VIU L’ESPORT
al Bressol de Catalunya
Butlletí d’informació esportiva de Ripoll

Número 12 / Març 2022

El Campionat de Catalunya de petanca, a Ripoll

El darrer diumenge del mes de març es va viure un gran
ambient al passeig Ragull de Ripoll amb la disputa del
Campionat de Catalunya de Dobletes de petanca. Hi van
assistir unes 90 participants vinguts de tota la província. La
petanca és un esport que té molt seguiment a la vila, amb
els integrants del Club Petanca Ripoll, que el mantenen viu
i cada setmana es reuneixen un parell o tres de cops per
jugar. La competició catalana s’acabarà aquest 3 d’abril
amb una segona jornada que també se celebra a Ripoll.
Aprofitant l’efemèride, es va estrenar l’himne del Club Petanca, que compta amb la lletra de Joan i Oliva Páez, la
música de Joan Amils i els arranjaments d’Albert Heredia.

El cadet de l’Atlètic Ripoll es proclama
campió de lliga

Óscar Díaz guanya el campionat de
Catalunya de pàdel

L’equip cadet de l’Atlètic Ripoll es va proclamar campió
de lliga el 27 de març, aonseguint la primera lliga del club
en 6 anys de vida. Enhorabona!

L’Óscar Díaz es va proclamar aquest darrer cap de setmana de març campió de Catalunya de pàdel en un torneig celebrat a Granollers, organitzat per la Federació
Esportiva de Sords de Catalunya. Felicitats!
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Notícies destacades
El MAP Abadessenc juga com a local en
una jornada disputada a Ripoll

El 6 d’abril, Ripoll se suma al
Dia Mundial de l’Activitat Física

A principis del mes de març, el pavelló de l’Avellaneda va
acollir una jornada de la lliga de futbol sala de les comarques gironines en la qual participa l’equip de la Fundació
MAP. Va ser una jornada matinal d’esport i valors que va
començar a les 10.15 h del matí i va comptar amb diversos partits. En el cas del MAP Abadessenc, va disputar
un matx molt ajustat des de les 12.15 h amb el Junts i Endavant de Banyoles. Aquest, va acabar amb victòria local
per 5 a 4 i un fort aplaudiment per part del públic assistent.
D’aquesta manera es posa de manifest el valor de l’esport
en la inclusió social de les persones amb discapacitat.

Ripoll se suma al Dia Mundial de l’Activitat Física, que
arriba el proper 6 d’abril. A la vila hi ha un munt de propostes i espais per poder fer esport, a banda de l’entorn
natural del que podem gaudir tot exercitant el nostre cos!
Des de la secretaria de l’Esport i l’Activitat Física i el Departament de Salut, es recomana que els adults i la gent
gran facin 150-300 minuts d’activitat física d’intensitat
moderada i 2 dies d’enfortiment muscular a la setmana.
Pel que fa a infants i adolescents, es recomanen 60 minuts al dia d’activitat física moderada-vigorosa i tres dies
d’activitats a la setmana que reforcin músculs i ossos.

Una mirada al passat

Quins són els antecedents de l’hoquei a Ripoll?
Els inicis de l’hoquei a Ripoll es remunten a l’any 1940, quan
cinc amics van formar un equip tot i ser els justos per jugar.
La indumentària era precària, com ho corrobora que els patins els fabricaven els jugadors i de proteccions només en
duia el porter. Els entrenaments i els partits es feien a la sala
de ball Marabú, situada en el carrer del Ter, i que en cap cas
tenia les mides d’una pista reglamentària.
Tot i les mancances, el Ripoll Hoquei Club es va enfrontar a
d’altres equips catalans, com per exemple l’Estadio H.C. de
Vilafranca del Penedès o el Gerona C. de H. Aquesta etapa
de l’hoquei a Ripoll finalitzà el 1943.
Els anys cinquanta es va reprendre l’activitat esportiva de la
mà del Club Patín Ripoll, també esmentat com a Patín Club
Ripoll, que jugà els partits a la Pista Jardín, situada a l’altra
banda del passeig Ragull.

Equip del Patín Club Ripoll. Anys seixanta.
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Notícies destacades
3.250 € recaptats a la IV Caminada pels Valents de Ripoll
La quarta Caminada pels Valents celebrada a Ripoll
el 13 de març va aconseguir recaptar 3.250 € per als
infants que pateixen càncer que estan hospitalitzats a
Sant Joan de Déu, segons l’organització de Proteció
Civil. S’hi van inscriure un total de 337 persones i hi
van col·laborar 92 establiments, oferint obsequis que
es van entregar en un sorteig al final del recorregut. La
pluja no va frenar a la gent solidària de la vila, que va
recórrer 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça
de l’Ajuntament, passant pel pla d’Ordina, el Raval de
Barcelona, la Devesa del Pla, Castelladral i retornant al
centre per la zona de l’estació.
Des de l’organització es va agrair el suport i la col·laboració dels i les participants, voluntaris i col·laboradors.
Gràcies a ells, més infants somriuen!

El Ripollès RC, al play-off pel títol
El Ripollès Rugby Club
s’ha classificat pel playoff pel títol de 4a Catalana després de vèncer al
líder de la competició, el
Martorell / Esparreguera,
en l’últim partit (21-17,
jugat a Ripoll). Ara s’enfrontaran al Begues a la
semifinal el proper diumenge, 3 d’abril, també
al municipal d’esports ripollès. Endavant!

Gran cap de setmana de Supercopa de
Catalunya per a l’Escola de Futbol Sala

Nou marcador al pavelló municipal

El pavelló municipal de Ripoll ja compta amb un nou marcador electrònic. Ha estat una inversió de l’Ajuntament
per valor d’uns 6.000 euros, en una millora necessària
per a l’equipament i les entitats que l’utilitzen.

A principis del mes de març, els equips de l’Escola de Futbol Sala Ripoll es van desplaçar fins a Balaguer durant un
cap de setmana per disputar la Supercopa de Catalunya.
En les categories de Benjamí i Infantil, els equips ripollesos
es van imposar i van resultar campions! També va destacar la segona posició del Cadet. Els Alevins van quedar
classificats en quarta posició i pel que fa als Benjamins B,
l’Infantil i el Juvenil, van ser sisens. Des del club es va voler
donar les gràcies a tots els entrenadors que mantenen la
base de l’Escola i també a tota l’afició que es va desplaçar
per animar als diferents equips.
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Més notícies

Grans resultats de l’Artística Ripoll a la 2ª Jornada
de la Lliga de Gimnàstica Artística disputada a Salt

Les gimnastes de l’Artística Ripoll van aconseguir uns grans resultats a la segona jornada de la Lliga de Gimnàstica
Artística que es va disputar a Salt els dies 19 i 20 de març.
Pel que fa al Nivell A, que es va dur a terme el diumenge: En la categoria Prebenjamina, van obtenir la 3a posició per
equips i la 4a va ser per a Ainara García. Pel que fa a les Benjamines, Gemma Moreno va ser 1a, Carla Boixassa 5a i
Sara Marín 6a, a més de la 2a plaça per equips. En Alevines, Elna Bassaganya va pujar al graó més alt del podi i també
van aconseguir la plata per equips. En Infantils, es van penjar el bronze per equips, igual que en Cadets, on també destaca la 4a plaça d’Helena Isern. I per acabar, en Juvenils, van poder assolir la 1a i 2a posició per equips, a més d’una 3a
posició d’Amèlia Ruiz, la 4a de Maria Espinosa i la 5a d’Abril Pijuan.
Dissabte s’havia disputat el Nivell B, del qual destaca, en Prebenjamines, la 4a posició per equips i la 9a plaça d’Ivet
Bonada en el terreny individual. I en el mateix dia, les Alevines Carla Hernàndez (1a), Berta Marty (2a) i Laia Rodellas
(3a) van ocupar tot el podi, a més de guanyar també la 1a posició en equips.
Des del club i des de l’Ajuntament es dona l’enhorabona a totes les participants!

Rècord històric de punts per a un jugador de criquet ripollès
El jugador dels Ripoll Warriors Prince Dhiman va batre un rècord que estava vigent
des de fa dos segles a Catalunya i a tot
l’estat en l’àmbit del criquet. En el partit del
20 de març que va enfrontar a l’equip ripollès amb els Skyways CC, Prince va aconseguir un total de 200 carreres (runs) sense ser eliminat (not out). Els Ripoll Warriors
van acabar guanyant per 312/4 a 86/6 en
aquest partit de la Lliga Catalana de Criquet 2022. Prince ha estat convocat també
per participar en un camp d’entrenament
de la selecció nacional espanyola.
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