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La Copa Catalana de Trial, de nou a Ripoll

El passat diumenge 24 d’abril el Centre de Tecnificació Esportiva de l’Avellaneda de Ripoll va ser l’escenari de la segona 
jornada de la Copa Catalana de Trial 2022 de la Federació Catalana de Ciclisme. Per segon any consecutiu, aquesta 
prova feia parada a la nostra vila, i va ser amb més de sis hores de competició, 140 riders inscrits i 14 categories dife-
rents. Alguns dels millors esportistes catalans en aquesta modalitat hi eren presents, a més d’altres provinents de tot 
l’estat i també d’Itàlia (en concret, la selecció nacional), França, Gran Bretanya o Brasil.
Els i les participants van haver de superar un circuit de cinc zones (fent dues voltes) que combinava elements naturals 
com pedres i pendents de terra amb d’altres de formigó i travesses. El fang i la humitat complicaven les zones durant les 
primeres hores de la jornada, però el clima finalment era benèvol i amb la sortida del sol tot va millorar.
En la categoria Elit masculí, es va imposar el rider de Viladrau Eloi Palau, en una primera plaça molt disputada amb l’olotí 
Martí Vayreda. El tercer graó del podi va ser pel campió del món l’any 2019, Sergi Llongueras. Pel que fa a l’Elit femení, 
la jove francesa resident al Centre de Tecnificació Esportiva de Ripoll Nina Vabre va ser primera, amb els mateixos punts 
que Laia Esquís, segona. Completava el podi Mònica Castellà. Els vencedors de la resta de categories convocades a 
Ripoll van ser Travis Asenjo (R1), Alba Riera (R2), Alex Rodríguez (R3), el britànic Andrew Chai (Master 1), Raimon 
Arjona (Master 2), Eloi Batlle (Aleví), Arnau Mellado (Principiant), Jordi Sala (Open Blau), Dalmau Marí (Open Blanc) i 
Guillem Masferrer (Open Negre). També hi van ser presents les categories pre-benjamí i benjamí, que es disputen en 
format de proves participatives en lloc de competitives, mentre que a principiants, alevins i opens es va fer classificació i 
podi però no arrossegament de punts amb les altres proves. El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Ripoll, Josep Isern, 
va ser present al podi d’entrega de trofeus.



VIU L’ESPORT 
Notícies destacades

Butlletí d’informació esportiva de Ripoll

Després d’una gran temporada regular, els integrants del 
primer equip de l’Hoquei Club Ripoll estan d’enhorabona. 
S’han classificat pel ‘playoff’ d’ascens a Nacional Catala-
na, que començaran a disputar el cap de setmana del 21 
i 22 de maig. Després de la victòria a casa per 6-2 davant 
el Santa Perpètua, es van assegurar la posició que dona 
accés a aquesta fase d’ascens. El darrer partit de la lliga 
regular de 1a Catalana el van empatar 4-4 a la pista del 
CHP Sant Feliu. 
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L’Hoquei Club Ripoll es classifica pel 
‘playoff’ d’ascens a Nacional Catalana

Lucía García, alumna del CTER, 
segueix acumulant èxits

A finals d’abril, la ciclista del Centre de Tecnificació Es-
portiva de Ripoll Lucía García va aconseguir fins a cinc 
medalles als campionats d’Espanya de ciclisme en pista 
que es van celebrar a Madrid. Enhorabona!

Altres esportistes del CTER, en aquest cas els de motor, 
també van prendre part el cap de setmana del 23 i 24 
d’abril al campionat estatal que tenia lloc a Arteixo.

La Lliga Territorial de Gimnàstica Artística fa 
parada al pavelló de l’Avellaneda

El 23 d’abril, el pavelló de l’Avellaneda de Ripoll va ser la seu, durant tot el dia, de la tercera i última jornada de la Lliga 
Territorial de Gimnàstica Artística (nivell A i masculins). Va ser tota una jornada esportiva en la qual un munt de gimnastes 
es van reunir a la vila. Pel que fa a l’escola de gimnàstica artística de Ripoll, diverses de les seves integrants van poder 
pujar als podis individuals o per equips, i per tant, la vila tindrà representació als Jocs Emporion, competició per la qual 
es classificaven les gimnastes amb millors resultats. Les més petites van competir al matí i les més grans, a la tarda. Es 
van fer dues entregues de premis, amb la presència del regidor d’Esports i l’alcalde.
El mateix dia, les prebenjamines, benjamines i alevines del Nivell B de Ripoll es van desplaçar fins a Porqueres per dis-
putar la seva jornada, també amb bons resultats.
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Copa Comarcal de GimnàsticaBons resultats de l’escola d’escalada de 
Ripoll a la Copa Catalana en Bloc

El 10 d’abril es va dur a terme la Copa Comarcal de Gim-
nàstica Artística al pavelló de l’Avellaneda. Va ser una 
jornada no competitiva per a petites gimnastes de Ripoll, 
Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol i Campro-
don. A totes les participants, se’ls va entregar un obsequi.

A principis d’abril, el Club Judo Ripoll va participar en 
el campionat de Catalunya Infantil Cadet amb la parti-
cipació d’Òscar Pineda, que es va quedar a un combat 
de la tercera posició; de Nerea Espinosa, que va ser 
segona; Júlia Beltran que va quedar tercera i Ian Ven-
tura, que s’està iniciant en la competició. Pel que fa als 
Infantils, hi van prendre part Bruna Cruz, que va ser 
tercera, Joan Lopez, que va agafant nivell de compe-
tició, i Ivet Beltran, que va proclamar-se Campiona de 
Catalunya. Enhorabona a tots/es!
Per altra banda, també referent al judo ripollès, cal des-
tacar que Bruna Cruz i Ivet Beltran van ser seleccio-
nades per representar Catalunya al campionat estatal 
infantil que es va celebrar l’1 de maig a Pamplona. Bel-
tran va aconseguir-hi el bronze.

Medalles al campionat de Catalunya per al Club Judo Ripoll

L’escola d’escalada de Ripoll està obtenint bons resultats 
fins al moment a la Copa Catalana de Bloc. Fins ara s’han 
disputat dues proves, una el 26 de març a Vilanova i la Gel-
trú i la segona el 2 d’abril a Sant Cugat del Vallès. A falta 
d’una sola prova (1 d’octubre a Centelles) hi ha un parell 
d’esportistes de Ripoll amb moltes possibilitats d’acabar al 
podi final: Bastian Machuca -3er a la general- i Mireia Garcia 
-2a a la general-. Vuit dels escaladors ripollesos van pren-
dre part de la primera prova i sis de la segona. A banda de 
Machuca i Garcia, també han competit Roc Panicello, Berta 
Cedillo, Clara Boj, Martina Paez, Eloi Puig i Dante Machuca.
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Jornada de Patinatge Artístic

El 2 d’abril, Ripoll va acollir una Jornada de la Lliga Terri-
torial de Patinatge Artístic dels consells esportius de Giro-
na, amb un munt de participants de tota la província que 
van omplir el pavelló municipal.
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El municipal viu la final de 4a Catalana de rugbi 
amb un gran ambient i molta esportivitat

Dissabte, 9 d’abril. Cinc de la tarda. Municipal d’Esports de 
Ripoll. Molta gent tenia aquesta data apuntada al calenda-
ri, ja que era el moment de la final del ‘playoff’ pel títol de la 
4a Catalana de rugbi. Un partit que enfrontava el Ripollès 
Rugby Club amb el CN Poblenou C. Després d’una gran 
temporada, els marrans del Ripollès havien aconseguit 
arribar a la gran final, i a més, la jugaven a casa. Això va 
suposar que la graderia i els voltants del camp s’omplís 
de gom a gom de públic que volia donar suport a l’equip. 
Finalment, però, no va poder ser, encara que va faltar molt 
i molt poc! Els visitants es van endur la victòria i el títol, a la 
pròrroga i per un ajustat i emocionant 24-27. Els aficionats 
van vibrar amb cada acció del matx i, això sí, cal destacar 
la gran esportivitat que desprèn el rugbi en tots els seus 
aspectes: tant amb el rival com amb el públic. L’alcalde i di-
versos regidors/es van ser presents al camp i Jordi Munell 
va fer entrega dels trofeus al campió i al subcampió. Des 
de l’Ajuntament es vol felicitar el Ripollès RC per aquesta 
gran temporada i per seguir promovent l’esport a la vila.

Campionat de natació dels Jocs Espor-
tius Escolars a la piscina municipal

La piscina municipal de Ripoll va acollir, el dijous 28 
d’abril, una part dels Jocs Esportius Escolars amb la dis-
puta d’un campionat de natació en el qual van prendre 
part 24 nens i nenes d’entre 6 i 14 anys. Una jornada de 
sèries contre el cronòmetre en diferents estils de natació 
que es completarà el proper 16 de juny al mateix esce-
nari.


