
 

 

Propostes Pressupostos Participatius Ripoll 2022 

Partida d’Inversions (fins a 115.000 €) 

1- Arranjament del vial que va del Pont de Ripoll (o d’en Calatrava) 

fins al carrer Saltor 

Tres de les propostes presentades per veïns/es de Ripoll tracten l’arranjament 

del vial que va des del Pont d’en Calatrava fins al barri de Castelladral 

(concretament connecta amb el carrer Saltor). Un gran nombre de vilatans 

passegen per aquest sector, que actualment té un camí de grava gruixuda que 

dificulta el pas de cotxets, cadires de rodes o similars. A més, quan plou 

s’enfanga i s’hi fan bassals. Arranjar-lo milloraria el pas per la zona i la faria 

més accessible.  

Cost: 115.000 € 

2- Arreglar l’aparcament del cementiri 

Fins a quatre de les propostes presentades defensen arranjar l’aparcament del 

cementiri municipal, que també acull molts dels vehicles relacionats amb 

l’escola Tomàs Raguer, al barri de Sant Pere. Arranjar aquest espai beneficiaria 

a famílies, comunitat educativa, veïns/es del barri, turistes i usuaris/àries del 

cementiri. Per raons tècniques, al ser un espai de sòl urbà no consolidat, no es 

poden contemplar pavimentacions amb formigó ni asfaltats, i caldria en tot cas 

preveure la millora de paviments i espais de l’entorn amb graves o materials 

drenants de fàcil col·locació i reposició. 

Cost: 115.000 € 

3- Millora del parc de la Font del Sant 

Millorar el parc de la Font del Sant, perquè sigui un espai lúdic on les famílies 

puguin gaudir. Es contempla millorar el mobiliari urbà que ara hi ha a la zona, 

així com els accessos. També mantenir net l’entorn natural. 

Cost: 115.000 € 

4- Portar l’aigua a Sant Bernabé de les Tenes 

Continuar amb el projecte que l’Ajuntament ja ha dotat amb una partida del 

pressupost de 35.000 euros. Seria un impuls molt important per tal de donar un 

servei bàsic molt demanat pels veïns/es de la zona durant anys. Es 

consolidaria la viabilitat d’un subministrament de qualitat per al veïnat de Sant 

Bernabé. 

Cost: 115.000 € 

 

 



 

5- Manteniment i millores als locals d’assaig 

Els locals d’assaig de Ripoll fa 15 anys que no s’han arreglat. A dia d’avui hi ha 

desperfectes als interruptors de la llum i la sonorització no és l’adequada. La 

porta d’entrada és poc segura i el material que s’hi guarda és de gran valor. És 

per això que es proposa millorar les condicions dels locals. L’ajuda repercutiria 

al conjunt de músics de Ripoll, tant als que actualment usen els locals com 

aquells que ho facin en un futur. 

Cost: 115.000 € 

6- Millora i adequació de la zona de Pump Track i nou Skate Park 

Es proposa millorar i adequar la zona de Pump Track ja existent a Ripoll, fent la 

instal·lació asfaltada. Es tracta d’un petit circuit a recórrer amb monopatí, 

patinet, patins, bicicleta, etc. 

També es podria fer un nou Skate Park amb més instal·lacions que no pas 

l’actual. Es demana una qualitat elevada dels elements, si és possible que 

siguin de formigó.  

L’interès és fomentar l’esport en un entorn idíl·lic. També que aquesta zona, 

amb un pump track i l’skate park junts, pugui ser un espai on fer amics, gaudir 

de l’esport i fomentar el turisme. 

Cost: 115.000 € 

7- Sonorització del Casal de Joves El Galliner 

El projecte consisteix en la sonorització de l'espai del Casal de Joves el 

Galliner, amb l'objectiu de poder dinamitzar tardes-vespres musicals, els 

divendres i caps de setmana, augmentant així l'oferta d'oci alternatiu i musical 

per a joves de Ripoll. Alhora, permetria estalviar el cost de la subcontractació 

cada vegada que es vulgui organitzar un esdeveniment o activitat musical. A 

més a més, disposar d'aquest espai sonoritzat, també permetria apropar la 

música als joves de tota la població, realitzant tallers, o espais de cocreació. 

L'ajuda repercutiria a tot el jovent de Ripoll, així com als músics, que 

disposarien d'un espai on poder programar concerts i donar-se a conèixer. 

Alhora, encara que el públic objectiu sigui jove, els concerts i l'espai, resta obert 

a tota la població. 

Cost: 115.000 € 

8- Millora de la il·luminació de la zona esportiva de Ripoll 

La proposta consisteix en substituir les lluminàries del camp municipal d'esports 

actual i de la zona esportiva en general, ja que fan molt poca llum en 

comparació a la necessària per dur a terme un esport en condicions òptimes. 

Pensem que una millor il·luminació milloraria molt la qualitat dels entrenaments, 

ja que durant la temporada la gran majoria són en horaris de poca llum solar. A 

part, seria una millora molt gran, tenint en compte que el camp es nou, poder 

tenir unes llums d'acord amb el camp. Repercutiria a totes les entitats i clubs 



 

que entrenen a la zona esportiva municipal: Escola de Futbol del Ripolles, 

Atlètic Ripoll, CF Ripoll, Ripolles Rugby Club i altres.  

Cost: 115.000 € 

9- Restauració de la pista de futbol de Sant Pere 

Es proposa restaurar les reixes del voltant de la pista del barri de Sant Pere, 

així com tractar o renovar la superfície perquè no rellisqui tant. També es pot 

fer un rentat de cara a tota la instal·lació. L’ajuda repercutiria a un munt de 

joves que van a jugar-hi cada dia i a tot el barri i la població en general. 

Cost: 115.000 € 

10-  Remodelació dels espais d’atenció al públic i sala d’actes de 

l’Ajuntament 

Remodelació de les sales Abat Sant Just i Eudald Pradell. L'objectiu principal 

és modernitzar aquests espais i així aconseguir que els espais on accedim els 

vilatans transmetin modernitat i confiança (llum natura, finestres...). La sala 

Eudald Pradell hauria d'incorporar una tarima (mitja sala, on hi hauria tots els 

regidors), treure cortines i deixar entrar la llum natural, canviar la finestra que 

dona al claustre per un únic vidre, pintar el sostre i parets de colors clars (que 

no té cap valor històric). Dignificaria la sala de plens/actes i la faria menys 

fosca, carrinclona i rònega. Remodelar la sala Abat Sant Just convertint-la en la 

zona d'atenció al vilatà. Eliminaríem barreres arquitectòniques (ja té rampa), el 

vilatà es sentiria més proper a la seva administració i li seria més fàcil informar-

se i/o participar. Espai diàfan amb claror a peu de carrer i alhora petits espais 

reservats per si cal atenció personalitzada. 

Cost: 115.000 € 

11-  Recuperar el tram de camí entre la colònia Agafallops i Can Villaura 

Després dels darrers aiguats patits a Ripoll, el camí que seguia la vora del riu 

un cop passada la zona esportiva fins a Can Villaura es va malmetre molt. Ara 

pràcticament no es pot seguir. Es proposa recuperar aquest tram perquè els 

ripollesos/es puguin tornar a gaudir d'un camí proper al riu que té un gran valor 

natural i paisatgístic. A l'estiu pot ser una bona alternativa al camí que segueix 

el riu Ter pel costat de la carretera i del polígon comercial. Beneficiaria a tota la 

població de la vila i també al turisme. 

Cost: 115.000 € 

12-  Millora del parc infantil del barri de Caselles 

Millora de les instal·lacions, jocs, mobiliari i la pista del parc infantil del barri de 

Caselles, podent treure molt més profit de l'espai que hi ha incloent-hi nous jocs 

i mobiliari. 

Cost: 50.000 € 

 



 

13-  Jardí vertical de flors al parc de la Devesa del Pla 

Creació d'un jardí vertical de flors. Consistiria en cobrir de flors el mur de 

formigó que hi ha al parc de la Devesa del Pla, al costat d'on hi ha la tirolina. 

Repercutiria en totes les persones que van a gaudir d’aquest espai de lleure. 

Cost: 115.000 € 

14-  Restauració i millora de la ruta de Sant Bartomeu i l’ermita 

L’ermita de Sant Bartomeu figura a moltes rutes de senderisme, tot i estar en 

runes. Beneficiaria al turisme si es pogués restaurar i senyalitzar millor.  

Cost: 115.000 € 

15-  Dotar d’aire condicionat a la Biblioteca Lambert Mata 

Fins a sis persones han presentat la proposta de posar aire condicionat a la 

Biblioteca Lambert Mata. Sobretot es parla de la planta baixa (zona d’usuaris), 

ja que en onades de calor l’equipament hauria de ser un refugi climàtic. Es 

milloraria l’estada dels usuaris en els mesos de més calor. 

Cost: 115.000 € 

16-  Arranjar una rotonda de l’entrada del municipi 

Arranjar una de les rotondes de l’entrada de Ripoll per dignificar la imatge 

d’arribada a la població. 

Cost: 25.000 € 

17-  Arreglar Sant Bernabé 

Arreglar la casa de Sant Bernabé perquè es pugui tornar a cedir a la ciutadania 

per a fer-hi trobades familiars, d'amics... 

Cost: 115.000 € 

18-  Escapçar arbres del marge d’un aparcament 

Els arbres del marge de la plaça Engordans i carrer Sant Amand són molt llargs 

i quan faci vent possiblement se’n trenqui algun i caigui a sobre d’algú o 

provoqui desperfectes.  

Cost: 25.000 € 

19-  Restaurar la Casa d’Oficis 

Arreglar la teulada i tornar a habilitar espais de la casa d’Oficis amb l’objectiu 

de fer formacions a tota la comarca i a gent de totes les edats. 

Cost: 115.000 € 

 


