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550 participants a l’Scott Cup Pirineus a Ripoll
El diumenge 12 de juny Ripoll va ser 
la seu de la primera edició de l’Scott 
Cup Pirineus, una de les proves rei-
nes de l’alta muntanya en MTB. Hi 
van prendre part uns 550 ‘bikers’, 
que van afrontar un dels dos exi-
gents recorreguts proposats per l’or-
ganització. Amb sortida i arribada a 
la zona de la Devesa del Pla, els iti-
neraris oferien una infinitat de ‘single 
tracks’ i passaven per uns senders 
brutals, on calia prémer al màxim les 
cames. Va ser una jornada calorosa, 
però els i les participants van gaudir 
de valent.
En la distància Marathon (55 km 
/ 1.700 m+) es van imposar Ra-
mon Serra (2:35:42) i Tatiana Luisi 
(3:53:46), mentre que en el Ral·li (37 
km / 1.200 m+) van vèncer Oriol Pi 
(2:05:35) i Annemiek Van Bochove 
(2:54:18). Els regidors Josep Isern i 
Manoli Vega van ser presents a l’acte 
del podi. 

Podi masculí de la distància Marathon Podi femení de la distància Marathon

Podi masculí de la distància Ral·li Podi femení de la distància Ral·li

La sortida dels i les participants des de la Devesa del Pla
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El divendres 3 de juny l’Hoquei Club Ripoll va tenir una tar-
da de celebració per l’ascens a Nacional Catalana acon-
seguit per part del seu equip sènior. Primerament, van fer 
una petita rua pel poble, on aficionats, jugadors de la base 
i famílies van poder acompanyar als jugadors. Després, 
l’alcalde Jordi Munell i els regidors Josep Isern i Joaquim 
Colomer els van rebre a l’Ajuntament. Enhorabona!
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Rebudes oficials a l’Ajuntament al sènior de 
l’Hoquei Club Ripoll i al cadet de l’Atlètic Ripoll

Aquest mes de juny també s’ha fet una altra recepció a un 
equip victoriós de la vila. El cadet de l’Atlètic Ripoll es va 
proclamar campió de la seva lliga, i l’alcalde i el regidor 
d’Esports també van fer una rebuda oficial a tot l’equip 
a la Sala Eudald Pradell de l’Ajuntament. Es tracta de la 
primera lliga aconseguida per un equip femení de Ripoll. 
Moltes felicitats!

La Unió Esportiva Ripoll 
assoleix la permanència

La Unió Esportiva Ripoll seguirà un any més a la Segona 
Catalana de bàsquet, després de superar la fase de per-
manència. A finals de maig, l’equip va poder vèncer els dos 
partits importantíssims que tenia a casa, al pavelló de l’Ave-
llaneda, gràcies també al suport de l’afició. Primerament, va 
guanyar per 63 a 45 al Bufalà Taronja, i el següent cap de 
setmana va certificar la salvació davant l’Sferic Terrassa en 
un partit disputat fins a l’últim segon que els locals s’empor-
taven per 63-62. Enhorabona al club per aquesta fita! Nor-
malment, se celebren els ascensos o trofeus, però aquesta 
també és una gran victòria.

Entrega de Premis de la Lliga de Mar-
xes Infantils de les escoles de Ripoll

El divendres, 3 de juny, es va dur a terme la XI Gran Festa 
d’Entrega de Premis de la Lliga de Marxes Infantils de les 
escoles de Ripoll, organitzada conjuntament per totes les 
AFA de la vila. En total, s’han celebrat cinc marxes des de 
finals de març a l’1 de juny, recuperant aquestes activitats 
després de la pandèmia.

La festa va estar emmarcada en els actes del Dia Mundial 
de la Bicicleta, que també va comptar amb un bicibús con-
junt per tota la vila, un berenar popular per a tothom, circuits 
d’habilitat amb bicicleta i l’actuació de Jessica Arpin amb la 
seva ‘vélo acrobatique’.
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Angel Rodríguez, subcampió 
del món de dards a Chicago

El passat dissabte 11 de juny, l’escola de Gimnàstica 
Artística de Ripoll va celebrar el seu festival de final de 
curs. Va ser una gran manera de tancar l’any, amb un 
gran acte al Teatre Comtal. Totes les integrants de les 
diferents categories van poder demostrar tot l’aprenen-
tatge fet aquesta temporada davant de familiars i amics 
que van omplir el pati de butaques. Des de l’Ajuntament 
les volem felicitar a totes, des de les que han començat 
aquest curs fins a les que ja pleguen aquesta tempo-
rada. Un espectacle que va ser possible gràcies a les 
entrenadores de l’escola i a les famílies, que també hi 
van col·laborar activament.

Festival de final de curs de l’Artística Ripoll

El ripollès Angel Rodríguez, conegut com a Doe, va quedar 
en segona posició del Campionat del Món de dards en la 
modalitat Bullshooter, celebrat a Chicago. Allà hi va repre-
sentar la selecció espanyola amb tres companys més. A la 
final, van perdre per 3-1 davant la selecció dels Estats Units. 
Així, Doe millora la seva millor posició en un mundial, que 
era la tercera. Enhorabona!
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L’EFS Ripoll es manté a Primera Nacional

Aleix Garrido es proclama campió 
d’Espanya juvenil amb el Barça

Es disputen les dues últimes jornades 
del campionat escolar de natació

Foto: Angel Rodriguez

Després de patir una mica en els últims partits de la tempo-
rada, el sènior de l’Escola Futbol Sala Ripoll es mantindrà un 
any més a la màxima categoria del futbol sala català. Han 
assolit la permanència!

El jove futbolista ripollès Aleix Garrido va tancar la tempora-
da d’una manera perfecta. A principis de juny, va aconseguir 
guanyar la Copa de Campions amb el juvenil del Barça, un 
títol que no aconseguien des de fa 11 anys. A més, va mar-
car un dels gols de la semifinal contra el Celta.

Escolars de 6 a 14 anys han disputat dues jornades de 
sèries contra el cronòmetre a la piscina municipal de Ripoll, 
amb diferents estils, els dies 2 i 16 de juny.
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Tirada - 300 exemplars
Elaborat pel Servei de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament de Ripoll, en col·laboració amb el Servei d’Esports i les entitats esportives de la vila

Per descarregar el butlletí en PDF: www.ripoll.cat/viuesport
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412 motos Montesa Impala fan parada a Ripoll

La Impalada 2022 va fer parada a Ripoll. L’11 de juny les places de l’Ajuntament i del Monestir es van omplir amb més 
de 412 motos del model Montesa Impala, essent la vila un dels punts de parada d’aquesta gran trobada que sortia i 
arribava a Manlleu. El Bressol de Catalunya es va convertir durant una estona en un museu a l’aire lliure d’aquestes 
llegendàries motocicletes quan, a més, se celebrava el 60 aniversari d’aquest mític model. També es commemoraven 
els 25 anys del Moto Club Impala.

Els ProDivision Games reuneixen a 350 atletes

Cloenda de la temporada de patinatge

El dissabte 18 de juny el pavelló municipal de Ripoll va 
acollir la cloenda de patinatge, amb participació del CP Ri-
poll, a més del CHP Bellver de Cerdanya i l’AEE IE Mestre 
Andreu. Es va comptar amb diverses exhibicions en les 
modalitats de trio, quartet i conjunt. L’acte va acabar amb 
una desfilada final on es va entregar un obsequi a totes 
les participants.

El cap de setmana del 18 i 19 de juny Ripoll va ser la seu 
per segona vegada dels ProDivision Games, una compe-
tició de CrossTraining organitzada per Elite Fitness Ripo-
llès i ProDivision League, amb el suport de l’Ajuntament. 
Aquesta, va aplegar a més de 350 atletes que durant tot 
el dissabte i el matí de diumenge van estar superant dife-
rents reptes físics sota una forta calor. Els escenaris van 
ser la Devesa del Pla, el camp de futbol i la piscina muni-
cipal. Ripoll batega amb l’esport, aplegant a un munt d’es-
portistes de diferents modalitats, i aquest estiu seguirà 
així amb més esdeveniments i campus!


