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Les obres del canvi de gespa artificial al camp de futbol 
començaran aquest mes de setembre
La substitució de l’actual gespa artificial del camp de futbol 
municipal de Ripoll és un fet llargament demandat per les 
entitats esportives que en fan ús i de vital importància per 
a l’Ajuntament. La millora de la zona esportiva és un dels 
grans objectius que es tenen en l’horitzó 2030, amb un 
projecte en marxa que va avançant per poder acabar obte-
nint unes instal·lacions molt millorades que garanteixin la 
pràctica de l’esport amb les millors condicions possibles.  
Durant aquest estiu, i després de diversos entrebancs 
econòmics que han fet demorar l’inici de les obres molt 
més de l’esperat, s’ha avançat en els terminis per poder 
començar a canviar la gespa. A finals de juny es va publi-
car al BOPG l’aprovació inicial del projecte, el 19 de juliol la 
Junta de Govern Local va aprovar la licitació condicionada 
a l’aprovació definitiva de les obres, mentre que el dia 26 
del mateix més es va publicar en el perfil del contractant. 
Durant el mes d’agost s’ha passat a l’exposició pública del 

projecte, s’ha fet l’obertura de pliques i pel dia 23 està pre-
vista l’adjudicació. Per la qual cosa, el dia 30 d’agost po-
drien començar les obres, una vegada s’hagi signat, feta 
l’acta de replantejament i obert el centre de treball.
Els terminis amb els quals treballa l’Ajuntament són els se-
güents: durant la primera quinzena de setembre es posarà 
la nova gespa al camp municipal. La segona quinzena del 
mateix mes servirà per col·locar la part de gespa actual 
que encara es pot utilitzar amb garanties al camp de sorra 
del costat de la piscina. Allà, està previst que hi hagi dos 
camps de futbol 7. Mentre el camp de futbol 11 no pugui 
ser utilitzat pels clubs, ja s’ha parlat amb els responsables 
de les instal·lacions esportives de Campdevànol i Montes-
quiu perquè puguin acollir la seva activitat. 
Una altra obra que també es preveu que comenci amb bre-
vetat és la dels nous vestidors. Des de l’Ajuntament s’anirà 
informant de tot el procés a mesura que vagi avançant.



Competició de cal·listènia al Parc de la 
Devesa del Pla
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El passat 24 de juliol es va organitzar una competició 
d’Street Workout al parc de cal·listènia de la Devesa del 
Pla. Es va dur a terme des del servei de Joventut de l’Ajun-
tament, amb la col·laboració molt important d’un veí de la 
vila, Mohamed El Gorfty, molt aficionat a aquest esport, i 
també del gimnàs Elite Fitness Ripollès. Una demostració 
brutal de la modalitat, en dues categories: la de resistència 
i la de ‘free style’. 
Precisament, el parc de cal·listènia ha estat ampliat re-
centment amb nous elements, per donar suport a un es-
port que cada vegada té més acceptació a la vila. També 
s’ha realitzat un taller per poder aprendre’n.

Estada del Campus Pol Manrubia

Des de mitjans de juliol fins a l’1 d’agost, les instal·lacions 
esportives de la vila van acollir als integrants del Cam-
pus d’Hoquei Pol Manrubia. El jove jugador osonenc, que 
l’any vinent jugarà al Benfica, ja fa anys que aposta per 
Ripoll per la seva estada d’estiu. Una vuitantena de nens 
i nenes, dividits en dues setmanes, van poder gaudir de 
l’esport i l’entorn en aquesta ocasió.

Finalitzat el Trofeu Cabina de futbol 7
Amb el final del mes de juliol, es va donar per acabat tam-
bé el Trofeu Cabina de futbol 7. Un torneig que ha aplegat 
a un munt d’equips i aficionats durant els vespres d’estiu 
a la vila, dotant de molt ambient la zona del camp muni-
cipal d’esports. El divendres 30 de juliol es van disputar 
les finals de la categoria veterans, on l’equip del Health 
Gym es va imposar als Auto Luandamo, i la dels sèniors, 
on l’Aston Birra va vèncer a La Cantera. En la final júnior, 
els vencedors havien estat els Alpha, que es van imposar 
als Chic Tendències. L’alcalde Jordi Munell i el regidor 
d’Esports Josep Isern van entregar els trofeus.

Grans resultats dels alumnes del CTER
Bon final de temporada per als i les alumnes del Centre 
de Tecnificació Esportiva de Ripoll. Lucía García va acon-
seguir el subcampionat d’Espanya júnior de ciclisme en 
carretera. Pel que fa al bicitrial, Martí Riera i Nil Benítez 
es van proclamar campió d’Espanya i tercer classificat, 
respectivament. I en motor, al campionat d’Espanya de 
Trial CET a Pobladura (León), molt bons resultats per a 
en Bernat (primers i segon), l’Àlex (segon i tercer) i en 
Pau (tercer). Enhorabona!
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Millores a les instal·lacions es-
portives municipals i la piscina

Notícies destacades

Durant aquest estiu s’han realitzat obres de millora i man-
teniment a les instal·lacions esportives de la zona de la ca-
rretera de Barcelona. En concret, s’ha fet el manteniment 
general i habitual de la piscina coberta, amb el buidatge dels 
vasos i la seva neteja i desinfecció. Així mateix, s’ha realitzat 
un rejuntat de la piscina petita i s’han canviat 40 lloses del 
terra del contorn dels vasos. 
També s’han estat realitzant millores al gimnàs del pavelló 
municipal. En concret, s’ha fet un projectat del sostre i s’hi 
ha col·locat noves plaques i llums led (sota un cost d’uns 
12.000 euros), a més de posar un parquet nou al terra, amb 
un cost d’uns 7.000 euros.  
A més, durant l’estiu s’han netejat les clavegueres i els des-
aigües de la zona de la piscina i s’han repintat les línies de 
la pista del pavelló.

El cap de setmana del 14 i el 15 d’agost es va disputar un nou 
torneig organitzat per l’Escola de Futbol Sala de Ripoll amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. El pavelló de l’Avellaneda va aco-
llir dissabte i diumenge el Torneig Vila de Ripoll, que va comptar 
amb 6 equips participants. El dissabte es va disputar la fase de 
grups que va discernir quins conjunts passaven a les semifinals 
i la final que es va disputar diumenge. Un gran cap de setmana 
de bon ambient de futbol sala que va acabar amb la victòria del 
Chelsea FC que es va imposar a la final contra el Sora. L’alcalde, 
Jordi Munell, va fer entrega del trofeu als guanyadors del torneig.

La piscina municipal de Ripoll i la resta d’equipaments esportius es re-
activaran aquest mes de setembre amb totes les activitats dirigides i 
extraescolars que ofereixen. 
Per una banda, del 6 al 17 de setembre es continuarà amb l’activitat es-
tival d’Aquagym, els dilluns a les 18 h de la tarda i els dijous i divendres 
a les 9 h del matí. Per poder-hi assistir, cal apuntar-se a la recepció de 
la piscina. Per altra banda, a partir del dimarts 24 d’agost comença el 
període de noves inscripcions per a les activitats extraescolars i per a 
adults, que s’iniciaran a partir del 20 de setembre. Activitats per a totes 
les edats com ara l’escola de natació, aigua joc, gimnàstica artística, 
dansa, aiguagym, aquafit, cardio-tono, pilates, ioga… Pel que fa a les 
activitats per a adults i gent gran, del 20 de setembre a l’1 d’octubre es 
permetrà que la gent les provi per tal de poder captar més usuaris. Tam-
bé hi ha algunes activitats que es realitzaran fora del seu horari habitual 
perquè més gent les pugui provar.
Es pot trobar més informació a www.ripoll.cat o demanant-la a la piscina.

VINE I T’INFORMAREM!

C/Concepció Ducloux s/n
972702356 - esports@ajripoll.cat
PISCINA MUNICIPAL DE RIPOLL

L’Avellaneda acull el torneig de futbol sala Vila de Ripoll



Escola de Futbol Sala Ripoll

Ha estat un any atípic però tot i això, 
molt positiu per a l’EFS Ripoll. El pri-
mer equip ha guanyat la Copa Cata-
lunya, els equips de base segueixen 
creixent i el femení començarà a com-
petir. Parlem amb Juan Avilés, respon-
sable del club, per repassar-ne tota 
l’actualitat.
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-Com ha anat la temporada del primer equip?
Ha sigut una temporada atípica, que ha constat de dues 
fases. En la primera vam poder quedar segons de grup, 
però a la segona vam quedar una mica despenjats. Al fi-
nal, com que els 4 primers de cada grup de la primera 
fase jugaven la Copa Catalunya, ens vam classificar i vam 
poder acabar la temporada guanyant-la, amb dos o tres 
partits molt bons per part nostra. Sobretot les semifinals 
van ser molt disputades contra el Padre Damián, i la final 
també va ser complicada contra un equip molt físic com 
l’Albelda Futsal. 

-Això us suposa poder anar a jugar la Champions...
Sí, és molt bonic, ja hi hem anat altres vegades. Podrem 
anar a Turquia aquest mes d’octubre. Tindrem poc temps 
per preparar-nos, sobretot en termes econòmics, però bé... 
Hi ha un cartell d’equips molt bonic, amb 10 països diferents. 
L’objectiu sempre és guanyar, però és complicat perquè hi 
ha equips i jugadors semiprofessionals. El màxim que hem 
quedat ha estat tercers, i ara anem a totes, a gaudir del 

viatge i de les instal·lacions que ens trobarem.

-Com ha afectat la pandèmia al club?
La pandèmia ens ha fet créixer! Al principi teníem una 
mica de por, però al final hem acabat creixent més d’un 
30%. L’any passat érem 75 jugadors i ara ja anem per als 
120. Això és senyal que fem les coses ben fetes. Tenim 
totes les categories cobertes i algunes doblades, ara el 
problema el tindrem amb l’espai i les hores de pavelló! 
Estem molt il·lusionats, farem un juvenil molt bonic i també 
podem dir que segurament el nou equip femení que hem 
estat formant començarà a competir en categoria sènior.

-Quan es va fundar l’Escola?
Segons els papers, l’any 2000, tot i que ja es treballa-
va des d’alguns anys enrere. Vam anar tenint equips de 
base però s’enfocava més al primer equip. Ara fa 4 anys, 
vam començar a treballar més l’escola, a incorporar més 
equips i més gent que s’hi volia vincular, i està funcionant 
bastant bé! 
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Juan Avilés

Fotografies: Federació Catalana de Futbol Sala


