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L’Hoquei Club Ripoll puja a Nacional Catalana

L’Hoquei Club Ripoll ho ha aconseguit. L’any que ve tornarà a Nacional Catalana, la categoria de màxim nivell dins l’ho-
quei català. El cap de setmana del 14 i 15 de maig, l’equip va haver de superar una doble eliminatòria a partit únic que 
es va disputar a La Seu d’Urgell. Les semifinals les van guanyar per 2-6 davant l’HC Valls i es plantaven a la final del 
diumenge. En aquest cas, van superar al Farners per 2-5, i d’aquesta manera certificaven el seu ascens després d’una 
temporada en la qual han lluitat molt per aquest objectiu. Des de l’Ajuntament volem felicitar a tots i cadascun dels juga-
dors i a l’entrenador Francesc Carmona, així com a tota la família que forma l’HC Ripoll. La temporada vinent, el pavelló 
municipal viurà partits de Nacional, encontres de gran qualitat dels quals els ripollesos en seran pertícips.

Dalia Santiago, plata a l’europeuMagalí Capdevila, subcampiona d’Europa

Fotografia cedida per l’HC Ripoll

La futbolista ripollesa Magalí Capdevila s’ha proclamat re-
centment subcampiona d’Europa amb la selecció espanyo-
la sub-17. La jugadora del FC Barcelona va prendre part de 
l’europeu, on el combinat estatal va poder arribar a la final, 
però van perdre als penals davant Alemanya. Tot i això, ella 
es mostra orgullosa a les xarxes i amb ganes del mundial.

El 20 de maig, la ripollesa 
Dalia Santiago va participar 
al campionat d’Europa de 
parataekwondo, a la ciutat 
britànica de Manchester. Va 
completar una molt bona 
actuació que la va portar 
a aconseguir la medalla 
de plata. Només l’uzbeka 
Naimova, vigent campio-
na olímpica, la va apartar 
de poder revalidar l’or de 
la temporada passada. 
Santiago, del gimnàs Lee 
Young de Ripoll, manté la 
seva ment posada en clas-
sificar-se pels propers Jocs 
Olímpics.
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El diumenge, 8 de maig, tres alumnes ripollesos de 2n 
de grau superior d’Esports van organitzar un torneig de 
futbol 7 al nou camp de Ripoll. Àlex Arévalo, Aina Cortada 
i Connor López van ser els creadors d’aquest esdeveni-
ment que va comptar amb nens i nenes de 5è i 6è de les 
escoles de Ripoll. En total, van ser 62 participants i va 
haver-hi un gran ambient tot el matí.
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Un torneig de futbol 7 i una crono escalada,  dos 
projectes finals d’estudiants de Ripoll

Per altra banda, el mateix 8 de maig, tres alumnes del 
mateix grau -Pol Cantero, Gerard Torres i Martí Jordana- 
també van organitzar la primera Crono Catllar, una cursa 
contra el cronòmetre fins al cim del Catllar que va comp-
tar amb 26 participants. El més ràpid va ser Biel Sagués, 
amb un impressionant temps de 15 minuts i 35 segons. 
La noia més ràpida, Patricia Soler.

Un ripollès guanya el campionat europeu de dards 
formant part de la selecció estatal
El ripollès Angel Rodriguez, conegut com a Doe, s’ha 
proclamat campió d’Europa de dards en la modalitat de 
‘BullShooter’. Del 19 d’abril a l’1 de maig, va estar compe-
tint formant part de la selecció espanyola, juntament amb 
Josep Arimany ‘Masnou’, d’Olot, i amb els companys Javi 
i Mila, provinents d’Alacant. Feia dos anys que els havien 
trucat per representar la selecció, però la Covid-19 ha fet 
que no hagin pogut competir fins aquest 2022. Al cam-
pionat europeu, primer van quedar primers de la fase de 
grups, i això els va permetre jugar les semifinals contra 
França. Van vèncer per 3-2 i a la final, es van enfrontar 
a Països Baixos, també guanyant per 3-2. Dos resultats 
ajustats que els van permetre aixecar el trofeu de cam-
pions d’Europa. Això també els dona accés al campionat 
del món, que es disputa a Chicago a principis de juny. 
Doe ha estat 8 vegades campió d’Espanya i 5 d’Europa en 
categoria professional. El seu millor lloc en un mundial és 
tercer, i ara el vol millorar. Dona les gràcies a l’Ajuntament 
pel seu suport.
També al campionat d’Europa, cal destacar la participació 
de la ripollesa Judit Sumell (parella de Doe), qui va partici-
par en la categoria Amateur C del campionat per parelles i 
va ser subcampiona juntament amb Carla Arimany. Imatge cedida per Angel Rodriguez (Doe)
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Una mirada al passat

Participació ripollesa als 
Jocs Emporion

L’Auto Club del Ripollès i l’Escuderia Osona organit-
zaren l’any 1988 el II Campionat de Kàrting de Ripoll, 
prova puntuable per al campionat comarcal. S’havia de 
celebrar el 22 de maig, però es va haver d’ajornar ja que 
no es disposava de suficients bales de palla per garantir 
la seguretat dels participants i del públic.

La prova es traslladà al diumenge 10 de juliol. El reco-
rregut, de sis-cents vuitanta metres, va fer-se entre els 
carrers Margarita Diligeon, Concepció Ducloux, i Josep 
M. Pellicer, i l’avinguda Ripollès.

En la cursa, que se celebrà d’onze a una del migdia, hi 
van prendre part catorze parelles, si bé cinc d’elles no 
van poder acabar la competició per diversos motius. Els 
guanyadors van ser Josep Muntaner i Josep Bau, que 
van fer cent setanta-una voltes al circuit.

Saps que Ripoll acollí una cursa de kàrting el 1988?

El dissabte 14 de maig es van disputar els Jocs Emporion a 
la ciutat esportiva de Blanes. Una jornada d’il·lusió, ganes i 
nervis per a les integrants de l’Artística Ripoll. Se’n destaca 
la 1a posició de Benjamines A per a Gemma Moreno i també 
per equips, la 2a per equips de les Prebenjamines A, i la 3a 
per equips de les Alevines A, les Infantils A i les Cadets A. 
També van disputar els Jocs les integrants del Club Patí Ri-
poll, amb la victòria del grup ‘Impostora’ a la categoria Trio 
Primària, i l’or del grup ‘Al pot petit hi ha la bona confitura. On 
t’amagues?’ en Quintet Primària.
Per altra banda, en futbol sala, el MAP Abadessenc també 
es va endur l’or.
Per tant, gran representació ripollesa als Emporion!

   Número 14 / Maig  2022

Per Sant Eudald, la cursa Half Cross

Una de les propostes dins el programa de Festa Major va 
ser la disputa de la cursa Half Cross de Sant Eudald, al 
costat del pavelló de l’Avellaneda. Sergi Benazet i Sara 
Lorenzo van ser els més ràpids al recorregut de 2,8 km.

Per Agustí Dalmau i Font Els participants, en passar pel carrer Margarita Diligeon

Open de pàdel per Festa Major a l’AER

El diumenge 8 de maig es va celebrar a l’Agrupació Es-
portiva del Ripollès (AER) el VI Open de Pàdel de la Fes-
ta Major de Sant Eudald. L’alcalde Jordi Munell i el regi-
dor d’Esports Josep Isern hi van ser presents.

Més notícies
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El CTER segueix formant a joves esportistes amb 
molt talent, que no paren d’aconseguir podis

El Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès (CTER) és una unitat depenent de l’Ajuntament de Ripoll que es 
dedica a la formació integral d’una sèrie d’esportistes seleccionats mitjançant el criteri tècnic, que tenen una projecció 
d’alt nivell en la seva disciplina. Es coordina amb les diferents federacions esportives catalanes. 

En aquest número del ‘Viu l’Esport’ us acostem quins són els seus residents aquest 2022. En total, hi conviuen 12 es-
portistes, cinc dels quals practiquen el ciclisme (de carretera o en BTT), tres fan trial en bicicleta i quatre trial en moto 
(a més de dos integrants més que només hi entrenen però no es troben interns al centre). A la imatge, en podem veure 
una representació, un grup de joves d’entre 15 i 18 anys que des del mes de gener han aconseguit un munt d’èxits 
esportius:

Pel que fa al ciclisme de carretera, en pista i de descens, trobem a Lucia Garcia, que suma set podis en campionats 
d’Espanya de pista, un or a la puntuació, és campiona de Catalunya de carretera i té tres podis més en la copa d’Es-
panya de carretera, amb una victòria. Per altra banda, hi ha l’Adriel Pons, que ha estat 1r a la Copa d’Espanya a Sant 
Andreu de la Barca, 2n als Campionats d’Espanya d’El Raso i 3r a la Copa Catalana 4 riders, a Avià. En Pau Magrià, 
per la seva banda, ha aconseguit una 3a posició a la lliga espanyola de Tempo, la 3a plaça a la Copa Catalana de Sants, 
la 2a i líder de joves a Agullana, a la Copa Catalana Volta Girona, a més d’una 1a posició al campionat de Catalunya 
de Criterium. I en Luís Fernàndez Real ha estat 1r Junior al Memorial Josep Florencio, 2n Junior a la Copa Catalana 
Ciutat del Prat, 1r Junior a la Challenge París-Roubaix i fins ara és líder de la Copa Catalana.
En trial en bicicleta, trobem a la Nina Vabre, que ha estat 1a a la Copa Grand Sud a Toulouse, Saïx, Montauban i St. 
Clément, 2a a la Copa de França de St. Gervais, 1a a la Copa Rhône Alpes de St. Maurice i 1a a la Copa Catalana de 
Ripoll. També hi tenim a Martí Rusiñol, que fins ara ha estat 3r a la Copa Osona. 
En trial de motos, un dels representants és en Bernat Vendrell, qui ha estat 2n al Campionat d’Espanya X2.


