzada a Torelló. Una altra cosa que m’apassiona és dibuixar.
• Jos Orriols (Turisme, Comerç, Fires i Mercats)
M’ agrada formar part del consistori infantil per donar veu a totes les idees
que tenen els nens i les nenes de Ripoll i poder millorar tot el que sigui possible.
Les meves aficions son jugar a futbol i a tennis, nedar i també els videojocs,
i a l’hivern m’agrada anar a esquiar.
MARAGALL
• Eva Gámez (Secretaria) (Serveis a les Persones, regidoria delegada de
cultura i festes)
M’agrada formar part del consistori infantil perquè vull ajudar a construir un
poble millor.
M’agrada patinar, ballar, dibuixar, esquiar, anar per la muntanya, anar amb
bici, els scaperooms i les aventures.
• Aina Martínez (Benestar Social, Gent Gran i Joventut)
M’agrada ser part del consistori infantil ja que així puc millorar el poble
junt amb els meus companys i companyes. També em feia molta il·lusió
participar en alguns dels actes i accions que es fan a Ripoll.
M’agrada fer esports, faig patinatge i a l’hivern vaig a esquiar. També m’agrada
llegir i veure pel·lícules o sèries.
SALESIANS
• Pau Gili (Convivència, Seguretat Ciutadana i Participació i Educació)
M’agrada formar part del consistori per treballar el futur i la millora del poble.
M’agrada jugar a bàsquet, anar amb bicicleta i estar amb el meu gos, en
Jack.

• Carla Puig (Obres i Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa)
M’agrada formar part del consistori perquè trobo que és una experiència
nova i crec que puc aprendre moltes coses.
M’agrada molt practicar la gimnàstica artística i m’encanta ballar.
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VEDRUNES
• Oriol Vilardell (Serveis Econòmics i Administració General)
M’agrada formar part del consistori pel fet que amb el punt de vista dels nens
es pot canviar el poble a un lloc millor. A mi m’agrada molt fer natació, estar
en contacte amb l’aire lliure i ser part de moltes activitats.

• Jordi Esquís (Esports, Entitats i Associacions)
M’agrada formar part del Consistori Infantil perquè és una forma que els
nens ens puguem expressar i puguem fer més bonic el poble segons el que
nosaltres veiem que els adults no veuen.
A mi m’agrada jugar a futbol sala, el jugo amb el Ripoll. M’agrada tocar el
piano, pintar, estar amb els meus amics, amb la meva família i jugar amb el
meu germà.

n Ripoll, Ciutat Educadora
L’Associació Internacional de Ciutats Educadores
(AICE), de la qual Ripoll en forma part des de l’any
2016, va acordar celebrar cada 30 de novembre el
Dia Internacional de la Ciutat Educadora per crear consciència de la importància de l’educació a la
ciutat i visibilitzar el compromís del govern local i la
societat civil amb l’educació. Ripoll, en la seva aposta per la Ciutat Educadora, cada any ha preparat un
ventall d’activitats, per fer-ne resò, però aquest any a
causa de la pandèmia de la COVID-19 l’acció recau
en una campanya comunicativa, que s’acompanyarà
d’accions concretes en diferents espais municipals i
centres educatius quan la situació ho permeti.
La campanya gira entorn del lema “Les nostres accions eduquen” amb l’objectiu de remoure consciències amb el benentès que les accions personals
de cada persona tenen una repercussió amb la col·
lectivitat i per tant amb la ciutat. El lema s’acompanya de la frase “Tu n’ets part, Actua!” incidint directament amb el ciutadà que ho llegeix amb la finalitat de conscienciar del valor que tenen les nostres
accions en el que repercuteix a la nostra vila.

n Educar en temps de pandèmia
Ripoll també forma part de la xarxa de ciutats educadores de les comarques Gironines, que treballa en xarxa per promoure l’acció educativa a tots nivells als municipis membres. L’any 2020 no
ha estat fàcil, en cap àmbit i tampoc en l’educatiu, per això han elaborat un escrit d’agraïment, un
missatge d’optimisme, per a totes aquelles persones que han fet i estant fent possible que, durant
aquests temps d’incertesa que estem vivint, l’educació continuï essent un motor de canvi dins la
nostra societat. La carta ha estat elaborada entre totes les tècniques i tècnics de pobles, viles i
ciutats que formen part de la xarxa, que són: Banyoles, Cassà de la Selva, Girona, La Vall d’en Bas,
Maçanet de la Selva, Olot, Ripoll, Palamós, Palafrugell, Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Santa
Coloma de Farners, Sant Hilari de Sacalm, Salt.
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Aquesta pandèmia ens ha demostrat una vegada més que l’educació, i evidentment la salut, són
dos pilars bàsics per al desenvolupament de les persones. A més a més, l’educació, sigui de
manera directa o indirecta, esdevé l’eix vertebrador de la societat i de les comunitats, i per tant,
totes les persones hi estem implicades i compromeses. En els darrers mesos, des de cada racó
del país, hem pogut constatar, de nou, que l’educació és bàsica en el nostre dia a dia. També,
com n’és d’important entendre que no només l’escola educa, sinó tota la comunitat. Sota aquesta
premissa, som moltes les ciutats, viles i pobles de les comarques de Girona que, des de fa uns
anys, treballem amb aquest objectiu que, afortunadament, és compartit per moltes ciutats del
món. De fet, totes aquestes ciutats s’aixopluguen sota el paraigua de l’Associació Internacional
de Ciutats Educadores i, concretament a les nostres contrades, ens coordinem a través de la
Xarxa de Ciutats Educadores de les comarques Gironines. És per això que, des d’aquesta Xarxa
volem enviar un missatge d’agraïment i d’optimisme a totes les persones, siguin del món educatiu o d’altres àmbits, que davant la incertesa, la dificultat i la malaltia, han decidit arremangar-se,
no perdre mai el somriure i seguir donant vida educativa als nostres pobles, viles i ciutats. Volem
posar en valor la dedicació, durant els mesos de confinament però també els mesos posteriors,
de les famílies, els avis i les àvies i totes aquelles persones i entitats que amb el seu saber fer eduquen. I no oblidem les persones joves, a vegades estigmatitzades i que sovint han estat la clau i
motor de moltes iniciatives socials. Mestres i professorat abocats als seus alumnes malgrat la
distància, ajuntaments, entitats i empreses vetllant per mantenir la connexió entre els diferents
agents de la ciutat i un treball en xarxa viu per superar l’aïllament a què ens abocava el confinament, repartiment de material escolar i informàtic per als que no en disposaven, l’organització
d’activitats de lleure educatiu d’estiu, la implicació de monitores i monitors, l’organització veïnal,
l’acompanyament a la gent gran que viu sola… i així podríem continuar fent un llarg llistat d’exemples i experiències viscudes ben a prop nostre. Ha estat una mostra de gran responsabilitat social
i educativa per part de tota la comunitat. Però la situació que vivim també ens ha mostrat grans
mancances que, malgrat ja hi eren, la pandèmia ens les ha evidenciat i que obliguen a tothom a
assumir grans reptes. La situació actual continua essent complicada i incerta, i per tant, cal que
no abandonem aquests objectius. Com a membres de la Xarxa de Ciutats Educadores de les
Comarques Gironines continuarem treballant, compartint experiències i coneixements, per poder
avançar i millorar dia a dia els nostres pobles, viles i ciutats. A totes les persones que han fet i fan
possible que l’educació sigui el motor de canvi, la palanca que mou aquest món i la clau de tots
els somriures: Moltes gràcies! Ens en sortirem.

n Segon curs de pilotatge del Pla
Educatiu d’Entorn Ripoll 0-20
L’objectiu del PEE és promoure el pas del projecte educatiu de centre al projecte d’àmbit comunitari per tal
de donar una resposta comunitària més eficaç i coordinada als reptes educatius. S’aposta també per generar una continuïtat educativa (formal i no formal) que
incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i
relacional de l’alumnat, alhora que es fomenti l’orientació i acompanyament de l’alumnat i les seves famílies
dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d’etapes educatives i situacions de vulnerabilitat.
Aquest any l’objectiu és treballar l’equitat i la igualtat
d’oportunitats per a tots els infants en l’horari lectiu.
Per altra banda i per segon any consecutiu es porten a
terme els tallers diversificats de suport i reforç educatiu en horari extraescolar. Els tallers ja es van realitzar el
curs passat i malgrat el confinament i la situació viscuda per la primera onada de la COVID-19, alguns tallers
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es van transformar a la modalitat telemàtica i els que no va ser possible es van ajornar i continuar
quan la situació va millorar una mica. La situació actual de la pandèmia també ha dificultat l’organització d’aquestes activitats. Un dels objectius és poder realitzar alguns tallers fora de l’horari
escolar però a dins del centre educatiu i uns altres que permetin la coneixença d’alumnes de
diferents centres i realitzats en espais municipals. Enguany aquesta última opció no és possible.
Per recomanació i per prudència els tallers s’efectuen a dins de cada centre educatiu i mantenint
els grups bombolla.
Aquests tallers són 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 programa operatiu d’ocupació,
formació i educació del Fons Social Europeu (POEFE) una aportació econòmica de 15.000 € per
implantar-los.

n Les trucades del Servei Bon
Dia s’han ampliat a causa de la
Covid-19
L’Ajuntament de Ripoll, sota el nom del Servei Bon
Dia i des del 2013, 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. A causa de la pandèmia i davant la preocupació de les necessitats
que poguessin tenir les 635 persones més grans
de 65 anys que viuen soles a Ripoll, es va ampliar
el servei a totes aquestes persones. Amb l’ajuda de Creu Roja Ripoll i Protecció Civil de Ripoll es
varen realitzar més de 1.800 trucades en diferents rondes. Des del mes de juny s’ha continuat trucant a totes aquelles persones més grans i que ja s’han acostumat al servei. Per tant el Bon Dia ha
ampliat usuaris passant de la seixantena a més de cent cinquanta. Certament només s’ha hagut
d’intervenir en comptats casos i per serveis de compra de medicaments o de compres bàsiques.
El Servei Bon Dia és gratuït i només cal trucar a l’Ajuntament (972714142) per apuntar-se. Una
persona voluntària farà trucades periòdicament per saber com està la persona que viu sola.
L’ajuntament aprofita aquest comunicat per agrair l’esforç de totes les persones voluntàries que
setmana darrera setmana truquen a tota la nostra gent gran. I per agrair aquest fet a voluntaris
i per donar un detall a totes les persones usuàries, aquest Nadal se’ls entregarà una mascareta
del Servei.

n Arbre dels infants ripollesos nascuts l’any
2019
Ja fa 4 anys que l’Ajuntament de Ripoll organitza una festa perquè
les famílies que han tingut infants l’any anterior puguin compartir la
primera estona conjunta que compartiran durant molts anys, si més
no i de ben segur els primers de vida.
Lamentablement a causa de les mesures per evitar la propagació de
la Covid-19, aquest any no s’ha pogut dur a terme aquesta festa tal
com és el desig d’aquest Consistori.
De totes maneres us informem que des del 4 de desembre podeu
visitar a l’avinguda del Tèxtil un espai on trobareu un arbre plantat per
l’ocasió, una placa on consten els noms de tots els nadons nascuts
l’any 2019 i una flor que vol simbolitzar l’arrelament de cada nen i
nena a la vila que els ha vist néixer.
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n Que és l’Oficina d’atenció al Ciutadà?
Oferir la millor Atenció personalitzada a la ciutadania
És un servei integral de l’Ajuntament de Ripoll
situat al vestíbul de la primera planta. És el primer
contacte que té el ciutadà quan entra a l’edifici
consistorial. L’OAC té com a objectiu resoldre
les necessitats d’informació, gestió, orientació,
tramitació i relació que tingui la ciutadania amb
l’administració municipal. El personal de l’OAC fa
d’intermediari entre les persones i les diferents
àrees i regidories municipals.
Entre les tasques més importants que desenvolupa l’oficina, hi ha la coordinació del registre
d’entrada i sortida de documents, tot allò relatiu
al padró municipal, ajudar a fer instàncies per
varis motius, així com oferir informació dels
serveis municipals, entre d’altres.

L'Ajuntament de Ripoll
INFORMA

Accés a les oficines
municipals només amb

CITA PRÈVIA

S'atendrà presencialment
només en els següents casos:
Quan per la seva naturalesa, el
tràmit no es pugui fer mitjançant
assistència telemàtica.
Quan els ciutadans/es no disposin
dels mitjans necessaris per fer la
tramitació de forma telemàtica.

Com DEMANAR la cita prèvia
per l'atenció presencial?

972714142

Tràmits a travès de la
Pàgina

ripoll.cat/tramits/

L’OAC representa una aposta per crear un nou model de relació amb els ciutadans i les ciutadanes, basat en criteris d’eficàcia i qualitat i amb un tracte totalment personalitzat on es facilita tota
la informació necessària per resoldre les peticions plantejades. A causa de la pandèmia de la
Covid-19 es potencien els tràmits en línia a la web de ripoll.cat a l’apartat de Ciutadania / Tràmits.
També és imprescindible demanar cita per fer les gestions presencials.

JOVENTUT
n S’entreguen les beques als
alumnes amb els millors
expedients acadèmics de
secundària de Ripoll del curs
2019-20
El divendres 4 de desembre es van lliurar, a la
sala Abat Senjust, les quatre beques als alumnes
amb els millors expedients acadèmics de Ripoll
del curs 2019-20 de batxillerat.
L’acte va comptar amb la presència d’autoritats
municipals encapçalades per l’alcalde Jordi Munell, la regidora d’Educació M. Dolors Vilalta i el
regidor de Joventut Joan Maria Roig, que en aquest cas també representava l’Institut Abat Oliba,
del qual n’és el director.
Les beques que atorga l’Ajuntament consisteixen en una dotació de 1.450 € per a cadascun
dels alumnes de Batxillerat que han obtingut les millors qualificacions. Aquests diners s’han de
destinar a la seva continuïtat formativa en l’àmbit universitari. Els alumnes que han rebut les
beques han estat: Júlia Casas i González, Dani Cutrina i Sales, Armand Morales i Caula i Albert
Verdaguer i Romans.
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n Punts joves als centres
d’educació secundària
Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament i conjuntament amb l’Oficina
Jove del Ripollès, s’organitzen els Punts
d’Informació als Centres educatius de
Ripoll.
Aquest projecte té com a objectiu principal apropar la informació a les persones joves, especialment aquella que té a
veure amb temes i aspectes d’interès per
aquest col·lectiu, com ara la formació, el
lleure, el món laboral o la salut, entre d’altres. Però a més a més, aquesta proposta també vol
aconseguir la participació activa, la vivència personal i la implicació de les persones joves en el
dia a dia del municipi. Dins aquest projecte, que durant el curs 2020-2021 s’està centrant en el treball del gènere, s’ofereix el Punt d’Informació a l’hora del pati i diferents dinàmiques per treballar a
les aules d’ESO, durant les hores de tutoria.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
n Nous habitatges rehabilitats al Barri Vell
Continuem rehabilitant nous habitatges situats al Barri Vell per destinar-los al lloguer.
Sota el projecte “Donem vida la Barri Vell” i amb l’objectiu principal de la reactivació econòmica i
social del Barri Vell, aquest mes de desembre es preveu finalitzar les obres de rehabilitació de dos
habitatges més que ja sumen un total de 6 habitatges en els darrers 2 anys.
Les obres han estat finançades per 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”.
Amb aquest projecte es pretén ampliar el parc públic de lloguer així com reduir el nombre d’habitatges en desús per manca de rehabilitació.
Animem als propietaris d’habitatges tancats que es plantegin rehabilitar les seves propietats.
Permet mantenir el patrimoni, obtenir una rendibilitat i facilitar l’accés a l’habitatge a persones
que els fa falta, oferint habitatge al poble i permetent que puguem créixer com a vila. Per executar
les obres de condicionament, contacteu amb l’ajuntament i demaneu per promoció econòmica.
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n Nova convocatòria d’habitatge municipal per a
lloguer
Des del 14 de desembre i fins al 12 de gener de 2021 hi ha una nova
convocatòria d’accés a un habitatge de titularitat municipal en règim de
lloguer.
Aquest habitatge està situat a la carretera de Barcelona número 9, consta d’una superfície útil de 87 m2, s’ha executat una reforma integral i
consta de tres dormitoris dobles, un menjador estar, una cuina i un bany
amb tots els elements i amb ventilació directa a l’exterior. La capacitat
és de 4/5 persones.
Les bases reguladores per l’adjudicació d’aquest l’habitatge, destinat a
persones menors de 45 anys, i empadronats a Ripoll, es poden trobar al
servei d’habitatge de la web municipal.
Es pot formular la petició d’accés a través de la ripoll.cat/tràmits o de
manera presencial amb cita prèvia trucant al 972714142.

Busques pis?

Si ets menor de 45 anys
i vius a Ripoll...
PROMOCIÓ D’HABITATGE MUNICIPAL
exclusiu per a parelles amb mínim 1 fill
o família monoparental amb 2 fills
Règim de lloguer a un preu assequible
Consulta les bases a la web de l’Ajuntament de Ripoll:
ripoll.cat/servei-dhabitatge
Presenta la teva sol·licitud des del 23 de desembre de 2020
fins el 8 de febrer de 2021 de manera telemàtica o
presencialment a l’Ajuntament de Ripoll i entra al sorteig
de l’habitatge disponible.

INFORMEU-VOS A:

OFICINA MUNICIPAL D‘HABITATGE

#ripollperviure
#ripollpercompartir

#ensensortirem
#joactuo

Pl. Ajuntament, 3
T. 972 71 41 42
lrota@ajripoll.cat

n Subvencions relacionades amb la COVID-19.
Pla municipal per a la protecció social i la reactivació de
l’economia local
Línia de subvencions adreçades a empreses i autònoms
El Ple municipal en sessió extraordinària de data 22 de maig va aprovar tres 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. L’import de les subvencions
concedides i pagades fins al desembre de 2020 és de 67.905,39 €.
Fins al 31 de desembre de 2020 es poden sol·licitar dues línies d’ajuts:
• Persones treballadores que estiguin incloses en un ERTO/ERO per causa de la Covid-19, que
en el moment de la sol·licitud no hagin cobrat la prestació. Aquest avançament reintegrable té
com a objectiu 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.
• Persones físiques autònomes empadronades a Ripoll o tenint la seva única activitat al municipi, que s’hagin vist obligades a cessar la seva activitat per regulacions normatives d’instàncies
superiors a causa de la pandèmia COVID-19.

PLA D’IMPULS A L’ECONOMIA

PLA D’IMPULS A L’ECONOMIA

Nous ajuts als titulars d’activitats
econòmiques de Ripoll afectades per la COVID-19

Avançament reintegrable afectats ERTO/ERO

TERMINI
· Del 3 al 31 de desembre de 2020.

PER A QUI?
· Persones físiques autònomes empadronades a
Ripoll o tenint la seva única activitat al municipi que
s’hagin vist obligades a cessar la seva activitat
per regulacions normatives de rang superior degut
a la pandèmia COVID19.
REQUISITS
· Ser persona física donada d’alta com a autònom i obligada a tancar com a conseqüència de
l’aplicació de les mesures de salut pública per a
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
COVID-19.

· Estar empadronat a Ripoll o bé que l’activitat es
desenvolupi només a Ripoll.

· Estar donat d’alta en el cens de l’IAE
· Tenir legalitzada l’activitat a Ripoll
· Trobar-se al corrent de pagament de les obliga-

cions tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència
Tributària, la Seguretat Social

TRÀMITS (dues opcions)
· Telemàticament a través de l’apartat de tràmits i
gestions de l’Ajuntament de Ripoll:
Tràmits i gestions - Ajuntament de Ripoll

· Fent arribar una instància genèrica indicant
que s’hi adjunta el model de sol·licitud normalitzat
per “SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ALS TITULARS
D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE RIPOLL
AFECTADES PER LES DIFERENTS SITUACIONS
PROVOCADES PER LA COVID-19”. Caldrà adjuntar la resta de documentació requerida a les bases
i que s’especifica detalladament a la sol·licitud.
· La identificació i firma per al tràmit es farà a
través de l’idCat mòbil o certificat digital.
web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital

· Presencialment. Exepcionalment serà presencial

amb cita prèvia a l’Oficina Covid-19, que durant un
temps s’utilitzarà per l’Àrea de Projecció Econòmica i
que estarà situada a:
· Pl. Anselm Clavè núm. 10
· Horari: de dimarts a divendres matins
dilluns matí tarda
· Per demanar cita prèvia cal contactar amb:
· projeccioeconomica@ajripoll.cat (preferiblement)
· o trucar al 972 71 41 42

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
· Per els establiments suspesos d’activitat: 200 €.

Per evitar esperes i per seguretat sanitària preguem que
s’utilitzi sempre que sigui possible el sistema telemàtic.

· Si l’activitat se suspén per període superior a un

INFORMACIÓ, BASES i FULL DE SOL·LICITUD

mes: 400 € (no caldrà fer nova sol·licitud).

#ensensortirem

#joactuo

ripoll.cat/pladimpuls

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, mitjançant
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
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Ajuts i mesures COVID-19 que
l’Ajuntament ha portat a terme al 2020,
modiﬁcant el Pressupost Municipal
TOTAL AJUTS COVID-19 AJUNTAMENT DE RIPOLL: 500.735 €
Avançaments
reintegrables
autònoms

Subvencions foment econòmic,
avançaments reintegrables
COVID-19, per autònoms:

Activitats culturals
i esportives

Deixar de cobrar els preus
públics de serveis municipals per
activitats culturals i esportives:

Aparcament
en via pública

68.900 €

18.000 €

La Botiga a Casa

Subvencions foment econòmic,
taxa recollida d’escombraries
industrials COVID-19

Campanya per comprar des de
casa al comerç local i
productors del Ripollès:

40.000 €

8.241 €

Ajuts a autònoms

Oficina municipal
del COVID-19

Subvencions foment econòmic,
ajuts a autònoms COVID-19:
· 400 € per autònom
període març-maig 2020
· 400 € per autònom període
octubre-novembre 2020

Creació d’una oﬁcina per
donar cobertura a
l’assessorament, informació
de mesures, tramitació d’ajuts,
i la mediació de lloguers:

100.000 €

Subvencions ajuts socials,
avançaments reintegrables COVID-19
per treballadors en situació de ERTO:

100.000 €

28.279 €

Gratuïtat de l’ocupació
de la via pública de
terrasses de bars i
restaurants i, del
mercat:

14.432 €

Taxa residus

Avançaments
reintegrables ERTO

Gratuïtat de les zones
blaves i taronges:

Ocupació de
la via pública

25.000 €

Ajuts socials
d’urgència

Subvencions per ajuts socials
d’urgència a persones afectades
per la crisi del COVID-19:

60.000 €

Cànon concessions
establiments municipals

Condonació del cànon de les
concessions dels establiments
municipals, gestionats mitjançant
la concessió de Bars,
durant l’estat d’alarma:
5.883 €

Atesa la situació excepcional causada per la pandèmia del coronavirus de la Covid-19, el mes de maig es va
constituir una comissió econòmica social formada per tots els grups municipals de l’Ajuntament de Ripoll (Junts
x Ripoll, ERC, PSC i Alternativa per Ripoll–CUP), amb l’objectiu d’implementar mesures per fer front a l’impacte
de la crisi sanitària, social i econòmica i al municipi.
La comissió ha treballat en la redacció d’un pla de xoc que inclou mesures adreçades a famílies, autònoms,
comerços i empreses, que s’han considerat les més necessàries i executables a priori.
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n Targeta Comerç “Per Nadal, comprar a
Ripoll té premi: gasta 100 € i et regalem
20 €”
L’objectiu d’aquesta targeta és potenciar les compres en el comerç i els serveis locals, obsequiar els veïns i veïnes que comprin a la vila i promoure l’economia circular.
• I com ho farem? Doncs a través d’una targeta que es podrà
recollir a partir de l’1 de desembre i que tindrà validesa del 1 Si estàs empadronat a Ripoll, compra als establiments
adherits i per cada 10 € gastats et segellaran 1 casella (mínim
mateix dia 1 de desembre i fins al dia 7 de gener.
en 3 establiments diferents i una targeta per unitat familiar).
2 Oferta vàlida de l’1 de desembre de 2020 fins al 7 de gener de 2021.
• A on es podrà recollir? A l’Ajuntament (cita prèvia), Oficina de
3 Tens temps de retornar la targeta segellada fins al 12 de gener
Turisme, Museu i Piscina. En dies puntuals que s’anunciaran
de 2021 al mateix punt on la vas recollir.
Un cop revisada, s’entregarà el val regal per import de 20 € per
per les xarxes socials de l’Ajuntament es podrà recollir en
gastar a qualsevol dels establiments adherits a la campanya.
4 Entre totes les targetes tornades i validades se sortejaran
una parada mòbil.
100 consumicions a cafeteries, bars i restaurants de Ripoll.
• Com Funciona? La persona sol·licitant (empadronada a Ripoll i una targeta per unitat familiar) quan faci una compra
als establiments ADHERITS (es podrà consultar a la mateixa targeta a través d’un codi QR, a
través de la web ripoll.cat o buscant el cartell a l’establiment) per cada 10 € de compra o servei
se’ls segellarà i posarà la data a una casella. Serà imprescindible segellar la targeta com a mínim en tres establiments diferents amb l’objectiu de beneficiar al màxim d’establiments.
• Quan la targeta estigui tota segellada cal RETORNAR-LA al mateix lloc que es va sol·licitar
com a màxim el dia 12 de gener de 2021 perquè es pugui revisar i fer posteriorment l’entrega
al propietari d’un val per import de 20 € per a gastar a qualsevol de les botigues adherides a la
campanya entre els dies 8 de gener i 28 de febrer de 2021.
A més, totes les targetes retornades i segellades correctament participaran en un sorteig de 100
regals de diferents tipologies en l’àmbit de la restauració (bars/restaurants/cafeteries/bars de
copes), a fi d’afavorir un dels sectors més perjudicats per la crisi COVID-19, on cada premi tindrà
un valor diferent.

n Altes i baixes d’activitats any 2020
Resum d’activitats per llicències comunicades a l’Ajuntament a data 1 de desembre de 2020
Tot i que la crisi sanitària Covid-19, està afectant greument l’economia, podem veure com a
Ripoll, el saldo d’activitats és positiu.
34 comunicacions d’alta de les quals:
3 noves activitats comercials
1 nova activitat empresarial
20 noves activitats del sector serveis
7 canvis de titularitat de negocis
3 ampliacions

14 comunicacions de baixa de les quals:
2 baixes d’activitats comercials
1 baixa d’activitat empresarial
4 baixes d’activitats del sector serveis
7 canvis de titularitat de negocis

n Oferta de feina SOC Treball als Barris
Properament està prevista la resolució de la convocatòria de 2020, de les actuacions mostrades
en el quadre adjunt.
Les persones interessades en participar en els diferents projectes, resolta l’aprovació del Departament d’Afers Socials i Família, hauran de residir al barri vell, estar a l’atur sense cobertura i estar
inscrites en el SOC com a demandants d’ocupació.
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ACCIÓ
		

Núm.
contractes

Data
inici

Data
finalització

Rehabilitació habitatges al barri vell

4

1 febrer 2021

31 octubre 2021

Manteniment equipaments
i espais públics

2

1 març 2021

31 agost 2021

Dinamitzar l’entorn comercial,
urbà i turístic

2

1 febrer 2021

31 octubre 2021

Neteja espais públics al barri vell

2

1 abril 2021

30 setembre 2021

Agent mediambiental

2

1 abril 2021

30 setembre 2021

D1. ACTUACIONS
OCUPACIONALS

D2. ACTUACIONS
PROFESSIONALS
Encarregat rehabilitació
habitatges i manteniment.

1

30 desembre 2020 29 setembre 2021

SEGURETAT
n La Policia Local es forma en Educació viària
Una agent de la Policia Local de Ripoll ha assistit a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya al curs d’educació viària, obtenint el títol de monitora en aquesta matèria.
Amb aquesta nova formació s’amplia el nombre d’agents que
poden impartir classes d’educació viària i s’aposta per mantenir
aquest servei a disposició de les escoles, per anar fomentant les
bases fonamentals sobre les quals aprendre a viure en societat,
desenvolupant hàbits d’autonomia i de respecte a les normes
bàsiques de convivència ciutadana, així com el desenvolupament del sentit de la responsabilitat.

n La Policia local ha efectuat 79 denúncies relacionades amb la
pandèmia en el període de setembre a novembre
El cos de la Policia Local de Ripoll ha efectuat un total de 79 denúncies relacionades amb la COVID-19, entre l’1 de setembre i el
30 de novembre. Totes relatives a incompliments de la ciutadania respecte de les normatives per fer front a la pandèmia.
D’entre aquestes, 35 actuacions, el gruix més important, té relació amb l’ús inadequat de la mascareta, tant sigui per no portar
la mascareta cobrint el nas i la boca correctament, o per no portar-la.

El següent gruix de denúncies més rellevant, concretament 14,
recau en l’incompliment de les restriccions de mobilitat al municipi en horari de confinament nocturn, a persones que estaven al
carrer en aquesta franja nocturna sense cap motiu que ho justifiqués.
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La Policia Local també ha denunciat 12 casos per incompliment del confinament perimetral de
caps de setmana i 5 vegades més ha sancionat per consumir de manera compartida a la via pública. També s’han interposat 5 denúncies per no mantenir la distància física interpersonal i 2 per
fumar a la via pública. Les 6 restants han estat posades per desobediència i resistència als agents
de l’autoritat per motius varis

ESPORTS
n El gimnàs de l’Avellaneda fa 10 anys!
L’any 2011 es va construir aquest gimnàs, ubicat a les instal·lacions esportives de l’Avellaneda,
amb una doble finalitat, per un banda per la tecnificació dels alumnes del Centre de Tecnificació
del Ripollès i per altra, per a ús de la població de Ripoll, majors de 16 anys.
El gimnàs, del qual es fa un manteniment constat, disposa d’una sala equipada amb maquinària
molt variada que permet el treball cardiovascular, de tonificació i fitness, com cinta per córrer,
bicicletes el·líptiques, estàtiques i d’espinning, màquina de rem, màquines multipower, premsa,
mancornes, etc. A més, un dels atractius d’aquest gimnàs, és que disposa d’una zona d’aigües,
amb dues piscines d’hidromassatges, un bany de vapor i una sauna finlandesa.
El personal tècnic del gimnàs, en Fabián i en Marc, que hi són sempre durant l’horari d’obertura,
preparen entrenaments personalitzats. A més, els dilluns i els dijous al migdia, organitzen circuits
d’entrenaments per a grups.
És un bon equipament per posar-se en forma i relaxar-se després.
L’horari d’obertura és de dilluns a divendres de 12 a 21 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Informa’t al 972 702356 (Piscina municipal) o al 972 703975 (Avellaneda)
i no dubtis a provar-ho, t’agradarà!
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CULTURA
n La digitalització del fons antic de la Biblioteca Lambert Mata
La Biblioteca Lambert Mata de Ripoll és una de les poques biblioteques públiques de Catalunya
amb fons patrimonial. Un fons format, majoritàriament, pel llegat del bibliòfil català Lambert Mata
i Sala.
Lambert Mata, va morir l’any 1931, deixant una important col·lecció de llibres a l’Hospital de Ripoll. Cal destacar-ne: 12 incunables, 249 obres impreses del segle XVI, 609 del segle XVII, 832
del segle XVIII, 250 manuscrits i 33 pergamins dels segles XI al XVII, a més d’un gran nombre de
volums del segle XIX i principis del XX.
Els títols que integren aquest fons, són consultables a través del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni
Bibliogràfic de Catalunya i l’Argus (Catàleg de les biblioteques públiques de Girona, Lleida,
Tarragona i les Terres de l’Ebre).
Des de l’any 1990, s’estan duent a terme tasques de digitalització. Fins ara, s’han digitalitzat els
llibres del segle XV al XVIII, i enguany està previst que es digitalitzin unes 30.000 pàgines dels 250
manuscrits que formen part del llegat.
Tot aquest material digitalitzat és accessible a través d’internet, a la pàgina https://www.bibgirona.
cat/regira/municipis/ripoll/colleccions/llibres. També s’hi pot accedir a través de l’apartat “Fons
Mata” de la pàgina web de la biblioteca.
Aquesta tasca de digitalització facilita la consulta d’un patrimoni que és de tots, també fa possible
la seva conservació.
La consulta, a través d’internet, és en accés obert. També es poden fer consultes presencials
concertant una cita a través del correu biblioteca@ajripoll.cat o trucant al telèfon 972700711.
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n Museu Etnogràfic de Ripoll
Perquè en un any d’incertesa com aquest, el record dels Nadals passats ompli de joia el present i d’esperança
el futur!

NIT DE NADAL
Cruixeix la llenya abrandada. Tota la gent de la masia
es troba al volt de la llar encesa. És nit de Nadal i no
pot mancar-hi ningú a la rodona. La mare seu al mig de
l’escó voltada dels fills que juguen alegrament amb l’infant que té a la falda; el pare lluny de les preocupacions
del treball es sent joiós i té bona cura de somoure els
tions perquè més s’abrandin; i l’avi, que seu en l’ample
silló vora del foc, s’esplaia desgranant gestes i rondalles enmig dels comentaris innocents de la mainada.
És nit de Nadal i vora la llar hi regna l’amor, la pau i
l’alegria com enlloc més. Dolces i alegres són a l’hivern
les vetlles familiars, però la d’avui ho és més que les
altres: mai com aquesta nit ens és grat l’espetec de la
llenya flamejant; l’aire que ens volta, apar que sigui
més lleu i més dolç, encomanant-nos l’encant diví que
ve sospès en les gelades ondes de la nit augusta...i un
goig d’infant sentim frisar a dins l’ànima... La naixença
de Jesús irradia pel món la pau del cel.
S’ouen les dotze. El toc alat i majestuós de la campana
monasterial ha trencat el silenci de la nit, escampant
profusament per l’espai la fausta nova. El moment és
sublim... Fins a l’estelada n’ha copsat l’encís i tremolant enmig de la gelada, irradia una llum més blanca.

NIT DE REIS
La vetlla és serena i freda: la lluna ho ha tot argentat. Si veiéssiu des d’un cimal la vila com és
bonica...i com brillen els rius... i les muntanyes com ressalten grises i encantades en el cel resplendent,... diríeu que els Reis de l’Orient amb sa petjada màgica han deixondit el país i són prop
de la vila.
Per ço tot Ripoll respira joia. Els carrers estan curulls de gent que espera amb ànsia l’arribada
dels personatges misteriosos. Les mares hi duen llurs infants, les veureu joioses. Els infants
porten un fanalet encès i canten completament abstrets, les galtes roges per la fredor de la nit, i
posant a la festa tota llur animeta: ben clar ho diu llur mirada i llur cant.
Arreu de la vila sentireu la cançó:
Els reis arriben,
Porten torrons
De la Mallorca...
Es diu que els Reis arribaran a les set per la carretera de Vallfogona: per ço la gran corrua de
fanalets virolats s’esmuny a rebre’ls vers aquell paratge.
Infants! Ja s’albira la claror misteriosa i s’apropa a nosaltres el reial seguici. L’entusiasme d’aquells
moments no es pot descriure. Dona goig d’escoltar les innocents preguntes i comentaris de la gent
menuda! Quina satisfacció més fonda els causa l’arribada de la comitiva! Quin respecte fan els
Reis amb aquells vestits lluents i virolats, d’amplitud oriental! I aquell Rei negre tan emmascarat que duu les dents tan blanques, quina por que els fa! I aquell seguici de matxos carregats de
joguines i torrons quina alegria els dóna!
Embadalits i temorencs segueixen els infants la cavalcada fins a la plaça del Monestir on són
acomiadats.
Scriptorium (1923-1936), 1/12/1924, pàgina 3
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n Calendari 2021
Aquest any és una nova associació nascuda en plena pandèmia la que ha fet el calendari de Ripoll
pel 2021, l’Associació Fotogràfica de Ripoll. Tot i les dificultats del distanciament, aquesta nova
entitat, que es va gestar en uns cursos de fotografia proposats per l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Ripoll, l’any 2019 amb David Fajula, ha aconseguit sumar més de 30 socis, gràcies a l’esforç de la Junta formada per Eudald Tutllo, Joan Caballero, Grego Sayago, Jordi Magriñà, Eudald
Teixidor, Íngrid Silva i Núria Gayolà.
Per fer el calendari, l’entitat ha proposat als seus socis quatre reptes fotogràfics mensuals, sota
el títol “Racons”, una forma de descobrir indrets de Ripoll a partir de la fotografia i la imaginació
de cada participant. Aquests reptes han estat “Carrers”, “Ferro, “Colors” i “La Nit”. Les tres fotografies més votades, de cada repte, pels mateixos socis, han estat les seleccionades per il·lustrar el
calendari. Un total de 12 imatges que mostren “Racons” de Ripoll des de punts de vista diferents.
El calendari també té un enllaç a la web de l’associació, on es poden visualitzar totes les fotografies que han participat en els diferents reptes, un total de 74 imatges de Ripoll, algunes prou difícils
de situar, us animem a descobrir-les.
Com sempre, en el calendari es destaquen les dates d’aquelles festes i tradicions més significatives de la vila, malgrat que totes elles, de moment encara estaran condicionades per les normatives de la COVID-19.
Dades de l’AFR Ripoll :
Web: https://afotograficaripoll.wixsite.com/afripoll
Instagram: @afotograficaripoll
Twitter : @AF_Ripoll
El podeu veure a l’última plana d’aquest butlletí!
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URBANISME
n Nou enllumenat LED que permetrà
un estalvi energètic del 79%
S’ha començat a instal·lar el nou enllumenat públic a Ripoll. El mes de setembre es va fer un mostreig a diferents
carrers del municipi (carretera de Barcelona, carrer Progrés, carretera d’Olot, carretera de Ribes, carrer Monestir, carrer Josep Maria Pellicer, carrer Indústria, raval de
Sant Pere, carrer Eudald Pradell, avinguda Comte Guifré
i passeig Ragull), per tal de definir les lluminàries que es
col·locaven a cada sector. Del mostreig, se’n desprèn que
l’estalvi energètic és del 70 %. Un cop hi hagi la telegestió
implementada, s’aconseguirà un estalvi del 79%.
La telegestió consisteix a adaptar la intensitat de les lluminàries segons les hores. A partir de mitjanit, es redueix
el consum al 50% de la seva potència. Per tant, genera un
estalvi energètic i econòmic.
L’objectiu és reduir els consums energètics eliminant el
vapor de sodi d’alta pressió, el vapor de mercuri i els halogenurs metàl·lics per lluminàries LED’s.
Si la logística ho permet, abans de festes, es farà la circumval·lació del carrer del Bisbe, plaça de
l’Ajuntament, carrer Berenguer el Vell, ctra. de Ribes, carrer Prat, Macià Bonaplata i un tram del
carrer Progrés i el pont d’Olot.
Hi ha la previsió que el canvi d’enllumenat arribi a tota la població el 2021.

n Inicien les obres per la recuperació i condicionament del refugi
antiaeri de la guerra civil
Aquest mes de desembre han començat les obres de recuperació i condicionament del refugi
antiaeri, situat a la plaça de l’Ajuntament, just al costat de l’aparcament de motos.
L’objectiu d’aquestes obres és la preservació d’aquestes restes catalogades com a béns culturals
d’interès local, i el seu condicionament per tal de poder ser visitades. Amb aquesta actuació es
pretén recuperar les parts d’estructura del refugi existents i ben conservades, així com excavar i
reconstruir les parts enrunades, per tal que puguin ser accessibles i visitables. Es preveu el condicionament del fossar dels contenidors com a accés mitjançant el seu cobriment amb un mòdul
exterior d’accés i la previsió d’unes escales.
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n “AIXÍ NO”!, la nova campanya de sensibilització per evitar
l’abandonament de mobles i trastos vells al carrer
De forma paral·lela a la tasca educativa i campanyes de sensibilització que l’Ajuntament de Ripoll
porta a terme habitualment, des del passat mes d’octubre es porta a terme la campanya ”AIXÍ
NO!”, que té per objectiu fomentar l’ús del servei gratuït de recollida d’andròmines i evitar l’abandonament de mobles i trastos vells al carrer. Amb la col·locació d’adhesius amb el missatge “AIXÍ
NO!”, es senyalitzen els materials que han estat abandonats a la via pública sense avís previ, que
romanen a la via pública fins al pròxim dia de recollida, que sempre és el dimarts al matí. Amb
aquesta acció es pretén evidenciar les conductes incorrectes i evitar que aquestes proliferin. A
més en el mateix adhesiu explica com fer-ho bé per evitar que es torni a repetir aquesta acció.
Com funciona el servei de recollida de trastos
El servei de recollida de trastos està dissenyat per a millorar i facilitar el reciclatge i la correcta
gestió de les andròmines i materials voluminosos dels particulars. Poden utilitzar aquest servei tots els ciutadans que tinguin necessitat de desfer-se de materials voluminosos en petites
quantitats i que ho sol·licitin prèviament a través del telèfon de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament de Ripoll 972714142 abans del dilluns a la 1 del migdia.
Cal baixar els residus a fora el portal de casa la tarda o vespre de dilluns perquè la recollida
s’efectua el dimarts al matí i els residus que es poden recollir i els que no amb aquest servei
són:
· Material voluminós de difícil transport per part dels particulars: mobles, electrodomèstics
i trastos vells entre d’altres.
· Objectes domèstics que pel seu pes o volum no poden accedir als serveis de recollida a
través de contenidors o deixalleries mòbils.
El servei de recollida de voluminosos no es fa càrrec de:
· Materials voluminosos de procedència industrial, comercial o de petits tallers.
· Materials voluminosos produïts per particulars que suposin la
neteja o desembaràs de locals o cases.
· Deixalles com runes o residus especials domèstics (fluorescents, pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents,
olis, medicaments, etc.) que cal dur a la deixalleria i
aquells residus que es poden llençar als contenidors
de la via pública.
El servei no és objecte de la recollida de voluminosos
procedent del buidatge d’habitatges, que cal fer-ho
ELS TRASTOS NO ES
PODEN
ABANDONAR AL CARRER
de formar particular.

AIXÍ NO!
SI US PLAU, TRUQUEU AL SERVEI GRATUÏT DE RECOLLIDA
ABANS DE DILLUNS A LES 13 H:

972 71 41 42
PERQUÈ MANTENIR LA VILA NETA,
TAMBÉ ÉS COSA TEVA!
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L’APUNT /
n La fàbrica de dinamita de Ripoll
El títol no és cap error, i és, sense cap mena

de dubte, un dels episodis de la història de
Ripoll més desconeguts per a la majoria dels
vilatans.
Ens hem de remuntar al 24 d’octubre de 1890,
quan es va constituir la raó social Société
Espagnole des Nitramites. Aquesta societat
mercantil es va establir a Brussel·les, mentre
que la seu administrativa era a París. El
capital social, aprovat el febrer de 1894, era
d’1.069.800 francs. El seu objectiu explotar
les concessions que havien estat propietat
de l’empresa Les Explosifs Farier i fabricar
materials explosius.
Un dels llocs on hi havia un punt de fabricació
era a Ripoll, en el paratge de Caganell. Les
gestions per a la seva compra va efectuar-les
l’industrial francès Eugeni Herand, resident a
la vila i precursor de la fàbrica i de la colònia
Herand de Campdevànol.
El complex industrial, segons sembla, va estar
en actiu fins als anys deu. Posteriorment, les
instal·lacions foren utilitzades i ampliades per
la raó social Yesos Ripoll S.A. que va ser molt
activa als anys vint. L’activitat de la guixera
donà lloc, a més, a la construcció de diverses
infraestructures a la muntanya de Sant Antoni,
tant a la zona de Caganell com en punts
elevats i a l’obaga.

Tot i l’estat d’abandonament, i que la vegetació
ho vagi cobrint tot de forma progressiva,
les diverses construccions testimonien un
període de la història industrial de Ripoll.
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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n La Devesa del Pla incorpora millores
El gran pulmó verd de Ripoll va agafant forma incorporant millores a la zona. Aquest 2020,
s’han fet diferents actuacions amb la voluntat d’incorporar les demanades que van sorgir en
el procés participatiu efectuat. S’ha instal·lat una taula de ping-pong al primer parterre, la zona
dels jocs inclusius i el parc de calistènia. També s’ha arranjat el camí que connecta el pont
de Calatrava amb l’avinguda del Tèxtil, per facilitar la connexió d’aquella zona i s’ha dotat de
serveis (aigua i electricitat) la zona d’aparcament per tal d’incorporar, properament, una zona
d’aparcaments d’autocaravanes.
El 2021, hi ha la previsió de col·locar una tirolina per a infants de 5 a 14 anys, de 30 metres de
llargada, en el tercer parterre de la zona, ampliant la zona de jocs i apostant per un atractiu
més.
També, a la primavera del 2021, s’efectuaran les obres de neteja i pintura del pont de Calatrava, que per raons climatològiques s’han de fer a la primavera.
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L’EMIGRANT /

Sinergies migratòries

Carla Taboada
“A Dubai es viu amb
gran seguretat. Mai tanquem la porta de casa
amb clau, i fins i tot deixem les del cotxe posades. Pots deixar el mòbil i moneder sobre una
taula en un bar, marxar i
al cap d’una hora estan
al mateix lloc. És un país
molt còmode i ple de luxes que t’hi fan tornar
any rere any. A més la
gasolina és més barata
que l’aigua.”
“Vaig estudiar a l’escola Vedruna, fins als divuit anys, i en acabar vaig fer Turisme a Girona.
No vaig obtenir bons resultats
perquè preferia dedicar-me al
paracaigudisme. Sempre m’han
agradat les motos per herència
familiar. Des de petita el meu
pare me’n va comprar una i
anàvem cada cap de setmana
a jugar davant de can Villaura,
on abans es feien les pràctiques. També jugava a futbol
al Sant Quirze femení i era entrenadora d’un equip de nenes.
Als dinou anys vaig marxar de
Ripoll, per fer realitat el somni de ser paracaigudista. El
paracaigudisme és un esport
de temporada, necessites un
bon clima i condicions. A països àrabs com Emirats Àrabs
Units t’acostumes molt de
pressa a una bona temperatura. Sempre anem amb màniga
curta. Com a molt un jersei, tot
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i que a la nit refresca. Vaig començar paracaigudisme quan
estudiava a Ripoll. Des d’aleshores el meu somni va ser treballar a Dubai. On ara feia 2 anys
que treballava a SkydiveDubai.
Aquesta setmana he firmat la
temporada amb ADSAC (Abu
dhabi sport aviation club) per
començar una nova etapa.
El que més em va costar de la
vida a Dubai és que resulta molt
cara: el supermercat, lloguers,
sortir a prendre alguna cosa...
Es troba a faltar el menjar, un
bon pa amb tomàquet i llangonissa, fuet, un bon pernil. També
la manca de verd, natura i aire
pur. Tot i que hi ha un paisatge diferent de muntanya a una
hora amb cotxe. Comparat amb
casa només hi ha sorra i desert.
Em va xocar que el lloguer de
pisos es paga anualment, no
mensual. Dubai té una cultura
molt diferent, la gent local t’acull

molt bé i vol que tinguis la millor experiència en el seu país.
Però per algun motiu o per altre
sempre torno a passar alguns
mesos a casa. De Ripoll trobo
a faltar la família i la natura, on
tot és molt barat, anar a una terrassa i consumir per dos euros.
Ara per ara no penso a instal·
lar-m’hi de nou, però algun dia
m’agradaria tornar i seguir el
negoci de la família, l’Autoescola Taboada. Potser en deu anys.
De moment m’agrada molt la
meva feina. El més a prop de Ripoll per practicar paracaigudisme és Empuriabrava o Manresa.
Amb la distància, les connexions es perden. He estat vuit
mesos a casa per culpa de la
Covid i vaig veure algunes amigues de col·legi, però en general
la vida segueix i es fan camins
diferents. És un dels pros o contres que té viatjar.
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L’IMMIGRANT /

Sinergies migratòries

Sandra Elisabet López Talavera
“A casa érem dues noies
i quatre nois. Vivíem a
l’Argentina, on segueixo tornant periòdicament per veure la meva
mare. M’hi quedo quatre o cinc dies per estar
amb ella, però quan sóc
lluny de Ripoll trobo a
faltar alguna cosa. Estic
segura que em quedaré
definitivament a viure-hi,
perquè m’hi sento molt
integrada.”
“Les meves primeres passes a
la vida van ser a Resistencia, a
la província de Chaco del nordest d’Argentina, molt a prop de
la frontera amb Paraguai i Brasil.
Vaig marxar-ne el 2002 per
instal·lar-me a Catalunya. Aquí
hi he tingut tres fills, la més gran
de les quals ja té divuit anys.
El primer cop que vaig trepitjar aquest país va ser el 1999
quan vaig venir al Masnou amb
la meva sogra, per visitar-hi el
meu cunyat. Després de tornar
a l’Argentina vaig casar-me i tres
anys més tard, ja a Catalunya,
va néixer la meva primera filla.
Inicialment vam aterrar a Badalona. Per problemes de salut
del meu pare, vaig haver de viatjar altre cop a l’Argentina. Però
desgraciadament va acabar
morint i jo vaig venir de nou a
Catalunya. Va ser aquell mateix
any que ja vaig arribar a Ripoll.
El que més em va sorprendre és

la diferència climàtica respecte
a Resistencia, on sempre tenim
entre 32 i 35 graus centígrads
durant tot l’any. Viure rodejada de muntanyes, sovint amb
neu, va ser tot un xoc, encara
que no ho canvio per res del
món. Actualment regento el bar
Cala Sandra de la carretera de
Barcelona. Fa cinc anys que el
vaig obrir, després d’haver passat per diverses feines. Conec
el sector perquè havia treballat
als bars de Can Torras, Marcos, Stop i El Punt, però també havia cuinat a l’Institut Abat
Oliba. La meva trajectòria professional m’havia portat abans
a treballar de monitora amb
nois de l’Escola Ramon Surinyach o del Joan Maragall, i, al
Consell Comarcal. Inicialment
havia fet tasques de neteja.
A Cala Sandra he tingut molt
bona acollida per part dels
clients. El que costa més és

que et coneguin i tinguin tracte amb tu, però un cop superat
aquest primer obstacle, tot és
molt més fàcil. Fem una mica
de tot. Al matí som més cafeteria, i a la tarda bar. Preparem
plats combinats, pizzes casolanes, ens encarreguen carn argentina, paelles per emportar o
bé per menjar a l’establiment
mateix. M’agrada la feina, que
la gent vingui i s’hi trobi a gust,
però sobretot que puguin menjar tranquils i en un ambient familiar. El millor de tot plegat és
quan et diuen que ho han trobat tot bo. A l’Argentina estem
acostumats a fer “asado”, cuina casolana i pastes. De fet els
meus pares tenien una empresa
metal·lúrgica i jo cuinava per a
tothom quan sortia de l’escola.
Allà l’horari escolar era de matins, i jo aprofitava la franja que
tenia lliure per preparar-los plats
per menjar.”
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ENTITATS ESPORTIVES /
Atlètic Ripoll Femení

Quan fa mitja dècada es va
plantejar la possibilitat de crear un equip femení de futbol
a Ripoll, l’objectiu no era altre
que omplir un buit social i esportiu que hi havia a tota la
comarca. El president de l’Atlètic Ripoll, Adan Morillas, va
creure que calia confiar en les
noies per tirar endavant amb
una activitat que segur que tenia seguidores no només a Ripoll sinó als pobles del voltant.
Des d’aleshores la iniciativa ha
reeixit, fins al punt que actualment hi ha fins a sis equips
dins la disciplina del club. Des
de les més menudes de l’escoleta, passant per l’aleví, infantil,
cadet, sènior i veteranes, els
diferents conjunts esperen per
competir en aquest any complicat per l’esport modest. A
banda de jugadores de Ripoll,
n’hi ha de Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, Ribes
de Freser però també d’altres
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comarques com la Garrotxa,
el Lluçanès o Osona. Els conjunts base juguen en format de
futbol-7, mentre que les adultes ho fan en el sistema convencional d’onze jugadores.
Aquesta temporada l’activitat
radica sobretot en els entrenaments, per la impossibilitat de
competir. De fet el club mateix
es mostra escèptic respecte a
la possibilitat d’iniciar campionats a inicis de 2021, si no es
garanteix la seguretat de totes
les jugadores. Per seguir l’activitat d’entrenaments se segueix un protocol estricte, que
consisteix a prendre la temperatura a totes les integrants
dels grups, i garantir que estiguin per sota dels 37 graus. Un
cop a l’interior de les instal·lacions es desinfecten les mans.
Totes les noies arriben canviades de casa i només s’han
de posar les botes de futbol.
El camp de futbol és un espai

tancat per garantir que no hi
entri ningú del carrer, i actuar
d’aquesta manera com un grup
bombolla. La garantia d’aquest
funcionament es refrenda amb
el fet que no s’ha produït per
ara cap cas de Covid-19 en el
club, encara que hi hagi hagut
nenes confinades per la seva
activitat en altres entorns com
ara l’escolar.
El club presidit per Adan Morillas, té com a entrenador de
l’equip sènior que competeix
a segona divisió a Cristian
López. En cadet els preparadors són Edgar Nieto i Marc
Blasco, en infantil la jugadora
Paula Nieto, en alevins Sergi
Puigcorber, i en escoleta Anna
Ortega i Alba Crespo. Com a
coordinadors del club actuen
Albert Erena i Felip Nieto, mentre que la coordinadora de pares és Maria Josep Pozas.
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ENTITATS CULTURALS /
Fundació Tutelar del Ripollès

L’acompanyament i suport a
les persones des d’un abordatge ètic i potenciant-ne l’autonomia per tal que prenguin les
seves decisions, és l’eix central
de la Fundació Tutelar del Ripollès. Aquesta entitat sense ànim
de lucre garanteix el desenvolupament dels drets individuals
d’homes i dones de diversitat
funcional intel·lectual, psicosocial o derivada del procés d’envelliment, a través de figures
de suport contemplades en el
codi civil català, com la tutela,
curatela o defensa judicial. Per
això, a més vetlla per la seva
salut, la situació laboral o el
lloc de residència entre altres.
La Fundació va néixer fa gairebé deu anys, el 2011, constituïda com a entitat tutelar per
part de l’assemblea general de
socis de l’ACPAM, l’associació
de pares i mares de persones
amb discapacitat. La seva tas-

ca inicial va incidir en trenta-dues persones, que s’han ampliat
en el decurs dels anys fins a les
cent tres actuals, tant del Ripollès com del nord d’Osona. El
60% d’aquestes són més grans
de seixanta-cinc anys, mentre que un 27% disposen de la
nova figura jurídica d’assistència, que no modifica la capacitat i s’adapta a la Convenció
de Drets de les Persones amb
Discapacitat de l’ONU. Aquestes dades permeten compartir
juntament amb una altra entitat el percentatge més elevat
al suport d’aquesta figura a tot
Catalunya. La FTR està adscrita
a la Direcció General de Protecció Social del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies,
de la Generalitat de Catalunya.
El Patronat de la Fundació
està presidit per Maria Teresa Bulbena, amb Mercè Perarnau com a vicepresidenta,

Anna Solanich com a secretària,
Ramon Ravés de tresorer, i
els vocals Josep Juncà i
Elisabet Reolid. L’equip de vuit
professionals que li donen servei està liderat per la directora
Lídia Folgueiras, i la completen
l’advocada Maria Dolors Vilalta, la coordinadora i TS Marta López, les referents socials
Esther Martín i Maria Arias, les
auxiliars socials Cristina Motos
i Núria Anglada i l’auxiliar administrativa Dèlia Duran. Però tant
o més important són les 103
persones que reben l’acompanyament de la FTR en aquests
moments.
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AL SERVEI DEL POBLE /
Joan Garcia
“El 28 de desembre em jubilaré, després de quaranta anys
i mig. Em trobo bé, però crec
que és hora de donar pas a altra gent que pugui aportar idees noves. Des del 10 d’octubre
que tinc seixanta-cinc anys.”

“Vaig néixer a Càceres. Abans
d’arribar a Catalunya per trobar-hi feina, havia treballat com
a educador en un col·legi i d’administratiu en una gestoria.
Durant uns mesos vaig estar
buscant una ocupació per Barcelona, fins que gràcies a gent
de la família que hi vivia i alguns
amics, vaig arribar a Ripoll. Precisament va ser un amic qui
em va animar a presentar-me
a una convocatòria per una de
les quatre places de policia local que es van convocar. M’hi
vaig presentar, vaig superar les
proves i l’u de maig de 1980
vaig començar a treballar-hi.
Les primeres feines eren variades. Feia una mica de tot, sobretot de missatger, repartint
notificacions, a més de la feina
de policia pròpiament dita. Va
ser una de les primeres plantilles que permetia realitzar tres
torns de treball. D’aquesta manera vam assumir el de nit, que
fins aleshores havia realitzat el
sereno. Per fer la nostra feina
ens van fer tres setmanes de
formació a l’Ajuntament mateix.
Era la forma de potenciar el nos-
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tre paper social, en els primers
anys de la democràcia. De mica
en mica van anar assumint
més competències, a banda
de repartir papers. La feina de
policia d’aleshores no s’assembla en res amb la que es fa ara.
Durant una temporada feia
més feines administratives que
de carrer. Aleshores va sortir a
concurs una plaça de caporal i
la vaig guanyar. Més endavant
va passar el mateix amb la de
sergent, que va ser la primera
promoció que es va fer a Catalunya, a l’escola de policia de Mollet. Ens hi vam presentar tretze
persones. Finalment es va poder optar a la de sotsinspector.
Jo era l’únic sergent, i per tant
tampoc s’hi podia presentar
ningú més, però calia superar
les proves, i també vaig fer-ho.
Quan vaig començar a fer de policia no sabia que seria la meva
feina en aquesta vida, però a còpia de realitzar cursos, de mica
en mica m’hi vaig anar implicant.
Un cop ets a dins et vas engrescant i tots els dubtes que podies tenir respecte a l’ofici es van
difuminant, fins que un dia vaig

ser conscient que era el meu ofici definitiu. Això va ser al cap de
tres o quatre anys després d’haver-hi entrat. Durant els primers
anys, també vaig fer de bomber
voluntari. Va ser abans de tenir
el parc de bombers professional. En aquella època tancàvem
el camió a sota de l’Ajuntament,
a l’actual sala Abat Senjust.
He viscut moments molt bons.
He tingut molts companys i
amb tots hi tinc una bona relació. El pitjor que he passat com
a policia ha estat l’agost de
2017. Van ser dies durs, complicats i greus, perquè les persones que van protagonitzar els
atemptats eren de Ripoll. Ens va
desanimar no haver estat capaços de detectar-ho. També van
ser problemàtics els primers
anys de feina, quan havíem d’intervenir amb grups de persones
conflictives, vivint alguns moments desagradables. En aquella època no hi havia Mossos
encara, i la Guàrdia Civil venia
quan podia.”
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i una hora abans a la taquilla
Dimarts 22 – A partir de les 17 h. Cal reserva
prèvia
Caga Tió
Lloc: Església de Sant Pere
Org. Consistori infantil

Ripoll
Informació
Cultural

Dimarts 22 – 18 h. Cal reserva prèvia
Tel. 972 700 711
Ajornat
“La correspondència
de Margarida Xirgu”
amb Àngels Bassas
Lloc: Biblioteca
Lambert Mata
Org. Biblioteca
Lambert Mata

NADAL 2020

Dissabte 26 – 12 h.
Concert amb Marina Prat
Lloc: Pl. Sant Eudald
Org. Ajuntament de Ripoll

Dies 29 i 30
Programació especial de cine
al Cinema Comtal

Gener 2021

Reproducció d’una figura de pessebre que representa el caganer,
conservada al Museu Etnogràfic de Ripoll, feta per Ninot estudi

Divendres 1
La cartera reial

DESEMBRE

Diumenge 3 – 12 h.
El petit circ
de “Mesieu” Moustache
Pessic de circ
Lloc: Pl. Sant Eudald
Org. Ajuntament de Ripoll

Divendres 18
A partir de les 17 h.
Cal reserva prèvia
Caga Tió
Lloc: Església de Sant Pere
Org. Consistori infantil

Diumenge 20 – 12 h.
Concert amb Cristina
Espinosa i Joan Vergés
Lloc: Pl. de Sant Eudald
Org. Ajuntament de Ripoll

Dimarts 5
Cavalcada de SSMM Els Reis de l’Orient

MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL

DRES
DIVEN

18
DES.
2020

Divendres 18 – 19.30 h.
Cicle Gaudí
“Las niñas”
de Pilar Palomero
Lloc: Cinema Comtal
Venda en línia www.
ripoll.cat/cultura
Org. Grup Giró, Cicle
Gaudí, Ajuntament de
Ripoll

19 :30

EXPOSICIÓ – PESSEBRE MONUMENTAL DE
TONI COLOMÉ al Museu Etnogràfic - Entrada

Teatre
Cinema
Comtal

Carrer
ineus, 8,
dels Pir
Ripoll

ENTRADA
GENERAL

i.cat
iclegaud
www.c
Amb el

suport

de:

ament
company
Amb l’a

:

Organitza

Mitjans

Amb la

4,50€

de:

ció oficials:
de comunica

ció de:
col·labora

Diumenge 20 – 18 h.
22è. Concert Nadalenc de sardanes amb la
Cobla La Principal de la Bisbal
Lloc: Teatre Comtal
Preu: 10 € - Venda en línia www.ripoll.cat/
cultura

CARNET
JOVE

3€

CLUB
SOCIS
IA
VANGUARD

2x1

lliure
Dilluns: Tancat
De dimarts a divendres: de 10 a 13.30 i de 16 a 18 h
Dissabtes i diumenges: de 10 a 13.30 i de 17.30 a
19.30 h
Dies 24, 25, 26, 27 i 31 de desembre
i 1, 5 i 6 de gener
de 12 a 14 i de 17.30 a 19.30 h

Gimcana de Nadal
Amb diferents proves i la recerca de caganers
per la vila. La trobareu al Museu Etnogràfic i a
l’Oficina de Turisme.
Del 4 de desembre al 7 de gener
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BARÒMETRE POLÍTIC /
ons retornables i també a aquells vilatans
que s’han vist afectats per un ERTO.
Des de cada Regidoria hem procurat estar al
costat de tots, treballar per tal d’equilibrar allò
que estava previst i allò que les circumstàncies excepcionals han provocat.
D’entrada, s’han congelat els impostos. Una
decisió que beneficia a tota la població, sense excepcions. Com també afavoreix a totes
les ripolleses i ripollesos la bonificació de la
taxa d’escombraries. Això sí: cal reciclar! Si
es fa així, 99 euros.
L’any 2020 quedarà enregistrat a la memòria
de tots per sempre. Un any incert que no ha
estat com havíem previst. Les primeres línies
d’aquest text de l’Equip de Govern volen ser
un record per les ripolleses i ripollesos que
han traspassat durant aquest període, uns
mots de suport pels qui han perdut persones
estimades i tota la força als qui han emmalaltit i encara en pateixen les seqüeles.
Volem, també, mostrar el nostre sincer agraïment a tots els col·lectius -encapçalat pel sanitari- que han deixat la pell per tal de vetllar
pel benestar de tots.
I no oblidem ni oblidarem tantes persones
que han vist afectada la seva economia pel
malson d’aquesta pandèmia.
Ha calgut reinventar-se i adoptar mesures
excepcionals en un temps en què s’ha hagut
de vetllar per la salut i per l’economia alhora.
Ajudes als autònoms mitjançant subvenci-

Caminar cap a un Ripoll sostenible és un dels
principals objectius: canviem l’enllumenat
dels carrers per leds per tal d’estalviar, potenciar l’eficiència i tenir més llum.
Hem sumat esforços des de les Regidories
de Cultura i Promoció Econòmica, sovint
entrellaçant mitjans per assolir objectius comuns.
Hem adaptat actes culturals, fent-los segurs
i pensant en el benestar emocional dels vilatans. Vam gaudir d’activitats als carrers a
l’estiu i vam escoltar cançons de cantants
propers des de les terrasses i vam descobrir
el plaer d’assistir a concerts amb la Portalada al fons. Algunes d’aquestes novetats provocades per la COVID segur que perduraran
quan aquest malson quedi enrere.
Altres innovacions han afectat al comerç: als
qui venen i als qui compren. La botiga a casa,
la nova tarja que gastes 100€ i en regalem

sembla que ja n’hem parlat abastament en el darrer Bressol de l’ajuntament, publicat fa ben poc, el mes
d’octubre, i també en el nostre butlletí d’ERC que segurament us arribarà a les vostres mans aquests
dies.

En primer lloc, després d’un 2020
tan difícil, volem donar les gràcies
al personal sanitari, al dels serveis
essencials, als que han pujat la
persiana cada dia perquè no ens
faltés res, i als que per desgràcia
l’han hagut de tancar i en definitiva,
a tothom que ha actuat i actua amb
responsabilitat.
També un record per les persones
que ens han deixat i els seus familiars, que ho han hagut de patir en les
pitjors condicions, així com també
a tothom que està patint la cruesa
econòmica i social de la pandèmia.
Sobre la nostra acció política, ens
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20, una nova guia de comerç i serveis... Millores per tal d’estar al costat de la nostra gent,
de tots i cadascú.
Espais renovats: parcs nous i espais remodelats. Millores a la piscina municipal i reparació del pavelló de l’Avellaneda.
Res ha aturat l’objectiu de voler un Ripoll més
segur, més amable i més inclusiu on créixer
i viure-hi sigui sinònim de tenir totes les condicions per poder -hi ser feliç. Els més petits,
els joves, els de mitjana edat i els qui han de
gaudir d’una vellesa en plenitud, tots han de
poder sentir que al nostre poble s’hi viu molt
bé.
Ha arribat Nadal, un Nadal que haurem de
viure d’una altra manera. i, malgrat això, Ripoll ha encès els llums: places, carrers i ponts
ens il·luminen els vespres i ens recorden que
som un poble on la gent ha sabut ajudar-se
en un període incert. Tenim ganes de rebre el
2021, l’any en què el mot ESPERANÇA és el
més preuat. Esperança per recobrar quelcom
tan i tan bàsic, com és la normalitat.
Esperem que gaudiu, amb alegria i PRUDÈNCIA d’unes Bones Festes i una Bona Entrada
d’Any. Esperem de tot cor, que puguem compartir molt i molt -sense tantes restriccionsel proper 2021!!
Una abraçada forta a tots i cadascun de les
ripolleses i ripollesos!!

Per això, la gent d’Esquerra a Ripoll
aprofitem aquestes línies per desitjar-vos unes bones festes i sobretot
un millor 2021.”

elBressol / Desembre 2020

El 2020 ha set un any estrany, difícil i
ple d’incerteses. En primer lloc, el Grup
Municipal Socialista volem fer arribar
tot el nostre escalf 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. També volem
tenir un record per a tots els professionals, treballadors autònoms i assalariats que han vist greument alterat el
seu mitjà de vida ja sigui per tancaments forçats, reduccions d’activitats
i aforaments i EROS o ERTOS. Per a
tots ells, el nostre sincer afecte, suport
i solidaritat.

devem lleialtat com a servidors democràtics. En aquest 2020, hem 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.
Totes elles ràpidament implementades, tal i com la urgència de les dures
situacions dels nostres veïns exigien.

arquitectòniques del Pont de Calatrava
-una reivindicació històrica socialista i
de tots els ripollesos-, i la contractació
d’un agent cívic per als caps de setmana, entre moltes d’altres propostes.
Per a algunes d’aquestes qüestions
ens caldrà cercar també la complicitat
de les administracions superiors. Nosaltres estarem al costat de l’alcalde
sempre que ens ho demani. L’acompanyarem i picarem totes les portes
que calgui. Així ho hem fet en diverses
qüestions com ara la supressió dels
passos a nivell ferroviaris, que ADIF
s’ha compromès a solucionar properament.

Ara fa un any reivindicàvem el nostre
compromís en fer una oposició constructiva i propositiva que contribuís a
fer millor la vida dels ripollesos, a qui

En el moment de tancar 2020, des
de l’equip de govern s’està preparant
el que ha de ser el pressupost municipal per al 2021. L’emergència social i sanitària no està superada, per
tant, aquests pressupostos hauran
de preveure poder continuar amb les
mesures necessàries per a pal·liar
els efectes de possibles mesures extraordinàries en cas d’empitjorament
de la situació sanitària. Tot i així, des
del GM Socialista no renunciem a fer
propostes per a executar durant el proper any. Cal apostar per millorar Ripoll.
Millorar l’asfaltat de carrers -proposem
intervencions al carrer Progrés i el Raval de Barcelona-, eliminar les barreres

En aquest escrit hem aprofitat sempre
per desitjar-vos unes bones festes i
millor entrada a l’any que ha de començar. Aquest Nadal serà tot una mica diferent. A les celebracions hi trobarem
a faltar la presència física d’amics i
familiars i les pantalles i les retrobades en la distància per telèfon, xat o
videotrucada hi seran presents com
mai abans. Unes festes diferents per a
poder gaudir en el futur d’unes festes
com les de sempre. Per això, enguany,
us fem un prec especial: responsabilitat, rentat de mans, distància social i
mascareta i aprofitem per desitjar-vos
un 2021 ple de Pau, Dignitat i Justícia
Social.

ANÀLISI D’UN ANY ESTRANY, REFLEXIONS PER MILLORAR
El maleït virus i el rastre de 16.000 llums
que s’han apagat al país ens ha de comprometre a ser més diligents, més responsables i més curosos en el nostre dia a
dia. I la política no ha estat a l’altura. No estàvem preparats a la primavera, no ho érem
amb la primera desescalada, ni en la segona
onada, i al llarg de l’any el virus ens ha atropellat sense miraments.
Com tampoc la política ha estat a l’altura de
compensar a tot el teixit econòmic que per
responsabilitat no ha pogut treballar, centenars de milers de treballadors a l’atur, sense
feina, en ERTO que encara molts d’ells no
han cobrat, emprenedors competint per
uns minsos ajuts a cop de colze, cues per
recollir menjar... Ara sí el sou dels polítics
i les seves dietes han arribat puntuals, i el
nostre alcalde entre ells, que compagina la

cadira al Parlament amb la de l’Ajuntament, i
així ens va. Des d’Alternativa destinem sous
de regidors i aportacions al grup municipal
a entitats afectades pel covid i a les seves
activitats. No volem ser partíceps d’aquesta
penosa política.
Ripoll queda desatesa i l’estat d’abandonament es fa palès, ferms en mal estat, vorals
sense desbrossar, incivisme, una política
en la recollida de residus fallida, i cada any
més cara per les nostres butxaques. I ja no
parlem de l’eix de la vergonya que transcorre
el poble i la deixadesa de les infraestructures ferroviàries, l’antiga estació de Ripoll, el
Pont de Calatrava, les vies mortes, els trens
morts, el servei mort. Vaja, Ripoll vila florida...!
Els atemptats del 17A han trasbalsat de nou
el poble aquest any i el judici que transcorre
ens ha fet veure imatges molt dures, i ens
hem adonat que durant aquests anys no
s’ha treballat per poder païr el dolor d’abans
i el que ens desperta ara. No ens hem preparat, no s’ha fet res. Per omissió del govern
de la vila deixa que el discurs d’odi, racista i
identitari es passegi pels plens de l’Ajuntament contínuament, tenim el deshonor de
ser l’única població en tot el país que passa això. Això provoca desconfiança, tensió i
quan menys t’ho esperes conflictivitat. I així
ha passat i pot tornar a passar.
Aquest any almenys hem après que podem
ser un destí turístic important i de proximitat. Hem vist com, amb cultura, natura

i paisatge ja agradem, sense “pelotazos”
de Bike Parks, i altres obsessions de totxo
de l’alcalde. L’època de bolets ha estat una
allau de visitants, i hem vist que més enllà
de la vall urbana col·lapsada, hi ha un paradís meravellós, fràgil i desconegut, on viuen
els vilatans que han acollit aquests visitants
com bonament han pogut. Aquests, tenen
i fan el que poden servir-se, el consistori
poc fa per tenir-ne cura. I són els primers
en patir temporals com el Glòria, els primers en quedar-se aïllats, són els que pateixen la devastació de l’eruga del boix (la
papallona és l’anècdota), allà on no arriba
internet, correus, llum, aigua, clavegueram i amazons. I són els darrers en ser atesos, si ho són. A nosaltres ens mereixen tota
la nostra tendresa i dedicació, ells ens tenen
cura d’aquest paradís verd.
Per tot plegat, la política en tot això, i molt
més que no podem encabir en aquest petit
tros de paper, ens ha fallat, nosaltres també
per ser partíceps en ella des de l’activisme
social, veïnal, i comunitari. Us demanem
disculpes honestament, podríem fer més,
millor i amb més coherència.
Malgrat les ganes d’ estar amb els nostres
durant aquestes festes, cuidem-nos,
cuidem-nos molt, i fem nostra la dita:
“Per Nadal, cada ovella al seu corral”. Per
responsabilitat i, perquè el millor regal que
ens podem fer es retrobar-nos totes, quan la
situació millori.
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Ripoll 2021
gener

Albert Palau

febrer

Xavier Fedi Mollevi

Racons
marc,

Àngel Armengol Serrat

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

5 - Cavalcada de Reis

Esther Torres Aragay

maig

Dilluns

3
10
17
24/31

Dimarts

4
11
18
25

19, 20 i 21 - Festa de Carnestoltes

Dimecres

5
12
19
26

Dijous

6
13
20
27

Divendres

Dissabte

Diumenge

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

2 - 58è Concurs de colles sardanistes
Del 8 al 12 - Festa Major de Sant Eudald
15 - 49a Exposició del Cercle Filatèlic i Numismàtic
16 - Festa de la llana i casament a pagés
27- Festa del 27 de maig

setembre

Dilluns

6
13
20
27

Dilluns

7
14
21
28

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

11 - Diada Nacional de Catalunya
25 i 26 - Fira Europea del Formatge
26 - Festa de Sant Miquel de la Roqueta

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

octubre

Dilluns

4
11
18
25

Dimarts

5
12
19
26

Dimecres

6
13
20
27

afotograficaripoll.wixsite.com/afripoll

juliol

Dilluns

5
12
19
26

Dimarts

6
13
20
27

Ariadna Sanchez Vilamanyà

J. A. Dávila

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

novembre

abril

5
12
19
26

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

23 - Diada de sant Jordi

18 - 68è Aplec de la Sardana de Ripoll
42è Festival Internacional de Música de Ripoll
32è Curs d’interpretació musical
Festes de barri
Tocs d’estiu - Ripollesdansa

Marc Carné

Divendres

Dissabte

Diumenge

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

21 - Cursa Internacional d’Atletisme de Fons

agost

Joan Caballero Galán

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

2
9
16
23/30

3
10
17
24/31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

10, 11 i 12 - Mercadal del Comte Guifré
42è Festival Internacional de Música de Ripoll

Dijous

10 - Aplec del Remei
15 - Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l’ovella
29 - Concert de Castanyada

Escanejant aquest QR podreu veure totes les
fotografies participants al concurs “Racons”
de l’Associació Fotogràfica de Ripoll.
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Grego Sayago

23 - Rebuda de la Flama del Canigó
Festes de barri

Jordi Magriñá Valebona

Dimarts

juny

19, 20 i 21 - Fira de les 40 Hores

Dilluns

Elias Muñoz Ribera

desembre

Dilluns

6
13
20
27

Manel Sànchez

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Fira de Nadal - Pastorets - Ripijoc
Concerts de Nadal - Festa de Cap d’Any - Circuit Folc

Totes les activitats estan supeditades a
les normatives derivades de la prevenció
de la COVID-19.

