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Un grup de joves inicia un equip de vòlei a Ripoll
Els dimarts i dimecres de les 15.30 a 
les 17 h, un grup de joves de 15 i 16 
anys fan entrenaments de vòlei al pa-
velló de l’Avellaneda de Ripoll. Tenen 
l’objectiu de crear un equip per po-
der-se federar. Parlem amb en Dante 
Machuca i en Marc Vilchez perquè 
ens expliquin com va sorgir la idea de 
practicar aquest esport a la vila. 

-Com se us va acudir la idea de començar a practicar 
el vòlei aquí a Ripoll?
Vam començar perquè teníem afició a una sèrie d’anime 
japonesa on hi apareix un club de vòlei i ens va venir la 
idea de crear-ne un nosaltres. Vam començar a jugar al 
carrer, amb quatre coses que teníem, amb poc material... i 
també vam anar a la pista de Sant Pere. A poc a poc vam 
anar aconseguint tenir pilotes, reixes... vam començar a 
entrenar al pavelló de l’Institut Abat Oliba i ara hem pogut 
venir aquí al de l’Avellaneda.

-Quanta gent s’interessa per venir a aprendre aquest 
esport?
De mitjana, som uns vuit o nou per entrenament. Entre-
nem els dimarts i els dimecres, de les 15.30 h a les 17 h 
de la tarda. Ara tenim molt millors condicions que en altres 
llocs on hem estat. Havíem arribat a marcar les pistes amb 
cinta aïllant nosaltres mateixos, però aquí ja la tenim mar-
cada i tenim una bona xarxa.

-Què feu als entrenaments?
Fem una mica de tot, millorar la tècnica, anar-nos focalit-
zant en diferents coses que ens surtin més malament... 
Bàsicament, depèn de com ens veu la nostra entrenadora, 
ella decideix.

-I com és que ja teniu entrenadora i tot? Com ho heu 
aconseguit?
Doncs un dia estàvem jugant amb uns amics al carrer i la 
Laura va passar per allà. Ens va venir a explicar que és 
àrbitra de vòlei i es va oferir a entrenar-nos. També tenim 
amb nosaltres a la Mònica, que l’ajuda. 

-Quins objectius teniu per al futur?
Ens agradaria poder federar-nos, poder fer equip i guanyar 

alguna cosa. També estaria bé que hi pogués haver equips 
de vòlei de diverses edats a Ripoll. Els que el formem ara 
tenim entre 15 i 16 anys. Per fer un equip de vòlei com 
a mínim necessites set persones. En juguen sis, però a 
tots els tornejos et demanen ser al menys set per poder 
entrar-hi. Qui vulgui venir a entrenar amb nosaltres és ben-
vingut, la quota és molt assequible i hi ha gent amb tot 
tipus de nivell. No cal saber-ne massa per entrenar amb 
nosaltres, tots hem començat sense saber-ne.

-Ja teniu nom per aquest club que esteu creant?
En principi, ens diem Vòlei Ripollès. Hem anat canviant de 
nom des que vam començar a entrenar, però ens quedem 
amb aquest.
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El 19 de febrer se celebrava el Dia Internacional contra l’LGBTIfòbia en el món de l’esport. Com es pot comprovar a les 
fotos, el Club Futbol Ripoll i l’Atlètic Ripoll se sumaven a la iniciativa de la Secretaria d’Igualtats i la Secretaria General 
de l’Esport i de l’Activitat Física i es feien una foto amb aquesta bandera per mostrar el seu rebuig a la discriminació de 
les persones del col·lectiu LGBTI al futbol o en qualsevol activitat esportiva. Altres clubs de la vila també van mostrar el 
seu suport a la jornada a través de les xarxes socials.

Carla Taboada es penja la plata al 1st 
Open Championship de paracaigudisme

Jana Muro, amb la selecció sub-12

A finals del mes de gener, la ripollesa Carla Taboada va 
aconseguir un nou èxit en el camp del paracaigudisme, 
una disciplina que ja li ha portat diversos premis durant la 
seva estada a Dubai. En aquest cas, va obtenir la segona 
posició al 1st Open Championship d’Abu Dhabi, on va 
competir amb l’equip dels Emirats Àrabs F3 sky. 
Enhorabona, Carla!

La jove jugadora ripollesa del FC Barcelona Jana Muro se-
gueix fent passes per progressar en la seva carrera com 
a futbolista. Aquest 15 de febrer, per exemple, va poder 
entrenar amb una preselecció catalana sub-12 de futbol 8. 
Des del 2019, Muro està jugant amb el Barça. S’havia for-
mat a l’Escola de Futbol del Ripollès.

   Número 11 / Febrer 2022

Foto: Carla Taboada
Foto: Instagram Jana Muro

Dalia Santiago guanya la President’s Cup d’Albania
La ripollesa Dalia Santiago, que competeix en la disciplina del parataekwondo, s’ha pro-
clamat campiona de la President’s Cup d’Albània, on ha vençut a la final de la categoria 
K44 +65 kg, per 19-10, a la subcampiona del món i 3a olímpica Emy Truesdale. Amb 
aquests punts, puja a la cinquena posició del rànquing mundial. A més, aquest mes se li 
ha reconegut l’esforç a nivell local, amb el premi Esports i Joventut dels Ripollès Líders.



VIU L’ESPORT Butlletí d’informació esportiva de Ripoll

Notícies destacades

El passat 14 de febrer va visitar Ripoll la Sra. Anna 
Julià, cap de la representació territorial de l’Esport a 
Girona. El regidor d’Esports Josep Isern i la tinent d’al-
calde Manoli Vega, juntament amb tècnics municipals 
de l’Ajuntament, la van acompanyar en la seva visita 
a les diferents instal·lacions esportives de Ripoll, com 
tota la zona del pavelló municipal, el camp d’esports, el 
pavelló de l’Avellaneda o el Centre de Tecnificació. Van 
mantenir-hi una reunió en la qual es va poder parlar 
dels plans de futur que es tenen per millorar les ins-
tal·lacions a la vila, sobre les obres que estan en curs 
i tota la inversió que això comporta. Ambdues admi-
nistracions estan compromeses amb seguir desenvo-
lupant els mitjans perquè tothom pugui realitzar l’esport 
que més li agradi en unes bones condicions.

Visita de la cap de la representació territorial de l’esport a Girona
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La UE Ripoll B guanya el derbi de bàsquet contra el Campdevànol

El Judo Ripoll participa a la 
Super Copa de Catalunya

Durant la tarda del dissabte 12 de febrer hi va haver molt 
ambient al pavelló de l’Avellaneda. Primer, ja amb la gra-
deria plena per viure el partit de la UE Ripoll A contra el CB 
Torelló, que va acabar amb victòria local per 65-58. Després, 
amb el plat fort, un derbi comarcal entre la UE Ripoll B i el CB 
Campdevànol. Era el primer partit entre aquests dos equips 
d’aquesta temporada, ja que el partit d’anada es va haver 
d’ajornar per la Covid-19. Després d’un gran primer quart, 
els ripollesos es van poder distanciar en el marcador i això 
va ser clau per la victòria final per 88 a 48. 
Un derbi més que es viu a Ripoll i que mostra el bon estat de 
salut de l’esport a la comarca, en aquest cas amb un gran 
ambient de bàsquet!

El Club Patí Ripoll, a l’Interco-
marcal Cerdanya Ripollès

L’Artística Ripoll, a la lliga 
territorial de nivell B

Les membres del CP Ripoll van par-
ticipar el cap de setmana del 19 i 20 
de febrer a l’Intercomarcal Cerdanya 
Ripollès al pavelló municipal d’Alp. Les 
patinadores van obtenir bons resultats, 
amb diverses primeres i segones po-
sicions en diferents categories. Es po-
den consultar al seu Instagram.

Els integrants del Judo Ripoll van pren-
dre part de la Super Copa de Catalunya 
Infantil. Bruna Cruz va obtenir la plata 
en la categoria de -40 kg. Ivet Beltran 
també va ser segona en la categoria 
de -48 kg. En categoria masculina, 
Adrian Garcia-Muñoz es va quedar a 
les portes de la final.

Les gimnastes d’Artística Ripoll van 
prendre part de la 1a jornada de la lliga 
territorial nivell B, aconseguint omplir 
el podi de la categoria alevina, amb 
Berta Marty (1a), Laia Gili (2a) i Marina 
Hervás (3a). També amb altres bones 
posicions en una competició que va 
comptar amb més de 250 gimnastes.
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Club Petanca Ripoll
Cap al migdia i a la tarda es pot ob-
servar que hi ha molt ambient al camp 
de petanca de la Devesa del Pla. Par-
lem amb el president del club que l’uti-
litza, Josep Solano, que ens explica 
l’afició que hi ha per aquest esport.

-Quants anys fa que existeix el club?
Gairebé 40 anys, crec. Jo en fa uns 20 que estic a la junta i 
4 o 5 que sóc el president. Això ho va iniciar gent que ja no 
hi és. Aquí ens ho passem molt bé, estem federats, però 
això suposa massa diners. Per sort, l’Ajuntament encara 
ens dona alguna ajuda.

-Com és el vostre dia a dia?
Nosaltres juguem aquí a Ripoll els dimarts i els divendres, 
mentre que dimecres i dissabte anem a Campdevànol. 
Abans anàvem a més llocs, però ara no podem. Normal-
ment som uns 15 o 20, la majoria de Ripoll i alguns de 
fora: de Torelló, de Roda, d’Olot... De socis, al club, som 
més de 30.

-També feu algun campionat?
Sí, precisament aquí a Ripoll farem un campionat de Cata-
lunya de dobletes, al passeig Ragull els dies 27 de març i 
3 d’abril. Porta feina, hem de preparar les pistes, fer els es-
morzars... Vindran unes 90 persones, de tota la província 
de Girona: de Porqueres, Banyoles, Figueres, Portbou...

-Què us sembla aquest renovat camp de petanca que 

teniu aquí a Ripoll?
Ha quedat molt bonic! Ara, a més, hi tenim aquest nou 
mirador, que serà una graderia perfecta. Tenim 8 pistes i 
està molt bé.

-Què és el que més us agrada de jugar a petanca?
Més que res, l’ambient. Trobar-se amb els amics i ho pas-
sem molt bé cada tarda! Sort en tenim, perquè amb la pan-
dèmia... Ens ha afectat molt, abans hi havia campionats 
a tot arreu i ara no en fan tants. Hem anat a algun lloc 
últimament, però no masses. 

-Quins plans teniu, per al futur?
Si vingués la gent jove, ens agradaria molt, o fins i tot fer 
coses amb les escoles. La gent diu que és un esport de 
jubilats, però no és així! Hi ha molta gent jove que hi juga. 
De cara al futur, anirem seguint igual... a veure si ens po-
dem anar trobant, fent alguna arrossada, algun esmorzar, 
que això agrada molt!

Josep Solano


