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Gran èxit de la Mitja Marató 2021
El diumenge, 21 de novembre, la gran cita de l’atletisme a
Ripoll va tornar amb força, després d’un any de parèntesi
per culpa de la pandèmia de la Covid-19. La Mitja Marató
va reunir a més de 500 participants 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. 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. Allà hi trobaven una càlida benvinguda
per part del públic i de l’speaker Joan Costa, a més d’un
ampli avituallament amb productes locals. Els vencedors

de la prova de 21 km, que consistia en fer el recorregut
entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses i tornar, 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. Passades les 12 h del migdia, es va fer
la cerimònia del podi i entrega de trofeus a tots i totes els
guanyadors/res, amb la presència de l’alcalde Jordi Munell, el regidor d’esports Josep Isern, el president del Consell
Comarcal i regidor de l’Ajuntament de Ripoll Joaquim Colomer, i la regidora d’esports de Sant Joan de les Abadesses, Anna Soler. A banda del reconeixement als corredors
més ràpids, es va viure un moment emotiu quan Casimiro
Murillo va pujar al podi, ja que amb 91 anys segueix essent
el corredor més veterà que participa a la prova, en el seu
cas en la de 5 km.
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Més de 40 assistents al taller de defensa personal
adreçat a dones, emmarcat en els actes del 25N

El dissabte 20 de novembre es va dur a terme un taller de defensa personal adreçat a les dones al pavelló de l’Avellaneda
de Ripoll. Va ser un gran èxit, ja que més de 40 persones hi van prendre part. Era un acte emmarcat en el 25N, dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones. A la vila es van dur a terme diferents activitats per commemorar-lo,
i en el sector esportiu va destacar aquesta. El taller el van dirigir membres del gimnàs Lee Young i va constar sobretot de
la mostra d’eines per poder respondre a un possible atac. Eines de defensa i de fugida, simples, per poder reaccionar a
temps i evitar mals majors com violacions, agressions, robatoris... Lamentablement, aquest és un tema que preocupa a
les dones i a la societat en general i així es va comprovar amb la gran assistència en aquest acte. El Consell Esportiu del
Ripollès i el Consell Comarcal van col·laborar amb l’Ajuntament per poder-lo fer possible.

El femení de l’Escola de Futbol Sala
Ripoll comença a caminar

Un ripollès entrenant a les ordres de
Xavi Hernández

L’EFS Ripoll ha creat recentment el primer equip de futbol
sala femení de la comarca. Es van estrenar el cap de setmana del 23 d’octubre i el diumenge 7 de novembre van
dur a terme el debut a casa, al pavelló de l’Avellaneda. Es
tracta d’un grup d’amigues que han anat fent incorporacions i que ja van fent camí per agafar experiència. Endavant amb aquesta nova aposta per l’esport femení!!!

Foto: Instagram Aleix Garrido

Foto: EFS Ripoll

El jove Aleix Garrido, que actualment juga amb el juvenil A del FC Barcelona, va poder entrenar durant aquest
mes de novembre a les ordres de Xavi Hernández, nou
entrenador del primer equip blaugrana. Així, segueix amb
la seva progressió per intentar arribar a l’elit. També ha
estat convocat per la selecció espanyola. Des d’aquí, li
desitgem molta sort!

VIU L’ESPORT

Butlletí d’informació esportiva de Ripoll

Número 8 / Novembre 2021

Notícies destacades

El IV Ral·li Ripollès Clàssic omple la vila de cotxes
clàssics i molt ambient

El dissabte 27 de novembre, la plaça del Monestir va ser l’escenari durant tota la jornada de les sortides i arribades dels
vehicles participants al IV Rallye Ripollès Clàssic. Un esdeveniment que va comptar amb la presència de gairebé una
seixantena de parelles participants i que, per tant, va dinamitzar un cap de setmana més l’activitat ripollesa. Els pilots
i copilots van haver de superar dues seccions, una al matí i una altra a la tarda. En ambdós casos, sortien des de l’arc
de davant del Monestir de Santa Maria. Posteriorment, a la nit, l’església de Sant Pere va ser l’escenari de l’entrega de
premis i els podis.

Dos ripollesos al Mundial C15 de
futbol sala amb la selecció catalana
Eudald Esquís i Marc Reixac són dos jugadors de l’Escola de Futbol Sala Ripoll que van poder anar a disputar
el Mundial C15 a Paraguai, ja que van ser convocats per
la selecció catalana. Del 17 al 27 de novembre van estar jugant aquest torneig i finalment el combinat català
va acabar en una vuitena posició després de perdre per
2-1 davant Mèxic. Havien superat la fase de grups com
a segons classificats, però després no van poder amb
Colòmbia als quarts. El desgast físic va ser el que va condemnar a la selecció catalana.

Curses infantils com a prèvia de la
Mitja Marató
El dissabte 20 de novembre, l’ambient d’atletisme ja es
va començar a apoderar de Ripoll amb la disputa de les
curses infantils del Consell Esportiu del Ripollès, la prèvia
de la Mitja Marató de l’endemà. A la Devesa del Pla, infants de 4 a 12 anys van completar diferents recorreguts
adaptats a les seves edats. Es va decidir separar en dos
dies les curses infantils de les dels adults per tal d’evitar
aglomeracions.
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L’Entrevista

Jordi Puig, pilot de motocròs
El ripollès Jordi Puig ha aconseguit
aquest any el subcampionat de Catalunya en la categoria Sub-18 de motocròs. Des dels 4 anys que es dedica
a aquest esport i ara, amb 18, ho ha
de combinar amb els estudis. De ben
segur que seguirà aconseguint grans
resultats!
-Com ha estat aconseguir ser subcampió de Catalunya
de la teva categoria?
Jo corro a la categoria Sub-18 de motocròs, on hi participem pilots dels 16 als 18 anys amb motos de 250 cc, quatre temps. El campionat de Catalunya constava de sis curses, vam començar al mes de febrer i en l’última, que es
corria a la Pobla de Mafumet, havia d’acabar tercer per ser
subcampió, i aquesta és la posició que vaig aconseguir.
-Era el teu objectiu? Et va sorprendre?
El meu objectiu era fer-ho tan bé com pogués, però no
esperava acabar subcampió. La veritat és que estic molt
content! El motocròs és un esport molt dur, aquest resultat m’obre algunes portes però no masses. Com a repte
personal, és un gran al·licient. L’any que ve correré a la
categoria MX2, que ja és fins als 23 anys, jo en faré 19
aquest desembre.
-Des de quan practiques aquest esport?
Vaig començar amb quatre anys. El meu pare és qui m’ho

Jordi Puig, pujant a un podi

ha ensenyat tot i qui m’ha ajudat. Amb 10 o 11 anys vaig
començar a competir i en fa tres que vaig començar a disputar el campionat d’Espanya.
-És difícil compaginar la teva passió amb els estudis?
Ara estic estudiant enginyeria electrònica a Barcelona i la
veritat és que costa compaginar-ho amb l’esport, perquè
aquest requereix molt entrenament i entre setmana no puc
anar als circuits, només puc fer gimnàs. Normalment, entrenem a Sant Hilari, on hi ha un circuit.

Fotografies cedides pel mateix Jordi Puig
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