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Aleix Garrido i el seu somni de jugar al Camp Nou
El ripollès Aleix Garrido, que juga al
Juvenil del FC Barcelona, segueix
progressant en la seva carrera i ja ha
pogut debutar amb el Barça B aquesta temporada, i a més, marcant un
gol. També ha entrenat amb el primer
equip, a les ordres de Xavi. En una
època en la qual els jugadors de La
Masia estan tenint oportunitats, confia
en poder continuar pujant graons.
-Recentment has pogut debutar amb el Barça B, com
va ser aquesta experiència?
Va ser molt emocionant per mi i una sorpresa inesperada, a més ho vaig fer com a titular i amb un gol, però per
desgràcia vam acabar perdent el partit, que era el més
important.
-Quins objectius de et marques per aquest 2022?
Jo no sóc una persona que em marqui objectius, però sí
que tinc il·lusió de millorar cada dia i d’afrontar els reptes
que se’m proposin. Una il·lusió que tenia era debutar amb
el Barça B aquesta temporada i per sort ja l’he pogut complir.

Fotos: Instagram @aleixgarri_8

-Com és el teu dia a dia? Entenc que ha de ser complicat compaginar estudis amb l’esport d’elit...
Nosaltres tenim quasi sempre la mateixa rutina diària, que
és: aixecar-nos, esmorzar, anar a entrenar, dinar, i a la tarda tema estudis fins a sopar i anar a dormir.
-Ja has pogut entrenar a les ordres de Xavi. Va ser
emocionant per a tu?
Va ser un dia molt emocionant, ja que és el somni de tots
els culers i fer-ho a les ordres de Xavi li sumava moltes
coses la veritat, i bé, va anar molt bé i tant de bo algun dia
es repeteixi.
-Com veus el futur del Barça i el teu propi?
Jo crec que ara el club no està en la millor situació, però
hi ha un gran pla de futur i jo confio en que en poc temps
tornarem a estar on tots volem.
I el meu futur espero que sigui aquí, al Barça. Sé que és
molt complicat, però he de continuar fent les coses bé i
esperem que algun dia pugui arribar a jugar al Camp Nou.
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Notícies destacades

El derbi femení de la comarca es juga a Ripoll

El diumenge 23 de gener es va jugar al camp municipal de Ripoll el derbi de futbol femení de la comarca. Un partit que
enfrontava als equips sèniors de l’Atlètic Ripoll i la FEC Vall del Ter, corresponent a la jornada 14 del grup 4 de la lliga
amateur de futbol 7. El matx va acabar amb un empat 3-3 amb gols ripollesos de Carlota, Anna Picola i Yaiza, i per part
de les de la vall de Camprodon, de Maria Porcel per partida doble i d’Anna Coma. Es va viure un bon ambient al camp,
en una mostra més de la bona salut de l’esport femení a casa nostra.

Ripoll és seu de les proves d’accés al
cicle de senderisme i mitja muntanya

Ivet Beltran, del Judo Ripoll, primera a
la Copa d’Espanya infantil

Foto: FEEC

Ripoll ha estat enguany seu de les proves d’accés als
cicles inicial de senderisme i al de mitja muntanya, del
10 al 12 de gener. Han estat organitzades per l’Institut
Abat Oliba, l’Escola Catalana de l’Esport, el Departament
d’Educació i la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya. Es va realitzar una presentació telemàtica a
un centenar d’alumnes, abans d’iniciar una prova de resistència amb un recorregut abalisat amb 1000 m+ per
als alumnes de senderisme i un circuit d’orientació amb
mapa i brúixola per als de mitja muntanya, a més d’un
circuit de resistència no abalisat amb 1500 m+.

Foto: Judo Ripoll

El dissabte 15 de gener els i les integrants del Club Judo
Ripoll van participar en la XI Copa d’Espanya infantil de
Tortosa. En aquesta competició, Ivet Beltran va aconseguir
la medalla d’or després de ser la primera classificada en
la categoria de 48 kg. Per altra banda, Bruna Cruz va ser
ci-nquena a la categoria de 40 kg i també hi va participar
Adrian Garcia-Muñoz en la categoria de 42 kg. Una competició amb molt nivell en la qual els i les judokes van donar-ho tot. Enhorabona pels resultats!!!
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Una mirada al passat

Quins són els antecedents de la natació a Ripoll?
Els ripollesos, abans de construir-se la piscina municipal,
freqüentaven els gorgs dels rius Ter i Freser, com és el
cas del de can Volant o el dels Estudiants, i fins i tot hi
havia qui anava a un canal.
Una colla d’amics, però, van poder nedar a la bassa de
la farga Palau. Això es traduí en la constitució del Club
Natació Fresser l’any 1926 a semblança d’entitats existents en altres poblacions. Aquells joves, a més, també
practicaven el futbol.
Entre les competicions que van organitzar hi havia la de
salts de trampolí, això sí, d’una forma molt rudimentària, i
només hi van poder prendre part els socis de l’associació.
El Club Natació Fresser va estar en actiu fins al 1928.
Per Agustí Dalmau i Font

Arxiu Comarcal del Ripollès [ACRI 115]: Ripoll, bassa de la Farga Palau

Trobada de minipatí al pavelló municipal d’esports
El passat dissabte, 29 de gener, es va dur a terme al
pavelló municipal d’esports de Ripoll la Trobada Minipatí
2022, organitzada pel Consell Esportiu del Ripollès. Hi
van prendre part una setantena de patinadores, d’un total de set entitats esportives de quatre comarques. Van
ser el CPA Cercs, el CP Calldetenes, el CPE Taradell, el
CP Vic, el CPA Pla de l’Estany i, per part del Ripollès,
l’AEE IE Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses
i el Club Patí Ripoll.
Aquesta trobada és una prova no competitiva que té
l’objectiu que els i les participants més joves puguin fer
el seu debut en la modalitat esportiva, però sense el
neguit i la pressió del resultat. Una bona manera d’iniciar-se en aquest esport!

Llocs per fer esport - La Devesa del Pla
Un dels llocs idonis per practicar esport a l’aire lliure a Ripoll és el parc de la Devesa del Pla. Es tracta d’un espai
ampli, verd i que incorpora diversos equipaments. S’hi pot
passejar, fer-hi un volt en bicicleta, anar-hi a córrer... De fet,
té dos itineraris saludables marcats: un circuit de terra i una
milla urbana.
També s’hi pot practicar la cal·listènia, amb un parc de barres que és molt concorregut, o jugar a tennis taula. Hi ha
un bon grup de gent que hi juga a petanca, al camp que hi
ha habilitat per a aquest esport. Així, mateix, hi ha un parc
infantil amb un munt de jocs, però l’estrella sens dubte és
la tirolina que s’hi va instal·lar fa un temps. En definitiva, la
Devesa és una zona en constant renovació que incorpora
un munt d’opcions per fer esport a l’aire lliure!

VIU L’ESPORT

Butlletí d’informació esportiva de Ripoll

Número 10 / Gener 2022

Activitats esportives a Ripoll el 2022
27 de març
i 3 d’abril:

Campionat de Catalunya de Clubs (tripletes)
del Club Petanca Ripoll

9 d’abril:

Copa Comarcal de Gimnàstica

9-10 d’abril: 6è Trofeu Vila de Ripoll (cadet-júnior)
del Club Ciclista Ripoll - CTE
23 d’abril:

Lliga Territorial de Gimnàstica Artística
3ª Jornada (nivell A i masculí)

24 d’abril:

Campionat de Catalunya de Biketrial

5 de juny:

30ª Travessa Ripollès

12 de juny:

Scott Cup Ripoll

17-18-19
de juny:

Pro Division Games de Crossfit - Elite Fitness Ripollès
* Pendent de confirmació

17-18-19 de juny: Campionat escolar de Voleibol (Voleibol Lleida)
19 de juny:

XL Marxa cicloturista de Ripoll - Terra de Comtes i Abats

21 d’agost:

67è GP Ripoll – 26è Memorial Fermí Pujol

9 i 10 de
setembre:

Catalunya Nord Cup
Torneig de futbol femení juvenil de primer nivell

17 i 18 de setembre: Ral·li de la Llana - Finissim Team i Rally Sabadell
25 de setembre: 2a Cursa de la Dona de Ripoll
2 d’octubre: III Ral·li Ripollès Clàssic - Copa Gironina de Regularitat
23 d’octubre: Trail Terra de Comtes i Abats
20 de novembre: Mitja Marató de Ripoll
Desembre:

Festival de patinatge

* Totes les activitats estan subjectes a possibles canvis, ajornaments o anul·lacions a causa dels efectes de la Covid-19.

Per descarregar el butlletí en PDF: www.ripoll.cat/viuesport
Tirada - 300 exemplars
Elaborat pel Servei de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament de Ripoll, en col·laboració amb el Servei d’Esports i les entitats esportives de la vila

