




Aquest 2022 és un any especial per la Fira de les
40 Hores. Després d'una aturada forçada per la
pandèmia de la Covid-19, enguany recuperem el
model de Fira multisectorial que ens agrada. Tres
dies en els quals Ripoll es converteix en l'epicentre
de la nostra comarca i les comarques veïnes, mos-
trant tot el que el Ripollès té per oferir des de la
cultura, el comerç, l'empresa, la gastronomia... i
rebent a firaires, empreses i serveis de diferents
punts de Catalunya.

És cert que cada festa o esdeveniment té el seu
tarannà i ens desperta records agradables, n'hi ha

d'estiuenques, tardorals o hivernals, però sens dubte les primaverals tenen quelcom de
molt especial, ja que és l'època en què tenim més ganes de sortir de casa després del
parèntesi del fred. I justament a la primavera ens arriben algunes cites tan importants
com la fira de les 40 hores. Una tradició lligada a la nostra vila, amb molts anys d'histò-
ria, que es va perdre durant uns anys, però que des de 1984 se celebra com una gran efe-
mèride pel nostre municipi. Només l'any 2020 es va suspendre; així i tot, l'any passat, i
sentint que una festa tan nostra no es podia perdre, es va adaptar a la situació del
moment. Amb un format reduït i en diferents caps de setmana, es va poder celebrar
aquest aparador multisectorial. 

Crec que l'èxit d'aquesta tradició sempre han estat les persones, les de la vila que la gau-
deixen, hi participen, l'organitzen i en són part i les de fora, que converteixen la Vila
Comtal en un formiguer de vitalitat. Som una vila que sap xalar dels actes del carrer i
que durant els tres dies de fira, gaudim sortint a fer el vol, a badar i a trobar a amics i
coneguts que gaudeixen del mateix que nosaltres.

Després d'un temps difícil Ripoll torna a FER BULLIR L'OLLA. Una frase feta, típicament
emprada en la terminologia popular i tradicional dels nostres pobles, que l'he posada en
boca meva molt sovint. Estic ben convençut que és positiu haver-la posat de moda, ja
que té moltes significacions coherents amb el que Ripoll necessita per ser una vila efer-
vescent, agitada culturalment i econòmica i on tots els ripollesos i ripolleses ens hi
puguem guanyar la vida i viure-hi bé.

Per molts anys més sentint, fent i sent la Fira de les 40 Hores.

Jordi Munell, alcalde de Ripoll
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Manoli Vega, regidora de Turisme, Comerç, Fires i Mercats

Volem que els veïns de Ripoll visquin bé 
i es guanyin la vida

Manoli Vega, entre els anys 1999 i 2003,
va formar part de l’equip de govern de
l’alcalde Casadesús. Deixa l’Ajuntament
per desenvolupar i portar a terme, com
a presidenta de la Unió de Botiguers, el
Pla de Dinamització Comercial. I poste-
riorment, com a empresària i botiguera
continua vinculada a les entitats de la
Vila. 

L’any 2019 torna a l’Ajuntament amb l’e-
quip de Jordi Munell, com a 3a Tinent
d’Alcalde i regidora de 4 importants
àmbits per complir amb l’objectiu elec-
toral de Fer Créixer Ripoll. Va creure
que amb el seu bagatge professional, el
seu coneixement de la política local i
amb els  fills a l’empresa, podia tornar
entrar en política, tasca que sempre li
ha agradat, i treballar en primera línia
per al poble.

Com ha crescut Ripoll en aquests gai-
rebé 3 anys de govern?

Crec que hem complert amb l’objectiu,
tot i els 2 anys de pandèmia, i Ripoll ha
crescut en diferents sentits. Els núme-
ros ho avalen.

Hem recuperat els 11.000 habitants grà-
cies a l’arribada de nous veïns i a la tor-
nada de ripollesos a casa. Uns i d’altres
valoren que a Ripoll s’hi viu bé i hi ha
feina.

Hem exhaurit el sòl industrial disponible
amb l’arribada de l'empresa formatgera
gironina TGT i a la finca industrial Casals
les naus es van ocupant.

Hem crescut amb 27 nous comerços
com a resultat del saldo d’altes i baixes
dels darrers 2 anys. 

Hem acostat el comerç local al consumi-
dor local i comarcal amb els programes
de “Botiga a casa”, "a casa amb un
click” i el marketplace Respira de
Compres al Ripollès. A la vegada, el
consumidor ho ha agraït i s’ha fet seu el
comerç local.

Hem salvat la devallada turística que va
representar la pèrdua del turisme de
grups (mainada i jubilats) i el de la resta
de la Unió Europea a l’any 2020 amb la

recuperació de turistes a l’any passat. Si
no hi ha cap entrebanc, aquest any
millorarem la xifra de 2019. 

Hem omplert els hotels de Ripoll amb la
Volta Ciclista a Catalunya i el Ral.li de la
Llana. La visibilitat de la Vila al món,
gràcies l’impacte mediàtic de la Volta va
ser brutal, amb emissions de televisió a
190 països, amb més de 16 milions d’es-
pectadors.

Hem creat nous esdeveniments com la
Fira Esotèrica i hem renovat la Fira de
Nadal, a més de mantenir la Fira de la
Llana - Casament a Pagès, el Mercadal,
la Fira internacional del Formatge, els
concerts, etc. 

Hem creat la segona àrea per pernoctar,
només 1 nit, les autocaravanes a la
Devesa del Pla. És un turisme que va a
més, compra i consumeix a la Vila.

Hem salvat del tancament per motius
sanitaris i econòmics de l’escorxador
comarcal, gràcies a l’interès i col.labora-
ció dels ramaders, carnissers i cansala-
ders de la comarca, i també a d'altres 16
municipis, a l’Unió de Pagesos, a les ins-
titucions com l’Agència Ripollès Desen-
volupament, el Consell Comarcal, el
Departament i la Diputació. 

Vull recordar que el servei que fa l’es-
corxador als ramaders, carnissers i can-
saladers en el tema de reducció de cos-
tos de matança i amb la traçabilitat de
la carn és fonamental. 

Com a presidenta que en sóc, vull afegir
que l’objectiu de l’escorxador és sempre
ser un servei i autofinanciar-se. Encara
que l’hem salvat, ara toca reduir costos
amb la reducció dels consums d’energia
i m’agradaria poder fer més endavant
una sala de desfer i d’elaboració per
anar avançant en el projecte i realitat
Producte del Ripollès.

Ripoll té assignatures pendents com
els locals comercials buits, els mercats
setmanals, la Devesa de  Pla, etc. Com
ho tenim?

La Devesa del Pla i el seu desenvolupa-
ment escapa una mica de les possibili-
tats del municipi. Calen molts recursos i
la col.laboració de la iniciativa privada a
través d’un gran inversor. De moment hi
fem millores com el mirador, el pont
d’en Calatrava, etc. i ara hi acostem una
part de la Fira, sense deixar el centre.

En el tema dels locals comercials buits,
ja siguin de lloguer i/o de venda, hem fet
un cens que hem posat a disposició dels 



professionals per a la seva gestió i
l’Ajuntament els ha informat i també als
interessats en establir-se en tot el refe-
rent a possibles ajudes. Estic contenta
al poder dir que ja s’estan obrint 2 nous
comerços ubicats en 2 locals referen-
ciats al cens. 

Els 2 mercats setmanals, tant el dels
dissabtes com el dels dimecres, s’han
estudiat, avaluat i s’està en procés de
captació de parades de temàtiques
noves sobretot per l’espai de la plaça
Gran. Els 2 anys de pandèmia no han
estat favorables pels marxants dels
mercats setmanals.

Aviat, via senyalització guanyaran visi-
bilitat des de les carreteres per tal que
els visitants al Ripollès, coneguin i
entrin a visitar Ripoll i a comprar en els
seus comerços i mercats setmanals
sobretot en el cap de setmana.

I el bike parc?

Hi apostem de manera ferma i va enda-
vant. Ara es troba en el moment de la
tramitació dels diferents permisos. Serà
un atractiu turístic de 360 dies a l’any,
acostarà turistes i per la seva singulari-
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tat, Ripoll i el Ripollès seran un referent
al món.

També toca parlar de la Fira de els 40
Hores d’enguany, com serà?

Serà una passejada d’1 Km. per Ripoll, des

El Conseller d’Economia i Hisenda, sr.
Jaume Giró inaugurarà la Fira, el
divendrres 1 d’abril a les 18.00h a la
plaça Sant Eudald

de la plaça de l’Ajuntament i Abat Oliba
fins a la Devesa del Pla, sense marxar la
fira del centre i en un sol cap de setma-
na, els dies 1, 2 i 3 d’abril. 

El comerç associat de Ripoll i l’UIER hi
tindran un paper important amb l’orga-
nització, dinamització i les activitats
que es portaran a terme a les places
Sant Eudald i Gran, com la Mostra del
Comerç local i comarcal i els oficis.

També en l’acte d’inauguració de la Fira,
a càrrec de l’honorable conseller de la
Generalitat Sr. Jaume Giró i el concert
d’en Pep Poblet.

Per acabar, candidata a l’alcaldia a les
eleccions municipals de l’any 2023,
com és això?

L’objectiu és i continuarà essent fer
créixer Ripoll. 

Aconseguir que els veïns hi visquin bé i
es guanyin la vida. 

Per assolir aquesta fita, cal mantenir i
millorar, si s’escau, l’activitat econòmica
i turística a la Vila de la mà de tothom i
sobretot, escoltant als veïns i a la socie-
tat ripollesa.
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P R O G R A M A
DIVENDRES 1 D’ABRIL
• A les 16.00h Obertura de la Fira.

• A les 17.00h a la Biblioteca Lambert Mata, Presentació del lli-
bre “De la locura a la plenitud” de Mark Decker.

• A les 18.00h Inauguració de la Fira de les 40 hores, a la plaça
Sant Eudald. 

• A les 18.15h Especial Magazín de Televisió del Ripollès emès
en directe des de la plaça Sant Eudald, amb els actes d'inau-
guració de la Fira, entrevistes, activitats i apunts musicals.

• A les 19.00h a la Biblioteca Lambert Mata, Presentació del lli-
bre “Ripoll ressò de Poeta” de Josep Gimenez i Noguera so-
bre l’obra de Gimenez Estebanell.

• A les 20.00h Tancament de la Fira.

DISSABTE 2 D’ABRIL
• A les 9.30h Obertura de la Fira.

• De les 11.30h a les 14.00h, FIRA TV des de la plaça Sant Eudald.
Emissió en directe dels programes especials de Televisió del
Ripollès amb protagonistes, connexions amb els diferents
espais de la Fira, presencia de les entitats i institucions

• A les 11.30h a la plaça Abat Oliba, Classe pràctica de Muay
Thai a càrrec de l’Espai Cercles. Taller gratuït. Inscripcions pre-
sencials a la Biblioteca Lambert Mata o be al correu electrònic
comunicacio@ajripoll.cat

• A les 12.00h, Visita guiada al conjunt Monàstic de Santa
Maria de Ripoll. Reserva prèvia i places limitades. Telèfons
9727023 51 i 972704203.

• De les 16.00 a les 19.00h a la plaça Abat Oliba, Espai de jocs
“Fes-te gran”. Col•lecció lúdica i educativa formada per 15
jocs. Accés gratuit.

• A les 16.30 h Visita guiada a la Farga Palau, amb demostra-
ció de forja (inici al Museu Etnogràfic de Ripoll, plaça Abat
Oliba).

• A les 18.00h a la Sala Abat Senjust, Presentació del llibre de
Montserrat Picola “Una vida de secrets i silencis”.

• A les 19.00h a l’antiga Església de Sant Pere, Tast benèfic “Va
de vi”. Les entrades es poden adquirir en línia a través de
www.codetickets.com o presencialment a la sabateria La Con-
fiança de Ripoll. Organitza Rotaract.

• A les 20.00h Tancament de la Fira.

• De les 21.00 a les 23.00h a l’escenari de la plaça Sant Eudald,
Dj internacional Alevtina.

DURANT TOT EL DIA:

• A la Sala Eudald Graells (passeig de Sant Joan,1) Donació de
Sang.

• A partir de les 9h a la Devesa del Pla, Tallers d’iniciació al
Lettering i caligrafia moderna. Veniu a descobrir el món de
les lletres boniques a la Fira de les 40 hores de Ripoll. Més
informació i inscripcions a hola@somniadora.com o per MD a
Instagram @somniadora.

DIUMENGE 3 D’ABRIL
• A les 9.30h Obertura de la Fira.

• Durant tot el mati, Campionat de Catalunya de Petanca. A les
Pistes de petanca de la Devesa del Pla.

• A partir de les 9.00h Marxa infantil de regularitat per mun-
tanya, de l'Escola Tomàs Raguer.

• De les 11.00 a les 14.00h a la plaça Abat Oliba, Espai de jocs
“Fes-te gran” Col•lecció lúdica i educativa formada per 15
jocs. Accés gratuït.

• A les 12.00h Visita guiada al conjunt Monàstic de Santa
Maria de Ripoll. Reserva prèvia i places limitades. Telèfons
972702351 i 972704203.

• A les 12.00h a la plaça Sant Eudald, Concert “SAXsejant el
vermut” amb Pep Poblet.

• A les 20.00h Tancament de la Fira.

EXPOSICIONS

• Museu etnogràfic de Ripoll: "Domna, Domina".

• A la plaça Gonçal Cutrina, exposició fotogràfica “Cara a cara
amb les violències”. Relats de resiliència a Centreamèrica.

• A la Biblioteca Lambert Mata exposició fotogràfica col.lecti-
va de socis de l’Associació fotogràfica de Ripoll (fins el 30
d’abril).

ESCENARI RIPOLL-COMERÇ

Plaça Sant Eudald

• Dissabte dia 2 d’abril a la tarda i diumenge dia 3, tot el dia:
Presentacions, música en directe, sorteigs de vals de des-
compte i altres...

TREN TURÍSTIC

• Durant els dies 2 i 3 abril recorrerà els carrers de Ripoll un
tren turístic. Horaris de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h. Inici
i final a la plaça de l’Ajuntament. 

Recorregut: plaça de l’ajuntament, carrer Berenguer, carrer
del Prat, carretera de Barcelona (fins al carrer Concepció
Ducloux). Retorn per la carretera de Barcelona, carrer Macià
Bonaplata, passeig de Sant Joan, carrer Progrés, carrer Bisbe
i tornada a la plaça de l’Ajuntament.

Parades: al Pont de la carretera de Barcelona i  a la carretera
de Barcelona (cantonada carrer Concepció Ducloux).

Tiquets gratuïts que es poden recollir a l’espai de Ripoll
Comerç de la plaça Sant Eudald, els dies de la Fira. A l’espai de
l’automoció de la Devesa del Pla i a l’Oficina de Turisme En el
programa i diari de la fira també hi trobareu un tiquet gratuït
per al tren.

Més informació www.ripoll.cat 
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Eudald Castells, president de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER)

El Ripollès ha superat la pandèmia 
i toca tirar endavant sense perdre l´ànim

Ara farà 3 anys de la darrera edició de
la Fira i també de la última conversa.
Entremig 2 anys de pandèmia i una
guerra a Europa des de fa 1 mes.

On som? I on és el Ripollès?

Un mes enrere, o sigui abans de la inva-
sió d’Ucraïna, la resposta hagués estat
que el Ripollès, en temes econòmics i
socials havia superat amb nota els efec-
tes de la pandèmia i estava en una
rampa d’enlairament pel que feia a fac-
turacions, increment dels equips hu-
mans, captació de talent i turisme, i en
definitiva, la pandèmia havia ajudat a
posar al Ripollès en el mapa. Vull remar-
car que aquesta situació de progrés
tant econòmic com social havia estat
gràcies a l’esforç de tothom: empresa-
ris, autònoms, treballadors, comer-
ciants,…etc. i al seu esperit de supervi-
vència.

Ara amb la guerra, sumat a l’increment
generalitzat dels costos de les primeres
matèries inclòs el preu dels carburants i
també del desballastament del comerç
internacional amb retards,…etc., tornem
a tenir moltes incerteses i el conse-
qüent retard en les decisions de les
empreses i de les famílies pel que fa a
inversions, increment d'equips humans i
també de les vacances.

Voldria ser optimista pensant que si
aquesta situació és de curta durada
serà un entrebanc més però si s’allarga,
haurem de parlar i enfrontar-nos a una
nova crisi amb inflació, caiguda del
comerç intern i empobriment general.

La suma i la resta d’empreses, comer-
ços, establiments turístics, població,
etc. al Ripollès a les acaballes de la
pandèmia, quin és?

Crec que el resultat és equilibrat en tots
els aspectes més del que ens hauríem
pensat, gràcies a l’arrelament de la gent
i les empreses al territori encara que els
sobrevivents en el comerç i en el turis-
me s’han endeutat i per aquest motiu,
seria molt important una bona tempora-
da turística sobretot a les valls de Ribes
i Camprodon després de la bona feina
feta de promoció i l’interès ciutadà
renascut per les estades i vacances a
les comarques de muntanya.  

Què és el que no ha avançat?

El desdoblament de la via del tren i l’a-
rribada de la fibra òptica sobretot a les
dues valls. Hem reclamat aquest servei,
i sempre ens donen excuses de mal
pagador: no hi ha la infraestructura
necessària per tenir-el. En canvi, a la
Garrotxa estan molt avançats i nosal-
tres perden competitivitat. Així com la
captació de talent humà i veïns per a la
comarca. 

L’UIER, durant la pandèmia?

Ha fet el que és el seu objecte social, o
sigui el suport i recolzament als seus
associats. Com a exemple, als primers
dies va comprar 10.000 testos de cribat-
ge Covid per a les empreses associades.
També ha recolzat als treballadors i als
aturats que s’hi han volgut formar
durant aquests 2 anys.

S’ha preparat pel retorn a la formació
presencial, amb la creació i inauguració
del Centre de Formació. És un entorn
formatiu d’alta qualitat per posar al dia
els coneixements d’empresaris i treba-
lladors en les antigues instal.lacions del
Casino de Ripoll, a la planta baixa del
mateix edifici, amb aules tecnològica-
ment ben preparades i sales polivalents
i per actes de diferents formats.

Hem entrat forts en el món de la gestió,
la recuperació i la dinamització del
Comerç de Ripoll i de les associacions
del Comerç de Ripoll i de les dues valls
per possibilitar una millor gestió. En des-
tacaria l’esforç per a la digitalització del
comerç amb un equip de 3 persones
dedicades plenament a aquesta tasca i
el marketplace comarcal Respira de
compres al Ripollès.
Voldria destacar que en aquest temps
s’ha valoritzat molt el producte de proxi-
mitat i de Km0, així com que la Covid ha
apropat molt els veïns al seu comerç de
proximitat. D’aquesta manera, hem aju-
dat a aconseguir l’objectiu que teniem
pel 2019 que era dinamitzar l’intercanvi
Km0, a nivell comercial i industrial dins
de la comarca.

Quina és l’opinió de l’actuació dels nos-
tres governs, de tot tipus, durant la
pandèmia i ara mateix?
Els nostres governs no sols han de ser
sensibles amb el que passa sinó que
també han de tenir una reacció ràpida,
que no cal que sigui la més encertada.
Ja l’afinaran després. I no és així.

Entenc que l’educació i la sanitat tinguin
prioritat, però cal una vocació decidida
dels governs cap a l’economia i a la
indústria i sobretot pendre mesures
decisives perquè els nostres empreses
no prenguin mal i ara més que mai.

Heu fet 10 anys com a president de
l’UIER, quina valoració féu d’aquesta
dècada?

Els 2 últims anys han marcat moltíssim.
Hem fet durant aquest temps una gran
tasca de manteniment de l’activitat a la
comarca, buscant la prosperitat d’em-
preses i treballadors durant la pandèmia
i crec que ho hem aconseguit amb la
col.laboració de tothom.
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ça Sant Eudald i la plaça Gran. 

A més del pavelló propi, es podrà veure i
comprovar l’esforç i la feina feta i la que
queda per fer en l’àmbit del comerç local
i comarcal. 

Després de 2 anys sense poder fer-se, la
fira és una bona oportunitat perque el
visitant conegui Ripoll, també a travès de
les seves empreses, el seu comerç i els
seus oficis.

Un desig pels propers anys del seu ter-
cer mandat?

Més que un desig, constatar una realitat
que és que la iniciativa de les persones
no defalleix mai com s’ha demostrat en la
pandèmia i alhora, fer una crida al jovent
per tal que s’hi afegeixin. Així anirem
endavant!!

Mirant més enrere, vàrem iniciar un pro-
cés de major apropament dels empresa-
ris amb la societat i a l’inrevés. També
de les nostres empreses, amb la forma-
ció que proposem per resoldre en la
mesura del possible la manca d’especia-
listes i d’oficis a la comarca, anant cre-
ant una escola d’oficis adaptada a les
necessitats del Ripollès. Estem per ser
la corretja de transmissió entre les
empreses i les demandes de la societat
i viceversa.

No voldria deixar de banda la feina feta
per mantenir i millorar el prestigi social
de l’entitat i de l'empresariat, la seva
representativitat en tots els nivells de
decisió econòmica i empresarial del
país i la preocupació per la vida econò-
mica i social del Ripollès.

La renovada Fira de les 40 Hores, com
hi participarà l’UIER?

La implicació de la UIER en la Fira de les
40 Hores és total, ja sigui en l’organitza-
ció com amb la seva presència a la pla-
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més fira!

Organitzadors i col·laboradors
Organitza la Fira de les 40 Hores: Ajuntament de Ripoll. Regidoria 
de Turisme, Comerç, Fires i Mercats. Unió Intersectorial Empresarial 
del Ripollès. Unió de Botiguers de Ripoll.
Col·labora: Generalitat de Catalunya. Diputació de Girona. Agència 
Ripollès Desenvolupament. Firalia mercats i events. Ràdio Ripoll. 
Televisió del Ripollès. Rotaract.
Agraïments a: Coordinadors Sector Automoció. Coordinador de l’Espai de
Productes del Ripollès. Equips de Manteniment i neteja.
Equip Oficina de Fira: Joan Colomer, Núria Gayolà i Josep M Rierola
Diari de la Fira de les 40 Hores: Edita Ajuntament de Ripoll. Dipòsit legal:
B-16572-2011. Textos, Disseny, maquetació i producció: Firalia mercats i
events. Cartell Timikstudio. Impressió: Imprintsa. Tirada: 5.000 exemplars.
Distribució gratuïta a Osona Nord, El Ripollès i el recinte firal. 

ESPAI D’AUTOMOCIÓ
DE LA FIRA

Més de 60 cotxes
nous i d’ocasió a l’espai

d’automoció a la
Devesa del Pla






