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al Bressol de Catalunya

Ripoll acull la primera prova de la Copa Catalana de Trial
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Ripoll, i en concret les instal·lacions del Centre de Tecnifi-
cació Esportiva de l’Avellaneda, van ser la seu el diumen-
ge 25 d’abril de la primera prova de la Copa Catalana de 
Trial en bicicleta. Més de 190 participants vinguts d’arreu 
de la geografia espanyola i també de França o Suïssa van 
anar passant per l’àrea indoor que es va habilitar per pren-
dre part en alguna de les 13 categories. Les zones, un 
total de cinc, combinaven obstacles amb elements natu-

rals, essent així un terreny mixt. Els participants hi havien 
d’accedir sols, només els més petits podien tenir un acom-
panyant.
Gerard Figueras, Secretari General de l’Esport de la Ge-
neralitat de Catalunya, va voler ser present en aquesta pri-
mera prova de la Copa a Ripoll, acompanyat del delegat 
territorial de l’esport Pep Pujols. Van aprofitar per visitar 
el CTER de l’Avellaneda i les obres d’ampliació que s’hi 
estan realitzant. A l’entrega de premis, que tenia lloc un 
cop s’acabava la disputa de cada categoria, també hi van 
ser presents, i en tot moment van estar acompanyats per 
l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, els regidors Josep Isern 
i Joaquim Colomer, el regidor del Consistori Infantil Jordi 
Esquís i el director del CTER, Quim López.
En les categories Elit, els dominadors de la prova van ser 
Alejandro Montalvo, que va ser primer, seguit de Borja Co-
nejos i Nico Vallée en categoria masculina; mentre que en 
la femenina, era Barón va vèncer, seguida de Laia esquís 
i Nina Vabre. Els alumnes del Centre de Tecnificació Es-
portiva del Ripollès Nil Benítez, Martí Riera i Virginia Rus-
ca també van participar de la competició, així com alguns 
exalumnes.
La zona de competició va estar encerclada i se seguia un 
estricte protocol d’accés anti Covid-19. Es van habilitar zo-
nes d’aparcament per a cotxes i autocaravanes, així com 
de serveis a l’entorn de l’Avellaneda.



El judo connecta Ripoll amb el Japó
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Els i les integrants del club Judo Ripoll van participar el 
10 d’abril en una classe online que els va connectar amb 
el Japó, en concret amb el Matsui Dojo d’Hiroshima, així 
com amb el Club Judo Molins de Rei. Aquesta classe 
compartida va servir-los per intercanviar coneixements 
(encara que fos a través de la pantalla) i aprofitar la xarxa 
que han creat durant la pandèmia. De mica en mica, l’es-
port va revifant!

No està essent un any fàcil per a l’Atlètic Ripoll per culpa 
de la pandèmia. Per mantenir viva la competitivitat, l’equip 
sènior han tornat a jugar partits amistosos. El primer el 
van disputar el 18 d’abril, amb victòria per 3-6 a Mont-
Ras. Continuen entrenant amb tots els equips base i han 
anunciat noves seccions per a la propera temporada.

L’Atlètic Ripoll recupera els partits 
amistosos

Únic partit de rugbi de la fase a Ripoll
El 17 d’abril es va disputar l’únic partit de rugbi que s’ha 
pogut veure a Ripoll de la fase prèvia de la DHC Mascu-
lina, on aquest any hi pren part el Ripollès Rgby Club, 
juntament amb els companys de l’Osona RC. Va ser un 
matx davant el Banyoles GBR que va acabar amb victòria 
visitant. Un dia a la setmana, els integrants de l’equip de 
rugbi entrenen a Ripoll i mantenen la passió per aquest 
esport activa!

Entrenament del CPA Tona

El 21 d’abril, les integrants del Club de Patinatge Artístic 
Tona van ser a Ripoll per dur a terme un entrenament en 
el qual es preparaven per als campionats d’Espanya, on 
van aconseguir molt bons resultats!

El MIEM, compartit amb les entitats
El passat 14 d’abril es va celebrar un Consell Municipal 
de l’Esport extraordinari en format telemàtic, que va servir 
per presentar a les entitats esportives de la vila el nou 
Mapa d’Instal·lacions ui Equipaments Esportius i el Pla 
Estratègic de l’Esport Local 2020-2030. Es van recollir les 
aportacions del teixit esportiu local per poder-les incorpo-
rar i tenir en copte en aquests documents.

Eulàlia Gonzàlez, primera dona en 
guanyar en una prova eqüestre de Dubai
La ripollesa Eulàlia 
González va guanyar 
el passat 3 d’abril la 
H.H. Sheik Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum 
Endurance Cup amb el 
cavall Bilal de la Belan-
ge. És la primera dona 
en aconseguir vèncer 
aquesta cursa de 160 
km, la més important de 
la temporada a Dubai. 
Ho va fer en condicions 
de molta calor, repre-
sentant a l’equip M7.



EFS Ripoll - Montsant Sala 5
Horari: 15 de maig a les 18.30 h
Lloc: Pavelló de l’Avellaneda

HC Ripoll B - CH Olot
Horari: 15 de maig a les 18 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

EFS Ripoll B - FS Llinars
Horari: 22 de maig a les 16 h
Lloc: Pavelló de l’Avellaneda

EFS Ripoll - Teià Futbol Cinc B
Horari: 5 de juny a les 18.30 h
Lloc: Pavelló de l’Avellaneda

EFS Ripoll B - CA Aguilar de Segarra
Horari: 29 de maig a les 16 h
Lloc: Pavelló de l’Avellaneda

Futbol Sala

Hoquei

HC Ripoll B - CP Jonquerenc
Horari: 29 de maig a les 18 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

CF Ripoll - UE Castellfollit
Horari: 6 de juny a les 17 h
Lloc: Camp Municipal d’Esports

HC Ripoll - UE La Garriga
Horari: 29 de maig a les 19.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

Futbol
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Agenda
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* Les condicions de la pandèmia de la 
Covid-19 poden provocar cancel·lacions o 
canvis d’horari en aquestes competicions

EFS Ripoll B - Telic Group C
Horari: 12 de juny a les 16 h
Lloc: Pavelló de l’Avellaneda

HC Ripoll - CHP Bigues i Riells
Horari: 15 de maig a les 19.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

Saps quin any s’inicià la pràctica del bàsquet a Ripoll?

Una mirada al passat

L’any 1930, un grup de noies del Club Femení d’Esports de 
Barcelona va disputar a Ripoll el primer partit de bàsquet. 
Tanmateix, no va ser fins a l’octubre de 1933 quan va cele-
brar-se el primer partit per part de jugadores ripolleses, totes 
elles adscrites al Grup Tallaferro de la Federació de Joves 
Cristians. La premsa de l’època ‒Altaveu (14 d’octubre) i El 
Clam Popular (21 d’octubre)‒, recull la transcendència de 
l’esdeveniment esportiu. L’equip que vestia una samarreta 
blanca es va imposar al de blau per 19 a 17. A part d’aquest 
partit, només tenim constància del que va enfrontar l’equip 
ripollès amb el de la Farga de Bebié. Si bé aquell en teoria 
era superior, a l’hora de la veritat les noies de la Farga van 
vèncer per un contundent 14 a 2. La derrota va tenir con-
seqüències, i és que certes desavinences existents entre 
l’entrenador, Josep Teixidor, i algunes noies van fer que la 
pràctica del bàsquet no tingués continuïtat.

Per Agustí Dalmau i Font

Pista Esteve Badia
Des del passat 1 de maig, la pista 
poliesportiva del Barri de Sant Pere 
porta el nom d’Esteve Badia. Es va 
fer un acte de reconeixement a la 
seva figura per la tasca duta a terme 
en l’àmbit de l’esport ripollès, amb 
parlaments d’autoritats i familiars i el 
descobriment d’una placa amb el seu 
nom.

HC Ripoll - PHC Sant Cugat
Horari: 13 de juny a les 19.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports



Escola de Gimnàstica 
Artística de Ripoll

Entrevistem a dues de les responsa-
bles d’aquesta entitat, Laia Anguita i 
Maria José Holguera, per descobrir 
com estan gestionant aquesta tempo-
rada. Les integrants de l’escola se-
gueixen amb més ganes que mai de 
seguir millorant dia a dia!
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-Com està anant aquesta temporada?
Bé, suposo que com tots els equips, clubs i entitats, nosal-
tres ens hem hagut d’anar regulant i adaptant a les mesu-
res de seguretat. Quan ens deixaven entrenar ho hem anat 
fent, hem hagut d’anar parant quan tocava i fins i tot vam 
estar un parell de setmanes entrenant a l’exterior, al camp 
de futbol, perquè els espais interiors estaven tancats. Però 
de mica en mica vam poder anar tornant al pavelló, primer 
només un dia a la setmana i amb els grups reduïts al 30%, 
ara ja podem entrenar dos dies... És clar, ha estat una tem-
porada complicada perquè els confinaments ens han anat 
interrompent, no només per les mesures, sinó també quan 
han hagut d’aïllar grups d’escoles.

-I heu pogut competir?
La lliga territorial s’havia tirat endavant, però tenint en 
compte que les nenes no han pogut entrenar com en un 
any normal, hem decidit que a nivell de Girona no compe-
tirem. Des del Consell Esportiu, s’ha organitzat una sola 
competició en l’àmbit de la comarca, en la que participa-
rem Ripoll, Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses i 
Camprodon. Ens trobarem el dia 15 de maig aquí a Ripoll. 
A banda, el primer cap de setmana de juny es farà una 
altra trobada comarcal, per fer una espècie de festival.

-Com s’han adaptat les integrants del club?
El fet que al final els hàgim pogut dir que participarem en 
almenys una competició les ha motivat molt. Perquè ja els 
hi agrada venir a entrenar, però el fet de tenir un objec-
tiu, d’intentar millorar les coses per poder-les fer bé un dia 
en concret, això les motiva molt més per estar al 100%. 
Aquest any vam tancar les inscripcions en un nombre més 
baix, per poder mantenir els grups estables més reduïts, 
i això al final ha estat bastant positiu. Hem pogut fer di-

ferents nivells i les entrenadores podem seguir millor la 
progressió de cada grup. Dins de les coses negatives de la 
pandèmia, s’han pogut trobar elements organitzatius que 
ens han anat molt bé. Les nenes mai ens han posat cap 
pega, la gran majoria han volgut anar venint.

-Quanta gent formeu el club?
Aquest any tenim unes 50 gimnastes. Aquest any com que 
vam haver de tancar les llistes abans en tenim menys.

-Quins objectius de futur us marqueu?
Principalment que les nenes estiguin contentes i que cada 
vegada facin els exercicis amb més tècnica i més bé. Tam-
bé que vagin atrevint-se amb exercicis més difícils.

-Com van ser els inicis de l’escola de gimnàstica?
Vam començar fa 22 anys, amb 7 gimnastes. Entrenàvem 
a l’escenari del pavelló municipal. Van començar a venir 
cada cop més nenes, vam passar a entrenar a l’escola 
Joan Maragall, després als Salesians i ara aquí a l’Ave-
llaneda. L’any passat teníem 90 nenes, des de P4 fins als 
18 anys!
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