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Ripoll, protagonista de l’edició centenària de La Volta
Aquest 2021, després de no poder-se disputar l’any passat
per culpa de la pandèmia, arribava l’edició número 100 de
la Volta Ciclista a Catalunya. Ripoll ha tingut un paper protagonista en aquest esdeveniment esportiu tan especial,
ja que ha estat la seu de la sortida de la seva etapa reina.
De fet, durant dos dies la vila va ser present a la cursa, ja
que els ciclistes ja van passar-hi durant la tercera etapa,
camí de Vallter 2000. Va ser dimecres 24 de març, quan
van transcórrer pel carrer Progrés en direcció a Sant Joan
de les Abadesses i la Vall de Camprodon. La retransmissió
per televisió, que arribava a un munt de països, va mostrar
imatges espectaculars de Ripoll i el Ripollès, i per tant va
ser un altaveu important per al turisme en uns moments en
els quals és molt necessari.
Però més important encara va ser l’esdeveniment del dia
següent, el dijous 25 de març, quan la vila va ser la seu
de la sortida de l’etapa 4, que acabaria a Port Ainé. La
Devesa del Pla es va omplir d’autocars, camions, cotxes i
moltes, moltes bicicletes, amb tots els equips concentrats
i fent els darrers preparatius. Per desgràcia, aquesta zona
es va haver de tancar al públic, per mantenir la bombolla
de cursa davant la Covid-19. L’alcalde Jordi Munell, acompanyat pels regidors Josep Isern i Joaquim Colomer, van
ser presents al tall de la cinta al punt de la sortida. Un cop
els ciclistes van començar a rodar, els veïns i veïnes els

van poder veure fent un recorregut neutralitzat pel centre
de la vila. El civisme de tot el públic va ser exemplar.
Alguns dels equips participants es van quedar a dormir en
hotels de la vila i durant dos dies hi va haver molta activitat. Des de l’Ajuntament, s’expressa el màxim agraïment a
l’organització per haver decidit portar aquesta Volta centenària, amb corredors de renom internacional, a Ripoll.
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Les millores al camp de futbol
municipal arribaran en breu

Visites molt especials al Centre de
Tecnificació de l’Avellaneda
Al voltant de la celebració de la Volta Catalunya, diversos
esportistes destacats van visitar el Centre de Tecnificació
Esportiva de l’Avellaneda. Uns dies abans de la cursa, els
ciclistes de l’equip Movistar Enric Mas, Carlos Verona i
Antonio Pedrero hi van ser per començar un entrenament
per la zona. El dia de l’etapa de Vallter, el dues vegades
campió del ral·li Dakar, Nani Roma, també hi va passar
amb el seu preparador Jaume Palau, abans d’iniciar una
sessió amb bicicleta. Per tant, l’Avellaneda és tot un punt
de trobada!

Durant el segon trimestre d’aquest 2021 està previst que
comencin les obres dels nous vestidors del camp de futbol municipal de Ripoll. Després que l’empresa que va
guanyar el concurs públic no complís amb el dipòsit de
l’aval que s’exigeix per poder començar les obres, es va
contactar amb la que va quedar en segona posició. A hores d’ara, ja s’han fet càrrec de l’obra i per tant els processos van tirant endavant segons l’esperat. El fet que els
pressupostos del 2021 encara no estiguessin aprovats en
el moment de la problemàtica va alentir encara més tot
el tràmit. Ara, però, ja podem explicar que en els propers
mesos es començaran a construir els esperats nous vestidors. A banda, durant el mes d’agost es procedirà a canviar tota la gespa del camp, i part de la gespa actual es
col·locarà a l’antic camp de sorra, formant un nou terreny
de joc de futbol 7.

Aprovat el nou MIEM de Ripoll
En el ple ordinari del mes de març, es va aprovar el nou
Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Ripoll,
que esdevé un pla estratègic de l’esport local del 2020 al
2030. Un document per treballar en línies estratègiques,
programes de treball i accions per fer arribar un model
d’esport a la vila que sigui universal, inclusiu, participatiu i
sostenible. El 14 d’abril se celebrarà un Consell Municipal
de l’Esport extraordinari per explicar-lo a les entitats.

Tecnificació de l’Hoquei Club Ripoll i
casalet esportiu

700 € recaptats caminant pels Valents i
les Valentes de Sant Joan de Déu
La Caminada pels Valents i les Valentes
d’aquest any va haver
de fer-se en família o
amb el grup bombolla.
Així i tot, durant 15 dies
es van fer donatius de
fins a 700 €, amb la
participació d’unes 120
persones. Aniran destinats al projecte Pleo de
l’hospital pediàtric de
Sant Joan de Déu.

Durant la Setmana Santa, es va dur a terme una tecnificació organitzada per l’HC Ripoll en la qual hi van participar 24 jugadors i jugadores de l’entitat. Va ser del dilluns
29 de març al dijous 1 d’abril als matins i els participants
practicaven hoquei i altres esports com futbol o piscina.
Els mateixos dies, l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Esportiu del Ripollès també van organitzar un casal esportiu
amb més d’una desena de participants de 4 a 12 anys, al
pavelló de l’Avellaneda i en d’altres espais. S’hi van fer
activitats com jocs de coneixença, atletisme, bàdminton,
bitlles catalanes, una excursió...
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Agenda
Futbol Sala
EFS Ripoll - CFS La Garriga
Horari: 10 d’abril a les 18.30 h
Lloc: Pavelló de l’Avellaneda
EFS Ripoll B - AE Centelles
Horari: 17 d’abril a les 16 h
Lloc: Pavelló de l’Avellaneda

HC Ripoll B - CP Roda
Horari: 24 d’abril a les 18 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
HC Ripoll - G.E.i.E.G.
Horari: 1 de maig a les 19.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

Bàsquet

EFS Ripoll - AE Centelles
Horari: 17 d’abril a les 18.30 h
Lloc: Pavelló de l’Avellaneda

UE Ripoll B - CB Campdevànol
Horari: 18 d’abril a les 18 h
Lloc: Pavelló de l’Avellaneda

EFS Ripoll B - Olímpic Argentona
Horari: 1 de maig a les 16 h
Lloc: Pavelló de l’Avellaneda

UE Ripoll B - CB Olot
Horari: 24 d’abril a les 19.15 h
Lloc: Pavelló de l’Avellaneda

Hoquei

UE Ripoll B - Santjoanenc Blanc
Horari: 8 de maig a les 19.15 h
Lloc: Pavelló de l’Avellaneda

HC Ripoll B - CHP Sant Feliu
Horari: 10 d’abril a les 18 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
HC Ripoll - CH Palafrugell
Horari: 17 d’abril a les 19.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

Futbol
CF Ripoll - La Canya
Horari: 11 d’abril a les 16 h
Lloc: Camp Municipal d’Esports
CF Ripoll - Fundació Esportiva
Palamós B
Horari: 25 d’abril a les 16 h
Lloc: Camp Municipal d’Esports

Rugbi
Osona Ripollès RC - Banyoles GBR
Horari: 17 d’abril a les 12 h
Lloc: Camp Municipal d’Esports
* Les condicions de la pandèmia de la
Covid-19 poden provocar cancel·lacions o
canvis d’horari en aquestes competicions

Un any ple d’activitats
Aquest 2021 Ripoll acollirà un munt d’esdeveniments esportius destacats. Cal tenir en compte, però, que l’evolució de
la pandèmia de la Covid-19 determinarà si finalment aquests es poden dur a terme i amb quines condicions. Per tant,
caldrà estar atents al dia a dia, però des de la vila existeix la predisposició per rebre aquestes cites i per seguir fent que
Ripoll sigui un centre esportiu de primer nivell. En aquest primer número del fulletó ‘Viu l’Esport al Bressol de Catalunya’
volem repassar el calendari d’esdeveniments esportius destacats que per al moment s’esperen a la població per aquest
2021:

25 d’abril: Copa Catalana de Trial en
Bicicleta
Abril/Maig: Inauguració de la pista
poliesportiva Esteve Badia, al
barri de Sant Pere
12-13 de juny: Campionat de Catalunya
de Pesca
13 de juny: Cursa ciclista per carretera:
Trofeu Vila de Ripoll
6 de juliol: Sortida de la primera etapa de la
Haute Route Pyrenees 2021

Agost/Setembre: Raid Hípic de Ripoll
Setembre: Cursa de la Dona
Octubre: Trail Terra de Comtes i Abats
17 de novembre: Mitja Marató de Ripoll
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Club Tennis Taula Ripoll
En aquest primer número del ‘Viu
l’Esport’, entrevistem al president
d’aquesta entitat esportiva de la vila,
Gabriel Suriñach, que ens parla de
com estan superant la situació derivada de la Covid-19, en un any difícil
sense competició, així com dels reptes de futur que tenen.
-Com està anant aquesta temporada?
Com totes les entitats del poble, cada vegada que s’ha
complicat la situació amb el coronavirus hem hagut de
deixar d’entrenar. Però en aquest moment anem fent, tot i
que hi ha gent que per precaució o per por aquest any no
han vingut. Anem entrenant, fem dos grups bombolla, amb
els veterans per una banda i la mainada i els federats per
l’altra.
-Heu pogut competir?
Aquest any hem decidit no fer-ho, perquè no s’han fet les
lligues habituals. Les federacions gironina i catalana van
decidir fer una sèrie de concentracions amb menys equips
en dies concrets, però nosaltres des de la junta no vam
creure oportú participar-hi. L’any que ve esperem que es
torni a competir amb normalitat i ja sabem que no perdrem
cap de les dues categories que tenim amb els dos equips.
-Quanta gent formeu el club?
Som entre 35 i 40 socis. Entre 20 i 25 persones venen
actualment a entrenar, 6 d’elles són joves, alguns més veterans i llavors tenim els dos equips, de 5 o 6 integrants
cadascun. Aquests competeixen a la 3a estatal, la màxima categoria catalana, i a la preferent de Girona. Als dos
equips els separa una sola categoria. Els més joves ja es
van incorporant al segon equip puntualment i, si no hi hagués la situació de la Covid-19, haurien fet alguna competició tipus open.
-Quins objectius de futur us marqueu?
El primer de tots és la supervivència del club, aquest és
l’objectiu principal que ens hem marcat entre tots. Que
quan tot això acabi estiguem vius esportivament. Quan
tornem a començar, llavors ja tocarà tornar a agafar les
ganes de competir, que ja hi són, de fet! El club es fa formar fa uns 14 o 15 anys i aquí seguim.

-Com van ser els inicis del CTT Ripoll?
Doncs va sortir del barri de Castelladral, ja que allà amb
alguns veïns entrenàvem al garatge de casa. Vam decidir
fer un petit torneig i dos anys per Sant Joan el vam organitzar amb la mainada i la gent del barri. Quan vam saber
que també hi havia gent que entrenava el tennis taula al
pavelló vam poder organitzar un torneig a nivell de poble,
que va anar molt bé. El regidor d’Esports d’aquell moment
es va posar en contacte amb nosaltres, ens vam reunir
una sèrie de gent i vam decidir tirar endavant un nou club.
-I aquest any, amb samarretes noves, suposo que amb
ganes d’estrenar-les en competició oficial...
Això va ser una idea d’un dels integrants del club, que fa
disseny. Vam voler buscar un element que identifiqués el
poble i vam trobar aquest gall, que de fet, és molt competitiu, i ens va agradar molt.
-Suposo que també espereu poder estrenar aviat un
nou espai a la zona esportiva, oi?
Sí, fa molt temps que perseguim aquest objectiu. De moment estem aquí a la Lira, però ja fa temps que l’Ajuntament s’ha proposat ubicar-nos en un nou espai, amb vestidors, una sala adequada per la competició... És bàsic i
esperem poder-hi ser aviat!

Els membres del CTT Ripoll amb les noves samarretes.
Foto: Roger Saladrigues (El Ripollès Digital)

