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TELÈFONS
D’INTERÈS /
Serveis municipals i comarcals
Ajuntament (oficines) / 972 71 41 42
Policia Local / 972 71 44 14
Ser. Esportius i Piscina / 972 70 23 56
Residència Casal d’Avis / 972 70 01 56
Consell Comarcal / 972 70 32 11

Seguretat

Policia Local / 972 71 44 14
Mossos d’Esquadra / 972 54 17 50
Guàrdia Civil / 972 70 00 82
Bombers / 972 70 11 63
Jutjat / 972 70 00 99
Emergències / 112
Urgències mèdiques / 061

Serveis sociosanitaris

Residència Casal d’Avis / 972 70 01 56
Ambulatori / 972 70 06 24
Creu Roja / 972 70 06 01
Hospital de Campdevànol / 972 73 00 13
Farmàcia Caballeria / 972 70 39 36
Farmàcia Prujà / 972 70 02 61
Farmàcia Riu / 972 70 01 40
Farmàcia Roca / 972 70 14 90
Farmàcia Riera / 972 70 15 09

Serveis

Correus / 972 70 07 60
Tresoreria Seguretat Social / 972 71 42 45
Oficina de Treball Generalitat / 972 70 01 68
Registre de la Propietat / 972 71 50 85
Deixalleria / 972 70 45 06
Institut Seguretat Social / 972 70 01 68
Ripollès Desenvolupament / 972 70 44 99
Parròquia Santa Maria / 972 70 02 43

Cultura i turisme

Museu etnogràfic / 972 70 31 44
Sala Abat Senjust / 972 70 16 69
Arxiu Històric Comarcal / 972 71 57 15
Centre Cultural Eudald Graells / 972 70 24 76
Biblioteca Lambert Mata / 972 70 07 11
Teatre Cinema Comtal / 972 70 22 91
Oficina de Turisme / 972 70 23 51

Transport

RENFE / 902 43 23 43
Autocars Mir / 972 70 30 12
Autocars Teisa / 972 70 20 95
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EL FLAIX /
Clou el projecte “Despertant
instruments adormits” de la
Portalada de Ripoll
El projecte “Awaking Sleeping Instruments” de la Portalada
del Monestir de Santa Maria de Ripoll ha conclòs després
de dos anys liderat per l’Ajuntament de Ripoll, amb el recolzament del programa Europa Creativa. Del 2 al 9 d’octubre,
Ripoll va ser l’escenari de cinc concerts amb intèrprets internacionals, en els quals van sonar-hi els instruments “despertats” de la Portalada i s’hi van recuperar músiques medievals,
connectant sons mediterranis des de Catalunya, passant per
França, travessant Itàlia i arribant fins a Grècia i Xipre. Micrologus o Labyrinth Ensembla van ser alguns dels grups que
van protagonitzar els concerts.
Per altra banda, des del 20 de novembre i fins a mitjans de
desembre, l’exposició sobre els instruments adormits va ser
present a Carcassona (França), a la Fabrique des Arts – Conservatoire. Allà també s’hi van fer concerts i conferències de
l’1 al 5 de desembre, essent aquests els darrers actes que es
desprenien del projecte europeu.
Cal destacar la participació en molts dels concerts del projecte de la coral Capella de Santa Maria, una entitat amb més
de 125 anys d’història. I sobretot, d’un dels principals impulsors de la iniciativa, el musicòleg Antoni Madueño.
Durant dos anys, els instruments adormits s’han anat despertant en diferents punts de la geografia catalana i europea,
amb l’objectiu final d’aconseguir fer visible la candidatura de
la Portalada a Patrimoni Mundial de la UNESCO, una meta
que no es deixarà de perseguir des de la vila de Ripoll.
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LA SALUTACIÓ /
Jordi Munell. Alcalde de Ripoll
Benvolgudes ripolleses i ripollesos,
Comença un nou any i sempre
significa assumir reptes i encetar
il·lusions. És moment, també, per
fer balanç del 2021. Segurament
molts pensàvem que aquest seria
l’any en el qual deixaríem enrere
una pandèmia global i recuperaríem una normalitat desitjada...
malauradament, les darreres dades epidemiològiques ens demostren que aquest moment encara
no està superat i ens cal mantenir
la prudència i les mesures de contenció. Un record a totes les famílies i persones que ho han patit. I
un agraïment i reconeixement a
tots els professionals i voluntaris
dels diferents serveis que han continuat al peu del canó i al servei de
la ciutadania al llarg d’aquest segon any de pandèmia.
Sincerament crec que des de
Ripoll hem de voler mirar el futur amb optimisme i confiança.
Aquest segon semestre de l’any
s’ha constatat una recuperació
econòmica molt important a la
vila, amb anuncis d’inversions empresarials i la recuperació de les
activitats firals. L’estiu ha estat
molt actiu pel que fa a cultura,
esports, turisme... i la tardor que
l’ha seguit ha continuat essent-ho.
A banda, tenim sobre la taula unes
xifres molt esperançadores pel
que fa a les obertures de negocis
i activitats econòmiques, la pujada
de les afiliacions a la Seguretat Social i el descens de l’atur. El padró
aprovat aquest mes de desembre
i referit a 1 de gener de 2021 ens
indica que ja som 10903 habitants
i ens apropem als onze mil. Tot
plegat indica dinamisme laboral,
econòmic i social.
També és cert que els gairebé
dos anys de pandèmia han fet
aflorar noves situacions no desitjades d’increments de violència

domèstica, violència de gènere i
violència infantil, però també el
confinament, l’aïllament social, la
soledat... han comportat un increment d’afectacions de trastorns
mentals i també de conductes de
risc en joves i adolescents que
moltes vegades patim a l’espai públic en forma de bretolades, petits
aldarulls, botellots o conductes incíviques, i altres casuístiques més
greus. Hem de condemnar tota
mena de violència i tota aquesta
afectació a la convivència i al civisme, però també hem de ser proactius i compromesos en buscar
solucions a una problemàtica de
la societat en general i de la qual
a Ripoll no en quedem al marge.
La coordinació dels diferents serveis professionals i la implicació
de la ciutadania des del veïnatge,
les famílies, l’entorn d’amistats, els
espais d’oci, l’entorn educatiu, l’entorn associatiu... ens ha de permetre avançar en la seva contenció i
mitigació, però sobretot en la seva
reducció i eliminació.
Segur que el 2022 serà millor. El
2022 ens portarà concrecions de
noves inversions empresarials,
tant industrials com turístiques i

comercials, que significaran més
llocs de treball i més activitat a
Ripoll. I per aquestes setmanes
properes deixeu-me animar a tota
la ciutadania a prendre part de totes les activitats nadalenques que
es proposen a la nostra vila. Participem-hi, passegem pels carrers,
consumim de proximitat, gaudim
del nostre entorn. Fem-ho amb
civisme, respectant a tothom i
cuidant l’espai públic. Entre totes i
tots farem un Ripoll més actiu que
bategui tot l’any.
Permeteu-me també, tal com ja
vaig fer l’any passat, tenir un record
per a totes les persones que ens
han deixat al llarg d’aquest 2021.
Enviar també tot l’escalf i ànims a
les seves famílies i amistats. Seguim fent-nos costat, cuidant-nos
i col·laborant entre totes i tots per
tirar endavant!
Des de l’Ajuntament desitgem a
tothom unes Bones Festes i que
puguem viure intensament cada
instant. Que el 2022 arribi amb
moltes coses bones per a totes i
tots i que sigui un any ple de reptes
i oportunitats. Bon Nadal!
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EL MÉS VIST A LES XARXES /
Instagram
Des del mes d’agost fins al desembre, la publicació
que ha obtingut una quantitat més gran de ‘M’agrada’ a Instagram ha estat la publicada el 22 de setembre on es mostrava el nou mural de l’artista italià Millo a la carretera de Barcelona, en el marc del
festival Milestone. Actualment, la foto té 911 ‘likes’.

Facebook
La publicació que ha obtingut més interacció ha
estat la del 2 de novembre, referent a l’inici de les
obres de la nova zona d’autocaravanes a la Devesa
del Pla. En total, va arribar a 8.400 persones usuàries, amb 228 reaccions, comentaris i vegades que
es va compartir. 186 persones van posar ‘M’agrada’
i 11 més ‘M’encanta’. Va obtenir 21 comentaris.

Twitter
El tweet que ha obtingut més impressions des de
finals de juliol i fins al desembre ha estat el que
anunciava que al punt de vacunació de la Sala Eudald Graells s’havia posat la vacuna número 20.000,
i donava gràcies a tothom qui ho havia fet possible.
Es va realitzar el dia 26 d’agost i compta amb 8.461
impressions, amb 25 ‘M’agrada’ i 5 ‘Retweets’.
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NOTÍCIES BREUS /
L’exposició ‘Temps del Romànic’ s’instal·la a l’església
de Sant Pere
L‘exposició ‘Temps del Romànic. Art, vida i consciència’ va ser creada i impulsada
fa uns anys per l’Obra Social ‘la Caixa’ i la Generalitat de Catalunya en el marc
del programa Romànic Obert. Despré de visitar molts municipis de Catalunya,
la Generalitat ha cedit l’exposició a l’Ajuntament, que l’ha instal·lat a l’església de
Sant Pere. La mostra permet redescobrir i interpretar el romànic català a través
de recursos audiovisuals i interactius, oferint una visió fresca i actual d’aquest
moment i d’aquest patrimoni. L’entrada dels visitants es fa a través de l’Oficina
de Turisme.
https://ripoll.cat/exposiciotempsdelromanic/

L’Ajuntament de Ripoll renova la màquina de neteja amb
un lloguer temporal
L’Ajuntament de Ripoll incorporà una nova màquina de neteja de la via pública
en règim de lloguer, a causa de l’avaria soferta a la màquina adquirida fa vuit
anys. L’Ajuntament de Ripoll disposa d’una brigada de la neteja formada per set
persones en plantilla fixa i dues temporals, que ofereixen servei diari amb horari
de 7 del matí a 8 de la tarda, amb una persona de guàrdia les 24 hores del dia.
https://ripoll.cat/lajuntament-de-ripoll-renova-la-maquina-de-neteja-amb-un-lloguer-temporal/

Millores durant l’estiu a les escoles Tomàs Raguer i Joan
Maragall
Aprofitant les vacances d’estiu als centres escolars es van realitzar millores a
les escoles Tomàs Raguer i Joan Maragall. En el primer cas,es va actualitzar i
reformar un lavabo vell, canviant les instal·lacions, els revestiments, el terra i els
sanitaris, per un total de 15.000 €.
A l’escola Joan Maragall, es va realizar un canvi en els tancaments de 7 de les
finestres que donen a la carretera de Barcelona implementant-hi PVC, per uns
15.000 euros també.
https://ripoll.cat/milloresescoles2021/

El Trenet Turístic de Ripoll va passejar a 3.118 persones
aquest estiu
Per cinquè any consecutiu, Ripoll va disposar d’un trenet turístic que va estar en
funcionament del 16 de juliol fins al 22 d’agost oferint la possibilitat de fer dos
recorreguts diferents. El trenet va passejar a 3.118 persones, xifra que suposa
un increment d’un 9,48% respecte a l’any passat. D’aquestes persones 282 van
comprar el paquet turístic, 285 de tiquets que els comerços han entregat als
seus clients i 2.551 persones en l’àmbit particular.
https://ripoll.cat/el-trenet-de-ripoll-ha-passejat-3-118-persones/

Comencen a remuntar les dades de turisme a Ripoll durant l’estiu
L’oficina de Turisme ha fet públiques les dades de l’estiu i tot i que encara s’està
lluny de les xifres anteriors a la pandèmia, es comença a remuntar, amb un increment del nombre de consultes a l’Oficina durant els mesos de juliol i d’agost d’enguany en comparació amb l’any passat. El nombre total de consultes a l’Oficina
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de Turisme el 2021 ha estat de 3.911 al juliol (+835 respecte al 2020) i de 7.792
a l’agost (+1.126 respecte al 2020).
Aquest estiu, el turisme de proximitat ha tornat a dominar. El 86% de les consultes turístiques han estat per part de persones de l’estat espanyol, dues terceres
parts del total procedents de Catalunya. El nombre de visitants de la resta de l’estat espanyol s’ha quadruplicat respecte a l’estiu anterior i pel que fa als turistes
de l’estranger, principalment venen de França, Bèlgica i Països Baixos.
https://ripoll.cat/dades-oficina-turisme-estiu-2021/

Lleure a les Places i obertura del Pati Obert de l’escola
Joan Maragall
Aquest any s’ha iniciat l’bertura del pati obert de l’escola Joan Maragall fent-la
coincidir amb l’activitat del Lleure a les Places. Aquesta activitat sempre està dirigida per a professionals de l’esport i el lleure i no cal inscripció prèvia, ja que està
pensada per afavorir l’accés a tots els infants i joves a les activitats extraescolars
per una banda i per l’altra, a dinamitzar els espais públics.
Els educadors només dinamitzen l’espai i el joc, però que els familiars són els
responsables dels infants, per això es fan en espais on les famílies poden estar.
Per coneixer diez i horaris a l’enllaç.
https://ripoll.cat/lleure-a-les-places-i-obertura-del-pati-obert-de-lescola-joan-maragall/

Moltes visites a la plataforma ‘A casa en un clic’
La plataforma de comerç local en línia ‘A casa en un clic’ es tracta d’una
plataforma que té molta visibilitat i bon posicionament a cercadors com Google,
sobretot quan s’hi promocionen esdeveniments comercials com ara la Fira
Europea del Formatge, que s’ha celebrat recentment. ‘A casa en un clic’ és un
aparador dels comerços de Ripoll, una web oferta des de la Diputació de Girona
als ens locals que formen part de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció
Econòmica. No serveix com a plataforma de venda, però sí que està vinculada
al ‘Respira de Compres al Ripollès’ (projecte impulsat per la Unió Intersectorial
Empresarial del Ripollès), que sí que compta amb l’opció de vendre en línia.
L’objectiu del consistori ripollès és tenir presents el màxim d’establiments de la
vila a la plataforma i que els comerciants vagin actualitzant-hi la seva oferta.
https://ripoll.cat/moltes-visites-a-la-plataforma-a-casa-en-un-clic-ripoll-el-municipi-amb-mes-clics-de-tot-girona-el-setembre/

Valoració i dades molt positives de la Fira Europea del
Formatge
El setembre Ripoll va acollir la Fira Europea del Formatge, un esdeveniment que
es valora molt positivament des de l’Ajuntament pel gran seguiment que va tenir
i les dades positives de participació que s’han anat recopilant aquests darrers
dies.
Les parades de les diferents formatgeries (del Ripollès i d’altres punts de la península i Balears) es van situar a la plaça Abat Oliba i durant dissabte i diumenge
s’hi va poder veure una gran afluència de gent que tastava els formatges i en
comprava. Es van oferir set tasts que es van organitzar a l’església de Sant Pere
en els quals hi van assistir 375 persones a més de 40 persones que es van emportar el tastet per degustar a casa.
Una activitat que va omplir la plaça de l’Ajuntament va ser el Show Cooking amb
el cuiner Francesc Rovira de la Fonda Xesc. També hi va haver molta participació en els tallers infantils de dissabte, en l’espectacle ‘Soliloqui’ del diumenge i
valoració molt positiva per part dels 12 establiments restauradors que van oferir
menus amb el formatge com aprotagonista.
https://ripoll.cat/valoracio-i-dades-molt-positives-de-la-fira-europea-del-formatge/
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Les Rutes Escolars s’expliquen als centres educatius de
la vila
Dins el projecte ‘Ripoll Ciutat Educadora’ s’hi troba la iniciativa de les Rutes Escolars, que busca reduir el trànsit rodat al nucli urbà (especialment complicat en les
hores d’entrada i sortida d’escola), augmentar la seguretat viària i conscienciar
als infants de la importància d’utilitzar alternatives als vehicles de motor, com ara
anar i tornar caminant de casa a l’escola. Als infants se’ls entrega un mocador
identificatiu amb el color de cada centre i els pares dels que hi volen participar,
han de signar un paper de compromís. Les rutes estan indicades amb diferents
panells i els establiments per on passen estan assabentats de la iniciativa i poden ajudar a l’infant si hi hagués algun problema.
Amb iniciatives com aquesta, el consistori pretén fomentar els valors que es promouen des de les famílies, l’escola i la societat que mira cap al futur des de perspectives ecològiques, saludables i de convivència.
https://ripoll.cat/les-rutes-escolars-sexpliquen-als-centres-educatius-de-la-vila/

Inici de la campanya ‘Volem que ens recordin per Ripoll
net i florit i no per una vila pixada i cagada’
La proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius 2021 en la partida de
‘Serveis’ (dotada amb 15.000 euros) va ser la següent: ‘Eliminació de les femtes
de gossos’. Així doncs, des de l’Ajuntament s’ha posat fil a l’agulla i s’ha iniciat
una campanya per intentar reduir els excrements d’aquests animals de companyia a la via pública i conscienciar als seus propietaris i propietàries de les responsabilitats que comporta tenir-ne cura.
La campanya té per eslògans ‘Volem que ens recordin per Ripoll net i florit i no
per una vila pixada i cagada’ i ‘Ell no pot, tu sí!’. Aquests lemes es col·locaran a
diferents punts de la vila, mitjançant un cartell identificatiu. La campanya també
inclou alters accions com repartiment d’uns lots que contenen una kit de bosses
per les femtes dels gossos, una ampolla on portar-hi aigua per netejar els pipís i
un díptic amb la normativa de responsabilitats per als propietaris dels animals.
La campanya també inclou un repàs dels desperfectes i millores a les zones ‘Agility’ del municipi; així com la conscienciació sobre quins espais de les lleres dels
rius estan pensats per a portar-hi els gossos i en quins no està permès. També
es realitzaran canvis en la cartelleria que indica que s’ha de portar a l’animal lligat,
que s’han de recollir els excrements, o en quins punts no hi poden accedir els
gossos.
https://ripoll.cat/campanyagossosripoll2021/

Ja està disponible La Brúixola 2021-22, la guia d’educació a temps complet de Ripoll
Ripoll, com a ciutat educadora i impulsora del Pla Educatiu d’Entorn 0-20, ofereix
un any més La Brúixola, una guia d’educació a temps complet. Aquesta eina
recull tota l’oferta d’activitats del municipi adreçades a infants i joves i a les seves
famílies. S’hi inclouen les d’entitats, associacions i centres públics i privats.
Enguany la guia s’ha posat a disposició de la ciutadania només en aquest format
online.
La Brúixola es pot descarregar aquí: https://ripoll.cat/labruixola2022/

133.256 euros en ajuts de l’Ajuntament a autònoms i
empreses per pal·liar la crisi de la Covid-19
Des de l’esclat de la pandèmia del coronavirus, una de les prioritats de l’Ajuntament de Ripoll ha estat prestar ajuda a empreses i autònoms de la vila perquè
poguessin seguir amb la seva activitat tot i les dificultats de la situació. El consistori ha anat oferint diferents convocatòries d’ajuts dins un Pla d’Impuls a l’Eco-
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nomia, del qual ara ja es coneixen els números definitius. En total s’han atorgat
133.256,29 euros a autònoms i empreses des de l’1 de juny del 2020 fins a l’octubre del 2021 quan s’ha tancat el darrer expedient. S’han registrat un total de 434
ajuts, dels quals el 81,18% han estat aprovats. El 18,82% restants s’han denegat,
en el 3,66% dels casos perquè hi ha hagut alguna duplicació en la presentació de
les sol·licituds.
https://ripoll.cat/133-256-euros-en-ajuts-de-lajuntament-a-autonoms-i-empresesper-palliar-la-crisi-de-la-covid-19/

Es construiran dues rotondes als accessos del Polígon
dels Pintors
El projecte, liderat pel departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, té
previst iniciar-se la primavera del 2022, contempla la construcció d’una rotonda
a l’accés nord del Polígon dels Pintors i una altra que completi l’accés al pavelló
de l’Avellaneda i la Fundació Eduard Soler. A més, també es vol eliminar el giratori
d’encreuament de carrils a l’accés central del mateix polígon. L’alcalde de Ripoll
els considera “punts negres” i recorda que les obres són una prioritat per a l’administració local i la Generalitat.
https://ripoll.cat/es-construiran-dues-rotondes-als-accessos-del-poligon-dels-pintors/

Més d’una seixantena d’establiments participen al Black
Friday de Ripoll
Més de 60 establiments de Ripoll s’han adherit aquest 2021 a la campanya del
Black Friday, 25 de les quals formen part de Ripoll Comerç (Unió de Botiguers)i 37
que no en són part. En comparació amb anys anteriors, el nombre de comerços
adherits va pujant, ja que el 2020 n’eren 43 i el 2019, només 35.
https://ripoll.cat/mes-duna-seixantena-destabliments-participen-al-black-friday-de-ripoll/

L’Ajuntament instal·la 10 contenidors de potassa a diferents punts de la vila
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Un any més, l’Ajuntament de Ripoll ha instal·lat contenidors de potassa a diferents punts de la vila, per tal que en puguin fer ús els ciutadans que ho necessitin.
Tot i que la Brigada Municipal s’encarrega de la distribució de sal a la via pública
del municipi, diferents particulars sol·liciten poder-la utilitzar per a ús domèstic.
Es poden trobar a les ubicacions següents:
- Barri de Vista Alegre (al costat de la parada d’autobús)
- Barri de Sant Pere (al costat de la pujada de l’aparcament del cementiri)
- Hostal de Llaés
- Coll de Beví (carretera de Llaés)
- Parc infantil del Barri de l’Estació
- Plaça de l’Ajuntament
- Aparcament d’Ordina
- Plaça Vila de Prada
- Font d’Engordans
- Plaça Boixadós i Mestre
Els contenidors de sal són de plàstic de color groc i tenen 500 quilos de capacitat. Consten d’una obertura a la part superior que serveix de fàcil accés per recollir la sal del seu interior. Des de l’Ajuntament es demana fer un ús responsable i
adequat de la potassa i s’espera que aquesta mesura pugui ajudar als veïns/es
ara que arriba l’època de glaçades.
https://ripoll.cat/contenidors-potassa-ripoll-2021/
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Gran èxit de la Mitja Marató 2021
El 21 de novembre, va tornar la gran cita de l’atletisme a Ripoll, la Mitja Marató,
després d’un any de parèntesi per la Covid-19. I ho va fer amb un enorme èxit,
amb més de 500 participants inscrits en les tres curses que en formaven part. La
plaça del Monestir i la de l’Ajuntament es van omplir d’ambient festiu durant tot
el matí, amb l’ús de la mascareta obligatori quan no es podia mantenir la distància interpersonal. Després de l’entrega dels darrers dorsals, a les 10 h del matí,
iniciava la Mitja Marató i la cursa de 10 km Comte Guifré, i a les 10.15 h ho feia
la prova de 5 km, la Bressol de Catalunya. Tot això amb l’animació dels tambors
de Tramuntakada.
Els i les participants dels tres recorreguts van anar completant-los i anaven arribant a l’arc de fi de cursa, just davant del Monestir. Els vencedors de la prova de
21 km, van ser Nan Oliveras, amb un temps d’una hora, 7 minuts i 43 segons; i
Cristina Silva, amb un temps d’una hora, 16 minuts i 4 segons.
https://ripoll.cat/gran-exit-de-la-mitja-marato-2021/

Enquesta adreçada a les dones que viuen a Ripoll
Aquest any s’ha constituït el Consell de Dones de Ripoll, un grup de dones de la
vila que es reuneix mensualment per buscar, trobar i generar iniciatives amb la
intenció d’impulsar la participació de les dones en activitats socials, culturals, polítiques i econòmiques del municipi. Una de les primeres accions ha estat realizar
una enquesta que s’ha pogut omplir fins al 10 de desembre en format online o en
paper, adreçada a les dones de la vila per recollir informació sobre la realitat del
col.lectiu. Les dades recopilades seran utilitzades per a ús estadístic i per saber
cap a quines metes ha de caminar el Consell.
Si vols formar part del grup que està generant aquest moviment, el Consell de
Dones, només has de contactar al telèfon 636 090 808 o bé escriure al correu
electrònic comunicacio@ajripoll.cat.

AMB MOLT CAMÍ PER
RECÓRRER, ENCAREM
AQUEST 2022 AMB MÉS
IL·LUSIÓ QUE MAI! QUE
L'ANY NOU ENS SOMRIGUI!

#RIPOLLPERCOMPARTIR

L'Ajuntament de Ripoll us desitja

B O N E S F E S T E S!
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ELS DESTACATS DE CADA ÀREA /
ÀREA DE PROJECCIÓ ECONÒMICA
n Rehabilitació d’habitatges al
Barri Vell

Es continua rehabilitant habitatges situats al
Barri Vell per destinar-los al lloguer social.
Les obres de rehabilitació estan sent possibles
gràcies als programes de Treball als Barris,
aquestes obres són finançades per l’ajuntament
de Ripoll, i s’han executat sota el projecte “Un barri
vell per compartir #Ripollpercompartir” a través
del “Programa de Treballs als Barris 2020, acció
subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya en el marc del Programa de suport als
territoris amb majors necessitats de reequilibri
territorial i social” i també gràcies al suport
econòmic de la Diputació de Girona.
Durant el segon semestre de l’any s’ha llogat un
nou habitatge rehabilitat a un jove del municipi
situat al carrer de les Vinyes.
Reactivar el barri vell requereix recuperació
d’habitatges, reinvertir la tendència al barri vell i
fer-lo més atractiu.

Durant el primer trimestre de l’any 2022 es preveu
finalitzar les obres de rehabilitació d’un altre
habitatge situat al carrer Perdut, ja sumaran un
total de 8 en els darrers tres anys.
Si ets propietari i tens un pis buit, t’ajudem a
rehabilitar-ho. Contacte amb l’àrea de projecció
econòmica.

n Accions comercials
El segon semestre de l’any ha estat marcat per una activitat intensa als comerços i establiments de
Ripoll amb tres campanyes potents i amb gran repercussió a la vila.
Per una banda, sota l’organització de la renovada Unió de Botiguers que ara rep el nom de RIPOLL
COMERÇ i coincidint amb la festivitat de Tots Sants es va celebrar l’Esotèric Shopping Night, una
fira amb tarotistes, vidents, parades esotèriques, botigues al carrer, rituals, espectacles i molt més.
Aquesta fira esotèrica va servir per donar el tret de sortida a la campanya del Black Friday organitzada
per l’Ajuntament amb col·laboració de Ripoll Comerç els dies el 26 i 27 de novembre. Seguidament, es
va iniciar la campanya de Nadal amb l’encesa de llums el mateix dia 26 de novembre.
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En data 4 de desembre, la regidora de Turisme,
Comerç, Fires i Mercats, Manoli Vega, juntament
amb la regidora de Cultura i Festes Montsina
Llimós van presentar la campanya ‘Ripoll batega
per Nadal’, un lema que annexa les diferents
activitats organitzades per l’Ajuntament, que
pretenen fer de Ripoll la protagonista durant
aquestes festes, perquè bategui amb força tot i les
adversitats i limitacions de la pandèmia.
Entre les accions per aquest Nadal destaquem:

La Targeta Nadal
S’han editat 500 targetes que es poden sol·licitar
fins al 20 de desembre a l’Oficina de Turisme, el
Museu Etnogràfic i la piscina municipal. La targeta
vol premiar a veïns i veïnes fidels que comprin a
Ripoll, amb 10 euros per cada 100 gastats als
establiments adherits.
Des de l’1 de desembre al 8 de gener, per cada

10 euros gastats se segellarà una casella de la
targeta. Abans del dia 8 de gener, aquesta s’haurà
de retornar al mateix punt on es va sol·licitar i en
aquell moment s’entregarà un val regal. Aquest
val es podrà gastar entre el 8 de gener i el 28
de febrer, amb la intenció d’afavorir el període de
rebaixes. A més a més hi ha en premi 3 xecs de
100 € que seran sortejats entre totes les targetes
tornades.

El Calendari d’Advent del patrimoni de Ripoll
Aquesta iniciativa està adreçada als més petits. El seu objectiu és fer valdre i donar a conèixer entre
els nens i nenes el gran patrimoni de la vila.
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El calendari ha estat repartit pels centres educatius, als infants de P-5 fins a 4t de Primària, així com
als nens i nenes que visitin i estiguin allotjats als hotels de Ripoll. Hauran de trobar als aparadors dels
establiments adherits la imatge que apareix a cada finestreta de les 24 que hi ha al calendari.
Entre tots els participants es farà un sorteig amb
premis.

Les Estovalles amb l’Agenda de Nadal
Un altra acció ha estat l’edició de 14.000 estovalles que han estat repartides als establiments
restauradors col·laboradors amb l’objectiu que tothom conegui la programació prevista per aques-

tes festes de Nadal.

El Trenet Turístic
Per fer més festa el trenet torna per Nadal! Entre
el 23 de desembre de 2021 i el 5 de gener de
2022 el trenet circularà en horari de matí, de
les 11 h a les 13.30 h, i en horari de tarda, de
les 15.30 a les 18.30 h i servirà per enllaçar els
diferents barris del municipi i així poder arribar
sense necessitat de transport individual a totes
les activitats previstes per aquests dies.

n Nou Projecte de Treball als Barris
Ben aviat s’iniciarà un nou projecte de Treball als Barris sota el nom “Un barri vell innovador i sostenible” subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de sumarc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri
port als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social amb una subvenció total de
territorial i social amb una subvenció total de 195.326,55 euros.
195.326,55
Es
preveuen leseuros.
següents accions i un total d’11 nous contractes:
Es preveuen les següents acciNom programa
Núm.
Durada dels
ons i un total d’11 nous contracContractes
contracte
tes:
D1. ACTUACIONS OCUPACIONALS
Rehabilitació habitatges al barri vell

4

9 mesos

Dinamitzar digitalment el barri vell

1

9 mesos

Manteniment equipaments i entorn urbà barri vell

2

6 mesos

Neteja espais públics

2

6 mesos

D2. ACTUACIONS
PROFESSIONALITZADORES
Encarregat rehabilitació habitatges i manteniment

1

9 mesos

Tècnic activació locals i habitatges buits al barri
vell i assessorament rehabilitació energètica

1

9 mesos

Les persones interessades a participar en els diferents hauran de ser DONO que no
mateixos
requisits,
no siguin
residents
al barri. professionals podran ser
cobrin
la prestació
contributiva
d’atur.
En les actuacions
destinatàries aquelles persones que, reunint els mateixos requisits, no siguin residents
al barri.
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Reduir, Reutilitzar, Reciclar, el nou programa de bon comportament
ambiental en la separació i reciclatge de residus urbans

Les persones interessades a
participar en els diferents hauran de ser DONO que no cobrin
la prestació contributiva d’atur.
En les actuacions professionals
podran ser destinatàries aquelles persones que, reunint els

elBressol / Desembre 2021

n Reduir, Reutilitzar, Reciclar, el nou programa de bon comportament ambiental en la separació i reciclatge de residus urbans
L’ajuntament continua treballant en la participació i implicació de la ciutadania, perquè només
aquest camí serà el possible per reduir els residus generats i avançar cap a una situació ambiental i
econòmica més sostenible.
Aquest any 2021 un total de 186 veïns i veïnes de Ripoll han tornat les seves targetes degudament
omplertes i rebran la bonificació per import de 61,50 € abans d’acabar l’any.
En el quadre següent es detallen el número de les accions optatives realitzades:

n El vehicle elèctric compartit
Des del 2 de novembre el nou cotxe elèctric
d’ús compartit ja pot ser utilitzat, es tracta
d’un Renault Zoe i el preu per al seu ús és molt
accessible. Amb aquest gest, Ripoll segueix
caminant cap a l’eficiència energètica.
Qualsevol persona pot reservar-lo durant les
hores de dilluns a divendres a les tardes i també tot el cap de setmana, registrant-se prèviament a sommobilitat.coop.
Com es pot fer servir?
• Cal fer-se soci i registrar-se al carsharing de Som Mobilitat, a la web sommobilitat.coop.
• Descarregar l’App de Som Mobilitat
(disponible a Google Play i Apple Store).
• Cercar al mapa el vehicle de Ripoll
(que s’aparca sempre a la plaça de l’Ajuntament).
• Fer la reserva pel dia i hora que es necessiti.
A l’interior del vehicle es pot trobar una guia
pràctica d’ús del vehicle i des de l’app es pot
trobar el telèfon d’assistència, o bé es pot escriure a carsharing@sommobilitat.coop.
C

cartell funcionament cotxe aparcaments RIPOLL 03v2.pdf 1 14/09/2021 16:22:29

VEHICLE ELÈCTRIC
COMPARTIT
VOLS FER SERVIR ELS VEHICLES DE SOM MOBILITAT?

1
2
3
4

Fes-te’n soci/a i registra’t al carsharing: sommobilitat.coop

1

Per obrir el vehicle utilitza els botons de l'app.

2

Per desbloquejar el cable de càrrega prem el botó
(a l’altura del genoll esquerre).

CM

MY

3

Desendolla el cable del vehicle, del punt de
càrrega i desa’l al maleter.

4

Al tornar el vehicle, posa’l a carregar de nou.

CY

CMY

K

Cerca al mapa el vehicle que vulguis llogar.
Fes la reserva pel dia i hora que necessitis.

COM POSAR EN MARXA EL VEHICLE

M

Y

Descarrega’t l’App:

Tanca

Obre

CONDUCCIÓ EFICIENT I SEGURA
Prem el botó ECO per allargar l’autonomia del vehicle.
GUIA PRÀCTICA D’ÚS
La trobaràs a l’interior del vehicle, consulta-la si tens dubtes.
Si ens vols comunicar alguna incidència truca’ns al telèfon d’assistència
que trobaràs a l’app o escriu-nos a: carsharing@sommobilitat.coop

LA COOPERATIVA
D'ENERGIA VERDA

COMPARTEIX VEHICLE ELÈCTRIC
www.sommobilitat.coop

www.sommobilitat.coop
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SEGURETAT

n Xerrada ‘Protocols d’actuació en grans catàstrofes’,
amb el Dr. Narcís Bardalet
El passat 5 de novembre, el Casal Cívic de la
Devesa del Pla es va omplir de gom a gom amb
més de 60 persones, durant la xerrada del metge forense Narcís Bardalet. El doctor va parlar
sobre quins protocols s’han de seguir quan
passen grans desastres, il·lustrant la seva intervenció amb les experiències pròpies que ha
pogut viure al llarg de tota la seva carrera. Les
persones assistents formaven part sobretot de
cossos de seguretat de la vila i la comarca, policies, la Creu Roja... però també hi havia metges
i personal sanitari. Des de la regidoria de Seguretat de l’Ajuntament i també des de Protecció
Civil de Ripoll, organitzadors de l’acte, es fa una molt bona valoració de l’esdeveniment.

n Consells de seguretat de la
Policia Local de Ripoll
ALS BOTIGUERS:
- Recordeu que les targetes de crèdit són
personals i intransferibles
- A l’hora de comprovar les dades de la persona titular de la targeta amb el document
d’identitat del client, sigueu rigorosos. No
accepteu excuses de parentiu, ni cap altre
argument com haver-se deixat la identificació al vehicle.
- En cas de dubte sobre la legalitat de la targeta, no efectueu l’operació.
- No us deixeu intimidar per les presses del
client o pel nombre de persones esperant a ser ateses.
- Si creieu que un bitllet és fals, no l’accepteu. En cap cas inicieu una discussió amb el
client.
- Si veieu que la persona es posa nerviosa i vol marxar, no us hi oposeu. Intenteu retenir les
seves característiques i si es dona el cas, la descripció del vehicle i acompanyants.
A CASA I ALS GARATGES:
- Demaneu sempre la identificació al personal de serveis (aigua, llum, gas, telèfon...) i comproveu el servei trucant a la companyia.
- Recolliu diàriament la correspondència per evitar que persones alienes utilitzin les vostres
dades personals.
- Tanqueu sempre les portes amb clau.
- Als garatges, no deixeu les claus a l’interior del vehicle. Tampoc deixeu a la vista objectes
com roba, aparells electrònics, etc.
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- Als garatges, comproveu que la porta quedi sempre tancada a l’entrada i sortida dels vehicles perquè cap estrany aprofiti per entrar-hi.
- És recomanable i útil utilitzar sistemes de vídeo vigilància.
ALS MERCATS I ZONES COMERCIALS:
- Feu servir bosses de mà amb un sistema de tancament segur.
- Porteu les bosses de mà creuades al davant, de manera que siguin permanentment visibles.
- No porteu la cartera a les butxaques de darrera dels pantalons.
- No feu exhibició dels diners en efectiu. És recomanable no portar-los totes junts i no treure’ls tots a la vegada.
- Si us sostreuen la cartera amb les targetes, no oblideu anul·lar-les.
EN LES COMPRES ONLINE:
- Actualitzeu el sistema operatiu, navegador web i programes de l’equip.
- Protegiu l’ordinador amb un programa antivirus o Firewall.
- No feu compres des de cap ordinador aliè o una xarxa WiFi oberta, ja que és fàcil per als
hackers interceptar el seu tràfic de dades.
- Comproveu que el lloc web disposa d’una botiga física o oficina d’atenció al consumidor
on poder-hi contactar.
- Utilitzeu contrasenyes segures en els serveis de pagaments.
A L’HIVERN:
- Disposeu de cadenes en bon estat, llanterna i manta de viatge quan agafeu el cotxe.
- Comproveu l’estat de les bateries, el dipòsit de combustible, els llums, frens, pneumàtics,
la calefacció, el parabrisa...
NO A L’ALCOHOL I A LES DROGUES:
- Per a la vostra seguretat i la dels altres usuaris, dieu no a l’alcohol i a les drogues quan
conduïu!

Si tens qualsevol urgència
truca’ns

Estem eu!
t
p
o
r
ap

972 71 44 14
616 13 24 78

Segueix-nos
al Twitter
@PLRipoll
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CULTURA

n Museu Etnogràfic de Ripoll
Aprofitem aquestes dates per a presentar-vos el Muet, el nou
personatge del Museu Etnogràfic de Ripoll!
Es tracta de la imatge d’un pollet, divertit i simpàtic, que acompanyarà a partir d’aquest 2022 als menuts i a les famílies a les
xarxes socials, per donar a conèixer les nostres activitats i algunes curiositats del Museu Etnogràfic de Ripoll.
Es tracta d’una creació del jove ripollès Jordi Triola.
Així, en Muet us convida a venir al Museu durant aquestes vacances de Nadal, per fer les activitats que hem preparat per a
tota la família.
Esperem que us agradi!!!

n Biblioteca Lambert Mata
Davant del foc, el llibre a prop
Ernest Hemingway no només fou un extraordinari escriptor i periodista, a part també era un home de
món. Guanyador del premi Nobel de literatura en 1954, sempre es definí a si mateix com un home que
havia nascut per gaudir la vida. Quasi tant interessants com els seus llibres, foren la multitud de cites,
aforismes i observacions sobre els més variats temes, que deixà anar en les moltes vegades que fou
entrevistat. En una d’elles definia la felicitat de la següent manera: “Arribar a casa, encendre el foc,
seure al sofà, obrir un bon llibre; i a tocar de les mans, una copa de vi bo i un gos gros de cap ample al
qual poder acariciar tot recolzant-hi la mà”.
Podem visualitzar perfectament l’escena. I sense que ningú ens digui res ja sabem que Hemingway
pensa en l’hivern. Gran part d’aquesta felicitat que descriu es basa en encendre el foc, en venir d’un
exterior fred i de cop entrar en calor. El confort, tal com el coneixem, s’expressa totalment els mesos
d’hivern i més en una comarca com la nostra, on el fred s’escriu en majúscules. I un cop estem
atemperats i relaxats, obrim un llibre. El confort també s’escriu amb L de lectura.
Des de la biblioteca sabem bé que llegir és una activitat de lleure excepcional i que les èpoques de
recolliment conviden més a ella. Venint d’on venim, de totes les restriccions i impediments que hem
passat i que ara seria llarg i pesat, sobretot molt pesat enumerar, estem molt contents d’encarar per fi
unes festes de Nadal normals. Ja fa mesos que funcionem amb plena normalitat, però hem redoblat
l’oferta. Obrim tres matins setmanals -dilluns, dimecres i divendres- i a més tornem a obrir els dissabtes,
després d’un any i mig de no fer-ho. Paral·lelament ens hem orientat en la compra de nou material
i en la substitució de material
obsolet o envellit, per comprar-lo
de bell nou. Veniu i ho veureu.
Farem aviat una felicitació de
Nadal però el que de veritat
en agradaria és entrar a casa
vostra en forma de document.
Que juntament amb l’arbre, el
pessebre, la llar de foc, les copes
de cava, o el comandament a
distància hi hagués un document
amb codi de barres, i unes lletres
petites a sobre, Biblioteca de
Ripoll.
Bones festes, bona salut i bona Detall de la casa de Hemingway, a Idaho, als Estats Units. Fou la darrera de les moltes cases que tingué. Aquí escrigué les
darreres obres i aquí va morir.
lectura a tothom!
Ben a prop de la llar de foc, com no, unes quantes lleixes de llibres.
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ÀREA DE PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA
n 10 anys de Consistori Infantil a Ripoll
El passat 4 d’octubre es va constituir el desè Consistori Infantil de l’Ajuntament de Ripoll, corresponent al curs
2021-2022. Com cada any, dos representants de 6è de primària de cada escola de la vila van defensar la seva
candidatura a l’alcaldia infantil. Per novena vegada consecutiva, el càrrec ha recaigut en una nena, en aquest
cas la Iona Carbonell de l’Escola Vedruna. Ella va ser la més votada i en segona posició va quedar Ona Codony,
qui és la secretària.
L’alcaldessa infantil 2020-2021, Naia Planas, juntament amb els seus companys i companyes regidors/es, van
cedir els poders al nou consistori. També hi va ser present l’alcalde, Jordi Munell. Durant aquest primer trimestre, membres actuals del Consistori Infantil ja han dut a terme diversos actes i han fet el seu primer ple, el
passat 13 de desembre.
Accions durant el 1r Trimestre
• Inauguració de la Biblioteca Mòbil (juntament amb el consistori anterior)
• Col·laborar en la campanya sobre tinença responsable de gossos
• Celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants
• Encesa dels llums nadalencs
• Compra de material escolar per col·laborar en la recollida de joguines nadalenca de la Creu Roja de Ripoll
• Organització de la cagada popular del tió
Els representants de les escoles d’aquest curs són:
SALESIANS

ESCOLA VEDRUNA

Joana Tristán (Regidora de
Convivència, Participació i Seguretat Ciutadana):
Treballaré per millorar l’estètica
del poble. De Ripoll m’agraden
les muntanyes i l’entorn. Les
meves aficions són el bàsquet
i la música (tocar la flauta i la
guitarra).
Andrea Garcia (Regidora de
Salut, Benestar Social, Gent
Gran i Joventut):
Treballaré per millorar l’accessibilitat al municipi. De Ripoll
m’agrada que és un poble petit.
La meva afició és la gimnàstica
artística.

Iona Carbonell (Alcaldessa):
Al Consistori Infantil treballaré
per millorar la vida dels animals.
El que més m’agrada de Ripoll
és l’entorn natural que té. La
meva gran afició és la gimnàstica artística.
Oriol Roca (Regidor de Serveis
Econòmics i Administració General):
Treballaré per millorar les façanes de la nostra vila. De Ripoll
m’agrada l’entorn. Les meves
aficions són anar a caminar i el
futbol.
TOMÀS RAGUER
Ona Codony (Secretària):
Treballaré per millorar la mobilitat amb la bicicleta. Ripoll
m’agrada, tot tal com és. Les
meves aficions són jugar a futbol i ballar.
Elena Uriarte (Regidora de Serveis a les Persones, Cultura i
Festes):
Treballaré perquè els infants puguin optar a fer més esports. De
Ripoll m’agrada molt la cultura,
la tranquil·litat i anar per la muntanya. Les meves aficions són
nedar i fer taekwondo.

JOAN MARAGALL
Peronella Orriols (Regidora de
Turisme, Comerç, Fires i Mercats):
Treballaré per aconseguir tenir
una paret pública on es puguin
expressar artistes anònims. Per
a mi, Ripoll és molt bonic. La
meva afició principal és llegir.
Abril Pérez (Regidora d’Esports, Entitats i Associacions):
Treballaré per millorar l’aspecte
de la vila. De Ripoll m’agrada el
Monestir i que hi ha moltes coses per visitar. La meva principal afició és jugar a bàsquet.
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El Festival Milestone
porta dos murals de gran format a Ripoll /
Ripoll compta amb dos nous murals de gran format. Es tracta dels que ha portat el
Milestone Project, el principal festival d’art urbà contemporani el país, que es va celebrar a la vila a entre mitjans de setembre i principis d’octubre. Després de vuit edicions
a la ciutat de Girona, s’estrenava la nova ubicació de Ripoll, que va comptar amb dos
artistes internacionals que van realitzar dues creacions d’art urbà en dos punts: L’italià Millo va pintar un mural en una façana de la carretera de Barcelona nº 5; mentre
que el nord-americà Axel Void el va fer al carrer Fuensanta nº 7 i 8, en aquest cas en
homenatge al Teatre Cinema Comtal.
Els veïns i veïnes van poder anar veient el work in progress dels artistes, observant
com treballaven ambdues obres. La intenció és que el festival Milestone es quedi a la
vila en properes edicions i que es pugui anar comptat amb aquestes creacions d’artistes internacionals a les parets de Ripoll, combinades amb l’art d’artistes locals i el
patrimoni històric. Tot això, per incrementar els atractius turístics.
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El Consistori Infantil de
Ripoll us desitja

BONES FESTES!

Durant aquests 10 anys, amb el Consistori Infantil
s’ha aconseguit treballar en dues direccions: ensenyant com funciona l’Ajuntament als infants i rebent
propostes sorgides de les seves inquietuds que s’han
acabat fent realitat. Aquest 2022 es dedica el calendari oficial de Ripoll a aquest ens de participació per
als més menuts. El podeu trobar a la contraportada
d’aquest butlletí.

I us convida a la cagada popular del tió!
Divendres, 17 de desembre
A partir de les 17.30 h
Plaça de Sant Eudald

n S’estrena la Biblioteca Mòbil de Ripoll
La nova Biblioteca Mòbil de Ripoll és una proposta
que va sorgir del mandat de l’anterior Consistori
Infantil i que ara s’ha pogut fer realitat. Es tracta
d’un moble que s’ha instal·lat a la plaça de la Lira i
que permet l’intercanvi de llibres o ‘crossbooking’
entre les persones que vulguin utilitzar el servei,
que és obert a tothom i a totes les edats.
L’objectiu es fomentar l’hàbit de la lectura entre la
població, permetent que es puguin anar a buscarhi llibres, sempre deixant-ne un que ja s’hagi
llegit o que ja no s’utilitzi al lloc del que s’agafa.
El servei estarà disponible en l’horari d’obertura
de l’establiment de restauració que hi ha a la Lira,
ja que els seus responsables s’encarregaran de
resguardar el moble a les nits i de treure’l cada matí.
• Sempre que s’agafi un llibre de la biblioteca, cal deixar-ne al menys un altre al seu lloc.
• Els llibres que es deixin han d’estar en bon estat.
• Cal tractar bé els llibres que s’agafin i tornar-los tal com els hem trobat.
• Per tenir cura dels llibres i de la Biblioteca, cal tancar la porta un cop s’hagi utilitzat el servei.
• S’ha de respectar aquest mobiliari i els llibres.
• Evidentment, es poden deixar llibres sense haver-ne d’agafar cap, tota aportació serà benvinguda!
• Gaudiu de la lectura!
https://ripoll.cat/ripoll-estrena-una-biblioteca-mobil/
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n Commemoració del Dia dels Drets dels Infants a Ripoll

El divendres 19 de novembre Ripoll es va sumar un any més a la commemoració del dia internacional dels
Drets dels Infants. Des de l’Ajuntament i el Consistori Infantil es va convidar a les classes de 6è de les escoles
de primària de la vila, així com als alumnes del centre d’educació especial Dr. Ramon Suriñach, a una petita celebració a la plaça de l’Ajuntament. Per prevenció davant la situació de la Covid-19 hi van assistir els infants de les
escoles Joan Maragall, Salesians i Dr. Ramon Suriñach, mentre que els centres Vedruna i Tomàs Raguer no ho
van fer. Tot i això, aquestes dues escoles van estar representades pels seus membres del consistori, expressant
també els seus desitjos durant la commemoració.
La celebració va consistir en una enlairada de globus
que els mateixos infants van inflar i escriure-hi desitjos per als infants de tot el món, destacant que és
necessari que tots els nens i nenes del planeta puguin
gaudir dels seus drets i créixer en unes bones condicions. Quatre de les membres del Consistori Infantil, amb
l’ajuda d’alguns dels seus companys i la regidora d’educació Mª Dolors Vilalta, van llegir el manifest del dia internacional. Després d’un compte enrere conjunt entre
tots els infants es van deixar anar tots els globus al cel.
L’alcalde Jordi Munell també va participar a l’acte encoratjant a tots els nens i nenes a ser sempre agraïts amb
el que tenen. A l’acte tampoc van faltar els treballs que
els alumnes havien fet a les seves escoles treballant
els Drets dels Infants, juntament amb una obra de l’artista Carme Solé i Vendrell de la seva col·lecció Why?.

n Ripoll participa per tercera ocasió
al projecte de mentoria Rossinyol

Per tercer any, Ripoll participa al projecte de mentoria social anomenat Rossinyol. Es tracta d’una iniciativa de la
xarxa d’universitats europees, a la qual està adherida la Universitat de Girona (UdG). Consisteix en acompanyar
nens/es de primària o secundària per ajudar-los en el seu procés d’inclusió i relació social i cultural, així com per
afavorir la millora de les seves competències lingüístiques i relacions afectives. El projecte es treballa entre un
mentor o mentora estudiant de la UdG i un alumne d’un dels centres educatius de Ripoll.
Les parelles es troben un cop per semana i la primera trobada es va dur a terme a finals de noviembre. Hi va
prendre part la regidora d’Educació de l’Ajuntament, Mª Dolors Vilalta, qui va obrir els sobres que contenien les
parelles que formaran el projecte d’enguany:
L’Elsa, de Ripoll i estudiant d’Educació Social a la UdG, farà de mentora d’en Josué (alumne de 6è de l’escola Joan
Maragall). La Humaima, de Torelló i estudiant d’Infermeria a la UdG, farà de mentora de la Camila (que fa 6è a
l’escola. Vedruna). I en Gerard, estudiant d’Enginyeria Biomèdica a la UdG, farà de mentor de l’Aitor (que cursa 1r
d’ESO a l’INS Abat Oliba).
A continuació, repassem els objectius principals del Projecte Rossinyol:
1. Acompanyar en la relació
afectiva, integració cultural, social i lingüística dels
alumnes (mentorats/des).
2. Col·laborar activament en
les estratègies d’èxit acadèmic dels mentorats/des.
3. Incrementar, fer créixer les
expectatives formatives
i educatives dels mentorats/des.
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n Festa de Benvinguda als
infants nascuts l’any 2020

El mes de novembre es va celebrar, a l’avinguda
del Tèxtil, un acte per donar la benvinguda als 78
infants nascuts a Ripoll l’any 2020. Enguany es va
poder tornar a comptar amb la presència d’infants
i famílies, que després de plantar una flor al voltant de l’arbre plantat, expressament, per l’ocasió i
que significa l’arrelament dels infants a la vila, van
gaudir de jocs i activitats preparats per l’educadora de l’Espai Familiar. L’artista Eudald Alabau i els
membres del Consistori, així com la regidora de
participació M Dolors Vilalta també van ser presents a l’acte, participant de les activitats i ajudant
a fer-les possible.
Una placa, situada a un monòlit al davant de l’arbre, recordarà tots els infants nascuts aquell any
per tal que l’arbre creixi al mateix temps que ells i
elles.
Aquesta celebració forma part del programa “Benvingut nadó Ripollès/Ripollesa” que l’Ajuntament
de Ripoll va iniciar l’any 2016 i en el que també
s’entrega un detall de benvinguda a tots els nadons que s’empadronen a la vila.

n Dia de les Ciutats Educadores

Des de l’any 2106 Ripoll és membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE). Formar part
de L’AICE ens dóna l’oportunitat de conèixer i compartir experiències amb moltes ciutats culturalment i socialment molt diferents a nosaltres. El dia 30 de novembre es va celebrar el Dia Internacional de les Ciutats Educadores, enguany amb el lema principal “la Ciutat Educadora no deixa ningú enrere”
Ripoll com a vila educadora treballa perquè l’educació sigui l’eix transversal de totes les polítiques locals, desenvolupant actuacions i programes d’educació, salut, medi ambient, urbanisme, esport, mobilitat, cultura, etc. El
nostre objectiu és treballar per tal que els principis bàsics recollits a la Carta de Ciutats Educadores es potenciïn
en el nostre territori, per aprendre i intercanviar experiències així com per enfortir la xarxa. I justament per potenciar aquest treball en xarxa també forma part de la Xarxa de Ciutats Educadores de les comarques gironines
(XCECG), de la qual en formen part 17 municipis.
Durant la setmana del 30 de novembre es van realitzar diferents accions adreçades a tota la ciutadania prioritzant el treball i la reflexió entorn no deixar ningú fora d’un món, en el que pel simple fet de ser, ja hi haurem
d’estar inclosos. Per prevenció davant els augments de la Covid-19 algunes activitats es van haver de reconduir,
però tot i així, els alumnes de 6é d’alguns centres educatius van gaudir de la presència del director i posterior
projecció dels film “Sóc perquè Som” amb la col·laboració del Terra Gollut Films Festival. Els adults i gent gran
van passar una bona estona amb l’obra de teatre “La Tieta Encarnació i les noves tecnologies” a càrrec de Mayte
Carreras, que va explicar en clau d’humor com aquestes deixen enrere un part de població. El més interessant és
que va aportar solucions a les causes, sobretot recordant que Ripoll té tres Punts Òmnia que ofereixen suport
a la ciutadania amb tot allò relaciones amb les TIC. Un any més les activitats van estar organitzades per la Comissió de les Ciutats Educadores, en la qual i forma part l’Ajuntament i els dos Casals Cívics de Ripoll i enguany
també s’hi han sumat els Punts Òmnia.
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PUNT ÒMNIA EUDALD GRAELLS
Activitats del Punt
Reforça't: Set grups de 8 infants/setmana
Teixint cultures: Un grup/setmana de 24 dones.
Accés lliure: Una hora/setmana
Cita prèvia: 3 hores/setmana
Memoritza't: 1 hora setmana
Instagram: 1 hora/setmana
Sortides saludables: 1 dia/setmana
Accés lliure: 2 hores/setmana
Estiu a l'Òmnia: juliol

Col·laboracions

Usuaris- es
Homes: 73
Dones: 103

Càritas - Tics Inicial
Inscripció Casal Estiu
Matricules escolars
Beques Casal estiu/Extraescolars
CAP - Cites prèvies vacunes
Associació Reach - Trencant tabús
Vilaweb - El Ramadà amb ulls de dona
(Adiva Koenigsberg )

Total: 176

Orígen

Taules de treball
Taula de salut mental del Ripollès
Ripoll, ciutat educadora
Agents socials i educatius

Espanya: 88
Marroc: 53
Hondures: 16
Colòmbia: 5
Pakistan 3
Senegal 3
Altres: 8

Formació
A cció comunitària
Desinformació i fake news
Frau i seguretat digital
Formació Maqueta 20 21

/ 23

elBressol / Desembre 2021

ESPORTS

n Ja tenim la nova gespa artificial

La nova gespa artificial del camp municipal d’esports de Ripoll ja és una realitat! Han estat unes obres
molt perseguides des de la regidoria d’Esports durant molt temps i molt demandades pels clubs que
fan ús de les instal·lacions. A principis d’octubre, es començava a retirar la gespa antiga, i després
d’alguns entrebancs i fins i tot intents de sabotatge a les obres, aquestes s’acabaven a principis de
desembre.
Així doncs, ara la vila ja pot gaudir d’un camp de mida futbol 11 amb la gespa totalment nova, i a més
s’ha adaptat el terreny de joc de baix per encabir-hi un camp de futbol 7 utilitzant la gespa antiga que
encara estava en bon estat. En total, més de 300.000 euros d’inversió per fer un rentat de cara a les
instal·lacions. Les porteries i les xarxes protectores també s’han renovat.
El cap de setmana de l’11 i el 12 de desembre va ser el primer en el qual ja es van poder disputar
partits sobre la nova superfície. S’hi va jugar a futbol i a rugbi! Uns dies abans, el dijous, s’havia fet la
inauguració oficial amb la tallada de la cinta per part de l’alcalde, diversos regidors i representants dels
clubs. El dissabte 11 de desembre, també es van fer diversos partits entre personal i regidors de l’Ajuntament, jugadors i jugadores de l’Atlètic Ripoll i el Club Futbol Ripoll i membres de la Fundació MAP.
Queda inaugurat, doncs, el camp! La nova gespa es complementarà amb els nous vestidors, una obra
que ja està iniciada i que té un termini d’execució més llarg.
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AGENDA DE NADAL /
LES LLEGENDES DEL MONESTIR DE RIPOLL
23 de desembre – 12 h - Monestir de Sta. Maria
Reserva prèvia 972 702 351 / 972 704 203 / visit.
ripoll.cat/visitesguiades
ANIMACIÓ MUSICAL AMB LA BANDA CALIU
DE PLATJA D’ARO
23 de desembre – Tarda de 6 a 8 h.
MASTER’S
A partir de la una de la matinada
Dia 24 – Master’s hits - DJ Adri Vila, Maquina
Area, DJ Beat
Dia 25 – Master’s History – Dj Paranoyd , Maquina Area, MJMH, DJ Prados
EL POEMA DE NADAL
de Josep Maria de Sagarra – Valentí Maymó
recita amb música de tenora
25 de desembre – 19 h – Església de Sant Pere
Espectacle gratuït amb reserva prèvia a:
www.ripoll\cultura

CARTERA REIAL
Dia 3 de gener – Cercavila amb Jaleo band a partir de
les 17.30 h fins a la sala Eudald Graells on la cartera
recollirà les cartes.
CAVALCADA DE SSMM ELS REIS DE L’ORIENT
I REBUDA DE CARTES
Dia 5 de gener, a partir de les 6 de la tarda, arribada
per la ctra. de Barcelona.
Després de la rebuda i els parlaments a la plaça de
l’Ajuntament, els Reis mags s’encaminaran al claustre del Monestir (entrada per la sala Abat Senjust), a fi
de rebre les cartes i peticions dels infants.
EXPOSICIONS I ALTRES ACTIVITATS /
TRENET DE RIPOLL
Del 22 de desembre al 5 de gener
EXPOSICIÓ “SAPRÒFITS. DIÀLEGS AMB EL BOSC”
d’Eudald Alabau. – Fins al 9 de gener de 2022
Obra que a partir d’un plantejament científic, Eudald
Alabau ho porta al camp artístic per plasmar les seves vivències dins d’un bosc

CONCERT NADALENC
CAPELLA DE SANTA MARIA
26 de desembre – 17.30 h
Església de Sant Pere
RIPIJOC – Parc infantil de Nadal
Dia 27 – De 16 a 20.30 h.
Dia 28 – D’11 a 13 h i de 16 a 20.30 h
Pavelló Municipal
QUINTO DE NADAL
Organitza Club Futbol Ripoll i Club Patí Ripoll
Dies 25 i 26 de desembre i 6 de gener – Tardes
Pavelló Municipal de Ripoll
CAP D’ANY – Dj ENKA, Adrià Ortega, Dj, Kastix
Dia 1 de gener, a partir de la 1 de la matinada
Pavelló municipal d’esports de Ripoll

NADAL AL MUSEU
Un any més els 26 museus de les Comarques
Gironines s’uneixen per implusar la 7a. Edició del
Nadal als Museus
Vine al Museu Etnogràfic de Ripoll a fer l’activitat
“Cerca i troba” que et proposem per aquestes festes .
EXPOSICIÓ DE LLUÍS CARBONELL
A la biblioteca Lambert Mata
FIRAR-T
Al Safareig – pg. del Mestre Guich
VISITES GUIADES AL CONJUNT MONÀSTIC DE
SANTA MARIA
Dies 27, 28, 29, 30 i 31 - 12 h.

Reserva prèvia 972 702 351 / 972 704 203 / visit.
ripoll.cat/visitesguiades
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Millores als Barris
Carretera de Ribes

Ampliació d’escocell i adapatació de
vorera plaça Pompeu Fabra

Ampliació dels embornals
de la carretera de Ribes

Incorporació recollida d’aigües
escales del carrer dels Pellaires

Millora de la vorera del passatge
d’en Serrallonga

Ampliació dels embornals
de la carretera de Ribes

Millora del paviment del
carrer dels Pellaires

Reparació de panots de la
carretera de Ribes

Pavimentació de la zona
del banc

Pintat del mobiliari urbà de
la pista

Reparació de la barana de
fusta

Colònia Noguera

Millora de la parada de bus
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Barri de Sant Pere

Manteniment del mobiliari urbà

Pintura de la nova parada de bus

Pintura exterior i interior del local

Altres actuacions a diferents zones

Millora escales Ciutat Jardí

Condicionament de la nova vorera
del raval de Barcelona

Desplaçament de les pilones i neteja
de les canals del carrer 27 de maig

Incorporació de grava al passeig
Ragull

Millora vorera aparcament d’Ordina

Nou aparcament en el barri de
Castelldrall

Pavimentació accés aparcament
ambulatori

Reposició grava del passeig Ragull

Reposició grava del passeig Ragull
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URBANISME /
n Obres destacades
Estabilització de dos murs a la llera del riu Freser: Aquest mes de desembre l’Ajuntament està realitzant
unes obres d’estabilització de dos
murs situats al marge fluvial del riu
Freser, concretament al Raval de
Barcelona i a la zona de la plana
d’Ordina. L’objectiu de l’actuació és
assegurar les zones per evitar possibles despreniments o destrosses
per les riuades. El cost aproximat
de les obres és de 210.000 euros i
es financen a través del pressupost
municipal, una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i part
del pressupost del Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya (PUOSC).

Nova zona d’autocaravanes a la
Devesa del Pla: Ripoll tindrà una
nova zona de pernoctació per a
autocaravanes a la Devesa del Pla.
Les obres acabaran properament
i quan ho facin, hi haurà 20 noves
places per a autocaravanes, tots
els serveis que aquests vehicles
necessiten, una zona de pícnic i
l’arranjament de tot l’entorn, inclòs
el pàrquing que ja existia. Aquests
treballs tenen un cost d’uns 84.000
euros.

Neteja de la llera del riu: També es
treballa per netejar periòdicament
les lleres dels nostres rius, un patrimoni natural que cal cuidar. En
aquest cas, us compartim imatges
de la llera del Freser, recentment arranjada:

Asfaltatge de diversos carrers:
A finals d’octubre es va realitzar
el reasfaltatge d’alguns punts de
la vila. En concret, es van arranjar
el carrer Vallfogona, el carrer Sant
Bartomeu, el carrer Núria, la plaça
Vila de Prada i un tram del Raval de
Barcelona.
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Neteja de grafits: Des de l’Ajuntament de Ripoll es treballa per millorar l’estètica de la vila i una de les
feines que es realitzen és la de la neteja de grafits fets a les parets. Als
espais municipals, es van traient
aquestes guixades periòdicament,
tot i que hem de lamentar que l’incivisme és creixent i moltes vegades,
quan es treu un grafit, n’apareixen
dos més. Demanem que es respectin les parets del poble i que no
s’embrutin, i paral·lelament seguim
treballant per netejar-les.
Existeix un servei de neteja de grafits a les façanes privades. Simplement s’ha de presentar una instància genèrica a l’Ajuntament i un cop

fet el tràmit, la pintada es neteja de
forma gratuïta.
Adquisició de nous vehicles: Recentment, l’Ajuntament de Ripoll
ha adquirit dos nous vehicles destinats a la Brigada Municipal d’Obres.
Un d’ells és una furgoneta elèctrica,
una aposta més en relació al compromís de millorar el medi ambient.
Per altra banda, ja s’utilitza també
una nova màquina multiusos, que
serveix tant pels treballs que fan
habitualment els membres de la
Brigada, com per accedir als carrers més estrets de la vila en episodis de nevades per fer de màquina
llevaneu. També pot utilitzar-se per
escampar potassa en moments de
fred, glaç o neu.

Subvencions per la pintura de
façanes i mitgeres: L’Ajuntament
de Ripoll subvenciona la pintura
de façanes i mitgeres, amb un import màxim de 1.550 €. Per conèixer més informació, saber qui hi
pot optar o presentar sol·licituds
per l’ajut, cal demanar cita prèvia
a l’Ajuntament (972 71 41 42). El
percentatge de la subvenció dels
costs de tractament i pintura varia
en funció de la ubicació i la catalogació de l’immoble. Des del consistori, també s’emeten ajuts com
la bonificació al 100% en l’impost
de construccions, instal·lacions i
obres i en la taxa d’ocupació de la
via pública.
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L’APUNT /
n Ripoll, ciutat precursora de
l’esport femení del motor
El títol de l’escrit costa de creure, però respon a
una realitat coneguda només, segurament, per
les protagonistes de les proves esportives.
L’any 1967, el Moto Club Ripollès passà a
anomenar-se Ripoll Motor Club, entitat de la qual
foren aprovats els estatuts el febrer de 1968 per
la federació nacional d’automobilisme. Una de
les primeres competicions que organitzà, per
celebrar l’aniversari de la seva creació, va ser el
ralli femení Eva de vehicles. La prova va tenir lloc
el 16 de juny.
Com que la novetat va tenir bona acollida, hi
va haver una segona edició del ralli el 14 de
setembre de 1969. El recorregut, d’uns 185
quilòmetres, va ser el següent: Ripoll, Sant
Joan de les Abadesses, Vallfogona de Ripollès,
Ripoll, La Farga de Bebié, Sant Quirze de Besora,
Perafita, Prats de Lluçanès, Oristà, Vic, Roda de
Ter, Manlleu, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Boi
de Lluçanès, Sant Quirze, La Farga i Ripoll. El
promig de velocitat va ser d’uns 50 km/hora.
A la prova hi van prendre part deu automòbils;
les tres primeres parelles classificades van
ser: Mercè Maroda i M. Àngels Pujol amb un
Alfa Romeo, Roser i Pilar Sebastián al volant
d’un Renault R8, i en tercer lloc es classificaren
Elisabeth Serrahima i Núria Bachero amb un
Morris 1.300. La resta de participants van ser:
Maria Lluïsa Oliveda i Maria Estrella Pérez, Elisa
Deulonder i Maria Antònia Font, Núria Partagàs
i Maria Eulàlia Morera, Maria Teresa Singlas i
Tona Hverstad, Maria Teresa Losantos i Mireia
Escobar, i Maria Collboni i Montserrat Pujals.
Aquell dia hi hagué un sopar en què es van lliurar

premis i trofeus a les inscrites, les quals, el Diari
de Girona, del 16 de setembre, qualificà com a
«consumadas pilotos de la hazaña».
El 20 de setembre de 1970 va celebrar-se la
tercera i última edició del ralli Eva. Aleshores,
la prova ja era de caràcter regional i puntuava
per al campionat femení de Catalunya. Com
que la competició va tenir com a punt d’inici
Campdevànol i en el context de la festa major,
l’Ajuntament d’aquest poble va col·laborarhi aportant la copa per a la primera parella
classificada. La Vanguardia (19 de setembre
de 1970) apunta que «Para estimular a las
participantes, a su paso por los controles
establecidos en el recorrido éstas serán
obsequiadas con regalos apropiados a su sexo».
L’absència de premsa escrita no permet saber
com va transcórrer la jornada.
Del ralli Eva no hi va haver cop més edició,
tanmateix, va esdevenir una fita en la història de
l’esport ripollès i català.
Agustí Dalmau i Font
Historiador de l’Ajuntament de Ripoll.

Tota la informació d’activitats a Ripoll
Subscriu-t’hi des del web www.ripoll.cat/cultura
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L’EMIGRANT /

Sinergies migratòries

Pau Molas
El seu projecte de vida i de feina
l’ha portat a viure en diferents
indrets del món, però ara sembla que en Pau Molas ha trobat
el seu lloc a Suïssa. Allà, en un
indret que li recorda bastant a Ripoll, segueix amb la seva ambició
d’enviar petits satèl·lits a l’espai.
Amb ell, coneixem com és viure
lluny de la família i els amics per
perseguir un somni empresarial, i
també com es prenen la pandèmia
a Suïssa.

Després d’haver viscut a França, a Lapònia i al Japó, el ripollès Pau Molas s’ha instal·lat des
d’inicis d’aquest 2021 a Suïssa.
Aquest enginyer aeroespacial
que fa dos anys va guanyar el
Best Technical Paper a l’Internacional Astronautical Congress de
Washington DC, té la seva primera empresa a Bex, una població de més de 6.000 habitants a
la part sud del sector de Vaud,
on s’hi concentra bona part de
l’activitat d’startup dedicades a
l’espai. En aquest indret té possibilitats de fer-hi els assajos de
propulsió, per la proximitat amb
un aeròdrom. Hi ha llogat una
nau industrial, on coordina una
desena més de persones, i on fan
les tasques d’assemblatge i sistemes de propulsió.
L’aspecte de Bex impedeix que
l’enyorança que pot sentir en
Pau per Ripoll sigui gaire accentuada. Surt al balcó de casa i hi
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veu muntanyes on els colors són
molt semblants al que pot tenir
des del barri de la carretera de
Ribes. A més és molt a prop de
tot. Lausana és a només quaranta minuts amb transport públic, i
l’aeroport de Ginebra a poc més
d’una hora. Sovint aprofita per
anar en bicicleta, córrer o esquiar,
algunes de les seves passions,
per les quals no li cal desplaçar-se gaire. Per la seva feina
cada setmana ha d’agafar algun
avió. En Pau s’hi ha adaptat perfectament. Parla el francès “per
la proximitat de Ripoll amb França i perquè a més ja hi havia viscut, i en cas de dificultat recordo
la recomanació del meu pare i ho
dic tot amb accent francòfon que
sempre ajuda”.
El contacte amb la família i amics
és molt més fàcil que no ho hauria estat fa unes dècades. S’hi comunica per videotrucades o bé a
través de whatsapp. Aquest Na-

dal no tornarà a Ripoll, però ja va
ser-hi fa tot just un mes. Del poble el què més troba a faltar són
el contacte amb els seus, i sortir
a córrer per Sant Roc o el Catllar
i des d’allà contemplar-hi Ripoll.
En Pau sempre ha estat una mica
nòmada, una característica que li
permet “veure Ripoll amb uns altres ulls, i apreciar una mica més
tot allò de bo que tenim”.
La situació de Covid també li ha
condicionat la vida. Ara mateix hi
ha restriccions per entrar a Suïssa, tot i que són molt respectuosos. De fet, només el 60% dels
suïssos estan vacunats, i hi ha
molta gent que està en contra de
fer-ho, perquè o bé no tenen molt
contacte entre ells, o bé creuen
que suposa una interferència en
les llibertats individuals. Ell ho
està perquè s’ha de moure constantment i sobretot per poder assistir a conferències.

elBressol / Desembre 2021

L’IMMIGRANT /

Sinergies migratòries

Douglas Varela
L’illa nicaragüenca d’Ometepe,
amb 40.000 persones en la seva
demografia, és l’única de tipus
volcànic que hi ha en un llac d’aigua dolça. Malgrat ser considerat
un espai paradisíac, un dels seus
habitants va marxar-ne el 1997,
per amor i va instal·lar-se inicialment a Barcelona, la ciutat de la
seva parella. Però després d’un
viatge pel Perú, va veure clar que
ell era una persona més de camp
que de ciutat. Per això van començar a freqüentar el Ripollès,
fins que finalment, ara fa disset
anys es van instal·lar a Ripoll.

“El pròxim mes de febrer faré cinquanta anys, i ja en fa la meitat
que visc a Catalunya” explica un
Douglas Varela que s’ha integrat
perfectament a Ripoll, fins al punt
d’afirmar que «no ho canviaria per
res». Aquesta percepció que n’ha
extret al cap dels anys no és exactament el mateix que tenia quan va
arribar-hi, sobretot perquè «costa
una mica entrar al poble i socialitzar amb la seva gent». En tot cas
també pensa que la gent ha canviat
en part el seu caràcter respecte a
com era en aquella època, possiblement «més tancat que no pas
ara». En tot cas la feina que feia
com a llauner, va ajudar-lo a entendre més als ripollesos, la seva
forma de viure a l’interior de casa,
i això el va motivar a entendre’n la

mentalitat i el tarannà. Tot plegat el
va motivar també al fet de parlar en
català, una circumstància més que
el va ajudar en la seva integració.
“El poble m’agrada per l’entorn natural que té, amb un magnetisme que
si l’arribes a conèixer és impossible
que et deixi indiferent”, diu Douglas,
que apunta aquesta com una de
les raons per afirmar que “hauria
d’haver-hi una hecatombe nuclear
perquè en marxés”. La seva parella
actual és del barri de Sant Pere, una
zona on el contacte amb el medi
natural és fins i tot més pròxim que
en altres zones de Ripoll mateix.
Douglas Varela treballa d’educador
social, en tres línies laborals diferents. Per una banda, ho fa en un
centre de joves de Vic. Per una altra
té una consulta privada d’assesso-

rament i suport en casos que impliquin a adolescents i famílies. I per
últim també exerceix com a educador de carrer a Ripoll. Els casos que
en els últims anys han tingut com
a implicats a joves del municipi,
és complicada de valorar. De tota
manera en Douglas afirma que la
cultura familiar de Ripoll és «com a
qualsevol altre poble». Sí que considera que hi ha col·lectius d’immigrants que pel fet de no prendre
majoritàriament alcohol «fan més
vida de carrer i ocupen més espais
públics que no altres ripollesos».
De Nicaragua n’enyora sobretot el
menjar, i una mica també quan a
l’hivern aquí colla el fred “la caloreta”.
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AL SERVEI DEL POBLE /
Joaquim Gallego
“El meu pare va venir a Catalunya amb la
seva família, a principis dels anys cinquanta. Eren sis germans i els pares, originaris
d’un poble de la província d’Albacete i buscaven una vida millor. La meva mare també va arribar a Ripoll des d’un petit poblet
de Màlaga, on la vida era molt dura”.

“A darrere de la Cotolla hi havia
una petita fàbrica de filatura que
es deia Lasisa. En aquella feina és
on es van conèixer els meus pares.
De fet, jo vaig ser el primer català
de la família de tots dos, i sempre
explico que soc de Ripoll ‹de tota
la vida’. Vaig estudiar al que aleshores s’anomenava Colegio Público Juan Maragall fins que a sisè
d’EGB ja ens feien anar a l’Institut
a acabar l’ensenyament bàsic. En
recordo que érem un pilot de nens
a cada classe, una demografia escolar que avui seria inimaginable.
D’allà vaig saltar a l’ETP del Ripollès, la formació professional on
vaig cursar electricitat i electrònica. Com que m’agradava més la
vida lúdica que no pas estudiar,
no vaig acabar els cinc cursos, i
al quart ja ho vaig deixar. El meu
pare em va agafar per banda i em
va dir que si no estudiava, tocava
treballar. Per això vaig estar uns
mesos a la pastisseria Junyent, i
algun estiu de cambrer a L’Escala.
El meu pare coneixia a algú de
l’Ajuntament, i quan encara no tenia
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divuit anys va donar la coincidència
que agafaven a un parell de persones a l’Ajuntament. D’entre trenta i
escaig de candidats, vaig aconseguir la feina, el maig de 1982. La
meva tasca ha estat habitualment
al manteniment de la via pública,
muntant o desmuntant mobiliari
per celebracions públiques, però
també he fet una mica de tot, des
d’ajudar en enterraments al cementiri, com d’escombriaire, o reforçar
laboralment a altres companys
a Somasrsa o a l’escorxador. Donava un cop de mà allà on convingués.
En general la gent és molt agraïda,
però també hi ha qui es pensa que
pel fet de formar part de la brigada
de l’Ajuntament et poden manar el
què volen per la seva conveniència.
En l’àmbit personal em vaig casar i
tinc dos fills. La meva filla treballa
a Madrid en una productora on fan
programes per diverses televisions
de l’estat. El meu fill ha acabat estudis i actualment busca feina. Ara
mateix jo tinc cinquanta-set anys”.

L’ANÈCDOTA
“Una tarda de Sant Valentí que
estava de guàrdia per si sorgia
alguna incidència, els municipals em van trucar perquè un noi
de Campdevànol li va donar un
anell a la seva parella, i a ella li
va caure dins d’una reixa d’aigua
pluvial. El forat, a la zona del passeig de la Farga Catalana, tenia
gairebé un metre de fons, i era
ple de tota mena de fondària.
Quan al fons de tot va aparèixer
l’anell ja ens pensàvem no trobar-lo, i la noia es va posar tan
contenta que fins i tot jo no vaig
poder evitar d’emocionar-me de
veure-la rebre per segona vegada aquell compromís.”
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ENTITATS /

La nova Comissió de Festes

La Comissió de Festes de Ripoll s’ha renovat.
Ara mateix la formen un grup de 14 nois i noies
d’entre 20 i 21 anys, que s’han fet amics gràcies
a compartir reunions i organitzar actes. Es van
anar interessant pel tema i un dia es van trobar
per fer la primera reunió. “Érem grupets o parelles i aquell dia ens vam ajuntar, tot va sorgir de
manera molt natural”, explica la Judith Pastoret,
una de les integrants de ‘La Comi’.
Es coneixien de vista, però no eren una colla. Ara,
han fet molta pinya, i ja comencen a treballar per
portar actes festius a Ripoll. Van organitzar el
Birra Fest, una novetat d’aquesta tardor que va
tenir molta acceptació, i ara estan centrats en el
Cap d’Any, però també han decidit reobrir la discoteca Master’s els dies 24 i 25 de desembre i
el 5 de gener, recuperant les festes nadalenques
que s’hi solien fer. “És el primer cop que la Comi
fa una cosa així, és molta feina durant molts
dies, però estem tots amb moltes ganes i molt
contents”, ens diu la Judith.
“Volem fer totes les festes que ja estan marcades al calendari, però també volem donar noves
idees, i com que l’Ajuntament ens està donant
molt suport, nosaltres anem tirant endavant. Volem anar fent coses noves”, explica. Alguns dels
temes que han parlat és poder fer concerts a

l’estiu, a la Devesa del Pla, amb grups potents, i
sempre van sorgint idees.
La pandèmia els hi complica una mica la feina,
que és totalment voluntària. Moltes vegades no
saben del cert si podran acabar fent els actes,
estan constantment pendents de les mesures,
res és segur, però això no els treu les ganes i la
implicació. “Estem molt sorpresos, en positiu,
perquè teníem la imatge que la gent jove del
poble no estava unida o massa implicada amb
les festes que es fan, però en aquesta etapa
post-Covid i amb tot el que hem viscut, tothom
en té moltes ganes i tenim una rebuda espectacular amb tot el que estem organitzant”, relata la
Judith. De fet, les entrades pel dia 24 de desembre a Master’s es van esgotar amb poques hores
i les de Cap d’Any també van volar de seguida.
Això els dona ànims per seguir endavant, i de fet
sembla que tenim Comissió de Festes per molt
temps!
Els i les integrants de la nova ‘Comi’: Clàudia
Navio, Lian Clarena, Àngel Soler, Eva Labró, Carla
Navio, Joan Vergés, Judith Juanuix, Júlia Estragués, Carlota Viñas, Oriol Soler, Samir Eduardo
Musa, Sergi Benazet, Oleguer Vilas i Judith Pastoret.
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BARÒMETRE POLÍTIC /
camp de futbol 7. Els vestidors
van prenent forma i arribem a la fi
d’un projecte molt anhelat que la
Regidoria d’Esports ha impulsat
amb il·lusió i afany.

Des de l’Equip de Govern us volem desitjar unes Bones Festes.
Voldríem tancar el 2021 havent
superat la pandèmia i vivint amb
normalitat. Dissortadament, això
encara no és així. Continuem
en un temps que no és el que
triaríem i tots plegats ens hem
demostrat que hem après a conviure amb la Covid-19. Des de les
diferents regidories hem viscut
moments especials. El passat dia
9 s’inaugurava la gespa i les reformes del camp de futbol 11. Pocs
dies després altres reformes al

Ha passat ja un any d’aquell aïllament
comarcal, que segurament ens ha marcat personalment a tots. El tancament
perimetral provocat per la COVID 19,
va fer que visquéssim el Nadal més
diferent, per no dir trist, de les nostres
vides.
Ara amb la vacunació, les coses han
millorat, però no tant com voldríem,
aquest túnel és llarg, molt llarg, massa
llarg, i la famosa llum, com la dels carrers de Ripoll, il·lumina poc.
Per altra banda, en aquestes dates
s’acostuma a fer balanç de l’any. Nosaltres, com a grup municipal, amb la
força que ens donen els 3 regidors, (Roger Bosch, Chantal Pérez i Lluís Orriols)
hem intentat aportar el nostre granet
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Des de la Regidoria de Promoció
Econòmica s’han organitzat fires
i s’ha promocionat el comerç. I
sempre pensant en tots: infants
i grans. Al peu del canó per fer
de les festes oportunitats per a
tots i que Ripoll sigui el referent
de la comarca i que ens visitin
persones d’arreu. Des de Cultura
hem continuat promocionant la
Portalada arreu i els instruments
esculpits a la pedra han ressonat
en pobles i ciutats explicant que
Ripoll és història viva i actual. Les
entitats i comissions treballen incansables per recuperar el temps
que la pandèmia ens ha pres una
mica a tots. El Consistori Infantil també fa una feina impagable
que arriba a tota la ciutadania.
de sorra i que les nostres propostes
tiressin endavant. Propostes com la
nova àrea d’autocaravanes a la Devesa
del Pla, ajuts a autònoms i treballadors
afectats per ERTO’S, bonificacions a la
taxa de terrasses, subvenció de la taxa
d’escombraries a comerços afectats
pel tancament, millora de la seguretat
dels passos de vianants i del civisme,
permís retribuït de menstruació i climateri a l’ajuntament de Ripoll i també
d’altres petites millores quotidianes
que ens heu fet arribar.
Però volem fer més pel poble, volem ser
més. És per això que us animem a fernos confiança, a parar-nos, trucar-nos
o comunicar-vos via xarxes amb tot
l’equip d’ERC per demanar-nos i exigir-nos coses. Al mateix temps, totes
aquelles persones que vulguin un Ripoll
més participatiu, més obert, més transparent serà molt benvingut, les nostres
portes sempre estan obertes.
Per últim i com també és tradició nadalenca, hem fet la carta als Reis de
l’Orient, perquè als altres, els Republicans no els volem ni veure. Com també hem fet arribar a l’equip de govern.
Nosaltres per Ripoll demanem i treballarem per fer-ho possible:

Les visites a Ripoll creixen i així ho
testimonien els pàrquings d’autocaravanes que s’omplen cada dia
més. Els nous llums led’s i els carrers asfaltats de nou renoven l’entorn i el gaudim junts. Els propers
mesos s’aniran incrementant
aquestes instal·lacions i millores
en altres barris.
Ripoll és paisatge i un entorn preciós que gaudirem en un futur
imminent amb l’obertura de la via
verda entre Ripoll i Campdevànol.
El cor dels ripollesos i les ripolleses batega per fer del nostre
municipi històric un poble pròsper i modern, que ha d’estimar-se
cada dia més per poder millorar i
per poder valorar allò que tenim i
allò que som., que és MOLT.
Visca Ripoll! Feliç 2022!!!

- Una vila més neta i més il·luminada.
- Un Ripoll més segur i cívic
- Dignificar la plaça de la Lira.
- Plaques solars als edificis municipals
- Millores als parcs infantils de Ripoll,
fent-los inclusius.
- Façanes pintades amb “cap lletres”
al centre vila on s’expliqui la història
de la Vila.
- Neteja de l’entorn de les quatre ermites de Ripoll.
- Tornar a obrir a la població l’espai
de Sant Bernabé de les Tenes.
- Millora de la zona de pícnic de la
font d’en Jordana.
- Rotondes a l’avellaneda i Ctra. de
Ribes amb C-17
Ens acomiadem tot desitjant que
aquestes Festes s’assemblin el màxim
possible a les de quan no havíem sentit
a parlar de la covid i esperem, que les
pugueu celebrar amb alegria i prudència amb tots aquells que us estimeu.
BON NADAL I UN MILLOR 2022
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El 2021 que ja s’acaba ha continuat
sent un any estrany, i força ple d’incerteses. En primer lloc, el Grup Municipal Socialista volem fer arribar tot el
nostre escalf a aquells que han patit
i encara pateixen les conseqüències
d’aquest virus que ens ha capgirat
la vida a tots. No deixem de pensar
en els veïns directament afectats:
aquells que, tristament , han traspassat i els que han patit la malaltia i encara en sofreixen les seqüeles. També volem tenir un record per a tots els
professionals, treballadors autònoms
i assalariats que han vist greument
alterat el seu mitjà de vida ja sigui per
tancaments forçats, reduccions d’activitats i aforaments i EROS o ERTOS.
Per a tots ells, el nostre sincer afecte, suport i solidaritat.
La situació sanitària i social continua
essent complexa, però la vacunació
que ens ha de permetre superar la cri-

“Un conflicte de caràcter personal per
revenja i enveja”
Podria ser una explicació que Jordi Munell, en la seva funció de professor, fes
a uns pares en relació a alguna baralla
escolar entre un parell d’alumnes. Però
no, és l’explicació que el mateix Munell
donava el maig de 2016, com a alcalde
i president del Patronat de la Fundació
Guifré, sobre el perquè de les denúncies
per maltractaments en aquesta residència de gent gran de Ripoll.
Durant 5 mesos, des de les primeres denúncies de males praxis el novembre de
2015, l’Ajuntament-Patronat de CiU, ERC i
PSC va optar per intentar amagar el tema
primer i per no dur inexplicablement les
denúncies a Mossos i, després, per treure-li importància i fins i tot assenyalar

si sanitària, avança a molt bon ritme.
L’altíssim grau de compromís ciutadà
amb la solució a la crisi sanitària ha
fet possible que el 90% de la població diana a Espanya tingui ja la pauta
completa de vacunació. Com a país,
en podem estar orgullosos i com a
societat, ens hem de felicitar del nostre grau de conscienciació cívica. En
el moment d’escriure aquestes línies,
arriben a l’estat les primeres dosis
de vacunes per a infants entre 5 i 11
anys, fet que donarà una nova empenta a l’estratègia de vacunació.
En el moment de tancar 2021, des de
l’equip de govern s’està preparant el
que ha de ser el pressupost municipal per al 2022. Des del GM Socialista no renunciem a fer propostes per a
executar durant el proper any. Apostem per millorar Ripoll eliminant les
barreres arquitectòniques del Pont
de Calatrava -una reivindicació històrica socialista i de tots els ripollesos- juntament amb l’allargament del
Passeig del Ter fins a l’urbanització
de Castelladral. Proposem també actuar a les escoles de Sant Bernabé,
un replanteig dels aparcaments de
la zona esportiva al costat del nou
camp de futbol-7 i la creació d’una
nova subvenció per a les AFA i AMPA
per a dotar i millorar les biblioteques
dels centres educatius ripollesos.
obertament les treballadores denunciants. És cert que durant aquest temps hi
va haver també una investigació interna:
aquesta va concloure amb el retorn del
director a les seves funcions i la degradació de la “supervisora” al rang de cuidadora, seguint atenent els usuaris.
Encara a dia d’avui, degut a la lentitud
de la justícia, seguim esperant una sentència, que ja arriba tard. Molts dels avis
afectats malauradament no hi són, la
majoria de treballadores denunciants, a
les que es va fer la vida impossible, van
plegar. I els dos acusats van ser acomiadats quan va remetre l’efervescència
del cas. Però amb l’escrit de la fiscalia
seguim fent-nos preguntes i exigint responsabilitats.
Els fets denunciats són extremadament
greus. Violència envers les nostres àvies
i avis, intimidació, pràctiques gens professionals en atenció, pautes de medicació, etc. Aquests presumptes delictes
s’atribueixen sobretot a una persona, que
era la “supervisora” de la residència en
aquell moment, i al director, per, suposadament, coneixement del cas i permissivitat davant del mateix.
Com pot ser que davant de les denúncies i proves que se’ls van aportar els
màxims responsables de la residència,

Finalment, dues reivindicacions històriques més: l’esponjament i millora
del Barri Vell i la construcció d’una
piscina pública descoberta a la zona
esportiva. Ripoll és cap de comarca i
és l’únic dels municipis grans que no
disposa d’un equipament municipal
d’aquestes característiques. Hi seguirem insistint tant com calgui. Aquest
mateix any vam presentar al·legacions a la construcció del camp de Futbol-7 destinades a garantir que l’execució d’aquesta obra no hipotequés
l’espai que cal destinar a la futura
piscina descoberta.
En aquest escrit hem aprofitat sempre per desitjar-vos unes bones festes i millor entrada a l’any que ha
de començar. Aquest Nadal encara
serà tot una mica diferent. A moltes
celebracions hi trobarem a faltar la
presència física de familiars o amics
i les pantalles i les retrobades en la
distància per telèfon, xat o videotrucada hi seguiran molt presents. La
pandèmia segueix amb nosaltres, per
això us fem un prec de responsabilitat, rentat de mans, distància social
i mascareta quan sigui necessària
i aprofitem per desitjar-vos un 2022
ple de Pau, Dignitat i Justícia Social.

l’Ajuntament-Patronat, no ho posés en
coneixement dels Mossos fins que el
tema ja era públic al cap de 5 mesos?
Per què els responsables de la residència en comptes d’optar per la neutralitat
van criticar obertament les denunciants
i van considerar que es tractava tot només d’una disputa personal? Com pot
ser que la “supervisora” fos realment
qui dirigís amb mà de ferro la residència
sense tenir cap titulació per ostentar el
càrrec? Per què l’Ajuntament-Patronat li
va concedir discrecionalment aquests
poders? Per què no van saber detectar
que la gestió no era la correcta i només
seguien criteris econòmics per valorar
que tot anava bé? Per què es va amagar
informació a l’oposició fins el punt que
va haver d’intervenir el Síndic de Greuges? Si l’Ajuntament-Patronat tenia la
mateixa informació sobre les accions de
la “supervisora” que el director i una responsabilitat política superior, per què només està acusat per omissió el primer?
S’hagués pogut evitar aquesta situació
a través d’una gestió realment pública, i
per tant transparent i basada en criteris
assistencials, de la residència?
Tindrem mai respostes, disculpes i rendiment de comptes dels dirigents de la
residència?
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10 anys de
Consistori Infantil

Ripoll 2022
Es constitueix el primer Consistori Infantil de Ripoll
Any 2012
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La primera alcaldessa, el poder femení al Consistori Infantil
Consistori Infantil 2013-14
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Entrega del Lot Nadó
Consistori Infantil 2016-17
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El desè consistori infantil, l’actual
Curs 2021-22
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Diada 11 de setembre
24, 25 - Fira Europea del Formatge
25 - Festa de Sant Miquel de la Roqueta
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Entrega de carmanyoles als infants de P-3
Consistori Infantil 2020-21
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9 - Aplec del Remei
15 - Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l’ovella
28 - Concert de castanyada
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Bosses solidàries per recaptar diners per ‘La Casa dels Xuklis’
Consistori Infantil 2020-21
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Mercadal del Comte Guifré
43è Festival Internacional de Música de Ripoll

Celebració del Dia dels Drets dels Infants. Amb els/les alumnes del
CEE Dr. Ramon Suriñach

Dilluns
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Parada a la Fira de les 40 Hores
Consistori Infantil 2015-16

1, 2, 3 - Fira de les 40 hores
23 - Diada de Sant Jordi

17 - 69è. Aplec de la Sardana de Ripoll
43è Festival Internacional de Música de ripoll
33è Curs d’Interpretació Musical
Ripollesdansa

Col·laboració amb la Creu Roja en la campanya ‘Cap nen sense
joguina’ – Consistori Infantil 2019-20

QR: Escanejant aquest QR podreu accedir a
més informació sobre tots els actes que han
anat fent durant aquests 10 anys els i les
membres del Consistori Infantil, podreu saber
quins han estat tots els nens i nenes que
n’han format part i veure més fotografies.
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Cinquè aniversari del Consistori Infantil
Curs 2017-18

23 - Rebuda de la Flama del Canigó

8 - 59è. Concurs de colles sardanistes
De l’11 al 15 - Festa Major de Sant Eudald
22 - Festa de la Llana i Casament a Pagès
27 - Festa del 27 de maig

Dilluns

març

4, 5, 6 - Festa de Carnestoltes

5 - Cavalcada de Reis

maig

Confecció del mural ‘Deixa empremta pel civisme’
Consistori Infantil 2014-15
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20 - Campionat d’atletisme de fons del Ripollès –
Mitja Marató

Encesa dels llums de Nadal i cagada del tió
Consistori Infantil 2018-19
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Fira de Nadal - Pastorets - Ripijoc - Concerts de Nadal
Festa de Cap d’any - Circuit Folc

Segueix-nos a Instagram:
@consistoriinfantilripoll

Totes les activitats estan supeditades a
la situació derivada de la prevenció de
la COVID-19.

