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La renovació de la gespa del camp municipal
d’esports avança a bon ritme
La renovació de la gespa artificial del camp d’esports municipal de Ripoll ja ha començat. A principis d’octubre es va
signar l’acta de replanteig de les obres amb la presència
del regidor d’Esports, Josep Isern, membres dels serveis
d’Esports i d’Urbanisme de l’Ajuntament, l’arquitecte i representants de l’empresa adjudicatària. De seguida van
començar els treballs. Primerament, amb la retirada de la
gespa antiga del camp i un posterior anivellament del terreny, i durant els darrers dies del mes ja s’ha pogut veure
com la nova gespa ha arribat i està essent estesa. Al camp
de baix també ja s’hi han fet avenços, ja que s’ha aplanat
tot el terreny i s’hi ha posat sauló. Allà, s’hi col·locarà la
gespa antiga sobrant que estigui en bon estat per poder
tenir un nou camp de la mida de futbol 7.
Pel que fa a la gespa nova del camp gran de dalt, tindrà

una vida útil estimada d’uns 13 anys. Està previst que a
finals de novembre ja estiguin completament acabades totes aquestes obres i els dos camps es puguin utilitzar. Això
suposarà una gran millora en comoditat i seguretat per als
clubs esportius que fan servir les instal·lacions, tant els de
futbol com el de rugbi.
L’empresa encarregada de l’execució dels treballs és Voracys, i el cost total de redacció del projecte i de les obres
als dos terrenys de joc és d’uns 306.000 euros amb IVA
inclòs. Les porteries i xarxes també es renovaran.
Els nous vestidors, una obra que també s’ha començat
però que té un termini d’execució més llarg, seran el complement d’aquesta renovació. Dos elements clau que formen part de les millores que en els darrers anys i cap al
futur estan projectades a la zona esportiva municipal.
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Notícies destacades
Campiona d’Europa de para-taekwondo

L’Escola de Futbol Sala Ripoll queda en
4a posició a la FEF Champions League
Durant la segona setmana del mes d’octubre, els integrants del primer equip de l’Escola de Futbol Sala Ripoll
van participar a la FEF Champions League que es va disputar a Antalya (Turquia). Van superar la primera fase com
a segons de grup, guanyant els dos primers partits (4-0 davant l’Alcalá Prat i 4-3 contra l’USR). A la semifinal, l’equip
va fregar la sorpresa davant el Dinamo de Moscou, ja que
van acabar el partit amb empat 1-1 i a la pròrroga els russos van fer el gol de la victòria. No van poder accedir a la
final, però van poder jugar el partit pel tercer i quart lloc
davant l’Albelda Futsal. També el van empatar (4-4) i en
aquest cas es va resoldre als penals a favor de l’Albelda.
Així doncs, els ripollesos van ser quarts, però donant molta
guerra i afrontant dues pròrrogues. Una gran experiència
que de ben segur, no oblidaran!

El nou aspecte del gimnàs del pavelló
municipal, que ja acull activitats
Una de les accions de reforma que es van dur a terme recentment al pavelló municipal va ser la renovació del gimnàs, que acull diverses activitats durant la setmana. Per
exemple, les famílies d’infants el van poder gaudir durant
dos tallers d’estimulació musical que es van dur a terme a
finals d’aquest octubre de la mà de Judit Sabaté.

L’esportista ripollesa Dalia Santiago es va proclamar, a
finals de setembre, campiona d’Europa de para-taekwondo, en una competició celebrada a Istanbul (Turquia). la
membre del gimnàs Lee Young de Ripoll té entre cella i
cella participar en uns Jocs Olímpics. Estem segurs que
ho aconseguiràs, enhorabona i endavant!

El XVIII Rally Costa Brava Històric passa
per Ripoll

Un nou esdeveniment relacionat amb el ral·li a Ripoll. A
principis d’aquest octubre, la vila va ser subseu del XVIII
Rally Costa Brava Històric. La plaça del Monestir es va
omplir de cotxes clàssics en una de les parades del recorregut.

Primers partits de l’equip íntegrament
femení de l’Hoquei Club Ripoll

Les integrants del nou equip femení de l’HC Ripoll ja van
disputant partits amistosos! Un esport que ja compta amb
molta presència femenina i que fa un pas més a la vila!
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Una mirada al passat
Quin any es va disputar el primer partit oficial de futbol a Ripoll?
L’entitat local anomenada l’Ateneu Enciclopèdic Ripollès
(1911-1916) va ser la introductora de la pràctica del futbol
a la vila. El primer camp estava ubicat en el paratge de la
Caseta d’en Pigrau (zona de les Torres).
El primer partit es programà per al 30 d’agost de 1914, però
degut a la pluja es va haver de posposar fins al 6 de setembre, quan es van enfrontar l’equip de l’Ateneu i el Campdevanolense C.D.
Tanmateix, no va ser fins al 8 de novembre d’aquell any quan
va tenir lloc la inauguració del camp, i alhora, el primer partit
de futbol oficial disputat a Ripoll. L’equip local fou derrotat
pel Sport Club Olotí per un contundent 0 a 9.
Per Agustí Dalmau i Font

Equip de l’Ateneu Enciclopèdic Ripollès. Any 1914

Més notícies
Bons resultats ripollesos al campionat
de Catalunya de judo
El Club Judo Ripoll segueix formant a joves judokes i la recompensa per la feina ben feta arriba amb trofeus com els que han
guanyat aquest mes d’octubre. Adrián García-Muñoz es va proclamar subcampió català infantil en la categoria de menys de
38 quilos; mentre que abans Nerea Espinosa havia aconseguit
la tercera posició al campionat català cadet de menys de 52 kg.
També hi van prendre part molts altres membres del club!

Propers esdeveniments destacats
Ja arriba la Mitja Marató de Ripoll,
amb les seves tres distàncies!

Taller de defensa personal
adreçat a les dones
El dia 20 de novembre, al pavelló
de l’Avellaneda, es
realitzarà aquest taller emmarcat en els
actes del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència
de Gènere. Serà una
activitat gratuïta organitzada per l’Ajuntament i el Gimnàs
Lee Young de Ripoll.
Es realitzarà de les
10 h del matí a les 12
h del migdia.
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L’Entrevista

L’experiència en un campionat del món de patinatge
La ripollesa Mariona Foz va formar
part a principis d’aquest mes d’octubre
de l’equip del Xou Gran Tona al campionat del món que es va celebrar a
Asunción (Paraguai). Ens relata com
va ser aquesta experiència!
-Com vas viure el campionat del món?
Va ser molt inesperat, ja que al campionat d’Espanya ens
vam classificar quartes i no ens ho pensàvem gens. Això
ens va comportar poder anar a Europa o al mundial, tot
i que pel tema del coronavirus no se sabia si es faria o
no. Finalment, vam poder-hi anar les patinadores d’Olot
i nosaltres i va ser una experiència brutal! Era una cosa
que vèiem molt lluny, el somni de la nostra vida, i tot va
ser molt il·lusionant. Tenim un grup molt bonic i poder anar
totes cap a Paraguai va ser un plus. La gent d’allà ens va
fer sentir molt bé, l’organització també, i vam estar molt
còmodes per poder competir. Fer el ball al campionat del
món, veient que estàs entre els 7 millors del planeta, és
molt guai!
-Quin espectacle vau representar?
Cada any fem un ball diferent i havíem de representar una
història. Nosaltres anàvem d’un ‘Escape Room’, on hi havia cinc protagonistes i la resta anàvem de negre, representant les parets de l’espai. Realitzàvem una mena de
persecució i al final sorgia una clau, que representava que
obria la porta. No ens vam emportar tot l’attrezzo, però
en el ball original fins i tot hi sortia una casa. És el ball
que ens ha portat al mundial i li tenim molt apreci. L’hem
repetit dues temporades, ja que amb la Covid-19 hi va haver menys entrenaments. Finalment vam poder quedar en
sisena posició del món!

Mariona Foz

-Quantes patinadores formeu el grup?
Som 25 i una entrenadora.
-Quant temps fa que t’hi dediques?
Ara tinc 16 anys i vaig començar quan en tenia 4, aquí
a Ripoll. Quan tenia 13 o 14 anys vaig anar cap al Tona
perquè m’ho va recomanar una entrenadora. Allà hi he seguit fins ara, i a veure si puc fer-ho molts més anys i anar
complint més somnis com aquest!
-Com veus l’afició pel patinatge a Ripoll?
Al ser un poble petit, hi ha menys gent que patina, tot i que
el Club Patí Ripoll agafa a gent de tota la comarca. Comparant-ho amb el futbol, per exemple, és un esport molt
més minoritari, que potser no rep l’afició i el reconeixement
de molta gent. L’escola de Ripoll, però, és molt bona, jo
tinc un nivell base molt bo.
-A Tona també hi ha una altra patinadora de Ripoll, oi?
Sí, la Neus Vila, que està al Xou Petit. També van anar al
mundial una setmana abans i van aconseguir una sisena
posició com nosaltres.

Fotos: Instagram @xougrantona

-Quins reptes de futur tens?
Sempre es vol més, evidentment, espero que aquest mundial sigui el primer de molts i que pugui viatjar pel món
gràcies al patinatge.
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