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Una marea rosa contra el càncer a la primera Cursa 
de la Dona de Ripoll, amb 647 persones inscrites
Hem de començar aquesta edició del fulletó donant fins a 
647 gràcies a totes les persones que es van inscriure a la 
primera edició de la Cursa de la Dona de Ripoll. Va ser tot 
un èxit, ja que es va poder crear una autèntica marea rosa 
que va anar inundant els carrers de la vila en un recorregut 
inclusiu, amb gent que hi va prendre part corrent, d’altres 
caminant, portant cotxets, amb cadira de rodes, amb la 
mascota... Es van recaptar gairebé 8.000 euros, que ínte-
grament es destinaran a ajudar als malalts de càncer del 
Ripollès i les seves famílies de la mà d’Oncolliga. 
La resposta de la gent va superar totes les expectatives, 
i fins i tot hi va haver qui no va poder tenir samarreta i 
polsera, tot i que posteriorment se’ls hi farà arribar. En ser 
una cursa no competitiva, es va optar per tenir uns detalls 
amb el participant més petit (en Jordi Prat Llagostera, que 
havia nascut només 6 dies abans) i amb la més gran (la 
Carme Lluís Pujol, de 91 anys). En acabar la cursa, es va 
procedir a fer un sorteig de tota mena de productes cedits 
per establiments, serveis, empreses i particulars de la vila. 
I després, es va fer una animada sessió de zumba.

L’organització de la cursa ha anat a càrrec de l’Ajuntament, 
amb la Fundació Oncolliga del Ripollès, Emprenedona i 
la Fundació MAP. Des del consitori, enviem un profund 
agraïment a tothom qui hi ha col·laborat per fer possible el 
recorregut, els entrenaments previs, la zumba i el sorteig. 
L‘any que ve, s’espera fins i tot poder superar aquest gran 
inici de l’esdeveniment!
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200 ciclistes al Gran Premi Ripoll 
Memorial Fermí Pujol
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El ciclisme va tornar a tenir presència a la vila, aquesta ve-
gada amb la disputa del Gran Premi Ripoll - Memorial Fer-
mí Pujol, que el 22 d’agost arribava a la seva 68a edició. 
Una cursa open que va reunir a dos-cents participants, el 
límit establert per respectar les mesures anti-Covid-19. El 
recorregut els va portar fins a Vallter 2000. Allà, Abel Bal-
derstone, exalumne del Centre de Tecnificació Esportiva 
de Ripoll, es va imposar als seus companys d’escapada i 
va proclamar-se campió. En categoria femenina, la victòria 
va ser per l’australiana Brodie Chapman. La sortida es va 
dur a terme des de la plaça del Monestir. 

La selecció espanyola d’hoquei, a Ripoll

A principis d’aquest mes de setembre, les integrants de 
la selecció espanyola femenina d’hoquei patins van es-
collir la pista del pavelló municipal per fer-hi dues jorna-
des d’entrenaments. Les joves jugadores del nou equip 
femení de l’Hoquei Club Ripoll van poder seguir un dels 
entrenaments i es van fer una foto amb elles!

Es disputa el 24è Raid Hípic de Ripoll

Durant el cap de setmana del 21 i el 22 d’agost, es dispu-
tava la 24a edició del Raid Hípic de Ripoll, ja convertit en 
tot un clàssic de l’estiu a la vila. Va ser una prova dura per 
a cavalls i genets, per culpa de la calor. La sortida i l’stage 
es van situar a les pistes hípiques municipals, al polígon 
‘Els Pintors’, i els recorreguts van discórrer per les mun-
tanyes de Llaés i cap a Vallfogona. En la categoria CEI2*, 
la primera classificada va ser Emma Rosell, completant 
en primera posició dues etapes de 70 km entre dissabte i 
diumenge. En la categoria CEI1*, amb un únic recorregut 
de 100 km, va guanyar Pau Malagón. En total, van pren-
dre part de la prova uns 40 binomis.
Aquesta va ser una prova puntuable per l’organització 
de raids internacional i la Copa del Món de Raids de la 
Federació Eqüestre Internacional. Per tant, una eina de 
projecció internacional de la vila.

Un campió del món del CTER
A les finals dels Campionats del Món de Trial UCI 2021, 
celebrades a Vic, hi va haver alegria per als alumnes del 
Centre de Tecnificació Esportiva de Ripoll. Martí Riera 
va proclamar-se campió del món en categoria júnior 20”, 
mentre que Nil Benítez quedava en tercera posició. Eloi 

Estada del Club Patinatge Artístic Girona
Del 26 al 29 d’agost, una 
trentena d’integrants del 
CPA Girona van fer ús de 
les instal·lacions esportives 
municipals durant les seves 
colònies d’inici de tempora-
da. Va ser l’última estada 
d’un club aquest estiu.

Palau, exalumne i tècnic del 
CTER, per la seva banda, va 
ser segon en la final elit mas-
culí 20”.
Uns bons resultats que mos-
tren la bona progressió dels 
membres del centre ripollès.
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Saps en quin moment es començà a practicar el ciclisme a Ripoll?

Una mirada al passat

Les primeres proves ciclistes documentades daten de l’any 
1908, però segurament també n’hi va haver amb anterioritat. 
Aleshores s’organitzaren curses per la festa major de Sant 
Eudald, i ja estigué activa la primera entitat difusora de l’es-
port de les dues rodes, el Club Ciclista Ripollès. L’augment 
del nombre de bicicletes portà l’Ajuntament a plantejar-se el 
1916 la imposició d’un impost a aquells vilatans que en te-
nien una. Fins a l’esclat de la Guerra Civil el ciclisme va tenir 
molt bona acollida, com ho corrobora que d’altres col·lectius 
celebraren curses, com per exemple el Ripoll Esport Club, 
entitat dedicada principalment al futbol.

El diumenge 5 de setembre la zona de la Font del Tòtil i dels Tres 
Plans es va omplir de motos clàssiques amb la disputa del 51è 
Trial del Gall. Una prova organitzada pel Ripoll Motor Club i la 
Federació Catalana de Motociclisme que va esdevenir la Copa 
Catalana de Trial de Clàssiques. També va ser el Memorial Ma-
nel Soler, un gran pilot que va morir recentment. Hi van prendre 
part una setantena de pilots i es van poder veure un munt de 
motos antigues i clàssiques de diverses marques. Van haver de 
superar un total de dues voltes en un circuit de 7 km distribuïts 
en 10 zones diferents. 
A la categoria Clàssics, la victòria va ser per Joaquim Lara, se-
guit de Jordi Planas i Joaquim Casadevall. En Pre-75, victòria 
per a Pere Planas; en Experts, el primer va ser Antoni Ramonet; 
en Trialers, primera posició per a Manel Campoy; i finalment en 
Pre80 va guanyar Asier Zurbano. Va ser una gran matinal de trial 
amb un molt bon ambient.

El dissabte 18 de setembre, els motors dels vehicles que prenien 
part al XXII Ral·li de la Llana es van poder sentir per Ripoll i els seus 
voltants. La prova, que formava part del Campionat de Catalunya de 
Ral·lis, abandonava per primer cop el Vallès i venia fins a la vila, or-
ganitzada pel Motor Club Sabadell. Els pilots van haver de superar 
quatre trams cronometrats, fent dos passades per cadascun d’ells: 
Capsacosta, Santigosa, Alpens i Llaés. El centre neuràlgic era Ripoll, 
amb el parc tancat a la Devesa del Pla i les sortides del matí des de 
la plaça del Monestir. El belga Thierry Neuville (5 vegades subcampió 
del món) i el seu copilot Martijn Wydaeghe, que van venir a preparar 
la seva participació al Ral·li RACC Catalunya, van imposar-se amb el 
seu Hyundai i20 Coupe WRC. El van seguir Àlex Español i Marc Qué, 
mentre que tercers van ser Albert Torres i Jordi Noguera.

El 51è Trial del Gall esdevé la Copa 
Catalana de Clàssiques

Per Agustí Dalmau i Font

El XXII Ral·li de la Llana es trasllada a Ripoll amb èxit

Esdeveniments destacats



Ripollès Rugby Club
Aquesta és la temporada en la qual el Ripollès 
R.C. té més jugadors amb fitxa, creixent sobretot 
pel que fa a categories de base. El rugbi està aga-
fant força a la vila, amb un equip d’àmbit comarcal 
que vol promocionar-lo juntament amb els valors 
que comporta. Entrevistem a Borja Solà, president 
de l’entitat.
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-Fem una mica d’història... Quan es va formar el Ripo-
llès Rugby Club?
Tot va començar l’any 2014, quan durant una estada a Es-
còcia, l’Àngel Ruiz va agafar la idea i es va iniciar un equip 
d’amics. Això ha anat creixent, hem tingut anys millors i 
altres de pitjors, però amb el boca-orella dels seus inte-
grants, el club s’ha pogut anar ampliant. 

-Com encareu aquest any?
Per a nosaltres és una temporada molt il·lusionant, per-
què és la que tenim més fitxes de jugadors. Des de l’hi-
vern passat hem començat a promocionar els equips de 
base i ja en tenim tres. Tant en aquesta escola que estem 
creant com pel que fa a l’equip sènior, col·laborarem amb 
els Crancs (Osona Rugby Club). Els jugadors de les cate-
gories inferiors per al moment s’afegiran als equips dels 
Crancs, mentre que en el sènior sí que farem un equip 
propi, amb el possible traspàs de fitxes amb l’Osona, que 
ens ajudarà quan no tinguem prou jugadors. A principis 
d’octubre comença la fase de grups i esperem poder fer 
partits a casa, a Ripoll, tot i que estem pendents de les 
obres del canvi de gespa del camp.

-Com us va afectar la pandèmia?
Negativament, amb la disminució de fitxes i menys patroci-
nadors, el que ens va suposar tenir problemes econòmics. 

També ens ha marxat algun jugador perquè no podíem en-
trenar, però ens estem recuperant. 

-Quanta gent formeu el club?
Som entre 35 i 40 jugadors. L’objectiu és seguir creixent i 
acabar tenint un equip sènior propi, sense haver de depen-
dre de col·laboracions amb altres clubs per poder jugar. 
Hem de dir, però, que les col·laboracions han estat molt 
positives, ja que ens han permès conèixer a més compan-
ys i veure altres maneres d’entrenar, de jugar...

-Quines categories de base teniu ara mateix?
Hem pogut fer un Sub 14, un Sub 16 i un Sub 18. Al Sub 14 
és en l’equip que més percentatge de jugadors del Ripollès 
hi tenim i esperem que aquest pugui fer algun partit a casa.

-Quines aspiracions de futur teniu?
Volem créixer sobretot en les categories de base. Segui-
rem fent sessions a les escoles perquè la canalla conegui 
què és el rugbi. Volem que el sènior acabi essent tot de 
jugadors de casa i anem pel bon camí. 

-Quin valor destacaries del rugbi com a esport?
Sempre fas una bona colla, perquè els llaços entre els ju-
gadors acaben essent forts, ja que al camp has de confiar 
molt en els teus companys.
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Borja Solà


