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La nova gespa artificial ja és una realitat
Aquest mes de desembre s’ha fet realitat el desig de tenir
una nova gespa artificial al camp municipal d’esports de
Ripoll. Des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament ripollès s’havia tingut aquest objectiu durant molt temps, ja que
el canvi de gespa era molt demandat 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 del darrer mes del 2021.
Així doncs, 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.
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Notícies destacades

Primers partits als renovats camps municipals

Primer partit del Ripollès Rugby Club amb la nova gespa

Amistosos d’inauguració al camp de baix

El cap de setmana de l’11 i el 12 de desembre va ser el primer en el qual es van poder disputar partits sobre la nova gespa artificial del camp municipal d’esports de Ripoll. Es van dur a terme diversos enfrontaments de futbol de categories
de base i també de rugbi amb el retorn del Ripollès RC, amb victòria davant l’Alt Empordà. Uns dies abans s‘havia fet la
inauguració oficial amb la tallada de cinta per part de l’alcalde, diversos regidors i representants dels clubs. El dissabte
11 de desembre, a més, es van jugar diversos partits al camp de baix 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. Ara, la nova gespa es complementarà
amb els nous vestidors, una obra que ja està iniciada i que té un termini d’execució més llarg.

Alternativa al RIPIJOC a causa de la
situació de la pandèmia
A causa de l’augment de contagis de coronavirus que
s’ha produït durant el mes de desembre a la vila i la comarca, l’Ajuntament de Ripoll va optar per no organitzar
aquest any el parc de jocs, esports i activitats lúdiques
infantils RIPIJOC. Es volia recuperar el format original de
la proposta els dies 27 i 28 de desembre, però finalment
es va decidir prevenir riscos i suspendre-ho. Com a alternativa, els dies 3 i 4 de gener s’ha dut a terme un parc
infantil d’inflables a les places de l’Ajuntament i del Monestir, amb caràcter gratuït i a l’aire lliure, seguint tota la
normativa per a prevenir contagis.

Sortida inclusiva amb cadira Joëlette

El 15 de desembre es va realitzar una sortida de muntanya inclusiva a Ripoll, amb barra direccional per a persones
cegues i cadira Joëlette per a gent amb mobilitat reduïda.
Va ser en el marc dels cursos de Bon Coneixedor del Parc
Natural de les Capçaleres i d’Informadors del PN. Hi va
prendre part el regidor d’Esports Josep Isern. S’estudiarà
si dur a terme més accions amb aquestes eines en un futur.
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L’Entrevista

Carla Taboada
Aquesta ripollesa que viu a Dubai ha
pogut fer de la seva passió el seu
mitjà de vida. Practica el paracaigudisme, treballant com a instructora
i també participant en competicions
esportives. Ens explica com és el seu
dia a dia.
-Quan i com vas començar a practicar el paracaigudisme?
Vaig començar el desembre del 2012 a Empuriabrava.
Quan tenia 18 anys. El meu pare i jo vam fer un tàndem
i, quan vaig aterrar, ja sabia que volia ser paracaigudista.
Vam mirar què havia de fer per poder saltar sola i vaig
fer el curs. En dues setmanes, ja tenia 50 salts, estava
enganxada. Així fins a ser instructora de tàndem i quan
vaig fer els 21 anys vaig començar a dedicar-me a l’esport
professionalment.
-Per què Dubai? És un bon lloc per dur a terme aquest
esport?
Dubai sempre ha estat un món d’oportunitats. El paracaigudisme, com molts d’altres esports, està a un altre nivell.
I Skydive Dubai sempre a estat la meta de qualsevol paracaigudista. Poder treballar i aprendre dels millors ha estat tota una experiència. També s’ha de considerar que el
clima aquí és perfecte, ja que és un factor molt important
per poder practicar paracaigudisme (menys a l’estiu, que
fa massa calor).
-Com és el teu dia a dia i la teva feina aquí?
Ara estic treballant per Abudhabi Skydive. La feina des de
la Covid-19 està molt parada, perquè el nombre de turistes que viatgen aquí ha baixat molt i, a més, entre Dubai
i Abu Dabi hi ha una frontera per la pandèmia. Això fa les
coses més complicades.

El meu dia comença a les 7 del matí, anant a treballar, a fer
uns quants salts. Després surto cap al túnel del vent a entrenar amb el meu company de feina i d’equip Gleb (que és
de Rússia), i a la tarda anar amb l’skate, amb els amics…
-Recentment has obtingut bons resultats esportius, oi?
Vam estar competint a Inflight Dubai en srambles (on t’apuntes amb el teu company d’equip, però barregen els equips a
l’últim minut i competeixes amb un membre d’un altre equip
amb qui possiblement no has volat mai). Vaig aconseguir la
segona posició en aquesta competició.
El 17 de desembre vaig competir (amb el meu company
Gleb) en la final dels nacionals de UAE on vam aconseguir
la segona posició VFS 2Way. I també vaig obtenir la segona
posició en FS 2Way amb la noia local de UAE, Shaikha.
També vam fer una formació de 20 persones a l’aire, formant el 50 (pels 50 anys de UAE) a la platja d’Abu Dabi. I
ara estem esperant començar la lliga nacional d’UAE el 22
de gener amb en Gleb.
-Què trobes a faltar de Ripoll?
La família, el menjar, la natura… però ara per ara no tinc
plans de tornar… potser més endavant, ja que tal com està
la situació al món, mai se sap.
-Com t’imagines el teu futur en aquesta professió i en la
vida? Vols seguir a Dubai?
Dubai no és un lloc per sempre, és més un lloc de pas. Jo i
els companys que tinc per aquí ho veiem com una oportunitat d’aprendre, de viure un estil de vida diferent i marxar.
Però hi ha molts llocs al món on m’agradaria fer temporada
i aprendre altres cultures. M’agradaria continuar el paracaigudisme per molts anys, però no professionalment, ja que
quan el que t’agrada es converteix en la teva feina i competició, es perd una mica la diversió. Així que em veig practicant aquest esport per molts anys mes, però potser mes per
passar-m’ho bé que no pas per feina.
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L’Entrevista

Ripoll Motor Club
En aquest número del ‘Viu l’Esport’
ens volem fixar en una entitat esportiva de la vila que ja compta amb més
de 50 anys d’història: el Ripoll Motor
Club. Parlem amb el seu president,
Josep Soldevila, sobre els seus orígens, el present i també les aspiracions de futur que tenen. I és que el
motor és tota una tradició a la vila!
-Comencem per una mica d’història del Ripoll Motor
Club... Quan es va fundar?
Doncs va ser el 1968, i des de llavors ja portem més de 50
anys en els quals s’han arribat a fer 12 campionats d’Espanya d’enduro a Ripoll, i dos del món. També hem fet un
munt de campionats de Catalunya de trial, un d’Europa i
un d’Espanya. L’època de més activitat va ser durant els
anys 70 i 80, quan organitzaven fins a 10 proves diferents
dins el món de la moto, com trials, enduro, cross, rallyes...
-Actualment, quines proves esteu organitzant?
Cada any mirem de fer un o dos trials. Esportivament, tenim pendent rehomologar l’àrea específica de trial de la
que gaudim a la zona dels tres plans. Allà hi anem a entrenar els socis del club cada setmana.
-Quants integrants sou?
Ara som més socis que mai, entre 30 i 35 persones.

Josep Soldevila

-Quins objectius de futur té el club?
Volem fer una escoleta de trial per a nens i nenes. Tenim
intenció d’adquirir un parell de motos elèctriques petites
perquè a partir de 4 anys els infants puguin provar aquest
esport a la zona indoor. I és que el trial comporta moltes
hores. Si després els agrada i volen seguir, els seus pares
ja els poden comprar una moto i poden anar practicant
l’esport.
Pel que fa al futur del club, el veig bé, jo crec que quan
passi aquest sotrac de la Covid-19 agafarem empenta. La
gent més jove és qui he de tirar-ho endavant i crec que si
tot va bé, portem 52 anys però en durarem com a mínim
52 més!
-Ripoll és una bona zona per al trial?
El Ripollès és una zona molt trialera. Abans s’hi feia més
enduro, però això va anar donant pas al trial. És un bon
lloc per a practicar aquest esport.

Imatges del darrer Trial del Gall organitzat pel Ripoll MC, el passat mes de setembre
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