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Més de 1.660 participants a les activitats esportives d’estiu
L’esport dinamitza de valent Ripoll i una bona
mostra és la gran quantitat d’activitats que es
duen a terme durant l’estiu. Aquest 2021, està
previst que un total de 1.662 persones participin en algun dels esdeveniments esportius
que es proposen a la vila. En aquest recompte, s’hi inclouen els casals d’estiu, els campus i
les competicions que acullen els equipaments
esportius municipals. Activitats escolars, de
formació o de preparació de diferents esports
com el futbol, el vòlei, l’hoquei, el ioga, el futbol
sala... A la infografia de la part dreta de la pàgina les podeu trobar especificades en detall.
I és que les instal·lacions esportives de Ripoll
tenen la capacitat per poder rebre a un munt
de gent que troba totes les comoditats per poder-hi practicar el seu esport. A més, alguns
d’aquests participants venen de fora i per tant,
també aporten vida als establiments hostalers.
Uns equipaments que milloraran aquest estiu,
amb el canvi de la gespa artificial del camp
d’esports municipal que arribarà properament.

Estada de la secció de voleibol femení del FC Barcelona

Estada del Club Esportiu DMS
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Notícies destacades
Motos i més motos amb el control de
pas de la Crom Ride

Sortida de la Haute Route Pyrenees
El 6 de juliol va sortir des de Ripoll la Haute Route Pyrenees, una prova en bicicleta que recorre el Pirineu, amb
participants d’una vintena de nacionalitats. El Monestir de
Santa Maria va ser el rerefons de l’inici de la primera etapa.
En total, 220 ciclistes van participar de la ruta, amb 5 etapes que acabaven a la localitat francesa de Pau. Una prova internacional que posa la vila al mapa turístic esportiu!

A principis de juliol, Ripoll va ser un dels controls de pas
de la Crom Ride 2021. Això va fer que la plaça de l’Ajuntament i també la del Monestir s’omplissin de motos durant molta estona. La Crom Ride és una sortida en moto
no competitiva que aplega a un munt de participants.

Vespres de futbol amb el Trofeu Cabina

Més de 200 participants als Pro Division Games celebrats a la vila
El cap de setmana del 19 i el 20 de juny, Ripoll va acollir
els Pro Division Games, una competició de CrossFit que
va portar a més de 200 participants. El gimnàs Elite Fitness va acollir part de les proves, que també es van traslladar al camp de futbol municipal i a la piscina coberta.
Hi va haver molt ambient durant els dos dies, entre els i
les participants i els seus acompanyants, que van omplir
la vila.

Durant tot aquest mes de juliol, cada vespre de dilluns
a divendres, el camp de futbol municipal bull d’activitat
amb la disputa dels partits del Trofeu Cabina. Un clàssic
de l’estiu que amb el temps ha anat passant del futbol
sala al futbol 7, i que enguany es duu a terme amb tres
categories: júniors, sèniors i veterans. Està organitzat
per l’Escola de Futbol del Ripollès. La graderia del camp
s’omple per veure els partits i es crea un bon ambient que
amenitza els vespres estiuencs.
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Notícies destacades
La Copa Catalana de Trial per a
nens i nenes, a Ripoll
El passat 4 de juliol, Ripoll va acollir la quarta prova de la
temporada de la Copa Catalana de Trial de nens i nenes.
L’esdeveniment, organitzat pel Ripoll Motor Club, es va celebrar a la zona de trial indoor del Centre de Tecnificació
Esportiva de l’Avellaneda, amb 35 pilots participants. Les
joves promeses del trial català van haver de superar sis
zones. Aniol Llamas es va imposar en la categoria Promo,
Arnau Arias es va emportar el triomf en la categoria Aleví+8
Benzina, Genís Forns va ser el pilot més destacat de la categoria Base, Pau Giralt en l’Aleví+8 Elèctrica (la categoria
amb més participació), Jared Ibñez en Aleví i Aleix Alcón en
Iniciació. Es va poder viure un gran ambient de motor!

L’Avellaneda és la seu de la Copa FESC de futbol sala per a sords
El 10 de juliol, el pavelló de l’Avellaneda de Ripoll va ser la
seu de la final de la Copa Catalana FESC de futbol sala per
a persones sordes. El matx va enfrontar al Club Esportiu de
Sords del Ripollès amb el CE Casal de Sords de Barcelona,
essent l’equip visitant el vencedor. Posteriorment, es va fer
l’entrega dels trofeus a la mateixa pista.

Un ripollès, campió de
Catalunya de dards
Àngel Rodríguez, de Ripoll,
ha format part de l’equip campió de catalunya de dards, el
CD Olot. Enhorabona!

Foto: Federació Catalana de Dards

Propers esdeveniments
El Ral·li de la Llana, el 18 de setembre
El XXII Ral·li de la Llana - Trofeu Autosi se celebrarà enguany a Ripoll. La prova
que organitza el Motor Club Sabadell i que tradicionalment s’havia disputat a la
zona del Vallès, es trasllada al Bressol de Catalunya el proper dissabte 18 de
setembre. Se sortirà al matí des de davant mateix del Monestir i el par tancat
i d’assistència també es trobarà dins el poble. Els trams cronometrats seran a
la zona de Llaés. Serà un ral·li de coeficient 6 amb 100 km cronometrats. Les
verificacions administratives i tècniques es faran divendres a la tarda/vespre.

Pas del Rally Costa Brava Històric per la vila
Un altre esdeveniment que passarà per Ripoll serà el XVII
Rally Costa Brava Històric, que es disputa del 30 de setembre al 3 d’octubre. El dissabte dia 2 a la tarda, els vehicles tindran un punt de pas per la vila. Es tracta d’una
competició de primer nivell europeu!
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L’Entrevista
Lee Young, taekwondo a Ripoll
Juan Antonio Santiago, professor de
taekwondo i 7è DAN, ens explica els
detalls sobre el gimnàs Lee Young,
que complirà 25 anys el dia 18 de setembre.
També parlem amb Dalia Santiago,
que té la meta olímpica dels Jocs de
París del 2024.
Dalia i Juan Antonio Santiago al gimnàs Lee Young

-Com valoreu aquests 25 anys del gimnàs?
J. Antonio: En la nostra trajectòria hem tingut alumnes que
han estat campions del món, d’Europa, d’Espanya o Catalunya. Hem tingut un molt bon recorregut pel que fa a
la competició. Tenim una sèrie d’alumnes que ja són els
fills d’alguns que van començar a entrenar amb nosaltres
fa anys. Són ja la segona generació i això fa que el club
sigui sòlid.
-Com us ha afectat la pandèmia?
J.A.: Ens ha afectat bastant perquè vam estar un total de
6 mesos tancats. Això fa mal, com a tots els negocis. Vam
anar reivindicant fins que se’ns va reconèixer la preferència com a servei esportiu i des de llavors ja hem pogut
anar treballant i intentem aixecar cap i lluitar per seguir
endavant. Si podem, volem seguir com a mínim 25 anys
més! Malgrat tot, vam estar fent classes online. Quan vam
estar tots tancats, no només fèiem classe per als alumnes,
sinó que també convidàvem als pares i mares.

estem preparant per llançar a diversos campionats, que és
el que ens dona un prestigi a nivell nacional i internacional.
Un dels nostres principals objectius és poder col·locar a
la Dalia Santiago pels Jocs Olímpics de París 2024. Ella
entrena aquí al gimnàs i també amb la selecció espanyola.
En l’últim preolímpic, va perdre només pel punt d’or a la
final i va estar a punt d’entrar als Jocs de Tòquio.
-Dalia, com et prepares per a aquest repte?
Dalia: Jo porto tota la vida fent taekwondo i ara m’estic
preparant per a poder participar en la modalitat de combat
a París. En les darreres competicions m’ha anat molt bé
i estic molt contenta de les meves millores. Vaig quedar
segona al campionat d’Àsia i també al preolímpic. Ara el
següent repte és el campionat del món i l’europeu. He d’organitzar-me molt bé perquè a banda d’entrenar i competir,
estudio i treballo. Cada dia ho compagino tot entre el matí
i la tarda.
J.A.: Amb els resultats que ha anat obtenint, tenim una
perspectiva molt positiva perquè pugui ser als Jocs!

-Quanta gent formeu el club?
J.A.: Actualment som uns setanta. Havíem arribat a ser
més. Però som un club molt sòlid, ja que tenim uns quaranta cinturons negres, un fet important dins el món del
taekwondo. Tenim des de primers DAN fins a quarts. Nosaltres el que fomentem és el creixement personal, hi ha
gent que aquí s’ha dedicat a la competició i d’altres que
simplement han volgut fomentar la salut. Crec que per això
tenim l’èxit que tenim en cadascun dels nivells. Pel que
fa als més petits, tenim una base molt forta, que serà el
nostre futur.
-Quins objectius de futur us marqueu com a club?
El nostre compromís és amb totes les persones que formen part de Lee Young. No ens dediquem al 100% a la
competició, també cuidem a aquells que no volen competir. Però sí que treballem amb una sèrie de persones que
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