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Trial en bicicleta de molt nivell a Ripoll 
per la 2a Setmana Catalana de l'Esport

La segona Setmana Catalana de l'Esport va fer parada a Ripoll el dissabte 22 d'octubre amb un esdeveniment de trial 
en bicicleta que va reunir a participants de gran nivell internacional. Durant la tarda, la zona d'entrenament indoor del 
Centre de Tecnificació Esportiva de l'Avellaneda es va omplir de riders de molta qualitat, entre ells alumnes i exalumnes 
del CTER. Van dur-hi a terme una petita competició que també va servir com a exhibició de les seves habilitats, per 
diferents zones marcades. 
En categoria femenina, el podi va estar format per Vera Barón en primera posició, Nina Reichenbach en segona i Laia 
Esquís, alumna del CTER, en tercera.Pel que fa a la categoria masculina, el podi el conformaven Daniel Barón en pri-
mera posició, Vincent Hermance en segona i Eloi Palau, actual entrenador del CTER, en tercera. Altres participants de 
l'esdeveniment van ser Hilda Andersson, Nina Vabre, Maïlys Juoy, Dominik Oswald, Thomas Pechhacker o Martí Riera.
L'alcalde Jordi Munell i el regidor d'Esports Josep Isern van ser presents a l'entrega de premis.

La 2a Setmana Catalana de l’Esport és un esdeveniment on participen més de 2.000 esportistes de 22 països, amb una 
trentena de federacions esportives implicades. Consisteix en competicions oficials i exhibicions de 30 esports diferents 
que se celebren a 20 seus de Catalunya de la demarcació de Girona. 
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El dissabte 8 d'octubre Ripoll va acollir una nova prova de 
motor amb la disputa del V Rallye Ripollès Clàssic. Aquest 
ens va deixar una gran imatge de la plaça del Monestir ple-
na de cotxes clàssics, a punt per iniciar el recorregut. La 
pluja de primera hora no els va frenar i es van mantenir 
els trams i els temps de regularitat previstos per l'organit-
zació. L'itinerari, però, va esdevenir més tècnic. En total, 
hi van prendre part 65 vehicles, amb una desena d'equips 
ripollesos. El públic assistent va poder veure de ben a prop 
aquestes joies automobilístiques, en una competició que 
va formar part de la Copa Gironina de Regularitat. El reco-
rregut tenia 350 quilòmetres, dividit en dues seccions i 10 
zones de regularitat, comptant amb trams mítics com San-
tigosa, Capsacosta, La Trona, Nevà o el Coll de la Creue-
ta, pel Ripollès i les comarques veïnes. El traçat no es va 
conèixer per part dels pilots fins al mateix dia del ral·li.
Juan Pedro Garcia va ser el vencedor de la prova, seguit 
per Carles Roselló en segona posició i Cristina Gómez en 
la tercera. L'església de Sant Pere va acollir l'entrega de 
premis, ja a la nit.

Cinquena edició del Rallye Ripollès Clàssic
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Es treballa per internacionalitzar el 
Centre de Tecnificació Esportiva

Ripoll continua fent passos per promoure internacional-
ment la vila, acollint un esdeveniment relacionat amb el 
trial en moto. S'han fet diverses reunions, la darrera amb 
el Sr. Salvador Prat, president de la Federació Catalana de 
Motociclisme (FCM), que va visitar la vila juntament amb el 
Sr. Josep Puntí, representant de la Federació Internacio-
nal de Motociclisme (FIM). Es van reunir amb el Sr. Josep 
Soldevila, president del Ripoll Motor Club i director de la 
comissió de Trial de la Federació estatal de motociclisme, 
el Sr. Jordi Prat, tècnic de trial de la Federació estatal de 
motociclisme, l'alcalde Jordi Munell i el regidor d'Esports 
Josep Isern. Es va concretar la proposta de dur a terme 
una prova internacional del calendari l'any 2024 a Ripoll, 
que es planteja que coincidiria amb l'acte oficial de cele-
bració del 50 aniversari de la FIM. Aquesta efemèride com-
portaria una promoció molt important del Centre de Tecni-
ficació Esportiva del Ripollès en la seva vessant del trial 
de moto (el Talents Trial Ripoll) que promou la FCM, una 
escola singular i única en aquests moments per a la for-
mació de futurs campions en aquesta modalitat esportiva.

Saps quan s'inicià la pràctica del tenis taula a Ripoll?
Els inicis del ping-pong o tenis taula es remunten a la Segona 
República. Així, l’entitat que va promoure’l va ser l’Orfeó de Ri-
poll, que entre abril i maig de 1935 celebrà un campionat local 
en què van prendre part quinze nois i una noia. Les partides 
es disputaren a la seu social de l’entitat, el cafè de can Pep, 
situat a la plaça de la Llibertat. El 18 d’abril de 1936 s’enfron-
taren l’equip de l’Orfeó i el del Casal de Ripollès de Barcelona. 
Durant la Guerra Civil s’aturà l’activitat esportiva.

El març de 1942, tres ripollesos adscrits a Acció Catòlica ana-
ren a Sant Joan de les Abadesses per participar en la inaugu-
ració de la pràctica del tenis taula en el local d’Acció Catòlica 
d’aquella vila. Cal destacar que el juny de 1953 va tenir lloc el 
Dia de la Joventut d’Acció Catòlica a Ripoll; entre les activitats 
programades hi hagué un campionat masculí i un de femení.

Una mirada al passat
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El Lleure a les Places (i també als patis 
oberts) ja s'ha tornat a iniciar

L'esport femení rep un nou impuls a la nostra vila, de la 
mà de l'Escola de Futbol Sala. I és que ha començat a 
caminar el primer equip de base íntegrament format per 
nenes, que tenen al voltant de nou anys. Tot i tenir edat 
benjamina, jugaran en una categoria superior, l'alevina, ja 
que no hi ha un grup específic per a la seva franja d'edat. 
Ja han començat la competició i el seu objectiu és millo-
rar dia a dia i sobretot gaudir sobre la pista. L'aposta per 
l'esport femení és una de les premisses de l'EFS Ripoll, 
que l'any passat ja va aconseguir que es creés el femení 
sènior. De fet, aquest altre equip també segueix i ja ha 
disputat els primers partits de la temporada. De cara al 
futur, es vol seguir augmentant el gruix de jugadores, i per 
tant, continuar donant suport a l'esport femení i ampliant el 
ventall d'opcions per a les noies de la vila.

L'EFS Ripoll segueix apostant pels equips femenins

Aquest mes d'octubre s'ha iniciat el Lleure a les Places, que un curs més porta esports i jocs durant les tardes als patis 
oberts i les places de Ripoll. Es tracta d'activitats adreçades a infants i joves, dinamitzades pels monitors del Consell 
Esportiu del Ripollès. La novetat d'enguany és la incorporació de l'espai del pati dels Salesians. Us recordem les ubica-
cions i horaris (no cal inscripció prèvia, però el dia de l'activitat caldrà apuntar les dades per poder-hi participar):

▪️ Dilluns (17.15 a 19 h) - Pati obert Joan Maragall
▪️ Dimarts (17.15 a 18.15 h) - Pista Esteve Badia del Barri de St. Pere
▪️ Dimecres (17.15 a 19 h) - Pati obert Joan Maragall
▪️ Dijous (17.15 a 18.15 h) - Plaça de la Sardana
▪️ Divendres (17.15 a 18.15 h) - INFANTS al pati obert dels Salesians i JOVES a la pista Esteve Badia

Foto: Instagram @escolafutbolsalaripoll


