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Més de 600 participants a la Mitja 
Marató de Ripoll 2022

El diumenge 20 de novembre es van disputar a Ripoll les curses de la Mitja Marató, en la seva 43a edició. Va ser tot un 
èxit de participació, amb més de 600 corredors i corredores entre les tres distàncies: la Mitja de 21 km, la cursa Comte 
Gufré de 10 km i la cursa Bressol de Catalunya de 5 km. Amb un matí fred però amb un cel radiant, les places del Mo-
nestir i de l’Ajuntament es van omplir de gom a gom just abans de les 10 h, quan van començar a iniciar-se les proves.  
El recorregut més llarg arribava fins a Sant Joan de les Abadesses i tornava a Ripoll, mentre que el de 10 km girava a 
l’alçada de Rama i el de 5 km era més urbà, passant pel polígon d’Els Pintors. De mica en mica, els i les participants  
anaven arribant a l’arc de fi de cursa, just davant del Monestir. Allà hi trobaven una càlida benvinguda per part del públic 
i de l’speaker Joan Costa, a més d’un ampli avituallament amb productes locals. Nan Oliveras va ser el vencedor de la 
Mitja per segon any consecutiu, essent aquest el tercer cop que la guanya. Berta Cabanas va ser la més ràpida de la 
categoria femenina en completar els 21 km. Es va fer un reconeixement especial a Casimiro Murillo, que amb 92 anys 
va finalitzar un cop més el recorregut de 5 km i que ha participat en totes les edicions de la cursa. Tot un exemple de 
vitalitat i esforç, creuava la meta acompanyat per la seva família i enmig d’una sonora ovació. L’entrega de premis va 
finalitzar amb un fort aplaudiment en record d’Antònia Burniol, que ens va deixar recentment i que juntament amb el 
seu marit Ricard Traver fundà el club Esport i Salut, una entitat que va prendre rellevància en l’impuls de la Mitja Marató.
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El dijous 24 de novembre al matí, el pavelló 
municipal va acollir la jornada Unifica't, dels 
Special Olympics Catalunya. Una activitat 
conjunta entre el centre d'educació especial 
Ramon Suriñach i l'institut Abat Oliba, amb 
l'objectiu d'afavorir actituds inclusives a través 
de l’activitat física, l’esport i el foment dels hà-
bits saludables. És el primer cop que es duu 
a terme a la comarca i va constar de diverses 
estacions esportives dinamitzades per alum-
nes de 2n de Batxillerat de l’Abat Oliba que 
estudien l’optativa de Bases de l’Esport. Els 
i les alumnes del Ramon Suriñach van anar 
fent les activitats conjuntament amb els de 
4t d'ESO de l'INS Abat Oliba. Els assistents 
també van poder parlar una estona amb els 
esportistes del CTER Laia Esquís i Bernat 
Vendrell.

Unifica't, una jornada esportiva inclusiva
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Notícies destacades

Tarda de curses infantils a la Devesa del Pla
El dissabte 19 de novembre 
ja es va començar a respirar 
l’ambient d’atletisme a la vila 
amb la disputa de les curses 
infantils per a nens i nenes de 
4 a 14 anys, celebrades en el 
marc dels Jocs Esportius Es-
colars que organitza el Conse-
ll Esportiu del Ripollès. Hi van 
prendre part un munt de nens 
i nenes, amb circuits adaptats 
a les seves edats per la zona 
verda de la Devesa del Pla. Va 
ser l'avantsala de la Mitja Ma-
rató de l'endemà.

Taller d'autodefensa personal en el 
marc del 25 N
Al voltant del 25 de novembre, el Consell de Dones de 
Ripoll va organitzar diferents actes commemoratius, per 
reivindicar el rebuig a tota violència de gènere. En l'àmbit 
més relacionat amb l'esport, va destacar el taller d'au-
todefensa personal que es va dur a terme el dimarts 22 
de novembre, amb Francesc Ortega. Hi van prendre part 
una desena de dones. Es tracta d'una activitat que ja es 
fa setmanalment. Podeu demanar informació i apuntar-
vos-hi al Casal Cívic La Devesa del Pla.
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Bons resultats per als judokes del 
Club Judo Ripoll

El cap de setmana del 19 i 20 de novembre, es va dispu-
tar la Copa Espanya -A- d'Aragó de les Categories Infantil 
(U15) i Cadet (U18) organitzada per la FAJYDA. Una com-
petició on van participar més de 600 judokes provinents 
de més de 13 comunitats d'arreu d'Espanya . Les judokes 
del Club Judo Ripoll Ivet Beltran i Júlia Beltran van ob-
tenir bons resultats: la Ivet es va proclamar Campiona de 
la Categoria Infantil U15 en U48 kg, mentre que la Júlia va 
obtenir el Bronze de la Categoria Cadet U18 en U48 kg.
En aquest campionat també van participar els Judokes del 
Club Judo Ripoll, a nivell Cadet (U18), Nerea Espinosa 
U57 kg i Adrián Garcia-Muñoz U50 kg, i en l'àmbit Infantil 
(U15) Joan López U50 kg i Laia Garcia U52 kg. Aquestes 
Copes són una de les vies de classificació per al Cam-
pionat Estatal de judo de la temporada 2022-2023 i s'hi 
aplega gran part del més alt nivell estatal d'aquestes cate-
gories de joves judokes.

A principis de novembre es van presentar oficialment els 
15 equips amb què compta l'Escola de Futbol del Ripo-
llès per aquesta temporada. El club és la base del CF 
Ripoll i de la UE Campdevànol i hi juguen nens i nenes 
des de l'Escoleta fins a l'etapa Juvenil. El futur futbolístic 
a la vila i la comarca sembla garantit!

Notícies destacades
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La ripollesa Mariona Foz, setena 
del món de patinatge artístic

Aquest mes, Mariona Foz ha aconseguit quedar setena al 
campionat del món de patinatge artístic que se celebrava 
a Argentina, amb el CPA Tona. Enhorabona!!!

Cristian Figueras i Òscar Díaz guanyen 
la 1a prova del Circuit Català de Pàdel

Òscar Díaz i Cristian Figueras, del CES Ripollès, van 
guanyar el 12 de novembre la primera prova del Circuit 
Català de Pàdel per a Sords a Sant Martí (Barcelona).

Es presenten els 15 equips de 
l'Escola de Futbol del Ripollès

El tècnic i exalumne del CTER, Eloi 
Palau, campió del món

L'actual tècnic i també exalumne del CTER Eloi Palau es 
va proclamar campió del món de bici trial en la categoria 
Elit 20''. La competició es va disputar a Abu Dhabi el cap 
de setmana del 12 i 13 de novembre. Moltes felicitats!!!

Foto: Instagram @eloipalau24

Foto: Instagram @cpatona
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Escola de Ciclisme de Ripoll

-Com encareu aquest curs? Quanta gent sou a
l'escola?
Aquest any tenim 18 nens apuntats, a poc a poc hem 
anat creixent des que es va crear el projecte ara fa quatre 
anys. Molts hi són des del primer any. M'agradaria desta-
car que els alumnes del Centre de Tecnificació Esportiva 
del Ripollès ens ajuden molt amb el monitoratge i la seva 
presència fa que aquesta Escola pugui tenir molta qualitat 
i un valor afegit.

-Què treballeu durant els entrenaments?
Sobretot, l'habilitat i la tècnica sobre la bicicleta. Volem 
que s'ho passin bé i, de mica en mica, van millorant i do-
minen més la bici. A vegades estem al circuit de 'pump 
track' de l'Avellaneda, però normalment també fem sorti-
des per la muntanya i també pel centre de la vila.

Els integrants de l'Escola de Ciclisme d'aquest curs 22-23, amb les seves noves equipacions

-Quins objectius voleu que assoleixin els alumnes?
Volem que puguin millorar en la mobilitat en bicicleta en el 
seu dia a dia. N'hi ha que es mouen molt amb aquest mitjà 
i que, quan acaben l'entrenament, tornen a casa en bici.

-Quins dies entreneu i qui s'hi pot apuntar?
Entrenem els dimecres de les 17.30 a les 19 h de la tarda. 
L'Escola està pensada per nens i nenes des dels 5 als 
15 anys, aproximadament. Qui vulgui més informació pot 
trucar al 649 93 29 93 (Carles Torrent).

En aquest número del 'Viu l'Esport
ens volem fixar en l'Escola de Ciclisme, 
que ja fa quatre anys que funciona a 
Ripoll. En parlem amb el seu director, 
en Carles Torrent.

Foto: Instagram @escolaciclismeripoll


