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TELÈFONS 
D’INTERÈS /

CRÈDITS /

EL FLAIX /
Inversions per adaptar-se al 
POUM i per aconseguir tenir 
més habitatge social a Ripoll
L’Ajuntament ha realitzat un gran esforç econòmic entre els 
anys 2017 i 2022, de prop d’1,9 milions d’euros, per fer front 
a les expropiacions derivades de les afectacions del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat el 2008. 
Aquestes han estat al carrer Sant Jaume, a la zona de La 
Torre de la carretera de Barcelona, a la Farga Palau, al carrer 
Trinitat, a ‘Can Lleida’ i a l’Avellaneda. 

A banda d’aquestes expropiacions ja dutes a terme, encara 
n’hi ha una llista de les que estan en curs, a les quals caldrà 
fer front en els propers exercicis, per un import superior al 
mig milió d’euros. Aquestes se situen, entre d’altres, al carrer 
del Prat, la colònia Agafallops, Ordina, la carretera de Ribes 
o el carrer Josep Maria Pellicer. D’aquesta manera, es pot 
copsar com el POUM del 2008, doncs, continua condicio-
nant les prioritats d’inversió municipal al cap de 14 anys des 
de la seva aprovació.

Pel que fa a la política d’habitatge assequible, cal ressaltar 
que l’Ajuntament ha adquirit mitjançant el Dret de Retracte 
que poden fer les administracions públiques tres habitatges 
per un valor total de 137.900 euros, 57.000 dels quals sub-
vencionats per la Diputació de Girona. Aquests serviran per 
disposar d’habitatge social per a joves o persones grans.

Paral·lelament, l’Ajuntament també ha fet inversions estratè-
giques per un valor de 0,44 milions d’euros per a disposar de 
sòl edificable per fer-hi habitatge públic en un futur, quan es 
disposi de capacitat d’inversió. 
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Serveis municipals i comarcals
Ajuntament (oficines) / 972 71 41 42
Policia Local / 972 71 44 14
Ser. Esportius i Piscina / 972 70 23 56
Residència Casal d’Avis / 972 70 01 56
Consell Comarcal / 972 70 32 11

Seguretat
Policia Local / 972 71 44 14
Mossos d’Esquadra / 972 54 17 50
Guàrdia Civil / 972 70 00 82
Bombers / 972 70 11 63
Jutjat / 972 70 00 99
Emergències / 112
Urgències mèdiques / 061

Serveis sociosanitaris
Residència Casal d’Avis / 972 70 01 56
Ambulatori / 972 70 06 24
Creu Roja / 972 70 06 01
Hospital de Campdevànol / 972 73 00 13
Farmàcia Caballeria / 972 70 39 36
Farmàcia Prujà / 972 70 02 61
Farmàcia Riu / 972 70 01 40
Farmàcia Roca / 972 70 14 90
Farmàcia Riera / 972 70 15 09

Serveis
Correus / 972 70 07 60
Tresoreria Seguretat Social / 972 71 42 45
Oficina de Treball Generalitat / 972 70 01 68
Registre de la Propietat / 972 71 50 85
Deixalleria / 972 70 45 06
Institut Seguretat Social / 972 70 01 68
Ripollès Desenvolupament / 972 70 44 99
Parròquia Santa Maria / 972 70 02 43

Cultura i turisme
Museu etnogràfic / 972 70 31 44
Sala Abat Senjust / 972 70 16 69
Arxiu Històric Comarcal / 972 71 57 15
Centre Cultural Eudald Graells / 972 70 24 76
Biblioteca Lambert Mata / 972 70 07 11
Teatre Cinema Comtal / 972 70 22 91
Oficina de Turisme / 972 70 23 51

Transport
RENFE / 902 43 23 43
Autocars Mir / 972 70 30 12
Autocars Teisa / 972 70 20 95
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LA SALUTACIÓ /

Benvolgudes ripolleses i ripolle-
sos,
Sembla que aquest estiu 2022 el 
podem viure intensament, recu-
perant el 100% de les activitats 
i retornant als actes amb afora-
ments al complet i sense pors. La 
recuperació de l’enyorada “vida 
normal” o de l’anomenada “re-
presa” està a les nostres mans i 
des de l’Ajuntament així ho hem 
promogut al llarg dels darrers 
mesos. 
Malauradament, se’n surt d’una i 
s’entra en una altra, i assumptes 
propers com la pujada del preu 
de l’energia i d’altres costos, i as-
sumptes una mica més llunyans, 
com la guerra d’Ucraïna, ens 
toquen de prop removent senti-
ments i butxaques.
Treballem per què ser de Ripoll i 
sentir-se ripollès, sigui sinònim 
d’estimar i participar socialment 
en la vida local. Les i els de Ri-
poll som gent oberta, sociable i 
que ens agrada sortir de casa, 
saludar-nos quan ens creuem pel 
carrer amb els veïns i veïnes i atu-
rar-nos a fer tertúlia amb les per-
sones més properes a nosaltres. 
Ens agrada donar la benvinguda 
a qui ens visita, per motius turís-
tics,  per participar en un esport o 
per assistir a una activitat cultural 
o festiva... 
També he volgut prioritzar aques-
ta proximitat a peu de carrer  per 
poder copsar les necessitats dels 
ripollesos i ripolleses. M’agrada 
estar al vostre servei parlant amb 
vosaltres, recollint les vostres 
observacions, preocupacions i 
propostes de millora. Perquè pre-
cisament, tot allò que m’expliqueu 
és el motor que fa tirar endavant 
la nostra vila, tan estimada per 
tothom, amb l’objectiu comú de 

fer-la millor per a les persones.
Permeteu-me il·lustrar aquesta 
salutació amb la gràfica de l’evo-
lució de l’endeutament municipal 
dels darrers anys i la progressiva 
recuperació de la capacitat d’in-
versió municipal fins a completar 
i  superar el Pla d’Ajust 2012-2022. 

Estic convençut que els fons 
Next Generation i la participació 
en programes d’inversió com 
FEDER i PLANES ens ajudaran a 
completar importants inversions 
de millora dels equipaments i ser-
veis a Ripoll en els propers anys. 
També us comparteixo la gràfica 
que reflecteix el nombre de llocs 
de treball (afiliacions a la Segurer-
tat Social) en empreses situades 
a Ripoll els darrers anys.

M’acomiado desitjant que aquests 
mesos d’estiu ens puguem salu-
dar per carrers i places, gaudint 
de l’oferta cultural, musical o fa-
miliar que s’ofereix des d’entitats 
i des de l’Ajuntament, de les recu-
perades festes de barri, del Mer-
cadal del Comte Guifré... ja sigui 
a peu de carrer, sobre una bici o 
passejant pel magnífic terme que 
la natura ens ha regalat... sempre 
amb la confiança d’una vila amb 
futur, una vila que sap el que vol i 
que tira endavant amb força.
BON ESTIU!

Jordi Munell i Garcia, 
Alcalde de Ripoll

Jordi Munell. Alcalde de Ripoll
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El         vist a les xarxes
Instagram (@ajuntamentderipoll)

        Facebook 
(Ajuntament de Ripoll)

Twitter (@Aj_Ripoll)

Des del mes de gener fins al 30 de
juny, el 'tuit' amb més impressions ha
estat el del 22 d'abril, referent al
primer dia de Bicibús a l'escola Joan
Maragall. Ha obtingut 2.011
impressions, amb un total de 218
interaccions per part dels usuaris,
amb 41 'likes' i 19  'retweets'.

En aquest cas, la publicació que
compta amb més reaccions des del
gener és molt recent, del 29 de juny, i
tracta sobre el pas del pastor Prem
Puig i les seves ovelles per Ripoll.
279 reaccions (m'agrada), 23
vegades compartida i 12 comentaris.

Des de l'1 de gener fins al 30 de juny,
la publicació que més ha agradat ha
estat la del 10 de maig sobre la traca
d'inici i el pregó de la Festa Major
de Sant Eudald, amb un total de 602
'likes' i 9 comentaris. 
La gent tenia moltes ganes de festa i
això es va notar!
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Es recupera la Cavalcada de Reis i se celebren diverses 
activitats per a la mainada
Ripoll va poder recuperar la Cavalcada de Reis després que el 2021 se n’hagués 
de canviar el format per culpa de la pandèmia. Es va tornar a fer el recorregut 
habitual pels carrers de la vila i van rebre les cartes al Claustre del Monestir, un 
espai que es va vestir de gala i va oferir un recorregut segur i molt ben valorat per 
la ciutadania. A banda, es van organitzar altres activitats com un parc d’inflables, 
l’arribada de la Cartera Reial o el calendari d’advent del patrimoni, dirigides a la 
mainada.
https://ripoll.cat/ripoll-recupera-la-cavalcada-de-reis-i-organitza-diver-
ses-activitats-per-la-mainada/

La VIII Beca Excel·lència ‘Comtal Vila de Ripoll’ es lliura 
als estudiants Albert Verdaguer i Marc Roca
Durant el mes de gener es va lliurar la vuitena Beca a l’Excel·lència Comtal Vila de 
Ripoll als estudiants Albert Verdaguer, del grau de Mestre d’Educació Primària, i 
a Marc Roca, del grau de Fisioteràpia. L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, va assistir 
a l’acte celebrat al Rectorat de la Universitat de Vic – Central de Catalunya, presi-
dit pel rector Josep Eladi Baños. 
https://ripoll.cat/acte-de-lliurament-de-la-viii-beca-a-lexcellencia-comtal-vi-
la-de-ripoll-a-la-universitat-de-vic-central-de-catalunya/ 

Conveni per millorar la permeabilitat i la integració del 
ferrocarril a la vila
L’Ajuntament i Adif van signar un conveni amb una vigència màxima de quatre 
anys per millorar la permeabilitat i la integració del ferrocarril a la vila. Mitjançant 
la supressió de dos passos a nivell, ambdues administracions uneixen esforços 
per augmentar les condicions de seguretat, especialment per als ciutadans, així 
com per a l’explotació ferroviària. La inversió global, assumida en un gran percen-
tatge per Adif, és de 794.500 euros.
https://ripoll.cat/conveni-adif-permeabilitat-ferrocarril/

La Borsa de Locals Buits de Ripoll ja és una realitat
La nova Borsa de Locals Buits de Ripoll s’impulsa des del Servei de Projecció 
Econòmica i compta amb diversos locals en venda o lloguer en diferents punts 
de la vila. Sobre cadascun d’ells es detalla la informació del lloc on es troben, la 
referència cadastral, els metres quadrats, el preu i d’altres dades addicionals.
https://ripoll.cat/localsbuits/ 

El percentatge de recollida selectiva va seguir augmen-
tant el 2021
Des de l’Ajuntament estem satisfets amb els percentatges de recollida selecti-
va de la nostra vila, ja que segueixen augmentant i el 2021 ja es van situar en 
el 48,41%. Any rere any va millorant i l’increment és de gairebé un 10% des del 
2017. Ens trobem per sobre de la mitjana de recollida selectiva de la comarca i 
de Catalunya.
https://ripoll.cat/valoracio-residus-2021/ 

NOTÍCIES BREUS /
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Canvi de nom del carrer Fuensanta: ja es diu carrer dels 
Ferroviaris
El 19 d febrer es va dur a terme una consulta per resoldre el canvi de nom del 
carrer Fuensanta. Veïns i veïnes van poder votar entre les tres opcions que es 
proposaven: carrer dels Ferroviaris (33 vots), carrer de la Cooperativa Sant Eu-
dald (15 vots) o carrer del Ferrocarril (7 vots). Va votar el 46% del cens que podia 
participar i finalment doncs, carrer dels Ferroviaris va ser el nom escollit. El canvi 
ja s’ha fet efectiu.
https://ripoll.cat/resultats-consulta-carrer-ferroviaris/ 

Beca al millor expedient de secundària a Alba Gómez 
Ventura
El febrer es va dur a terme l’acte d’entrega de la beca al millor expedient acadè-
mic de secundària del curs 2020-21 a Ripoll, que enguany ha estat per a Alba 
Gómez Ventura. Acompanyada de la seva família, va recollir el guardó de mans 
de l’alcalde de la vila, Jordi Munell i dels regidors Mª Dolors Vilalta i Joan Mª 
Roig. L’ajuda que va rebre és de 1.450 euros. Actualment, està cursant el grau de 
Ciències Biomèdiques a la Universitat de Barcelona.
https://ripoll.cat/sentrega-la-beca-al-millor-expedient-de-secundaria-de-
ripoll-a-alba-gomez-ventura/ 

Nova Àrea d’Autocaravanes a la Devesa del Pla
La nova àrea d’autocaravanes de la Devesa del Pla es va obrir el passat 25 de 
febrer del 2022 i des de llavors ha tingut una molt bona afluència de vehicles, es-
tant gairebé sempre plena els caps de setmana i també comptant amb presència 
d’autocaravanes entre setmana. Inclou el serveis de punts d’aigua, tractament de 
les aigües negres i enllumenat públic. A més, s’ha enjardinat l’entorn i s’ha creat 
una àrea de pícnic. En total, hi ha 20 nous aparcaments per a autocaravanes i 
furgonetes ‘camper’. Aquesta és la segona àrea de pernoctació pensada per a 
aquests vehicles que hi ha a Ripoll, després que el 2011 s’obrís la de Can Guetes, 
que també compta sempre amb una gran afluència de visitants.
https://ripoll.cat/autocaravanes-devesa-pla-ripoll/ 

Actes del Consell de Dones per commemorar el 8M
El Consell de Dones de Ripoll es va estrenar organitzant diversos actes per com-
memorar el Dia de la Dona. Amb el suport de l’Ajuntament, van dur a terme una 
vetllada que es va celebrar a l’entrada del Museu Etnogràfic, a resguard del fred i 
algunes gotes de pluja que no van impedir que un bon nombre de persones s’hi 
acostessin. El lema del 8M 2022 va ser: “A la vida i a la feina, essencials i iguals”.
https://ripoll.cat/8m-ripoll-2022/ 

335 persones a la IV Caminada pels Valents
El 13 de març es va dur a terme la quarta edició de la Caminada pels Valents de 
Ripoll Es recuperava el format original després dels moments més durs de la 
pandèmia, amb un recorregut proposat de 5 quilòmetres, i es va comptar amb un 
gran èxit de participació. Es tracta d’una iniciativa de Protecció Civil amb el su-
port de l’Ajuntament i diverses entitats.
https://ripoll.cat/335-persones-participen-en-la-iv-caminada-pels-valents-
de-ripoll/ 
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Ripoll acull l’exposició ‘Cara a cara amb les violències’
L’exposició ‘Cara a cara amb les violències. Relats de resiliència a Centreamèri-
ca’ va ser a Ripoll, concretament a la plaça Gonçal Cutrina, del 21 de març al 21 
d’abril. La mostra va ser inaugurada el passat mes d’octubre a Barcelona en el 
marc del II Congrés Mundial per la Pau i va recorrent el territori català. Ha estat 
creada pel col·lectiu Ruido Photo i produïda per l’Institut Català Internacional per 
la Pau (ICIP).
https://ripoll.cat/lexposicio-cara-a-cara-amb-les-violencies-a-la-placa-
goncal-cutrina-de-ripoll/ 

El mal temps no impedeix l’èxit de la Fira de les 40 Hores
Es calcula que unes 16.000 persones van visitar la Fira en l’any de la seva represa 
en el format habitual, tot i les condicions meteorològiques adverses. 120 parades 
es van repartir per les places del centre de la vila, el passeig Ragull i la Devesa del 
Pla, l’espai més concorregut.
https://ripoll.cat/el-mal-temps-no-impedeix-lexit-de-la-fira-de-les-40-hores/

Ja hi ha projecte guanyador per a una futura rehabilita-
ció de la Torre
Es va obrir un procés de votació en línia i presencial per decidir entre els 4 pro-
jectes presentats per a una futura rehabilitació de la finca de la Torre, situada a 
la ctra. Barcelona. Finalment va vèncer la proposta de David Uró i ara s’està en 
procés de tramitació de la sol·licitud d’una subvenció del Programa d’Impuls a la 
Rehabilitació d’Edificis Públics de l’Administració Local (PIREP) per poder rebre 
els diners necessaris per realitzar la rehabilitació.
https://ripoll.cat/resultats-votacio-projectes-la-torre/ 

L’Ajuntament participa en la Junta Directiva de l’Asso-
ciació Ruta Europea del Formatge
La regidora de Promoció Econòmica, Manoli Vega, i la directora de l’àrea van re-
presentar l’Ajuntament en la 1a Junta Directiva de l’Associació Ruta Europea del 
Formatge celebrada el 7 d’abril a Madrid. S’hi va acordar implementar una sèrie 
d’actuacions innovadores per afavorir la modernització de les formatgeries ubi-
cades en els diferents territoris.
https://ripoll.cat/lajuntament-de-ripoll-participa-en-la-junta-directiva-de-las-
sociacio-ruta-europea-del-formatge/

El primer Bicibús del Ripollès arrenca a l’escola Joan 
Maragall
El projecte de mobilitat sostenible Bicibús ha arribat al Ripollès de la mà de l’AFA 
de l’Escola Joan Maragall de Ripoll, amb la coordinació de Canvis en Cadena i el 
suport de l’Ajuntament de Ripoll i l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. Con-
sisteix en anar en grup en bicicleta fins a l’escola, va començar el 22 d’abril i fins 
a final de curs s’hi van anar sumant alumnes.
https://ripoll.cat/arrenca-el-primer-bicibus-del-ripolles-a-lescola-joan-mara-
gall/ 

S’estrena la RastroTapa
El 2 de juny es va estrenar la iniciativa de la RastroTapa a Ripoll, amb botigues 
al carrer al centre de la vila acompanyant la ja consolidada Ruta de la Tapa. Es 
tracta, per tant, d’una aposta per unir comerç i gastronomia a la vila i ha de tenir 
continuïtat aquest estiu.
https://ripoll.cat/sestrena-la-rastro-tapa-a-ripoll/ 
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Adif adjudica les obres de millora del pont sobre el riu 
Ter a Ripoll
Adif ja ha adjudicat el contracte d’obres per a l’adequació i millora del pont sobre 
el riu Ter situat a Ripoll, a la línia Barcelona-Puigcerdà. Aquesta actuació, inclosa 
al Pla de Rodalies. L’objectiu és dotar l’estructura de més estabilitat i durabilitat, 
protegint-la de les condicions atmosfèriques adverses, per augmentar la fiabilitat 
i disponibilitat de la infraestructura ferroviària.
https://ripoll.cat/adif-adjudica-les-obres-de-millora-del-pont-sobre-el-riu-
ter-a-ripoll/

Projecte per a una futura rehabilitació de l’antiga fàbrica 
del Pla
L’Ajuntament de Ripoll presentarà un nou projecte  al  Programa d’Impuls a la 
Rehabilitació dels Edificis Públics per a les Entitats Locals (PIREP local) per tal 
d’aconseguir finançament del ministeri per a rehabilitar l’edifici de l’antiga fàbrica 
del Pla. Pretén convertir l’actual edifici de la Nau en un edifici capaç d’albergar 
qualsevol programa i que pot construir-se en el temps segons les necessitats 
del poble.
https://ripoll.cat/projecte-el-pla/

Membres del jurat de Viles Florides visiten Ripoll
El dimecres 8 de juny membres del jurat de Viles Florides van visitar Ripoll per 
avaluar l’estat i l’evolució dels espais verds de la vila. Aquestes visites, que a cau-
sa de la pandèmia, no es feien des del 2019, serveixen per decidir quantes Flors 
d’Honor corresponen a cada un dels municipis de Viles Florides. Actualment Ri-
poll, en té 3 d’un màxim de 4.
https://ripoll.cat/membres-del-jurat-de-viles-florides-visita-ripoll/

Es presenta El Corral, el primer concurs de música al 
carrer a Ripoll
S’ha presentat a Ripoll una proposta cultural innovadora. Es tracta d’El Corral, el 
primer concurs de música al carrer que es durà a terme a la vila. Serà el dia 3 de 
setembre. Es tracta d’un concurs de música al carrer, amb els músics repartits 
per diferents places i carrers de Ripoll, obert a tot artista o grup que canti temes 
propis en català, independentment de l’estil musical. En aquesta primera edició 
es comptarà amb 10 artistes seleccionats. És una proposta ideada per la can-
tautora ripollesa Marina Prat, que ha comptat amb el suport de l’Ajuntament per 
poder-la fer realitat. 
https://ripoll.cat/es-presenta-el-corral-el-primer-concurs-de-musica-al-car-
rer-de-ripoll/ 

13 nous contenidors per a una millor recollida de l’oli
Reciclar l’oli usat és més fàcil a Ripoll després del conveni de col·laboració de 
l’Ajuntament amb l’associació VI.DI.A, que ha permès la instal·lació de 13 conte-
nidors en diferents punts del terme municipal. Així, es facilita a la ciutadania el 
reciclatge d’aquest residu altament contaminant que, si no es gestiona correcta-
ment, ocasiona importants perjudicis per a la nostra salut i economia.
https://ripoll.cat/sinstallen-13-contenidors-per-a-la-recollida-doli-a-dife-
rents-punts-de-ripoll/ 



/ 9

elBressol / Juliol 2022

Publicat l’anunci de licitació de la rotonda de l’entrada 
nord-oest de Ripoll
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha confir-
mat a l’Ajuntament de Ripoll que ja es va publicar (en data del 5 de maig de 2022) 
l’anunci de licitació de les obres de construcció de la rotonda de l’entrada nord-
oest del municipi, al paratge de la Font del Sant. Es tracta d’una obra llargament 
reivindicada des del consistori, ja que es tracta d’un punt negre d’accidentalitat. 
Si es compleixen els terminis, es podria començar a fer a la tardor.
https://ripoll.cat/publicat-lanunci-de-licitacio-de-la-rotonda-de-lentrada-
nord-oest-de-ripoll/ 

Enderroc de l’edifici annex a les oficines del SOC i l’INEM
Durant aquest mes de juliol s’estan duent a terme les obres d’enderroc d’aquest 
edifici, situat a l’extrem del passeig Ragull, concretament al carrer Remei. Es trac-
ta d’una estructura afectada pel planejament urbanístic de la vila, que ja estava 
previst que s’hagués d’enderrocar. Les obres van a càrrec del Ministerio de Tra-
bajo y Economía Social del govern estatal, titular de l’edifici, amb un cost que gai-
rebé arriba als 50.000 euros. Això permetrà millorar la connectivitat del passeig 
Ragull i la seva continuïtat cap a l’espai de la Devesa del Pla.
https://ripoll.cat/sinicia-lenderroc-de-ledifici-annex-a-les-oficines-de-linem-
i-el-soc/ 

Per accedir a les oficines
municipals cal demanar

CITA PRÈVIA

Ara ho pots fer 
EN LÍNIA a la web:

També podeu trucar i 
demanar cita:

ACCEDEIX-HI
S'atendrà presencialment en els següents casos:  

Quan per la seva naturalesa, el tràmit no es pugui fer
mitjançant assistència telemàtica.

Quan els ciutadans/es no disposin dels mitjans necessaris
per fer la tramitació de forma telemàtica.

Els TRÀMITS també es
poden fer a través de

la pàgina:

ACCEDEIX-HI
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ELS DESTACATS DE CADA ÀREA /
ÀREA DE PROJECCIÓ ECONÒMICA

n Nau de transició en lloguer
Amb la voluntat de potenciar iniciatives em-
presarials generadores d’ocupació al munici-
pi, l’Ajuntament va executar la construcció de 
6 naus de transició al polígon de La Barricona. 
L’objectiu d’aquestes és ajudar a la creació i a la 
consolidació d’activitats empresarials posant 
a disposició dels emprenedors espais i serveis 
per desenvolupar i consolidar la seva iniciativa 
empresarial.  
Durant el darrer trimestre de l’any 2022 es pre-
veu que quedarà lliure una de les naus de tran-
sició. Per obtenir més informació cal contactar 
amb l’àrea de Projecció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Ripoll.

n Més habitatges rehabilitats al 
Barri Vell!
Un total de 8 habitatges situats al Barri Vell de Ripoll ja 
han estat rehabilitats i llogats a través de la Borsa de 
Lloguer de l’Ajuntament. Aquest projecte pretén ampli-
ar el parc públic de lloguer, així com reduir el nombre 
d’habitatges en desús per manca de rehabilitació. 
Les obres són finançades per l’Ajuntament de Ripoll i 
executades a través del “Programa de Treballs als Bar-
ris, acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya en el marc del Programa de suport als 
territoris amb majors necessitats de reequilibri territo-
rial i social”. 

Des del consistori animem als propietaris d’habitatges 
tancats que es plantegin rehabilitar la seva propietat, 
ja que d’aquesta manera permet mantenir el patrimoni, 
obtenir una rendibilitat i facilitar l’accés a l’habitatge a 
persones que els fa falta, oferint habitatge al poble i 
permetent que puguem créixer com a vila.
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n Torna la Fira del Formatge
Des de l’Ajuntament es torna a apostar, un any 
més, per la Fira Europea del Formatge, un esdeve-
niment que ja s’ha instal·lat al calendari local i que 
dinamitza de valent el municipi. Ja us podeu apun-
tar la data del 24 i 25 de setembre de 2022 perquè 
l’aroma del formatge tornarà a envair la nostra vila!

n El Trenet Turístic d’estiu a Ripoll
Un estiu més, el Trenet Turístic de Ripoll tornarà a recórrer la vila 
durant l’estiu. En concret, serà del 20 de juliol al 22 d’agost, amb 
els dos recorreguts habituals: el Patrimonial i el Natura. El punt 

d’inici i final és la plaça de 
l’Ajuntament, i els tiquets es 
poden comprar a l’Oficina 
de Turisme o bé al mateix 
trenet. 

Es pot canviar tamany, proporció, 
orientació, mides...

Es pot canviar tamany, proporció, 
orientació, mides...

ATENCIÓ!
EN BREU S'OBRIRÀ EL TRÀMIT PER SOL ·LICITAR LA
CONCESSIÓ DEL BAR DE LA LIRA I  DEL CAT CAN GUETES

P E R  A  M É S  I N F O R M A C I Ó ,  E S T I G U E U  A T E N T S  A  L A  W E B  M U N I C I P A L
W W W . R I P O L L . C A T

Es pot canviar tamany, proporció, 
orientació, mides...
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ECONOMIA I INDÚSTRIA /

n Renovació i rehabilitació del recinte de Can Casals

Les dependències de Can Ca-
sals, situades a la carretera de 
Sant Joan, estan tornant a aga-
far vida després del procés de 
parcel·lació de naus industrials 
que està en marxa. Es tracta 
d’uns terrenys d’uns 36.000 me-
tres quadrats on antigament hi 
havia hagut només una activitat 
industrial, però que per la morfo-
logia de la zona no estan confor-
mats només per una nau, sinó 
per vàries. Aquest fet permet 
que s’hi estigui creant un petit 
polígon on s’hi estan instal·lant 
diverses empreses del territori. 

L’objectiu és anar donant vida a 
cadascuna de les naus industri-
als, que tenen mides molt diver-
ses i es van rehabilitant a mesu-
ra que una empresa s’interessa per dur-hi a terme la seva activitat. A banda de Casals Ventilació, que 
des del 2019 torna a ocupar part de l’espai en dues naus d’uns 7.500 metres quadrats, aquest 2022 
s’hi ha instal·lat una altra empresa i està previst que a finals d’any el nombre pugi fins a vuit. Per tant, 
s’estan ultimant els detalls perquè sis empreses més hi puguin ser presents, utilitzant les naus com a 
magatzem, fàbriques o fins i tot un espai de teatre. 

Així doncs, estem parlant d’un recinte multidisciplinari, que es renova i que es torna a activar, sempre 
amb la intenció de mantenir la història de la zona, donant un nom a cada nau segons el procés que 
antigament s’hi havia dut a terme. Des de l’Ajuntament es dona total suport a aquesta iniciativa que 
aporta oportunitats d’arrelament d’empreses a la vila i creixement econòmic.

L’oli vegetal que s’utilitza per cuinar, no s’ha de tirar mai per l’aigüera, ja que 
és un dels principals contaminants de les aigües residuals urbanes i, per tant, és 
important poder-lo separar i reciclar correctament. Això permet reduir la conta-
minació de l’aigua i del sòl, així com minimitzar les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, gràcies a la seva revalorització com a biodièsel. 

A LA CUINA, SEPARA L’OLI USAT 
Un cop sigui fred, guarda’l colat en una ampolla de plàstic, preferiblement reci-
clada. 

PORTA L’AMPOLLA AMB L’OLI AL CONTENIDOR VERMELL
Quan l’ampolla sigui plena diposita-la, ben tapada, al contenidor de recollida de 
l’oli. Per una bona gestió del contingut no hi dipositis oli a granel, ampolles de 
vidre ni brics. 
També pots portar l’oli a la deixalleria. 

PUNTS DE RECOLLIDA 
DE L’OLI DOMÈSTIC 

• Colònia Noguera
•	 Colònia	Rocafiguera
• Carretera Sant Joan, 1
• Carrer Balandrau 
 amb carrer Costabona
• Carrer Sant Amand
• Plaça Ramon Boixadós
• Carrer Concepció Duclox, 1
• Carrer Mossèn Cinto Verdaguer/

Mercat Cobert
• Carrer Josep Maria Pellicer/
 illeta contenidors Nova Era
• Grup Santa Maria
• Avinguda Comte Guifré/ 
 Davant Pista Esteve Badia
• Sant Bernabé

RECICLAR L’OLI ÉS MOLT FÀCIL

AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL

una ciutat
educadora,
una ciutat
que millora

RIPOLL

Si et trobes el contenidor ple 
truca al 93 725 00 09
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ÀREA DE SEGURETAT /

n La Policia Local compta amb
    càmeres corporals unipersonals
La Policia Local de Ripoll ja disposa d’unes càmeres 
personals Bodycams, que cada agent pot portar 
posada en el seu uniforme, però que també es poden 
col·locar al cotxe policial, a les motos, o inclús a 
les unitats canines. Amb aquests dispositius, que 
funcionen les 24 hores del dia, es pretén salvaguardar 
la seguretat del cos policial i la dels veïns i veïnes  de 
Ripoll, amb l’objectiu de tenir una prova totalment 
imparcial i objectiva de les actuacions policials.
Prèviament a l’ús d’aquests aparells, el consistori 
municipal, ha aprovat un protocol d’utilització segons 
la legislació vigent en aquest àmbit. Així tot el material 
enregistrat es guardarà en un PC no connectat a 
xarxa i les imatges enregistrades podran ser utilitzades com a prova davant la justícia. 

n Nous mitjans tecnològics i equips electrònics 
    per a la Policia Local

Durant els concerts de gran format d’aquest estiu s’augmenta la 
vigilància amb ‘drons policials’ equipats amb càmera visual  amb 
zoom, amb càmera tèrmica d’última generació, recomanats per a 
operacions nocturnes o en situacions de poca visibilitat. 
Els Drons són una eina de treball indispensable per la seguretat 
pública, ja que incrementen l’eficiència de la tasca policial, aug-
mentant notablement la visió que tenen els agents en directe de 
la zona de l’esdeveniment i de la rodalia, detectant qualsevol inci-
dent que es pugui produir. Permeten analitzar la situació, planifi-
car la resposta i dirigir a les patrulles al focus de l’incident, evitant 
riscs innecessaris per als agents actuants.
És un suport essencial en l’àmbit policial, sobretot per al cap 

de l’operatiu, per tal de dissenyar l’estratègia de l’operació i planificar la resposta més immediata, acurada i 
professional. Els drons utilitzats compleixen la legislació vigent que regula l’ús d’aquests aparells, disposen de 
tots els permisos de vol i de l’assegurança pertinent.

n Classes de seguretat viària a les escoles
Amb l’inici del proper curs escolar, la Policia Local 
de Ripoll reprendrà les classes de seguretat viària 
a les escoles del municipi. L’educació en aquest 
camp és essencial perquè els infants i joves pu-
guin conèixer de primera mà les normes de circu-
lació i es puguin moure per la vila amb total segure-
tat, convivint amb el trànsit rodat de vehicles. En la 
imatge, una de les classes que aquest passat curs 
els agents van dur a terme, en aquest cas despla-
çant-se fins a la classe de 4t de Primària de l’escola 
Joan Maragall. Està previst que pròximament rea-
litzin formacions a les tres altres escoles del muni-
cipi i en altres cursos.
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CULTURA /
n Un estiu ple de música
La música torna a ser la prota-
gonista a Ripoll durant aquest 
estiu 2022. Es repeteix l’aposta 
que es va estrenar l’any passat, 
amb dos concerts de gran for-
mat a l’espai de la Devesa del 
Pla. El primer es va dur a terme 
el 2 de juliol, amb Joan Dausà 
com a protagonista. Va ser un 
èxit, ja que va congregar a unes 
450 persones. El cantant català 
va presentar-hi cançons del seu 
últim disc “Ho tenim tot” i d’altres 
més antigues, connectant per-
fectament amb el públic.
El segon concert està programat 
pel divendres, 5 d’agost, també a 
la Devesa i a partir de les 22.30h. 
En aquest cas la protagonista serà l’Orquestra Di-Versiones, i les entrades ja es poden adquirir anti-
cipades a entrapolis.com/entradas/orquestra-di-versiones a un preu de 12 €, o bé el mateix dia de 
l’espectacle a 15 €. No us ho podeu perdre!

Un altre dels esdeveniments musicals 
destacats d’aquest estiu és la 43a edi-
ció del Festival de Música de Ripoll, 
amb concerts des del 15 de juliol al 
2 de setembre, amb el Claustre del 
Monestir de Santa Maria com a es-
cenari principal. Es manté el format 
dels darrers anys i en la programació 
s’hi pot trobar des de música clàssica, 
passant pel jazz, sardanes i fins i tot, 
tango. També es duu a terme nova-
ment el Curs d’Interpretació Musical, 
amb més de 25 alumnes, arribant a la 
seva 33a edició. Ells i elles també ac-
tuaran en una de les propostes gratu-
ïtes del Festival. Les entrades per als 
diferents concerts es poden adquirir 
a través de la plataforma Entrapolis o 
bé al Museu Etnogràfic de Ripoll.

43 FESTIVAL
DE MÚSICA
DE RIPOLL

Col·laboren:

Agrupació 
Sardanista
de Ripoll

Parroquies
de Ripoll

Organitza:

+ info i venda d’entrades: 
www.entrapolis.com
Museu Etnogràfic de Ripoll
Tel. 972 70 31 44
museuetnografic@ajripoll.cat

www.ripoll.cat
  Amics de la Música de Ripoll
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15 juliol - 21.30 h - Claustre del Monestir
Concert de Sardanes i Música de Cobla
Cobla Sant Jordi

22 juliol - 20 h - Claustre del Monestir
Concert de Joves promeses
amb Èric Díaz, violoncel i Daniel Bertomeu, piano
Entrada gratuïta

23 juliol - 17 h - Claustre del Monestir
Audició de música de cambra
dels alumnes del 33è Curs d’interpretació 
musical de Ripoll
Entrada gratuïta

23 juliol - 20 h - Església de Sant Pere
Orquestra de Cambra Illa de Menorca
11è Festival de Musica antiga dels Pirineus
Venda entrades: https://www.4tickets.es/femap/public/janto/

24 juliol - 11.30 i 17 h - Claustre del Monestir
Audició Cloenda
del 33è Curs d’interpretació musical de Ripoll
Entrada gratuïta

29 juliol - 21.30 h - Claustre del Monestir
Trio Vivo
Carlos Montfort, violí, Miquel Àngel Cordero, 
contrabaix i Joan Antoni Pich, violoncel.

5 agost - 21.30 h - Claustre del Monestir
Recital líric amb Mercedes Gancedo, soprano 
i Beatriz Miralles, piano.

13 agost - 21.30 h - Claustre del Monestir
Jazz amb Cristina Amils 4et. Cristina Amils, 
veu, Èlia Lucas, piano, Hèctor Tejedo, contrabaix 
i Pau Planas, bateria.

2 setembre - 21.30 h - Claustre del Monestir
Dragonera Tango. Néstor Zarzoso, piano, 
Gaspar Müller, bandoneó, Alfredo Ardanaz, violí
i Pablo Di Salvo, contrabaix.

Juliol-setembre 2022
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n Una vila d’exposicions
Al llarg de l’any es duen a terme un munt d’exposicions a Ripoll. Aquest 2022, amb la represa de la 
plena activitat cultural després dels moments més durs de la pandèmia, encara se n’han organitzat 
més, i fins i tot s’estan recuperant els actes d’inauguració. A continuació fem un repàs de les mostres 
que s’han dut a terme des del gener fins al juliol:

• FAMILIART, una mostra col·lectiva de diver-
sos membres d’una família: Maria Palou Aries, 
Helena Ullastres Palou, Dolors Ullastres Palou, 
Alícia Rivero Ullastres, Guillem Ariño Carrillo i 
Aida Carrillo Ullastres (gener, Biblioteca Lam-
bert Mata).

• PART DE LA DESTRUCCIÓ D’UN MÓN, de Joan 
Canudas (febrer, Biblioteca Lambert Mata).

• CONTRA NATURA, de Manel Bayo (febrer, 
Museu Etnogràfic).

• REFUGIAR-TE, dels i les alumnes de l’escola 
Vedruna (febrer-març, Museu Etnogràfic).

• POEMARI FOTOGRÀFIC, d’Elisenda Puig i 
Quim Llop (març, Biblioteca Lambert Mata).

• DÔMNA DÔMINA, de Dolors Fàbregas, Elisen-
da Mallol, Maite Amàrita i Montse Barros (del 
8 de març al 18 d’abril, Museu Etnogràfic).

• CARA A CARA AMB LES VIOLÈNCIES, de Rui-
do Photo i l’ICIP (del 21 de març al 21 d’abril, 
plaça Gonçal Cutrina).

• EXPOSICIÓ DE FOTOS DE L’ASSOCIACIÓ 
FOTOGRÀFICA DE RIPOLL (abril, Biblioteca 
Lambert Mata).

• NOU CANT. L’ART ÉS VIDA, de Jaume Escala 
(maig i juny, Biblioteca Lambert Mata).

• XLIX EXPOSICIÓ FILATÈLICA I NUMISMÀTI-
CA (maig, Sala Abat Senjust).

• ENTRE ALTRES COSES. LA LLUM SEGONS 
JW TURNER, de Josep Ricart i Rial (juny i 
juliol, Museu Etnogràfic).

• ALTA TECNOLOGÍA TRAVESTÍ. QUE LO 
TRANS SEA LEY, de Rubén Antón (juliol i 
agost, Biblioteca Lambert Mata).

• ACRÍLICS, de Manel Grau (juliol i agost, Biblio-
teca Lambert Mata).

• IDENTITAT 1970/2022, de Jordi Roca (juliol i 
agost, Sala Abat Senjust).

n Inaugurada una nova ruta literària
Ripoll compta amb un nou atractiu per descobrir la vila: una nova 
ruta literària. Ha quedat inaugurada aquest estiu en el marc dels ac-
tes del XIX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i 
fruit de la col·laboració del grup de recerca Textos Literaris Contem-
poranis de la UVic-UCC (TEXLICO), el Centre d’Estudis Comarcals 
del Ripollès (CECR) i l’Ajuntament. 
Sota la batuta de Llorenç Soldevila, professor emèrit de la UVic-UCC, 
el grup de recerca ha format aquest itinerari que ha quedat senyalit-
zat amb plaques informatives. A través de les plaques, els visitants 
poden ampliar la informació sobre el lloc i els textos mitjançant un 
codi QR que els adreça directament a  la informació corresponent 
en el portal endrets.cat. El conjunt de textos escollits pel professor 
Soldevila conté testimonis de diferents èpoques i estils, com a reflex de la vida cultural i intel·lectual de la vila.

Ripoll ha obtingut així un nou motiu d’interès per al turisme literari i dona relleu a la seva vinculació amb 
escriptors i intel·lectuals al llarg del temps. La ruta, a més, té també una clara aplicació com a instrument 
educatiu perquè es pugui conèixer millor el municipi des de diferents nivells d’ensenyament.



/ 16

elBressol / Juliol 2022

ÀREA DE JOVENTUT /

Lleure inclusiu, educatiu i en valors als 
casals de l’Estiu Actiu 2022
Els casals d’estiu adreçats a infants i joves que l’Ajuntament de Ripoll ha plantejat aquest es-
tiu destaquen per la seva aposta clara per la inclusió. S’ha volgut que tots els nens/es i joves 
de la vila en puguin formar part i participar per igual en les activitats que es realitzen. L’educa-
ció en el lleure contribueix al creixement integral de les persones i a la creació d’una societat 
més responsable i compromesa. L’Estiu Actiu és, doncs, una oportunitat perquè nens, nenes 
i adolescents gaudeixin d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors.
Els 4 casals d’aquest 2022, amb 280 infants i joves apuntats en total:

• ESPLAI D’ESTIU (per a nens/es de P-3 a P-5)
• CASAL CREACTIU (per a nens/es de 1r a 6è de Primària)
• CASAL ESPORTIU (per a nens/es de 1r a 6è de Primària)
• AVENTURA’T (per a joves de 1r a 4t d’ESO)

Ja fa uns anys que la inclusió s’ha estat treballant als casals de l’Estiu Actiu, però aquest 2022 
s’ha fet un salt endavant. Ha estat a través de quatre grans pilars: potenciant la formació dels 
monitors/es en la diversitat, rebent assessorament per part de la Fundació MAP, pensant una 
programació per evitar les barreres per a la participació i oferint un suport econòmic per als 
infants que ho necessitin mitjançant ajuts a famílies.
S’ha canviat el format, sobretot pel que fa a l’Aventura’t, que s’ha vinculat molt més amb 
l’espai del Galliner i ha inclòs més temàtiques. També s’ha treballat amb el centre d’educació 
especial Ramon Suriñach, per fer-ne partícips als seus usuaris. Els i les joves s’hi han implicat 
més i s’ha doblat el nombre de participants. 
En els processos de selecció de personal per al monitoratge, s’han inclòs les figures de l’in-
tegrador/a social i del vetllador/a per poder atendre les situacions de necessitats especials 
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en tots els casals. La programació de les ac-
tivitats s’ha pensat per setmanes i hi ha ha-
gut l’opció d’apuntar-se també per paquets 
setmanals.
Es tracta d’una iniciativa bastant pionera, 
ja que no hi ha massa casals estiuencs que 
siguin 100% inclusius al territori. Per al mo-
ment, l’experiència està funcionant i els parti-
cipants i monitors estan contents i aprenen. 
Al destacar que s’ha comptat amb la col-
laboració d’entitats i talleristes com els Di-
ables, la Colla Gegantera, el BasketBeat, 
Mou-T, Cayac, Jillian López, David Fajula, 
Jordi Solanelles o el festival Terra Gollut, que 
han estat presents al casal Aventura’t dina-
mitzant tallers. 
Pel que fa al CreActiu, es compta amb Marta 
Freixeda (Somniadora) amb un taller de ‘let-
tering’, l’escultor Domènec Batalla tractant el 
ferro, Miquel Vaquer i Laia Aguilà del Talleret 
del Clot amb la temàtica de l’ofici de pastor 
i l’aprofitament de la llana, o Kminart amb el 
seu projecte de ‘Land Art’. 
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El creixement dels casals CreActiu i Aventura’t va molt lligat, ja que compten amb una oferta 
similar per a diferents edats i els nens/es que han anat realitzant el CreActiu segueixen a 
l’Aventura’t. Així mateix, tot neix de l’evolució del ‘Tastatallers’ l’any 2017, i suposa una de les 
grans apostes per la inclusió i la diversificació de l’oferta estival per a infants i joves.
https://ripoll.cat/estiuactiu2022/ 

n El Galliner està de celebració! 

Durant aquest mes de juliol s’ha donat per estrenada la 
terrassa del Galliner, un espai on els i les joves es poden 
trobar de dilluns a dijous de 17 h a 19 h. 

A més a més, també des d’aquest estiu, el Galliner compta 
amb una nova incorporació, LA DINAMITZADORA! Amb 
aquest nou fitxatge es vol potenciar les activitats educatives i 
de lleure que s’organitzen els dimarts i dijous de 17 h a 19 h en 
el marc del projecte Tardes Joves! Han començat amb molta 
força amb una tarda de Vòlei al pati dels Salesians, i amb una 
tarda de Còctels sense alcohol per celebrar la inauguració de 
la terrassa!
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n A l’estiu tota bíblio viu!

Amb l’arribada de l’estiu són molts els infants que omplen les seves 
hores d’esbarjo amb unes bones dosis de lectura. Pensant en ells, el 
Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona juntament amb una 
comissió de treball del grup CLER ha creat un quadern amb activitats 
relacionades amb la lectura.

És una activitat adreçada a nens i nenes entre 9 i 12 anys.

Per poder participar-hi cal:

• Tenir el carnet de biblioteca.

• Fer la inscripció a la biblioteca, on s’entregarà el quadern.

• Resoldre totes les activitats.

• Retornar el quadern a la biblioteca, tenint en compte que 
el termini de presentació és el 26 de setembre de 2022.

Aquest any s’ha triat un seguit de lectures relacionades 
amb l’aigua que trobareu a la Biblioteca de Ripoll.

Si resoleu totes les activitats, podreu demanar el vostre obsequi a la 
biblioteca, i el 30 de setembre es farà el sorteig d’un lot de llibres entre els 
participants que hagin acabat el quadern.

Des de la Biblioteca us desitgem molt bon estiu i recordeu que “llegir ens fa 
lliures”!

n Museus i Liceu: una història compartida

Aquest 2022, el diorama dels pastors i el del clavetaire del Museu Etnogràfic de Ripoll fan 90 anys, 
motiu pel qual s’ha aprofitat l’avinentesa per col·laborar amb “Museus i Liceu: una història compartida”, 
resultat d’un projecte entre museus, col·leccions, biblioteques, arxius i centres d’exposicions de 
Catalunya i el Liceu per commemorar el 175è aniversari del Gran Teatre. 
119 centres culturals han seleccionat una o diverses obres de les seves col·leccions relacionades 
amb la història del Liceu, que exposaran durant uns mesos a les seves seus, entre el 15 de març de 
2022 i el 31 de juliol de 2023.
Al costat de cada peça exposada a cada centre, hi ha una cartel·la amb un QR des del qual es poden 
consultar totes les obres d’aquesta acció, així com una explicació extensa de cada obra.
El Museu Etnogràfic de Ripoll hi participa destacant el diorama dels pastors del Pla d’Anyella, que 
reprodueix una de les imatges típiques de les muntanyes dels Pirineus: la transhumància dels ramats. 
Els autors d’aquest diorama són Salvador Alarma Alarma i Josep Mestres Cabanes, dos dels principals 
escenògrafs que van treballar al Gran Teatre del Liceu.
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ÀREA DE PARTICIPACIÓ, CONVIVÈNCIA I EDUCACIÓ
n Consistori Infantil
El Consistori Infantil de Ripoll va celebrar el mes de juny l’últim ple i va fer un bon balanç del seu pas 
per l’Ajuntament. En les valoracions van coincidir en el fet que aquesta experiència els ha fet adonar 
de l’esforç que suposa estar al capdavant de qualsevol organització. També van nomenar valors com 
la constància, l’esforç i l’amistat que han adquirit al llarg d’aquests nou mesos de treball conjunt.
Des del mes d’octubre del 2021 fins al juny del 2022 s’han reunit cada dilluns a l’Ajuntament per portar 
a terme totes les propostes presentades en els diferents plens que han realitzat. Un curs en el que 
finalment s’han pogut treure la mascareta, compartir plenament espais i celebrar actes sense estar 
pendents de la normativa covid. 
El consistori és un òrgan consultiu i participatiu format per representants dels alumnes de sisè de pri-
mària de les diferents escoles de Ripoll, amb l’objectiu de donar a conèixer la institució de l’Ajuntament 
als nens i nenes, i conscienciar sobre la pertinença a una comunitat i l’assumpció de responsabilitats 
en l’exercici dels seus drets i deures com a ciutadans. Alhora, permet tenir la visió dels infants davant 
aspectes de la gestió municipal i els seus àmbits d’actuació. És un projecte de municipi, però la impli-
cació de les escoles i les famílies és clau perquè tingui èxit. 

• Celebració del Dia dels Drets de l’Infant
• Participació a la campanya de sensibilització Ripoll Net i Florit
• Finalització del projecte de la Biblioteca mòbil 
• Donació a la Creu Roja per la Campanya de Nadal
• Caga Tió Popular 
• Participació i aportació d’esmorzar saludable a la Cursa Camina pels valents
• Participació a la Fira de les 40 hores amb la recollida de diners per la Casa dels Xuclis, 

una entitat que acull infants i les seves famílies a Barcelona, mentre fan un tractament per 
curar el càncer i venda de butlletes per al sorteig d’una mona cedida per l’Olga Soler, de 
Cakes&Cookies, per recollir diners per l’Hospital Sant Joan de Déu. Un total de 575 € solida-
ris!  

• Aportació de 200 € a l’Associació Reach pel Quadern d’exercicis per a la prevenció de l’abús 
sexual infantil

• Fes Km pels peluts, una activitat en la que calia anar sobre rodes, i es podia comprar un buf 
o fer una aportació econòmica per al Refugi d’animals o per a l’associació Vida Digna per 
millorar la vida dels animals acollits

• Pregó de la Festa Major de Sant Eudald 
• Col·laboració a la Festa Holi de la Festa Major de Sant Eudald
• Propostes de millora de la vila, com arreglar parcs infantils, voreres, papereres, etc. 
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n L’estiuet a Ripoll, activitats 
d’estiu gratuïtes per a infants 
de 7 a 12 anys

L’Ajuntament de Ripoll, en el marc del Pla Edu-
catiu d’Entorn i amb l’objectiu de facilitar l’ac-
cés a les activitats d’estiu als nens i nenes, ha 
programat, concretament del 4 al 15 de juliol, 
tardes d’activitats gratuïtes per a infants de 7 
a 12 anys. La diferència amb els casals d’es-
tiu és que no ha calgut una inscripció prèvia, 
sinó que amb un full d’autorització a entregar 
el mateix dia de l’activitat, n’hi havia prou per 
poder-hi participar.
De dilluns a dijous els infants han gaudit d’ac-
tivitats variades, en horari de 5 a 8 de la tarda 
i amb l’entorn i els serveis de la vila com a 
eixos d’interès. Aquesta programació ha es-
tat dirigida per professionals del camp edu-
catiu que s’han ocupat de la cura i la diversió 
dels nens i nenes participants. Els divendres 
les activitats han estat pensades per a fer en 
família, un dia xalant de “Jocs Gegants” a la 
plaça Sant Eudald i un altre amb una “Festa 
de l’Escuma” a la plaça de l’Ajuntament.
La valoració tant per part de famílies, infants i organització ha estat molt positiva, fet que obre la pos-
sibilitat de repetir aquest tipus d’accions.

n Pressupostos participatius
Aquest any 2022, s’ha portat a terme  la cin-
quena edició dels pressupostos participatius, 
un mecanisme de participació ciutadana a 
través del qual els veïns i veïnes decideixen a 
què es destina una part del pressupost mu-
nicipal. Tal com es va fer l’any passat es va 
reservar  una partida de 115.000 € del capí-
tol 6 d’inversions i una partida de 15.000 € 
del capítol 2 de Despeses Corrents. L’objectiu 
d’aquests pressupostos és que els veïns i ve-
ïnes del municipi puguin presentar propos-
tes i acabar escollint un o diversos projectes 
(dins l’import total de cada partida) amb la 
voluntat de contribuir en la millora de la vila.

n Espai familiar
L’espai familiar és un servei de caràcter públic i d’atenció a les famílies, de suport emocional, educatiu 
i socialitzador d’infants de 0 a 6 anys. Parteix de la necessitat i de la importància que té per a la famí-
lia i per als infants accedir a uns espais pensats on poder compartir experiències amb altres adults i 
infants i aprendre’n. En cap cas substitueix l’escola bressol, ja que està pensant per fer-ne ús amb les 
famílies o fins i tot amb els mateixos centres educatius. 
Per als infants és un espai on, a través del joc i l’experimentació, poden crear, imaginar, descobrir, 

Ripoll 2022
5ª edició

RESULTATS

 
TU decideixes

TUproposes

Partida de 115.000 € Inversions
Proposta Guanyadora: (158 vots) 
Millora de la il·luminació de la zona esportiva de Ripoll. Cost: 115.000 € 

Partida de 15.000 € Serveis
Proposta guanyadora: (154 vots) 
'Passeig de records'. Passejades amb gent gran i persones amb
mobilitat reduïda, tot recordant les seves vivències. Cost: 15.000 €

Participació:
Han votat 

1.108 persones
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sentir, compartir, construir, explorar i relacionar-se amb altres infants i adults.
Per a les famílies és un espai on poden compartir experiències i aprendre amb altres adults i infants, 
teixir-hi vincles, parlar-hi i donar resposta a les inquietuds derivades de la criança d’un fill/a, en un con-
text educatiu diferent del de la llar.
Aquesta proposta neix del treball conjunt entre l’Ajuntament de Ripoll  en el marc del Pla educatiu d’en-
torn  (PEE) i les entitats, serveis, institucions que treballen amb infants i famílies de 0-6. 
La primera temporada de l’espai familiar de Ripoll s’ha organitzat en diferents horaris/espais segons 
les edats i necessitats de les famílies.

ESPAI BLAUET: per a famílies amb nadons de 0 a 1 any 
ESPAI MALLERENGA: per a famílies amb infants d’1 a 3 anys
ESPAI MERLA: per a famílies amb infants de 3 a 6 anys i per a escoles
ESPAI CEL: per a entitats relacionades amb la petita infància, amb reserva prèvia

Al llarg del curs més de 50 famílies han participat en aquests espais oferts. A més, també s’han 
organitzat 9 tallers adreçats a famílies amb infants de diferents edats, així com xerrades, que en 
totes les ocasions han estat un èxit d’assistència.
Per segon any consecutiu, d’abril a juliol, s’ha portat a terme el taller “ El Camí cap a l’Escola”, adreçat 
a famílies amb infants que no han assistit a la llar d’infants i que el curs vinent començaran P3. En 
aquest cas hi han assistit una vintena de famílies.
El divendres 8 de juliol, a la tarda, es va celebrar al passeig Vedruna, la festa de final de temporada del 
servei. Una bonica estona en la qual pares, mares, familiars i infants van compartir jocs de descoberta 
i un espectacles de titelles a càrrec de la companyia NAIP. L’activitat es reprendrà el mes de setembre. 

Dades de contacte 626 90 70 12  / espaifamiliarderipoll@gmail.com

n Jornada sènior 2022
Sota el lema “Som Grans Persones” i per 
sisè any consecutiu, més d’un centenar de 
persones més grans de 55 anys van gaudir 
d’un dia ple d’activitats pensat per fomentar 
la participació, els hàbits saludables i l’en-
velliment actiu. La jornada va estar organit-
zada per l’Ajuntament i els 2 casals cívics i 
comunitaris de Ripoll i va comptar amb la 
col·laboració d’entitats, serveis i voluntaris 
de Ripoll per arribar al màxim de públic pos-
sible. Les activitats es van iniciar a les 9:30 
del matí a la plaça de l’Ajuntament, amb un 
esmorzar saludable i la realització d’unes 
proves bàsiques de salut. Al llarg de tot el 
dia els participants van poder gaudir de dife-
rents tallers i activitats esportives, culturals 
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i visites guiades. La jornada va concloure a la pl. de la Lira amb una desfilada de vestits de paper 
confeccionats per les usuàries del taller de costura del CCC Ripoll Centre i per un magnífic concert a 
càrrec de Cafè Trio. La jornada Sènior està inclosa al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals 
de Catalunya (BBP) de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Es-
tudis Autonòmics i Locals per ser una aportació innovadora i de qualitat i que pot servir de referència 
per a altres ajuntaments o entitats locals.

n L’Ajuntament potencia de nou la campanya per evitar sorolls 
    nocturns “Viu, riu i respecta el descans Veïnal”
L’època estival acompanya a gaudir del carrer, dels parcs, de les terrasses dels bars i restaurants i la 
problemàtica del soroll nocturn s’incrementa. Per aquest motiu, per sisè  any consecutiu, es porta 
a terme la campanya de sorolls nocturns i civisme. Com cada any s’està repartint als bars i restau-
rants de la vila un material de sensibilització que, en aquesta ocasió consta d’uns gots reutilitzables. 
L’estiu passat es va proporcionar als establiments un cartell per posar en un lloc visible el lema “Viu, 
riu i respecta el descans veïnal… Moltes gràcies”. Vist que la majoria encara el conserven, enguany 
només es donarà a aquells que el sol·licitin (trucar 
a l’Ajuntament al 972714142 i demanar per l’àrea 
de participació).
Amb aquesta campanya no es vol prohibir, en cap 
cas, que la gent faci ús de carrers, places i terras-
ses durant la nit, sinó aconseguir que l’activitat no 
produeixi un soroll excessiu que suposi un destorb 
per al descans dels seus vilatans i vilatanes.  Es 
tracta de cercar un equilibri entre el dret a gaudir 
de les terrasses i l’oci nocturn i el dret a descansar 
per part dels veïns.
A Ripoll convivim persones amb diferents neces-
sitats que s’han de satisfer sense crear molèsties 
als altres. El civisme i la convivència és cosa de totes i tots i per això la responsabilitat és compartida 
entre ajuntament i ciutadania. Des del Consistori Municipal es treballa diàriament per mantenir l’en-
torn urbà i combatre els actes incívics (que suposen un cost que ha de pagar tota la ciutadania) però 
és imprescindible que el ciutadà col·labori per tal que això sigui possible.

n El Punt Òmnia Eudald Graells 
Situat a la sala que porta el mateix nom és un servei que gestiona totalment l’Ajuntament. El Punt 
Òmnia Eudald Graells és un servei de l’Ajuntament de Ripoll que va inaugurar l’any 2001 i que des 
d’aleshores ha acollit participants de totes les edats per a acostar-los a les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC). El Punt Òmnia és un espai obert a tothom, joves, grans, infants i en-
titats, i on pot participar tothom en diferents activitats: tallers, conferències, sortides, etc. El Punt però 
és sobretot un punt de trobada, un lloc on les persones participants poden relacionar-se i intercanviar 
punts de vista, opinions, aficions i experiències... i formar part, així, d’un projecte col·lectiu. Forma part 
de la Xarxa Òmnia, un projecte social de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) de la 
Generalitat de Catalunya, que promou l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), 
i que busca millorar la comunitat, fomentar el desenvolupament integral de la 
persona, promoure valors cívics, acompanyar els infants i les seves famílies i 
donar suport al teixit associatiu. Amb 20 hores d’obertura setmanal s’ofereixen 
tallers dirigits i espais d’accés lliure en els que sempre hi ha l’educadora refe-
rent del projecte. 
A més, el Punt participa d’altres projectes comunitaris de la vila, ja que un dels 
objectius del mateix programa és la dinamització comunitària.

Dades de contacte 602 10 29 08   / ripoll@xarxaomnia.gencat.cat
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UNA EXPERIÈNCIA 
A L’ESTRANGER /

La Maria Garcia té 24 anys, és 
química, té un màster en química 
analítica i està cursant el doctorat 
al CSIC (Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques) en química 
ambiental i estudis de l’aigua. El 
passat mes de desembre va ser 
premiada a la CII edició dels ‘Premi-
os Antárticos de apoyo a la Ciencia, 
Tecnología, Medio Ambiente y Co-
municación’, on se li va reconèixer 
la trajectòria acadèmica. “Va ser 
tota una sorpresa molt agradable, 
mai penses que et pot tocar un pre-
mi tan gros. A més de l’excel·lència 
com a estudiant et fan una entrevis-
ta i valoren com ets, com estàs de 
predisposat...”, comenta la Maria. I 
és que això li va obrir les portes a 
fer una estada als territoris antàrtic 
i subantàrtic durant uns 45 dies. 
“Primer vam volar fins a Buenos Ai-
res, allà vam fer unes jornades de 
capacitació antàrtica que van ser 
molt enriquidores perquè vam po-
der compartir experiències amb al-
tra gent que ja hi havia estat i alguns 
que també era la primera vegada, 
majoritàriament militars i científics. 
Hi ha persones que es queden allà 
durant 12 o 15 mesos i t’expliquen 
com ho viuen, els mesos de més 
fred, de foscor, i això també és una 
experiència, que ells t’ho puguin 
compartir”. Els integrants del grup 

de la Maria van volar en avió Hèr-
cules C-130 fins a la base antàrtica 
de Marambio i en helicòpter Bell 
fins a la base argentina Esperanza, 
aquesta última ubicada al nord de 
la península antàrtica.
“Allà hi vam anar cadascú a fer un 
projecte del seu respectiu centre, 
però per a mi el que ha significat és 
un procés d’aprenentatge brutal, he 
fet molts amics i hem pogut inter-
canviar moltes coses. Vam poder 
comprovar com és la cooperació 
cívica-militar -realment sense els 
militars tot allò no funcionaria, sen-
se ells ens moriríem de fred i són 
uns valents-. És impressionant po-
der veure un continent on no hi ha 
res, que és el laboratori natural de 
la Terra”, explica.
La Maria va estar recollint mostres 
d’aigua i neu, de terra i biològiques, 
per veure si hi havia contaminants 
emergents. “A l’Antàrtida hi ha mol-
tes investigacions en marxa, jo 
vaig coincidir amb unes noies que 
estaven fent un monitoratge de 
pingüins per veure com varien les 
poblacions: els treien mostres de 
sang, els pesaven, els mesuraven... 
Un altre company hi observava l’ai-
gua del mar i l’aire, els corrents...”, 
comenta. És un lloc molt bo per 
fer aquest tipus d’estudis, ja que 

en principi no ha estat alterat per 
l’acció humana.
“Aquest viatge a mi m’ha marcat 
un abans i un després, m’he tret 
de sobre prejudicis i he fet un gran 
exercici de paciència”, destaca la 
química ripollesa. Com a curiosi-
tats, relata que “vam arribar a tem-
peratures amb sensació tèrmica de 
-30 graus, tot i que al final fa tant 
de fred que ni ho notes. I el que és 
molt sorprenent és que, com que 
allà era estiu, no hi havia neu, la 
base era de pedra. Va nevar algun 
dia, però no estava tot blanc com 
ens imaginem des d’aquí”.
Sobre el seu futur, la Maria ens diu 
que ara encara li queden uns anys 
d’estudi al CSIC, per poder acabar 
el doctorat, però anar a l’Antàrtida, li 
ha obert algunes portes, “perquè no 
m’imaginava que m’agradés tant, 
així que qui sap! Potser trobo algun 
altre projecte per tornar-hi i  m’agra-
daria molt fer-ho!”
A la pregunta de per què volia ser 
química, respon que “em vaig de-
cantar per aquesta vessant per-
què t’explica com funciona tot, és 
tot molt curiós, i et dona eines no 
només per investigar sinó per anar 
molt més enllà i poder posar el teu 
granet de sorra per intentar canviar 
el que no funciona”.

La ripollesa ens explica la seva experiència en 
una estada a l’Antàrtida, recollint mostres en 
una base argentina, després de ser premiada per 
la seva trajectòria acadèmica.

Maria Garcia



/ 25

elBressol / Juliol 2022

ESPORTS

CAMPUS I ESTADES PROVINENTS DE FORA DE RIPOLL

CASALS I CAMPUS DE RIPOLL

RIPOLL RIPOLL ESTIU 2022ESTIU 2022
Activitats esportives

Setmana del 27 de juny:    
Setmana del 4 de juliol:     
                                           
Setmana de l’11 de juliol:  
Setmana del 18 de juliol:    
Setmana del 25 de juliol:   
Setmana de l'1 d'agost:               
Setmana del 29 d’agost:         

Campus Club Esportiu DMS futbol sala (Barcelona)           
Campus Club Esportiu DMS futbol sala (Barcelona)         
Club Vòlei Viladecans                                                              
Campus Club Vòlei del FCBarcelona femení 
Campus Hoquei Pol Manrubia 
Campus Hoquei Pol Manrubia 
Campus Indústries Santa Coloma 
Club Patí Girona 

TOTAL

45 esportistes
45 esportistes
40 esportistes
70 esportistes
45 esportistes
45 esportistes
25 esportistes
35 esportistes
350 esportistes

Campus d’Hoquei Club Ripoll 
Campus Escola de Futbol Sala 
Campus del Club Patí Ripoll 
Campus AFO de futbol (Escola Futbol del Ripollès i Atlètic Ripoll) 
TOTAL

A banda, també utilitzen les instal·lacions esportives els i les participants als casals de
l'Estiu Actiu de l'Ajuntament de Ripoll, que es duen a terme del 27 de juny al 30 de juliol. Un
total de 270 infants i joves de 3 fins a 16 anys.

25 esportistes
40 esportistes
20 esportistes
40 esportistes
125 esportistes

RIPOLL BATEGA AMB L'ESPORTRIPOLL BATEGA AMB L'ESPORT
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Millores als Barris

Adequació de la font del carrer 
Bac de Mel

Millora de la curva del carrer Milany Millora de la pista de Caselles

Millora zona infantil carrer 
Bac de Mel

Reparació de panots 
al barri

Supressió barreres 
arquitectòniques c/ Milany

Supressió barreres 
arquitectòniques c/ Milany

Adequació de la zona del 
safareig de Can Pòlit

Eliminació dels 
contenidors, per tenir l’àrea 

de la zona completa

Neteja del mobiliari urbà Reparacions

Barri Caselles

Barri carretera Sant Joan
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Neteja d’embornals Millora de la vorera del carrer Lleida Finalització vorera raval de l’Hospital 
i adequació de la font

Adequació de la zona de pícnic de la 
font d’en Jordana

Ampliació vorera passeig Ragull Pavimentació de la pujada que dóna 
accés al carrer Can Guetes 

Millora cartelleres 
informatives

Pavimentació de dos trams 
del camí de St. Antoni

Reparació de panots carrer 
Josep Maria Pellicer

Reparació de panots carrer 
Mossèn Cinto Verdaguer

Reparació de reixes de recollida 
d’aigües pluvials

Supressió barreres arquitectòniques 
C/ Macià Bonaplata

Supressió de barreres 
arquitectòniques c/ Josep M. Pellicer 

(darrera escola Joan Maragall)

Barri del Ninot

Altres actuacions a diferents zones
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URBANISME /
n Obres destacades
Un nou mural a l’entrada de la vila
Aquests darrers mesos s’ha con-
feccionat un nou mural que decora 
l’entrada de Ripoll, a la confluència 
entre la C-17, i la N-260 (carretera 
de Ribes). Es tracta d’un disseny de 
Martí Hereu, plasmat en un mur per 
les ripolleses Cristina Guillamet i 
Clàudia Navío. S’hi representen ele-
ments com la plaça de la Lira o el 
Pont de Ripoll.
https://ripoll.cat/sinaugura-el-mu-
ral-de-lentrada-nord-de-ripoll/ 

Asfaltatge de carrers
Al llarg d’aquest estiu es duran a 
terme les obres de reasfaltatge de 
diferents punts de la vila. Destaca el 
carrer Progrés, però també es faran 
actuacions a l’avinguda del Comte 
Guifré, a l’accés al carrer Esteve 
Bover i al vial entre el passeig Ra-
gull i el carrer Josep Maria Pellicer. 
En total, s’asfaltaran 8.500 metres 
quadrats, amb un cost aproximat 
d’uns 200.000 euros.

La Via Verda entre Ripoll i Camp-
devànol
Aquests darrers mesos s’han anat 
completant les obres de la Via 
Verda entre la vila i el municipi de 
Campdevànol, que passa princi-
palment per l’antic traçat del camí 
ral que unia les dues poblacions. 

Una connexió que segueix afavo-
rint l’ampliació de l’itinerari d’aquest 
tipus de vies ciclables i per a passe-
jar, una aposta molt present a tot el 
territori gironí i català.

Substitució de la coberta d’una 
nau municipal
S’estan duent a terme unes obres 
per substituir la coberta de la nau 
municipal del polígon d’Estamariu 
que acollia el Centre de Formació. 
El seu pressupost d’adjudicació és 
de 275.573,57 € i es compta amb 
una subvenció del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
d’uns 180.000 €. Aquesta adapta-
ció i renovació permetrà disposar 
d’espais per impulsar nous projec-
tes municipals.

Les obres d’adaptació del refugi 
de la Guerra Civil ja estan acaba-
des
La segona fase de les obres d’adap-
tació del refugi antiaeri de la Guerra 
Civil situat a la plaça de l’Ajunta-
ment ja s’ha acabat i, per tant, ben 
aviat es podrà obrir al públic. Ara 
s’està estudiant quin sistema s’uti-
litzarà per poder-lo fer visitable del 
tot i la intenció és començar a fer-hi 
visites tan aviat com es pugui. 

Adquisició de nous vehicles
Recentment, l’Ajuntament de Ripoll 
ha incorporat dos nous vehicles per 
a les seves brigades municipals. Un 
d’ells va ser la nova màquina de ne-
teja, que es va adquirir mitjançant 
una operació de rènting a través de 
l’Associació Catalana de Municipis. 
I recentment també s’ha adquirit un 
camionet elèctric (Goupil G4), que 
permet continuar apostant pels 
vehicles elèctrics i, per tant, menys 
contaminants, per part del consis-
tori.

Ampliat l’aparcament del raval de 
Sant Pere
S’ha ampliat l’aparcament del raval 
de Sant Pere (just a sota de la Fun-
dació Guifré) amb el doble d’espai 
per a vehicles. Aquesta obra ha es-
tat necessària per compensar les 
places d’aparcament que els veïns/
es van perdre amb l’adaptació del 
raval pel pas de la Via Verda que va 
cap a la Font del Sant i en direcció 
a Campdevànol. 
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L’APUNT /
n Centenari de la placa del 

comte Guifré (1922-2022)

Els inicis dels anys vint venen marcats a nivell 
polític a Catalunya per la figura de Francesc Ma-
cià, futur president de la Generalitat, que el juliol 
de 1922 va fundar Estat Català. Aquest partit, 
d’entre els seus objectius, pretenia aglutinar els 
catalans nacionalistes que fossin contraris a la 
política de la Lliga Regionalista. Una de les ac-
cions més conegudes d’Estat Català fou l’intent 
d’invasió de Catalunya des de Prats de Molló 
l’any 1926.
En aquest context, a Ripoll van aparèixer dos 
partits polítics, el Casal Català i Acció Catalana. 
Acció Catalana, creada l’any 1922, veia el cata-
lanisme des d’una òptica del tot curiosa, ja que 
perseguia l’alliberament de Catalunya seguint 
els passos de Guifré el Pelós. Aquesta presump-
ta lluita era contra un enemic una mica incert, i 
no queda clar en els seus comunicats si es trac-
tava de la monarquia, del govern estatal o bé de 
tots dos.     
D’entre els actes que va organitzar, cal fer es-
ment de l’aplec comarcal que va tenir lloc a la 
vila de Ripoll el 3 de setembre de 1922. Aquest 
dia s’inaugurà una placa  de marbre en memòria 
del fundador de Catalunya, que es va penjar a la 
façana de la casa Puig. En ella hi deia: «Al Comte 
Jofre, qui a Ripoll fundà la Nació Catalana». 
Tanmateix, la celebració de l’aplec no va estar 
exempta de polèmica, i és que segons sembla, 
el rector del monestir va negar-se a penjar la se-
nyera al  campanar, tal com es pot llegir en el 
setmanari El Catllar (9 de setembre). 
Durant la dictadura del general Miguel Primo de 

Rivera, règim polític contrari a qualsevol tipus 
d’acte fet en català, es va haver de treure la pla-
ca i es diposità a l’Arxiu Museu de Sant Pere. El 
panorama canvià amb l’adveniment de la Sego-
na República, l’any 1931, ja que es tornà a penjar 
la peça. No obstant això, va tenir una vida curta, 
ja que fou enretirada un cop les tropes franquis-
tes van entrar a la població el febrer de 1939. 
L’11 d’agost de 1982, any en què es va inaugurar 
la tomba del comte Guifré, es va restituir la placa 
a la façana de l’Ajuntament.

Agustí Dalmau i Font
Historiador de l’Ajuntament de Ripoll

Tota la informació d’activitats a Ripoll 
Subscriu-t’hi des del web www.ripoll.cat/cultura
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L’EMIGRANT /

Vaig marxar cap a Mèxic per una 
oferta de feina. Són molt escas-
ses les ofertes a prop de casa 
relacionades amb el futbol pro-
fessional. Vaig decidir acceptar i 
això em va portar a Monterrey, a 
Pachuca i a Querétaro. Més en-
davant em va permetre exercir 
d’entrenador als Estats Units, a 
Miami, i ara mateix m’ha dut a 
Costa Rica, a San José.

Sempre comparo tots els llocs 
on estic vivint amb Ripoll. El que 
més trobo a faltar és la natu-
ralesa. A Mèxic ho vaig passar 
molt malament, perquè tot era 
àrid i ple de cactus. A Miami no 
hi havia ni una sola muntanya. 
En canvi, a Costa Rica em sento 
com a casa. Hi ha molts parat-
ges naturals, i m’encanta aques-
ta connexió amb la natura, que 
a Ripoll sempre he tingut i l’he 
aprofitat.

Intento tornar a casa semestral-
ment, cada sis mesos, però no 
sempre m’ha estat possible. 

Quan estava als Estats Units 
vaig ensopegar la pandèmia 
de la Covid, i ara a Costa Rica 
també he estat un any sense 
viatjar a Catalunya. Se m’ha fet 
realment llarg, però finalment 
aquest estiu ho he pogut portar 
a terme.

El meu futur no crec que passi 
per tornar a viure a Ripoll, per-
què el meu entorn professional 
com a tècnic de futbol és molt 
nòmada. Es tracta de contrac-
tes de curta durada, molt in-
tensos però que normalment 
s’aconsegueixen lluny de casa.

Em considero un bon ambaixa-
dor de Ripoll. Quan em dema-
nen d’on sóc, sempre dic primer 
que de Barcelona, perquè m’ubi-

quin en el mapa, però seguida-
ment ja especifico que sóc ripo-
llès, i els ensenyo fotos aèries 
del nostre poble, amb els dos 
rius, les muntanyes, el conglo-
merat de cases ben ordenades, 
i el Monestir de Santa Maria de 
fons. De fet, me’n sento molt 
orgullós de ser de Ripoll, i mai 
perdo l’ocasió per explicar-ne 
les característiques i particula-
ritats”.

Sinergies migratòries

Albert Rudé

“Recordo una infància i joven-
tut molt activa, jugant a futbol 
i a hoquei patins, fent atle-
tisme, natació, o sortint a fer 
excursions a la natura amb la 
família. Anava amb ells a Mo-
lins de Vilardell o a les Basses 
Tèbies, pujàvem al Taga. Ho 
recordo com una època molt 
activa i alhora molt feliç.

 



/ 31

elBressol / Juliol 2022

Al  Paraguay  hi vaig viure fins 
als set anys, quan els meus 
pares van decidir traslladar-se 
a Europa per motius familiars. 
Una meva tieta que ja vivia a 
Ripoll no es trobava massa bé, 
i va ser el moment de fer les 
maletes.

Era un nen de set anys que arriba 
a un lloc que desconeixia abso-
lutament, i vaig quedar bastant 
bloquejat durant els primers me-
sos. Vaig començar a anar a es-
tudi, que és on vaig aprendre el 
català, amb l’ajuda d’alguns pro-
grames de televisió. Els llatinoa-
mericans tenim l’estigma que no 
parlem massa el català, però en 
el meu cas com que vaig arribar 
encara petit, em va ser menys 
complicat de fer-ho. Ara tinc 
vint-i-sis anys, visc amb la meva 
mare, i també tenim familiars a 
Barcelona i Ripoll.

Vaig estudiar a l’escola To-
màs  Raguer, i més tard vaig 
anar a l’Institut Abat Oliba, però 
els estudis no eren pas el meu 
fort. Per això em vaig procurar 
feina, després d’haver-me tret 
el títol de cambrer, que era un 
àmbit que ja m’agradava. Actu-
alment, treballo en aquest ofici 
als restaurants el Molí i Trot de 
Cavall de Ripoll i m’hi sento cò-
mode.

A  Itaguá  hi torno cada quatre 
o cinc anys. L’última vegada hi 
vaig passar tres mesos, i se’m 
va fer una mica estrany d’es-
tar-hi. Hi viatjo per veure a la 
família, i de fet em sento més 
català que paraguaià. Crec que 
em costaria tornar-hi a viure, 
perquè ja m’he acostumat aquí. 
De Ripoll me n’agrada pràctica-
ment tot, encara que m’agrada-
ria que hi hagués més activitat 

de la que hi ha. Últimament, es 
nota bastant en comparació 
amb la que hi havia abans, se-
gurament degut a la Covid-19, 
que no ha ajudat gens.

Del Paraguai en mantenim so-
bretot les tradicions gastronò-
miques. La meva mare amb 
la família encara conserven la 
parla guaraní, que és idioma 
oficial. Jo no el conservo, però 
l’entenc una mica. Amb la mare 
parlem en castellà, habitual-
ment.”

L’IMMIGRANT /

“Vaig néixer al  Paraguay, a la 
ciutat d’Itaguá, de més de cent 
mil habitants, coneguda pel 
seu patrimoni arquitectònic i 
un entorn natural privilegiat. 
Potser per això mateix em 
sento tan bé a Ripoll, perquè 
també hi tenim la natura tant a 
tocar. Quan vaig en bici acos-
tumo a anar al Catllar, al Tor-
rent de la Cabana o a Molins de 
Vilardell, que em va molt bé per 
desconnectar de la rutina i els 
maldecaps que ens genera el 
dia a dia. 

Sinergies migratòries

Jorge Rubén Gamarra Villalba
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AL SERVEI DEL POBLE /

“Vaig néixer a Ribes de Freser, 
m’he format en el camp soci-
al i en el comunicatiu i a l’Ajun-
tament he pogut compaginar 
aquestes dues vessants. Em 
sento ripollesa, però també ri-
betana, per això sempre dic que 
soc ‘ribepollesa’. Tot i que es-
tic bé vivint aquí, tinc la certesa 
que el meu estil de vida és més 
nòmada, d’anar voltant pel món, 
i espero que algun dia ho pugui 
acabar fent durant una llarga 
temporada. 

Treballar a l’Ajuntament m’ha 
permès aprendre a tocar moltes 
tecles, perquè tinc una feina amb 
la qual jo sempre dic simpàtica-
ment que soc ‘la noia orquestra’, 
ja que faig de tot. Quan a vega-
des hi ha alguna cosa que ningú 
sap qui ho ha de fer, m’acaba 
caient a mi. Això fa que t’hagis 
de compartimentar molt el cap, 
però també permet tenir un do 

per resoldre problemes amb ra-
pidesa i de saber sempre a on 
anar a trucar o a buscar la solu-
ció.

De la meva feina m’agrada que 
he pogut conèixer a molta gent, 
a moltes entitats i a persones 
que han anat passant pel con-
sistori. Al llarg dels anys també 
hi ha hagut alguns moments trà-
gics que pel fet d’estar treballant 
al consistori fa que t’hi impliquis 
més. 

Vaig entrar a l’Ajuntament l’any 
2008 al projecte ‘Òmnia’ com a 
educadora. Feia mitja jornada i 
ho complementava amb altres 
feines. I el 2014 vaig començar 
a treballar de responsable de 
Participació i Convivència, fins al 
2018, que també vaig començar 
a fer de responsable de Comuni-
cació i del Pla Educatiu d’Entorn. 

Penso que ara mateix a nivell 
comunicatiu l’Ajuntament està 
molt bé, qui vol saber les coses 
ho pot fer al moment, ja que s’ha 
fet una gran feina. Tinc uns com-
panys de feina molt bons i amb 
els quals treballo molt a gust. 
Això és un avantatge, perquè a 
més de formar un bon equip, ens 
ho passem bé. I amb aquesta 
fórmula la feina sempre és més 
engrescadora i de més qualitat.  

En l’àmbit personal, el que més 
m’agrada és viatjar i compartir 
temps amb les persones que 
estimo. M’agrada molt el mar, la 
platja i la calor, tot i haver nascut 
gairebé amb uns esquís als peus. 
De Ripoll el que més m’agrada 
és l’entorn, els miradors, pujar al 
Catllar, la muntanya...”

“De la meva feina m’agrada molt te-
nir contacte amb la gent, que no és 
gens rutinària i puc pensar projec-
tes per al poble. Tot el que té rela-
ció amb les persones i les afavoreix 
és el que més m’omple. Considero 
que els vilatans i vilatanes són qui 
més es mereixen tenir atencions i 
serveis”.

Núria Perpinyà
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ENTITATS /

L’empenta de Joan Amils (1933-2019) com dina-
mitzador musical a Ripoll i ànima durant les últi-
mes dècades del Festival Internacional de Música 
i el Curs d’Interpretació Musical, va desembocar 
en la creació de l’associació sense afany de lucre 
Amics de la Música de Ripoll. Aquesta entitat ha 
estat l’encarregada de donar continuïtat a tota una 
tasca que es va iniciar el 1980 gràcies als concerts 
benèfics que la soprano Montserrat  Caballé  va 
oferir en favor del Centre Montserrat.

L’organització tant del Festival com del Curs d’In-
terpretació  són  les principals tasques que anu-
alment realitzen els Amics de la Música, sempre 
amb el mes de juliol i agost com a fites fixes en el 
calendari. La feina s’inicia habitualment a principis 
d’any, seguint les pautes organitzatives que el ma-
teix Amils havia practicat durant la seva vida. La re-
unió del gener amb els professors que imparteixen 
el curs, la valoració de les edicions anteriors, les 
recomanacions pel concert de joves promeses, 
i les primeres propostes de cara al programa que 
es presentarà a l’estiu, són tasques que compor-
ten tres mesos de feina intensa. Actualment,  els 
Amics de la Música estan ampliant el seu ventall 
organitzatiu amb un concert de Setmana Santa, 
que volen fer coincidir com a data fixa, amb el 
Diumenge de Rams amb música relacionada amb 
la religiositat d’aquelles dates. A més tenen la vo-
luntat d’establir una data pròxima a les festes de 
Nadal per eixamplar encara més l’activitat, evitant, 
però que coincideixi amb altres propostes ja exis-
tents.

Els Amics de la Música està conformat per Anna 
Cassany, que és qui els presideix, a més de Jor-
di Bustín, Joan Colomer, Joan Portell i Jordi Cana-
dell, i també de Cristina Amils, filla del desaparegut 
activista musical que va injectar vida a l’associa-
ció. La consolidació del seu projecte es fa evident 
cada estiu amb el gruix d’activitats que constaten 
la necessitat associativa en l’àmbit de la cultura, 
que en aquest cas s’ha adaptat a la realitat ripo-
llesa del segle XXI, i que ara per ara no mostra in-
dicis de cansament.

Amics de la Música de Ripoll

Un concert del Festival de Música de Ripoll d’aquest estiu

Reconeixement sardanista als Amics de la Música 
durant l’Aplec de la Sardana d’enguany
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BARÒMETRE POLÍTIC / 

Encetat un estiu que podem considerar 
“quasi” normal veiem el futur amb optimis-
me. Hem recuperat la presencialitat i això 
ha permès que, de nou, el dia a dia dels vi-
latans sigui un munt de propostes i vivèn-
cies diferents.
Des de les diferents regidories s’han pogut 
reprendre activitats que durant els darrers 
anys van quedar anul·lades o eclipsades. 
Així, de nou, hem pogut gaudir d’una Festa 
Major de sis dies, de la Festa de la Llana 
i d’un Carnestoltes de primavera. L’alegria 
ha sortit de nou al carrer i vilatans de to-
tes les franges d’edat han pogut gaudir de 
la restauració, de les activitats variades i 
gratuïtes que tant hem enyorat els darrers 
temps. Aquest estiu estrenem una ruta lite-
rària, de nou el Festival de Música i recupe-
rem les festes de barri amb un format molt 
complet. Dos concerts a la Devesa del Pla 
durant els mesos de juliol i agost. Encara-

rem el setembre amb els ulls posats al Cor-
ral i a l’Inspira. Cultura, diversió i inclusió. 
Som un poble que el formem tots i pensant 
en tots i cadascun dels vilatans dissenyem 
amb tota la il·lusió l’agenda de cada mes. 
També és novetat que s’ha posat a dis-
posició de la ciutadania el pati de l’Es-
cola Salesiana, la via verda de Ripoll a 
Campdevànol i, molt aviat, es durà a 
terme l’asfaltatge del carrer progrés, un 
carrer molt transitat que calia arranjar. 
Continua el manteniment de barris, s’ha 
enderrocat l’edifici del SOC i es preveu que 
s’eliminin passos a nivell. Tenim acabat el 
refugi antiaeri que evoca un passat trist 
que no es pot ni s’ha d’oblidar. S’han iniciat 
les obres de la casa d’oficis que es podrà 
obrir amb serveis ampliats.
En la línia de dinamitzar el poble i que co-
merços i restauradors en puguin ser bene-
ficiaris s’han tornat a dur a terme fires que 
ja estaven consolidades: la Fira de les 40 
hores i la fira del Formatge i, se n’han es-
trenat de noves que han tingut molt bona 
acollida, destacaríem la Fira Esotèrica. De 
nou veurem el trenet turístic que farà les 
rutes habituals durant l’estiu i aquest 2022 
sí que comptarem amb un Mercadal ben 
lluït. Com sempre i al peu del canó trobem 
entitats i persones que de manera altruista 
sempre col·laboren per millorar la vida dels 
vilatans. Els donem les gràcies de tot cor. 
Destacaríem el Consistori Infantil que des 
de ben jovenets s’impliquen en projectes 

importants. En aquesta mateixa línia i des 
de la regidoria de seguretat i convivència 
s’ha organitzat la jornada sènior i s’ha 
dotat de més tecnologia a la policia local: 
drons i càmeres unipersonals.
Des de l’àmbit d’esports es continua vet-
llant per una diversitat d’interessos que 
contemplen actuacions tals com fer un 
tatami de judo, la grava del pàrquing o 
moure la tanca del camp de futbol 7. Vam 
gaudir dels 25 anys del moto club Impala 
i altres esdeveniments esportius que han 
comportat que Ripoll sigui punt d’encontre 
i rebi visites d’arreu. Tenim el projecte de la 
piscina exterior a punt d’adjudicar i a punt 
també el trasllat d’alguns equipaments 
que permetran que d’altres entitats puguin 
xalar d’espais més amplis.
Aquests dies els diferents casals d’estiu 
compleixen tots els objectius previstos: 
nens i nenes que gaudeixen tot aprenent 
i famílies que poden conciliar els seus ho-
raris. L’estiuet ha arribat i 10 activitats al 
llarg d’aquest mes de juliol es portaran a 
terme en l’entorn privilegiat que tenim: jocs 
de pista, d’aigua, teatre, cinefòrum... entre 
d’altres, tindran lloc en espais del centre 
del poble o a la Font del Tòtil.
Que tots puguem gaudir d’aquestes ac-
tivitats i d’aquestes millores: Ripoll és un 
poble viu que es fa estimar cada dia per 
més vilatans... ja en sumem quasi 11000. 
A tots i a cadascun... MOLT BON ESTIU.

Aprofitant aquestes línies que ens 
permet el Bressol, volem ser sincers 
i no amagar que estem preparats i 
il·lusionats pel relleu.

Després de 12 anys de govern del 
mateix alcalde, en Jordi Munell ha 
anunciat que no es presenta a la 
reelecció. Més que mai, creiem nec-
essari i convenient un canvi en la 
manera i la gent de governar a Ri-
poll. Han estat massa anys sense 
un model de poble definit, sense 
projectes ambiciosos, amb inèrcies 
i vicis adquirits, amb una sensació 
cada vegada més pronunciada de 
deixadesa.

Ripoll mereix més, necessita més. 

Necessita nova empenta, noves 
il·lusions, noves cares i recuperar 
aquella alegria que havia tingut.

Nosaltres, amb el lideratge de la 
Chantal Pérez, volem encapçalar 
aquest canvi. És per això que us de-
manem obertament que hi confieu, 
som un equip preparat per tornar a 
situar Ripoll allà on es mereix. 

Volem un Ripoll enfocat realment 
a la sostenibilitat, que aposti clara-
ment per les energies renovables i 
que no generar residus sigui priori-
tari. Un Ripoll més net. 

Volem un Ripoll més just, més 

igualitari, amb habitatge digne per 
tothom, amb igualtat d’oportuni-
tats.

Necessitem un Ripoll on els llocs de 
treball siguin de qualitat i això faci 
que els nostres joves no marxin.

Volem un Ripoll capital, d’un Ripollès 
que no perdi serveis, al contrari, que 
en recuperi. Un Ripoll orgullós de la 
seva història, de la seva gent i amb 
un futur il·lusionant. 

Si, com nosaltres, voleu tot això 
junts ho farem possible.
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En primer lloc, des del Grup Municipal 
Socialista volem tenir un record per a 
les persones que estan patint les con-
seqüències dels molts (massa) conflic-
tes armats que es donen arreu del món 
encara avui, en ple segle XXI. Tornar 
a tenir una guerra al cor d’Europa ens 
ha fet encara més pal·lesa la fragilitat 
de l’ésser humà. Esperem que tots 
els nous veïns ripollesos provinents 
de zones en conflicte o mancades de 
seguretat, ja siguin vinguts d’Ukraïna, 
d’Afganistan, d’Etiòpia, de Yemen, de 
Síria, d’Amèrica Central, de Palestina 
o de tants altres indrets, rebin tot l’es-
calf de la societat ripollesa; una socie-
tat que acull i que no oblida que no fa 
tants anys, érem nosaltres qui fugia de 
l’horror de la guerra.  

En l’anterior butlletí, en el moment de 
tancar 2021, us parlàvem de les pro-
postes socialistes per al pressupost de 
2022, algunes ja s’han fet realitat, com 
l’ampliació i millora dels aparcaments 

de la zona esportiva. D’altres es van 
recollir, però amb partides clarament 
insuficients com l’allargament del Pas-
seig del Ter des del pont de Calatrava 
fins a l’urbanització de Castelladral. 
Vetllarem per l’ampliació de la partida 
pressupostària corresponent i la seva 
inmediata execució. Pel que fa a la 
supressió de les barreres arquitectòni-
ques del Pont d’en Calatrava -una rei-
vindicació històrica socialista i de tots 
els ripollesos-, els socialistes estarem 
al costat de l’equip de govern per reivin-
dicar tant la necessitat com la viabilitat 
d’allargar el Pont en direcció al carrer 
Núria, però ens trobaran al davant si 
es proposen solucions mecàniques de 
fiabilitat dubtosa i altíssims costos de 
manteniment. 

Per altra banda, és injustificable la de-
mora en la redacció del projecte i la 
construcció d’una piscina pública des-
coberta a la zona esportiva. Ripoll és 
cap de comarca i és l’únic dels muni-
cipis grans del Ripollès que no disposa 
d’un equipament municipal d’aquestes 
característiques. Ja fa més de dos 
anys que se’ns va prometre la redac-
ció del projecte i, de moment i fins on 
sabem, només hi ha un dibuix esque-
màtic i aproximat en els plànols del 
projecte de trasllat de la gespa artificial 
del Camp Municipal d’Esports al camp 
de Futbol 7.

De la mateixa manera com en aquests 
exemples de la piscina i del Passeig del 
Ter, massa vegades ens hem trobat 
que se’ns accepten propostes o s’apro-
ven mocions que no s’arriben ni a exe-
cutar ni a posar en marxa. Igualment, 
davant cada nova campanya electoral, 
Convergència o Junts, en les seves va-
riants, ha posat sobre la taula un pro-
jecte engrescador que, en el millor dels 
casos, s’ha anat diluint en realitats no 
tan espectaculars. Què n’ha quedat del 
desenvolupament del Pla? Naus i tallers 
tancats i solars d’edificacions buits. Del 
polígon industrial de la carretera de Les 
Llosses i totes les grans empreses que 
hi estaven interessades? Una maqueta 
al vestíbul de la piscina. I de la Zona Es-
portiva Ripoll Sud? Un camp de futbol 
7 amb gespa reciclada del Camp Mu-
nicipal d’Esports. Somiar és important, 
sí. Conèixer la teva realitat, les teves 
possibilitats i limitacions i no fer volar 
coloms, també.

Com cada any, volem aprofitar per de-
sitjar-vos un bon estiu. Gaudiu-lo com 
els ripollesos sabem i hem demostrat 
en els últims dos anys arrel de l’excep-
cional situació sanitària que hem vis-
cut: amb rauxa, però també amb seny 
i responsabilitat. Gaudiu de les festes 
de Barri a Ripoll i de les Festes Majors 
d’estiu Km 0 que us ofereixen molts 
dels municipis de la comarca. Ens re-
trobem amb les piles encara més re-
carregades la propera tardor!

Una aposta ferma per un Ripoll ecologista i 
transformador
Fa pocs dies que vam entrar oficialment a l’estiu, 
precisament el 21 de juny, tot i que les tempera-
tures prèvies fossin pròpies de ple mes d’agost. 
D’altra banda, l’inici d’entrada a l’estiu ha estat 
amb el cor encongit degut als abundants incen-
dis que han cremat arreu del nostre territori en 
els darrers dies.
Amb tot això i a les portes del transcurs d’uns 
mesos d’una calor insòlita, des d’Alternativa per 
Ripoll estem convençuts que és hora de plantejar 
un model socioeconòmic lluny dels macroprojec-
tes que condueixen a la massificació dels espais 
naturals, contribuint a tensionar de forma més 
intensa el territori amenaçat constantment per 
catàstrofes naturals, com els presents incendis.
Malauradament, des d’Alternativa per Ripoll ens 
veiem obligats a obrir aquest espai de debat i re-
flexió amb el canvi climàtic com a protagonista. 
L’escalfament global que està experimentant la 
terra arriba a tots els confins del planeta i la nos-

tra població, Ripoll, no se n’escapa.
La realitat climàtica de la nostra vila s’està ve-
ient fortament influenciada per efectes directes 
d’aquest canvi climàtic; augment de les tempera-
tures, escassetat de precipitacions o bé l’accen-
tuació dels fenòmens extrems. Amb l’arribada de 
l’estiu totes aquestes conseqüències s’accentu-
en; incendis, onades de calor, sequeres, proble-
mes d’aprovisionament amb aigua. Per aquest 
motiu és molt important que es donin solucions 
i alternatives per poder mitigar aquests efectes 
a la població.
Tanmateix, en aquestes paraules posem de ma-
nifest que el govern municipal mostra poca sen-
sibilitat davant la situació d’emergència climà-
tica i així queda palès amb la falta d’espais que 
el nostre poble té per refugiar-se de la calor. Al 
mateix temps, l’equip de govern dona un suport 
incondicional a projectes com el del Bike Park 
que van amb la línia contrària del que el planeta 
ens exigeix. Tot i que la comunitat científica porta 
anys advertint que les temperatures pujaran i les 
onades de calor cada vegada seran més prota-
gonistes als estius, des de l’equip de govern es 
dona suport a projectes expoliadors de territori 
mentre que la població de Ripoll fa anys que es-
pera mesures per pal·liar les conseqüències del 
canvi climàtic.
La creació de refugis climàtics ha de ser una 
preocupació latent per l’equip de govern ja que 
la tendencia climàtica no ens pot fer mirar cap 
a una altra direcció. Els refugis climàtics són 
espais públics on la disposició dels diferents ele-
ments naturals, principalment arbres però també 
la presencia de punts d’aigua, fan que la tempe-
ratura sigui més temperada.

Des de protecció civil es recomana buscar espais 
per minimitzar els impactes que porten les ona-
des de calor i les altes temperatures d’aquestes 
dates, el nostre poble no compta amb espais on 
la població pugui refugiar-se de les altes tempe-
ratures. Tot i tenir la gran sort de que al mig de la 
nostra vila hi hagi l’aiguabarreig dels rius Ter i Fre-
ser l’espai urbà de Ripoll no compta amb espais 
a la riba del riu per poder passar aquesta calor.
No obstant, trobem que els espais de recent 
modificació com la Devesa del Pla i la nova zona 
habilitada per a caravanes no tenen espais verds 
que actuin com a refugi climàtic.
Summament, trobem necessari fer menció 
d’aquests espais ecològics com a llocs genera-
dors de vincles i comunitat, on les persones exer-
ceixen les seves habilitats socials i no cognitives, 
tot contribuint a la cohesió social entre totes i 
tots els ciutadans de Ripoll.
No voldríem concloure aquest baròmetre sense 
emplaçar a la gran necessitat que té el poble de 
tenir una piscina pública descoberta, al mateix 
temps que des del consistori s’estan donant su-
port a projectes expoliadors dels espais naturals 
del municipi, la població de Ripoll no disposa d’un 
equipament tan necessari com és una piscina 
descoberta municipal. Des del grup municipal 
d’Alternativa per Ripoll creiem que en aquest con-
text climàtic un equipament d’aquestes caracte-
rístiques hauria de ser un element indispensable 
i de primera necessitat en el Ripoll del present i 
també del futur.
Per concloure, us desitgem un bon estiu gaudit 
des de la consciència ecològica i des de la cura 
del nostre entorn natural.
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DE L’AGENDA: w
w

w
.ripoll.cat

#rutadelataparipoll

Ruta de la tapa
Als bars i
restaurants adherits
Tots els dijous
A partir de les 19h 

Cinem
a

Teatre Com
tal.

Tots els dissabtes, 
dium

enges i dilluns

2DISSABTE

1DIVENDRES

Ho tenim
 tot

Joan Dausà
Devesa del
Pla. 22h

juLIol

Orquestra Di-Versiones
Devesa del Pla. 22h

DIVENDRES
5

agOSt

DIJOUS
7DIVENDRES
8

Inauguració 
exposició
Identitat
de Jordi Roca
Sala Abat Senjust. 20h
Festival de
cinem

a de m
untanya

Cinem
a Com

tal. 21:30h

Rastro tapa
Botigues al carrer i tapes
Al centre de la Vila. tarda

Panteras.
Viviendo entre felinos
Docum

ental d’Andoni 
Canela. Cinem

a Com
tal. 20h

juLIol

agOSt

DIUMENGE
14 DISSABTE
13 DIVENDRES
12 DIJOUS
11

Els Encants
m

ercat de segona m
à, 

artesania, antiguitats
Devesa del Pla
Al m

atí

DIUMENGE
4

seTEmBre
Jornades
Internacionals folklòriques
Cinem

a Com
tal. 19h

DIVENDRES
9

seTEmBre
El Corral
Concurs de m

úsica
al carrer
Des de
les 12 fins
a la m

atinada

DISSABTE
3

seTEmBre
DISSABTE
24DIUMENGE
25

Fira Europea
del Form

atge 

seTEmBre

DIVENDRES
2

seTEmBre

seTEmBre

Ral·li de la Llana 
8:30h

DISSABTE
17

Catalunya Girls 
Cup. Torneig fem

ení 
am

b els m
illors 

equips europeus

seTEmBre
DISSABTE
10DIUMENGE
11

Diada Nacional 
de Catalunya

DIUMENGE
11

DISSABTE
13

DIVENDRES
5

agOSt

MUSEU

juliol i agost: 
de 10 a 13:30 i de 16 a 19h
dilluns d’agost: de 10 a 14h
setem

bre: 
de dim

arts a dissabte: de 10 a 13:30 i de 16 a 18h
dium

enges i festius: de 10 a 14h

Gim
cana Busca’m

 al M
useu

Joc M
issió M

uet
Taller Fem

 un xai
Farga Palau. Visita guiada i dem

ostració de forja
Fes de m

onjo copista. Visita guiada a l’Scriptorium
M

em
òria i Vida al M

useu (agost)
(consulteu horaris)

Tel. 972 703 144 · www.m
useuderipoll.org  juLIol

Cobla principal 
de Llobregat
Pg. Ragull. 10h

Cobles Jovenívola 
de Sabadell, 
Bellpuig Cobla i 
Ciutat de Girona
Pg. Ragull. 10h

16DISSABTE

17DIUMENGE

15DIVENDRES
juLIol
Cobla Sant Jordi 
Claustre del M

onestir
21:30h

Recital líric
M

ercedes Gancedo, 
soprano i Beatriz 
M

iralles, piano.
Claustre del M

onestir
21:30 h

Jazz
Cristina Am

ils
Quartet
Claustre del M

onestir
21:30 h

Dragonera Tango
Néstor Zarzoso, piano,
Gaspar M

üller, bandoneó, 
Alfredo Ardanaz, violí
i Pablo Di Salvo, 
contrabaix.
Claustre del M

onestir
21:30 h

Concert de
joves prom

eses
Claustre del 
M

onestir. 20h

22DIVENDRES
23DISSABTE

M
úsica de cam

bra a 
càrrec dels alum

nes
del curs d’interpretació
Claustre del M

onestir. 17h

Festival de M
úsica

Antiga dels Pirineus
Orquestra de Cam

bra
de Illa de M

enorca
Església de Sant Pere. 20h

24DIUMENGE

Audició
Cloenda curs 
d’Interpretació 
M

usical de Ripoll
Claustre
del M

onestir
11:30 i 17h

29DIVENDRES

Concert 
Trio Vivo
Claustre del 
M

onestir. 
21:30h

69è Aplec de la Sardana

EXPOSICIONS

BIBLIOTECA
Alta tecnología travestí: ¡Que lo trans sea ley! de Ruben Antón
dins al 30 agost
Acrílics de M

anel Grau del 1 de juliol al 31 d’agost

SALA ABAT SENJUST
Identitat de Jordi Roca del 8 de juliol a l’11 de setem

bre

M
USEU

Entre altres coses; la llum
 segons J.W

.Turner de Josep Ricart i Rial
fins al 10 de juliol
El cam

p d’elles de M
ònica Pagès i Laura Van Severen

del 15 de juliol al 4 de setem
bre 

LA QP
EM

PREM
TA. Im

pressió botànica de M
ontse Albàs

del 26 de juliol al 10 d'agost 
En Sarruc, la Penélope i altres bèsties de Josep Lazaro, Leri
del 2 al 25 de juliol
Voluntariat per la llengua del 22 de juny fins al 10 de juliol

Església de Sant Pere
Tem

ps del Rom
ànic. Art, vida i consciència

Visitable am
b l’entrada del Conjunt M

onàstic

43 FESTIVAL
D

E M
Ú

SICA
D

E RIPO
LL

Juliol-setem
bre 2022

M
ercadal del Com

te Guifré

h o r a r ia c t i v i t a t s

Cursa de
la Dona

DIUMENGE
25

TRENET
del 20 de juliol al 22 d’agost
M

atí: 10:30 - 12:45h
Tarda: 17:45 - 20h

a l'estiu, tot Ripoll és viu

DISSABTE
20

DIUMENGE
21

XXV Raid
Hípic de
Ripoll

agOSt

30DISSABTE
juLIol

Taller de fotografia
Jordi Borràs
M

onestir. 16h

Poetes i m
úsics

per la República
Sala Abat Senjust. 19h

M
ercat setm

anal
Al centre de Ripoll, tots els 
dissabtes. Al barri de la 
carretera Barcelona, tots 
els dim

ecres.

#ripollpercom
partir

CONJUNT MONÀSTIC
horari

VISITES
guiadesactivitats

de dilluns a dissabte: de 10 a 14h i de 16 a 19h
dium

enges de 10 a 14h

en CATALÀ a les 12h. Tots els dies excepte 15 d’agost. Reserva prèvia
en CASTELLANO. Consultar program

ación. Reserva previa
in ENGLISH. Consult program

m
ing. Prior reservation

BÀCULS I TRABUCS, el bandolerism
e al M

onestir
LES LLEGENDES DEL M

ONESTIR. Titelles
EL M

ONESTIR DE RIPOLL EN TEM
PS DE PANDÈM

IA
Consultar program

ació. Reserva prèvia

Reserva als telèfons: 972 702 351 · 972 704 203
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Km
inart. Cam

ins plens d’art. Obres d’art a la natura
a la Ruta del Ferro i al cam

í a la Font del Sant. www.km
inart.cat


