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EL FLAIX /

TELÈFONS D’INTERÈS /
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 Cult. 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

RESUM DE LA MOBILITZACIÓ DE RECURSOS EUROPEUS CAP A RIPOLL
2014 - 2022

Programa/Actuació Inversió total
al Ripollès

Subvenció
FEDER

Altres
subvencions

Inversió directa
a Ripoll

Aportació
Ajuntament

FEDER COMARCAL: Turisme esportiu i de natura

FEDER VIES VERDES: Via Verda Ripoll-Campdevànol

FEDER CULTURA: Scriptòrium monàstic

FEDER EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:
Millora eficiència enegètica escoles Ripoll

POCTEFA PYRFER: Millora museística Farga Palau i Museu Ripoll

2n FEDER COMARCAL: Xarxa espais Vora Riu Ter

EUROPA CREATIVA: Despertant Instruments Adormits

PLA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA COMARCAL:
Fons Next Generation

PIREP - Fons Next Generation: Rehabilitació edifici La Torre

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis al barri vell:
ERRP Fons Next Generation

TOTAL CONFIRMADA: 12.295.881,94 € 2.577.006,49 €
7.017.724,39 €
Aportació privats:

590.887,80 €
5.213.160,31 €

1.182.405,82 €
+ IVA
(22,68%)

2.577.567,41 €

963.414,90 €

319.821,68 €

54.298,75 €

330.659,00 €

1.638.423,10 €

192.647,00 €

3.500.000,00 €

719.049,20 €

2.000.000,00 €

1.065.110,00 €

350.392,52€

130.507,00 €

22.437,00 €

214.928,00 €

693.631,97 €

100.000,00 €

1.115.944,33 €

418.826,82 €

65.253,00 €

11.219,00 €

82.864,00 €

0,00 €

20.000,00 €

3.500.000,00 €

420.211,20 €

1.383.406,04 €
Aportació privats:

590.887,80 €

627.348,82 €

480.000,00 €

261.014,00 €

54.298,75 €

330.659,00 €

298.143,54 €

192.647,00 €

250.000,00 €

2.000.000,00 €

719.049,20 €

25.706,16 €
(1,29%)

298.838,00 €
(41,08%)

27.012,19 €
(10,80%)

72.647,00 €
(37,71%)

PENDENTS DE RESOLUCIÓ:

PIREP - Fons Next Generation: Edifici El Pla

Pla de sostenibilitat turística de Ripoll: Fons Next Generation

Xarxa de calor equipaments públics - centre: Fons Next Generation

3.000.000,00 €

3.014.918,69 €

1.704.512,98 €

2.689.737,12 € 3.000.000,00 €

300.000,00 €

1.047.319,00 €

3.014.918,69 €

1.704.512,98 €

310.262,85 €
(10,34%)

14.918,69 €
(0,50%)

657.193,98 €
(38,55%)

123.200,00 €
+IVA
(41,32%)

33.066,00 €
+IVA
(10,00%)

11.219,00 €
+IVA
(20,66%)

102.529,71 €
+IVA
(39,28%)

160.491,00 €
+IVA
(33,44%)

327.696,76 €
+IVA
(52,24%)

CRÈDITS / 
REDACCIÓ: 
Servei de comunicació de l’Ajuntament de Ripoll
IMPRESSIÓ: MAIDEU, SL
TIRATGE: 5.500 EXEMPLARS
IMPRÈS EN PAPER RECICLAT
DIPÒSIT LEGAL: B-43189-1995

SI TENS ALGUNA PROPOSTA O SUGGERIMENT
ENVIA’NS-LA A comunicacio@ajripoll.cat
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LA SALUTACIÓ /

En pocs dies deixarem enrere l’any 
2022, i abans és un bon moment per 
fer una reflexió interna i una anàlisi 
dels 356 dies viscuts, valorar quines 
coses hem fet bé i quins errors hem 
comès per poder rectificar, millorar 
i aprendre, tant en l’àmbit personal 
com en el professional. L’aprenentatge 
constant forma part de la vida i, apren-
dre i desaprendre és un exercici vital 
per fer avançar també els pobles.
Fer una valoració de tot l’any transcor-
regut a Ripoll és difícil en poques línies, 
però sí que hi ha accions remarcables 
que faran d’aquest 2022 un any per 
recordar. Podríem dir que ha estat un 
temps de retorn a la normalitat dels 
actes culturals i lúdics, on ens hem 
pogut tornar a reunir per celebrar cer-
tes efemèrides. La festa major de Sant 
Eudald, la Mitja Marató, la Fira de les 
40 Hores, el Mercat Medieval, la Cursa 
de la Dona... i moltes altres activitats 
han omplert de gom a gom els carrers 
de la nostra vila. Totes aquestes pro-
postes no podrien existir sense la par-
ticipació de la ciutadania a través d’en-
titats i associacions, que després de 
la pandèmia, han mantingut i treballat 
per reactivar accions i activitats que 
omplen la vila de dinamisme i acció. 
Sí que voldria ressaltar que, més enllà 
de la voluntat d’organitzar activitats i 
esdeveniments, també és fonamental 
la voluntat d’assistir-hi i el goig de sen-
tir-nos un poble molt actiu.
Des de l’Ajuntament, a més, hem conti-
nuat treballant també per tenir una vila 
més respectuosa amb el medi am- 
bient, amb aquesta natura tan esplèn-
dida que ens envolta. En aquest aspec-
te, hem completat el canvi de l’enllu-
menat públic a tecnologia LED, un pas 
més cap a l’eficiència energètica, hem 
incorporat diversos vehicles munici-
pals elèctrics o híbrids. També estem 
implantant el pla director del verd urbà, 
plantant més arbres i planificant com 
han de ser les zones enjardinades, les 
quals mirem que sempre estiguin ben 
florides; i estem planificant també una 
comunitat solar energètica i una altra 
central de calor de biomassa per als 
edificis públics. 

Al final de l’any també estarà a punt 
el projecte d’accessibilitat del Pont 
de Ripoll o d’en Calatrava, per millorar 
la connexió entre els barris de Ripoll. 
S’ha pogut asfaltar de nou el carrer 
Progrés i altres vies que no necessita-
ven, s’ha creat més aparcament gratu-
ït i s’ha continuat amb les campanyes 
de civisme i seguretat, per tenir una 
vila més neta i tranquil·la. 
Us vull expressar la voluntat de tre-
ball en aquest 2023, que està a punt 
de començar. El nostre compromís 
cap a la nostra vila i els seus veïns i 
veïnes. Per aquest motiu, hem previst 
importants inversions a la via públi-
ca i als equipaments municipals per 
continuar transformant Ripoll fins a 
convertir-lo en la vila que tots volem. 
I vull remarcar que tota aquesta feina 
és possible gràcies a la vostra confian-
ça i per la implicació i treball conjunt 
entre els representants polítics i les 
persones treballadores del consistori, 
als quals vull agrair la seva feina, impli-
cació i dedicació perquè totes les veï-
nes i veïns tinguem els millors serveis 
al nostre abast.
Ara, toca acomiadar l’any 2022 de la 
millor manera possible, i malgrat les 
injustícies que ens envolten, són dies 
per viure amb alegria els millors mo-
ments amb familiars i amics, per gau-
dir en colla, per desconnectar de les 

rutines, per reviure la innocència de la 
infantesa amb el Tió i els Reis, per vol-
tar i badar o per fer el “ronso” fora de 
l’habitual. A la vila, fa uns dies vam en-
cetar l’època nadalenca amb l’encesa 
de l’enllumenat als nostres carrers i la 
Fira de Nadal i de la Joguina Artesana 
que, malgrat el fred, va omplir de ca-
liu els carrers i places de la vila; com a 
preludi d’unes setmanes amb moltes 
activitats socials i culturals. 
Des del Consistori hem treballat al mà-
xim perquè aquest Nadal sigui inobli-
dable per a tothom, per fer costat a la 
compra al comerç local i de proximitat 
i per retornar la il·lusió i la màgia que 
aquestes dates sempre porten, espe-
cialment per als més petits de cada 
casa. Un any més, la campanya “Ripoll 
batega per Nadal”, ens aporta tots els 
ingredients per a gaudir d’unes festes 
màgiques.
Acabo i us vull fer arribar de tot cor els 
meus millors desitjos per aquestes 
festes, una bona sortida i millor entra-
da d’any i sobretot desitjar-vos molta 
salut, molta força, il·lusió i treball per 
començar i seguir tot el pròxim 2023.
Aprofitem aquesta llum extra de les 
festes nadalenques per il·luminar un 
xic més el nostre dia a dia. 
Bones Festes!

Jordi Munell. Alcalde de Ripoll
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        Facebook (Ajuntament de Ripoll)

El         vist a les xarxes
         Instagram 
(@ajuntamentderipoll)

Twitter (@Aj_Ripoll)

La fotografia que ha obtingut més
"m'agrada" ha estat la de la nova
escultura de Raül Duque que es va
col·locar a l'entrada sud per donar la
benvinguda a Ripoll i el Ripollès,
publicada el 6 d'octubre. Té un total
de 639 "likes" i 23 comentaris.

La publicació que ha tingut més
seguiment ha estat la mostra de
rebuig a la violència de gènere
després de la mort d'una veïna de la
vila, amb la concentració que es va fer
a la plaça de l'Ajuntament. Va arribar
a més de 4.000 persones, amb 216
reaccions i 18 comentaris.

Des del mes d'agost, el tuit que ha
tingut més repercussió ha estat el
referent a la visita del ministre de
Cultura, Miquel Iceta, a Ripoll. Ha
tingut més de 14.000 impressions,
amb un total de 540 persones que hi
han interactuat.
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Una nova Ruta Literària per Ripoll
Des del passat juliol, Ripoll compta amb una ruta literària, que ha estat el fruit 
de la col·laboració del grup de recerca Textos Literaris Contemporanis de 
la UVic-UCC (TEXLICO), el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (CERC) i 
l’Ajuntament. A través de diverses plaques informatives situades en diferents 
punts del municipi, les persones interessades poden ampliar la informació 
sobre el lloc i els textos mitjançant un codi QR  que els trasllada al portal 
endrets.cat. 
https://ripoll.cat/inauguracio-de-la-ruta-literaria-de-ripoll/

El pati de l’escola Salesians, obert a entitats i la 
ciutadania
Després que part de la gespa artificial antiga del camp de futbol de Ripoll 
s’utilitzés per millorar el pati dels Salesians Ripoll, l’Ajuntament i l’escola van 
signar un conveni perquè aquest equipament estigui obert a la ciutadania fora 
de l’horari lectiu. Per exemple, ja s’ha utilitzat com a un espai més del ‘Lleure 
a les Places’.
https://ripoll.cat/conveni-pati-salesians/

Tercer any de la campanya turística 
#RipollperCompartir
Per tercer any es va engegar la campanya de promoció turística 
#RipollPerCompartir, que pretén fidelitzar al turista que ens visita perquè 
torni fora de temporada i, a més, faci difusió de tot el que Ripoll ofereix al seu 
cercle familiar i d’amistats. Per aquest motiu, s’ofereix al visitant un seguit 
d’avantatges en establiments i recursos culturals de la vila. En total, són 33 
vals de descomptes i obsequis presentats en una atractiva postal.
https://ripoll.cat/tercer-any-de-la-campanya-de-fidelitzacio-de-visitants-
ripollpercompartir/

Obres al pont del tren sobre el riu Ter per dotar-lo de 
més fiabilitat
Durant el mes d’agost, Adif va executar la fase principal de les obres d’adequació 
i millora del pont sobre el riu Ter a la línia R3, una actuació inclosa al pla de 
millores “Transformem Rodalies”, amb una inversió de gairebé 1,2 M€. Les 
obres havien estat llargament reivindicades per part de l’Ajuntament i finalment 
ja són una realitat que millora la seguretat d’aquesta infraestructura.
https://ripoll.cat/adif-actua-en-el-pont-sobre-el-riu-ter-a-ripoll-dotant-lo-de-
mes-fiabilitat/

‘Una aventura en família’, per als més petits que visiten 
Ripoll
Aquest estiu s’ha iniciat una nova proposta per a les famílies que han visitat la 
vila, per part de l’Oficina de Turisme. Amb aquesta experiència, que ha tingut 
molt bona acollida, els més menuts han pogut descobrir indrets insòlits de 
Ripoll d’una manera amena i divertida: resolent una endevinalla tot seguint 
unes pistes repartides pel poble.
https://ripoll.cat/una-aventura-en-familia-per-als-mes-petits-que-visiten-ripoll/

NOTÍCIES BREUS /
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Es publiquen les dades de la Policia Local
La Policia Local de Ripoll ha fet públiques algunes de les dades de denúncies a 
vehicles. La majoria de sancions són per circular indegudament pel casc antic, 
però també hi ha força mals estacionaments i d’altres sancions de trànsit. En 
total, de gener a juliol del 2022, 3.265 denúncies a vehicles.
https://ripoll.cat/dades-de-la-policia-local-1r-semestre-del-2022/

30 noves places d’aparcament a prop del centre de la 
vila
A principis del mes de setembre es va obrir un nou aparcament situat a la 
part posterior del Monestir, concretament a la finca de Can Carreras, amb el 
seu punt d’entrada a l’avinguda del Comte Guifré, 2. Aquest ha permès generar 
unes 30 noves places d’aparcament gratuït a prop del centre històric.
https://ripoll.cat/aparcament-can-carreras/

Donació de 1.843 fitxes sobre la Covid-19 a la Biblioteca
El Sr. Eudald Fajula va realitzar una tasca de recopilació de titulars i gràfics 
sobre la pandèmia de la Covid-19 publicats al diari  La Vanguardia  durant 
el període entre el 19 de març de 2020 i el 23 d’abril de 2022. Aquest treball 
ha suposat la confecció de 1.843 fitxes digitals, agrupades per “Emergència 
sanitària” (1.256 fitxes) i “Emergència Econòmica” (587) i subdividides en les 
sis primeres onades. Tot aquest fons, l’ha cedit a la Biblioteca Lambert Mata. 
Moltes gràcies!
https://ripoll.cat/eudald-fajula-fa-donacio-de-1-843-fitxes-sobre-la-covid-19-a-
la-biblioteca-lambert-mata/

Millora del paviment del carrer Progrés i d’altres vies
Durant el mes de setembre es va dur a terme la millora de l’asfaltatge de 
diferents vies de Ripoll, amb un cost total proper als 200.000 €. En concret, 
es va pavimentar de nou el carrer Progrés (incloent bandes reductores de 
velocitat), el vial que va del passeig Ragull al carrer Josep Ma Pellicer, el carrer 
Esteve Bover i un tram de l’avinguda Comte Guifré.
https://ripoll.cat/arriben-les-obres-de-millora-del-paviment-al-carrer-progres-i-
altres-vies/

Objectiu de fer arribar la xarxa d’aigua fins a Sant 
Bernabé
L’Ajuntament va mantenir una reunió amb l’Agència Catalana de l’Aigua per 
començar a estudiar l’avantprojecte per  fer arribar la xarxa d’abastament 
d’aigua fins a Sant Bernabé de les Tenes. El projecte beneficiaria a una trentena 
de cases i es connectaria des del barri de la Font del Sofre, on actualment ja 
arriba la xarxa. Per al moment, s’ha encarregat a SOMASRSA la redacció d’un 
projecte actualitzat.
https://ripoll.cat/reunio-amb-laca-per-fer-arribar-la-xarxa-daigua-fins-a-sant-
bernabe-de-les-tenes/
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Més de 13.000 consultes a l’Oficina de Turisme durant 
l’estiu del 2022
Al llarg del juny, juliol i agost de 2022, l’Oficina de Turisme de Ripoll va tenir 
13.309 consultes (2.852 al juny, 3.673 al juliol i 7.169 a l’agost). Unes bones 
dades que confirmen la recuperació després de la pandèmia. Sis de cada deu 
turistes que visiten Ripoll són de Catalunya i sobretot de Barcelona  i la seva 
àrea metropolitana, un fet que s’ha esdevingut tots els darrers estius i anys 
anteriors.
https://ripoll.cat/un-total-de-13-300-consultes-a-loficina-de-turisme-de-ripoll-
durant-lestiu/

Uns 1.000 Kg de formatge venuts a la 7a Fira del 
Formatge
La Fira Europea del Formatge es va consolidant a Ripoll i en la seva setena 
edició (el cap de setmana del 24 i 25 de setembre) s’hi van aconseguir vendre 
uns 100 Kg de formatge. Això suposa una valoració molt positiva, es van 
vendre fins a 810 tiquets dels tasts populars, es van fer 116 degustacions, i el 
mal temps no va aturar la bona afluència de gent a les parades.
https://ripoll.cat/dades-fira-formatge-2022/

Properament es realitzaran les obres de la rotonda 
nord-oest
Les obres del projecte constructiu de la rotonda de l’entrada nord-oest de 
Ripoll, a la intersecció de la C-17 (PK 95) amb la N-260 ja estan adjudicades 
per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost de 
licitació de 524.474,90 € IVA inclòs, i amb una durada del contracte de cinc 
mesos. Per tant, ben aviat la rotonda ja serà una realitat en aquest punt negre 
d’accidentalitat.
https://ripoll.cat/adjudicades-les-obres-de-la-futura-rotonda-de-lentrada-nord-
oest/

Una nova escultura per donar la benvinguda a Ripoll i el 
Ripollès
Des de l’Ajuntament s’ha apostat per embellir una de les vies d’entrada a la 
població amb una nova escultura. Es tracta d’una obra feta per l’artista local 
Raül Duque que s’ha col·locat a l’entrada sud de Ripoll. Aquesta, obre les portes 
d’entrada a la vila i a la comarca, amb una síntesi de la Portalada del Monestir 
que inclou el nom dels 19 municipis del Ripollès.
https://ripoll.cat/una-nova-escultura-per-donar-la-benvinguda-a-ripoll-i-al-
ripolles/

Inaugurat el mirador de l’aiguabarreig dels rius Ter i 
Freser
Des del mes d’octubre, el nou mirador de l’aiguabarreig situat a la Devesa 
del Pla ja es troba obert. Un espai que vol realçar aquest punt cabdal per la 
comarca, on s’uneixen els dos rius que conformen les dues valls principals del 
Ripollès. Les obres han costat uns 314.102 € (finançades amb fons europeus) 
i a banda del gran mirador, també han inclòs la millora dels petits miradors que 
hi ha al llarg del parc.
https://ripoll.cat/obert-el-nou-mirador-de-laiguabarreig-del-ter-i-el-freser/
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Ripoll treballa per acollir una prova internacional de trial 
l’any 2024
L’Ajuntament segueix treballant per promoure internacionalment la vila, en 
aquest cas acollint un esdeveniment relacionat amb el trial en moto. S’han 
estat fent reunions perquè la vila sigui seu d’un dels actes dels 50 anys de la 
Federació Internacional de Motociclisme, de cara a l’any 2024. Tot això també 
ha de servir per promoure el Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès.
https://ripoll.cat/ripoll-treballa-per-acollir-una-prova-internacional-de-trial-
lany-2024/

Es completa el canvi massiu de l’enllumenat de la vila a 
tecnologia LED
Aquesta tardor s’ha finalitzat el canvi massiu de totes les llumeneres existents 
a la vila de Ripoll per llumeneres de tecnologia LED. Es tracta d’una aposta per 
l’estalvi energètic i també per la millora de la il·luminació en molts punts de la 
vila. Entre els mesos de maig del 2021 i abril del 2022 es calcula un estalvi de 
consum del 41,42%, d’uns 600.000 kWh, respecte a períodes anteriors.
https://ripoll.cat/es-completa-el-canvi-massiu-de-lenllumenat-de-ripoll-a-led/

Més de 600 participants a les curses de la Mitja Marató
El 20 de novembre més de 600 persones van prendre part de la festa de 
l’atletisme de Ripoll. La 43a edició de la Mitja Marató va comptar, com és 
habitual amb les tres distàncies de 21,10 i 5 Km, a més de les curses infantils 
el dia abans. Nan Oliveras i Berta Cabanas guanyaven la prova llarga, en un dia 
fred però assolellat, amb molt ambient.
https://ripoll.cat/mes-de-600-participants-a-la-mitja-marato-de-ripoll-2022/

eL NOU SERVEI DE COMUNICACIÓ
PER WHATSAPP DE RIPOLL

Afegir als contactes del telèfon mòbil el
número 686 35 69 61 amb el nom de
‘RIPOLL INFORMA’.

Enviar un WhatsApp al número 
686 35 69 61 amb la paraula ALTA, nom i
cognoms i el DNI.
Exemple: ALTA, Anna Roura Colomer,
33388899J

COM FER-HO?

dona't d'alta i estigues
al cas de tot el que

passa a la vila!



/ 9

elBressol / Desembre 2022

ELS DESTACATS DE CADA ÀREA /
ÀREA DE PROJECCIÓ ECONÒMICA /
n	 Nou balanç positiu d’altes d’activitats econòmiques
Aquest any s’ha tornat a produir un balanç positiu pel que fa a les altes i baixes d’activitats comercials, empresa-
rials i de serveis a Ripoll, una tendència que es manté després de l’impacte de la Covid-19. El 2022 ha suposat 
un increment d’aquestes activitats, ja que en total se n’han registrat 29 de noves, de les quals nou han estat 
comerços, nou més habitatges d’ús turístic, dos del sector de la restauració, tres explotacions ramaderes i set 
més del sector serveis. També s’han comunicat onze canvis de titularitat, dos trasllats i set baixes d’activitats. 

n	 Segueix la rehabilitació d’habitatges al Barri Vell
L’aposta de l’Ajuntament per la rehabilitació d’habitatges al Barri Vell continua ferma. Des de l’inici del programa, 
l’any 2019, són set els habitatges que s’han rehabilitat, un fet que suposa un increment d’habitatges al mercat de 
lloguer social i també una disminució d’immobles buits al centre de la vila. Una acció que ha estat reconeguda 
recentment pel Banc de Bones Pràctiques, en el seu recull del 2021-22.
La comissió d’habitatge de l’Ajuntament, formada per un membre de cada partit polític i tècnics del consistori, 
va visitar el passat 1 de desembre els dos darrers habitatges rehabilitats. Després de l’obra, el canvi que experi-
menten és evident:

n	 Treball als Barris
El projecte de Treball als Barris 2022, 
que s’executarà a partir d’aquest mes 
de desembre de 2022, té com a objec-
tiu la reactivació econòmica i social del 
Barri Vell, a partir d’accions que perme-
tin la recuperació de la població com 
a element fonamental per consolidar 
activitats econòmiques al centre. 
En aquest sentit, l’Ajuntament vol con-
tinuar amb les campanyes per activar 
els locals i habitatges tancats, poten-

PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2022:
"UN BARRI VELL RESILENT"

Interessats/des en aquestes ofertes han de ser aturats/des, i estar inscrits/des com a demandants d'ocupació a l'OTG, a més
d'estar empadronats/des al Barri Vell, excepte en les ofertes d'encarregat de rehabilitació i el tècnic del programa d'habitatges.

ACTUACIÓ
NÚM.

CONTRACTES CATEGORIES DURADA

Rehabilitació d'habitatges al Barri Vell

Manteniment d'equipaments i de l'entorn urbà

Neteja d'espais públics

Dinamitzador/a digital al Barri Vell

Tècnic/a del programa habitatges i locals buits
i d'assessorament de rehabilitació energètical

5

2

2

1

1

Encarregat / 2 Oficial 2ona / 2 peó

2 peons

2 peons

Administratiu

Tècnic grau mig / superior

9 mesos

9 mesos

9 mesos

6 mesos

6 mesos

11 contractesTOTAL SUBVENCIÓ: 199.212,64 €
Termini:

Desembre 2022 fins a 31/12/2023

A
BA

N
S

DE
SP

RÉ
S
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ciar la rehabilitació energètica, per fer uns habitatges més 
saludables i col·laborar amb la lluita per combatre el canvi 
climàtic, digitalitzar els comerços, potenciar el turisme, i 
avançar en un barri vell en òptimes condicions. Al mateix 
temps, es vol incidir en accions que millorin la qualitat de 
vida dels vilatans, a través de serveis a la comunitat, inci-
dint en donar oportunitats als col·lectius més vulnerables, 
i centrant els esforços en l’oferta a col·lectius de dones, 
majors de 45 anys i joves, davant la situació detectada 
en el municipi, que està afectant de forma considerable a 
aquest sector de població.

n	 Subvencions per al foment 
d’activitats econòmiques

Durant l’any 2022 han estat atorgats 28.760,22 euros en 
bonificacions contemplades a les ordenances fiscals pel 
foment d’activitats econòmiques, dinamització comercial, 
joves emprenedors i foment de les activitats econòmi-
ques.

n	 Aquest Nadal, 
 Ripoll torna a bategar
Des de la regidoria de Projecció Econòmica s’ha tornat 
a fer una aposta per dinamitzar el comerç local du-
rant les festes nadalenques. Ha estat amb la campa-
nya ‘Ripoll Batega Per Nadal’. Principalment, aques-
ta inclou el Parc de Nadal, que s’ubicarà en diverses 
places del centre de la vila, entre el 22 de desembre i 
el 5 de gener, amb diferents jocs i experiències per als 
més menuts; així com la iniciativa ‘Comprar a Ripoll 
té Premi’, a través de la qual fins al 7 de gener es pot 
dipositar el tiquet de compra a qualsevol dels establi-
ments col·laboradors (adjuntant-hi el nom i el telèfon) 
a la bossa gegant ubicada al centre de la vila o bé a 
les urnes de les farmàcies de la ctra. Barcelona i el 
barri de l’estació. Fent això, s’entra al sorteig de vals 
de 300, 200 i 100 euros per bescanviar als comerços 
col·laboradors de la vila.
També s’han tornat a repartir als establiments de restauració unes estovalles de paper on hi apareix tota la pro-
gramació d’aquestes festes nadalenques. D’aquesta manera, veïns, veïnes i visitants podran conèixer els actes 
més propers mentre van a dinar o a sopar. 
Per últim, cal destacar que tots els empleats de l’Ajuntament de Ripoll rebran el lot de Nadal en format talonari, 
per tal que puguin gastar uns vals en els diferents establiments col·laboradors des del 22 de desembre i fins al 
7 de gener. L’any passat, van suposar 7.800 € repartits entre 121 establiments.

n	 240 domicilis bonificats pel programa de Bon Comportament 
Ambiental

Aquest 2022, un total de 240 domicilis han estat bonificats per la seva inclusió al programa de Bon Comporta-
ment Ambiental “Reduir, Reutilitzar, Reciclar”. Rebran una bonificació de 30,50 € o bé de 66,50 €, depenent del 
nombre d’accions que hagin realitzat, pel seu compromís mediambiental. 
Recordem que aquest programa consta d’accions obligatòries i optatives com ara la correcta separació dels 
residus en les fraccions reciclables, la utilització del servei de deixalleria, l’assistència a jornades formatives o 

Ajuts  per  a  nous autònoms
empadronats  a  RIPOLL i  en  s i tuació  d ’atur:

s u b v e n c i ó  d e  6 0 0 €

S U BVE N C I O N S  M U N I C I PAL S

Convocatòria per a l ’atorgament de
subvencions destinades al 
foment de l’ocupació

Ajuts  a  les  empreses  de  les  comarques de l  R ipol lès ,  Osona
i  la  Garrotxa  per  a  la  contractació  de  persones desocupades  

empadronades a  RIPOLL:
s u b v e n c i ó  d e  1 0 0 0 €
s u b v e n c i ó  d e  2 0 0 0 €

 c o n t r a c t e  d e  6  m e s o s
c o n t r a c t e  d e  1 2  m e s o s

A J U T S  P E R  A  C O N T R A C T A C I Ó  D E  P E R S O N A L
I  P E R  A  N O U S  E M P R E N E D O R S

Telèfon:   972 71 41 42
Correu-e: projeccioeconomica@ajripoll.cat
ripoll.cat/subvencions-destinades-al-foment-de-locupacio
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activitats de neteja, el reciclatge 
en botigues de segona mà... Els 
i les participants les van recollint 
en una targeta que han de retor-
nar segellada a l’Ajuntament.
Aquest any ha suposat un in-
crement del nombre de rebuts 
bonificats. I és que des de l’inici 
del programa, el nombre de per-
sones que han pres part de la 
iniciativa ha anat creixent signi-
ficativament. 

n	 Busques pis?

Durant el primer trimestre de l’any 2023 
s’obrirà la convocatòria per accedir a 
dos habitatges en règim de lloguer per 
a joves menors de 35 anys empadro-
nats a Ripoll. Estigues atent a les xar-
xes socials i al web: https://ripoll.cat/
servei-dhabitatge/ 

EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA DE
BON COMPORTAMENT AMBIENTAL

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

IMPORT TOTAL SUBVENCIONAT

3.200 €

3.380 €

1.618,5 €

1.429,2 €

2.018,72 €

1.986,72 €

2.206,36 €

2.805,49 €

4.012,86 €

6.279,35 €

11.439 €

15.456 €

Bonificacions només
per accions de bon

comportament ambiental

Bonificacions per bon
comportament ambiental

i ús de la deixalleria

Bonificacions per trams

IMPORT TOTAL SUBVENCIONAT
DES DEL 2011:

55.832,20 €

L’Ajuntament disposarà en breu de dues naus
al polígon de la Barricona, destinades a la creació

i consolidació d’activitats empresarials.

Informació més detallada: Contacta amb:

Temps d’estada:  durada màxima de 10 anys

 Superfície: planta 343,33 m2

  altell 131,11 m2

  altres espais 63,46 m2

 Preu inicial: 1’20 €/m2 (sense IVA)

Ordenança de l’acció 
concertada

Modificació de l’ordenança
de l’acció concertada

(preus)

L’Àrea de Projecció Econòmica
de l’Ajuntament de Ripoll

Tel. 972 71 41 42
projeccioeconomica@ajripoll.cat

NAUS DE TRANSICIÓ
EN LLOGUER

NAUS DE TRANSICIÓ
EN LLOGUER

n	 137.485 € destinats a ajudes per 
pal·liar els efectes de la pandèmia

Després de la sisena onada de la pandèmia de la Covid-19 i amb el 
tancament perimetral de la comarca, durant el Nadal 2021-2022 el 
Ple municipal va aprovar una línia d’ajuts destinats al sector de la 
restauració i l’oci nocturn, els quals van veure’s especialment afectats 
per aquesta situació. Un total de 3.056,94 € van ser destinats a pal·li-
ar aquesta sisena onada.
En total, des de l’inici de la situació de pandèmia, l’Ajuntament ha 
destinat 137.485,44 € a ajudes. Aquestes s’han repartit en diferents 
convocatòries de diverses tipologies, com ara ajuts a autònoms, 
ajuts d’avançament de reintegrables, en el rebut d’escombraries o a 
titulars d’activitats. En total, s’han aprovat 372 ajuts Covid-19 dife-
rents. La voluntat del consistori ha estat la d’ajudar en la mesura del 
possible a les activitats empresarials locals per tal que la situació de 
pandèmia no fes que haguessin de cessar o els fes patir en excés. 
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CONSISTORI INFANTIL 2022-23 /
n	 Una alcaldia compartida al Consistori Infantil d’aquest curs

El passat mes d’octubre es va constituir l’onzè Consistori Infantil de l’Ajuntament de Ripoll, correspo-
nent al curs 2022-2023. Com cada any, dos representants de cada escola de 6è de primària van defen-
sar la seva candidatura a l’alcaldia infantil. En aquesta ocasió  i per primer cop, hi haurà una alcaldia 
compartida, entre Roger Casas (de l’escola Salesians) i Martina Fabregó (de l’escola Vedruna).
Cada representant de les escoles va fer un discurs amb les seves idees i alguna proposta que ja tenien 
per la vila, i tot seguit es va passar a les votacions. En la primera hi va haver un triple empat, la segona 
també va ser igualada i la tercera no va desfer l’empat entre en Roger i la Martina. Així doncs, es va 
decidir que compartissin l’alcaldia. En Roger serà qui l’ostenti durant la primera part del curs i la Mar-
tina ho farà a la segona meitat. Tot i això, cal recordar que el Consistori és un òrgan horitzontal i tots 
els seus membres participen de les decisions per igual.
Cada dilluns a la tarda, es reuneixen a l’Ajuntament per treballar les propostes i decisions que van 
duent a terme. A banda, realitzaran un total de quatre plens durant el curs. Disposen d’un pressupost 
de 5.000 euros, com és habitual.
Ja és l’onzena edició del Consistori Infantil. En nou ocasions ha ostentat l’alcaldia una nena, en totes 
excepte en la primera. Ara, arriba la novetat d’un mandat compartit.
Actuacions del primer trimestre:
• Celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants
• Encesa dels llums de Nadal de Ripoll
• Participació en la campanya de recollida de joguines i material escolar de la Creu Roja de Ripoll
• Organització de la cagada popular del tió
• Venda de números per una panera solidària en col·laboració amb Olga Soler
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Escola Tomàs Raguer

Mireia Rodríguez: M’agrada 
molt ser del Consistori Infantil, 
ens ho passem molt bé i tam-
bé podem ajudar a la gent del 
poble. He pogut conèixer a més 
nens i nenes. Ripoll té moltes 
coses boniques, com el Mones-
tir, els afores... Però sobretot 
m’agrada perquè és un poble 
petit i acollidor. La meva afició 
és ballar, m’agrada molt i vaig a 
una escola de dansa.

Yàser Tourki: Al Consistori 
Infantil m’ho passo molt bé i 
m’agrada formar-ne part. De 
Ripoll m’agrada que sigui un 
poble petit. Les meves aficions 
són jugar a futbol, llegir i els es-
ports en general.

Escola Vedruna 

Martina Fabregó: M’agrada 
ser del Consistori perquè m’es-
timo molt el meu poble, i això 
em permet poder fer coses i 
organitzar activitats. La meva 
principal afició és el teatre, veu-
re obres teatrals i també fer-ne 
(faig de dimoni als Pastorets i 
realitzo una extraescolar de te-
atre). També practico el pàdel i 
en el meu temps lliure aprofito 
per fer manualitats com let-
tering, cosir, dibuixar... De Ripoll 
m’agrada tot, però el que més, 
que està envoltat de munta-
nyes. També m’agrada molt el 
Monestir, Sant Miquel de la Ro-
queta i totes les fires que es fan 
a la vila.

Aina Blanch: M’agrada ser del 
Consistori perquè penso que 
pot ser una bona experiència i 
perquè m’agrada molt el meu 
poble. Les meves aficions són 
llegir, cuinar i sortir a la munta-
nya. De Ripoll m’agrada la Por-
talada, que representa la Bíblia 
en dibuixos, i especialment els 
mesos que hi surten dibuixats.

Escola Salesians

Anna Guitart: M’agrada ser 
del Consistori Infantil perquè 
m’agrada ajudar i poder fer co-
ses per Ripoll. Les meves afici-
ons són el bàsquet, la música i 
les guineus. El que més m’agra-
da del meu poble és el Mones-
tir, les festes i el turisme.

Roger Casas: M’agrada ser del 
Consistori perquè vull millorar 
el meu poble. La meva principal 
afició és jugar a tennis. De Ri-
poll, el que més m’agrada és la 
seva història. 

Escola Joan Maragall

Gerard Sobirana: M’agrada ser 
del Consistori perquè és molt 
divertit, m’ho passo molt bé, 
conec a gent nova i em relacio-
no amb altres infants de la vila. 
M’agrada fer esport, les arts 
manuals, córrer, jugar a futbol 
i escalar muntanyes. M’agra-
da molt el paisatge natural de 
Ripoll, perquè és molt bonic, i 
també la gent que viu a la vila.

Aniol Verdaguer: M’agrada for-
mar part del Consistori Infantil 
perquè he conegut a gent nova. 
Les meves aficions són anar a 
caminar, a córrer i jugar a bàs-
quet. De Ripoll m’agrada la seva 
cultura i les seves festes.

Els representants de les escoles d’aquest any són:
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ÀREA DE SEGURETAT /
n	 Xerrada per part de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra
El dimecres 30 de novembre la Bibliote-
ca Lambert Mata de Ripoll va acollir una 
xerrada sobre seguretat de la mà de la 
Policia Local i els Mossos d’Esquadra, 
que va comptar amb molta assistèn-
cia de públic. La regidora Maria Dolors 
Vilalta en va fer la introducció. S’hi van 
exposar diverses dades que tenen els 
cossos policials, relacionades amb ro-
batoris o detencions, per exemple. Tam-
bé es van difondre consells de seguretat 
i es va acabar resolent dubtes dels veïns 
i veïnes que van participar de la sessió.

Des de la Policia Local i els Mossos es 
treballa per tenir una vila més segura, a 
través d’un patrullatge conjunt que es 
reforça en dates assenyalades. Durant 
la xerrada, es va voler transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i es va demanar la col·la-
boració ciutadana per tal d’acabar amb conductes delictives. 

n	 Una eina innovadora per a la Policia Local
La Policia Local de Ripoll ha incorporat 
recentment una eina innovadora, una 
càmera que els permet detectar infracci-
ons com la falta d’assegurança o la ITV 
caducada dels vehicles. A través d’un 
telèfon mòbil que se subjecta al vehicle 
policial, i mitjançant una aplicació, es 
van detectant les matrícules dels auto-
mòbils i l’aplicatiu contacta directament 
amb les dades de la DGT. 

Ja s’han fet les primeres proves i s’han 
detectat diverses infraccions. Si aques-
tes tenen a veure amb la ITV caducada, 
es dona un marge als conductors perquè 
la vagin a renovar, però si es detecta un 
vehicle sense assegurança, aquest s’im-
mobilitza fins que la situació es regula-
ritzi. Per als membres del cos, aquest és 
un avenç important en matèria de seguretat viària. 

Una altra de les accions que s’estan duent a terme recentment és el patrullatge amb el suport de la 
unitat canina. El passat 6 de desembre, per exemple, durant el control es van fer 3 decomisos de dro-
ga, es va detectar una prova d’alcoholèmia positiva en un conductor i una altra positiva en cocaïna, 
a més d’una ITV caducada. Aquestes festes nadalenques se seguirà amb el suport del gos policia i 
també amb l’ús del dron policial per detectar conductes delictives o incíviques en segons quins actes 
multitudinaris.
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ÀREA DE PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA /
n	 Cinc anys de pressupostos participatius a 

Ripoll, amb 590.000 € invertits

Aquest 2022 s’han complert cinc 
anys des de l’inici dels Pressu-
postos Participatius. Una inicia-
tiva de l’Ajuntament que ha per-
mès destinar 590.000 euros a 
projectes presentats, treballats i 
votats per la ciutadania de Ripoll. 
Aquests, ja s’han vist materialit-
zats en diferents obres i accions 
que s’han dut a terme o que es 
troben en execució.
Cada any des del 2018 s’ha dut 
a terme un procés que ha inclòs 
les fases de presentació de pro-
postes, valoració tècnica, tallers, 
taules de treball i votacions. To-
tes han comptat amb molta parti-
cipació ciutadana. A continuació, 
repassem quins han estat els pro-
jectes que han vist la llum gràcies 
a aquests pressupostos:

2018
En aquesta primera ocasió, es 
van destinar 100.000 € del capítol 
6 d’inversions als pressupostos 
participatius. Després que més 
de 800 veïns i veïnes votessin 
les propostes presentades, se’n 
van destriar set: es van destinar 
50.000 € a la robòtica de l’escola 
Tomàs Raguer; 13.500 € van anar 
destinats a una nova marquesina 
a l’INS Abat Oliba; 12.000 € van 
ser per fer realitat la zona Agi-
lity de Can Guetes; 5.000 € per 
adequar la gatera; 8.000 € per a 
millores als vestidors i a l’accés 
de la Piscina Municipal; 6.000 € 
per a renovar el circuit saludable 
del ‘Cola Cao’ a Ordina i 2.500 € 
més per fer un mapa històric dels 
carrers de Ripoll. Totes aquestes 
iniciatives es van poder tirar enda-
vant i es van fer realitat.

2019
Aquest va ser el primer any que 
es van destinar els 100.000 € per 
a inversions i 15.000 € més per a 

serveis municipals. Per tant, des 
de llavors els veïns/es han hagut 
de votar dos tipus de propostes 
diferenciades. Amb la participa-
ció de 2.085 persones a la vota-
ció, els resultats van permetre 
que es destinessin 50.000 € al 
nou pati obert de l’escola Joan 
Maragall i 50.000 € més a fer un 
parc infantil, una zona de pícnic i 
millorar el jardí botànic de la De-
vesa del Pla. Pel que fa a serveis, 
els 15.000 € es van destinar a re-
novar la cavalcada de Reis.

2020
En aquest any excepcional, els 
vilatans i vilatanes van tenir 
l’oportunitat de participar en una 
consulta popular que es va dur a 
terme del 27 d’abril al 7 de maig, 
per decidir si els 115.000 € dels 
Pressupostos Participatius es 
destinaven a pal·liar els efectes 
de la pandèmia del coronavirus. 
Va guanyar aquesta opció, i les 
90 propostes presentades per 
aquest any es van passar al se-
güent.

2021
Es va tornar al format del 2019 i 
es van incloure les propostes del 
2020 i les del 2021 perquè tothom 
les pogués votar. Com a novetat, 
es va augmentar en 15.000 € la 
partida d’inversions, destinant-hi 
un total de 115.000 €. Amb més 
de 1.600 vots totals, les propos-
tes de remodelar la pista polies-
portiva i el parc infantil de Vista 
Alegre van ser les que van obte-
nir més suport i s’hi ha destinat 
90.000 € (a dia d’avui s’està aca-
bant d’executar el projecte des-
prés del treball conjunt d’Ajunta-
ment amb els veïns). També es va 
decidir que 45.000 € aniran desti-
nats a millorar l’accessibilitat del 
Pont d’en Calatrava (un projecte 

que es farà realitat en els propers 
mesos). En el capítol de serveis, la 
proposta guanyadora va ser la de 
realitzar un projecte per eliminar 
les femtes de gossos a la via pú-
blica, que s’ha materialitzat amb 
una campanya constant que s’ha 
anat fent aquests darrers mesos.

2022
Amb més de 1.100 vots emesos, 
la proposta guanyadora de la par-
tida d’inversions de 125.000 € va 
ser millorar la il·luminació de la 
zona esportiva de Ripoll, esgo-
tant el total del pressupost. En 
aquest cas, es començarà a fer 
realitat durant el mes de gener de 
2023. Pel que fa a la partida de 
serveis de 15.000 €, va guanyar la 
proposta de fer passejades amb 
gent gran i persones amb mo-
bilitat reduïda, tot recordant les 
seves vivències. Aquesta ja s’es-
tà engegant, amb la posada en 
marxa del projecte “En Bici Sense 
Edat” a Ripoll.

2023
Aquest any s’ha apostat per desti-
nar 140.000 € en total als Pressu-
postos Participatius. El procés co-
mençarà el mes de gener amb la 
fase de presentació de propostes.
Totes les inversions que han es-
tat materialitzades físicament 
compten amb una placa identifi-
cativa perquè al llarg dels anys es 
pugui comprovar que van sorgir 
d’un procés participatiu.
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n	 Se segueix apostant per les Rutes Escolars 10 anys després
Deu anys després de la seva creació, des de l’Ajuntament de Ripoll 
se segueix apostant pel projecte de les Rutes Escolars. Els objectius 
d’aquesta iniciativa són reduir el trànsit rodat al nucli urbà, especial-
ment a les hores d’entrada i sortida de les escoles, augmentar la se-
guretat viària i conscienciar els infants sobre la importància d’utilitzar 
alternatives als vehicles de motor.
Les Rutes permeten que els infants vagin a l’escola sols, amb la 
tranquil·litat de les famílies de saber que el camí està senyalitzat i 
que l’entorn, com són veïns i comerciants, poden oferir, si cal, la seva 
ajuda. Aquesta tardor s’han renovat els 9 panells informatius – 
ubicats en els punts més estratègics de les Rutes – i s’ha apostat 
per un disseny més modern. Els panells mostren el mapa de Ripoll, 
indiquen en quin punt es troba l’infant i quina és la ruta a seguir per 
arribar a la seva escola.
Aquests punts informatius es reforcen amb uns senyals ubicats 
en altres indrets de la ruta que indiquen, segons el color de la seva 
fletxa, quin camí cal seguir per arribar a l’escola (cal recordar que 
cada escola de Ripoll té un color designat). Així, els infants de l’escola 
Vedruna s’identifiquen amb el color groc, els del Maragall amb el verd, 
els dels Salesians amb el blau i els del Tomàs Raguer i el CEE Ramon 
Suriñach amb el vermell.
Cada curs, l’Agent Cívic de l’Ajuntament visita les escoles per explicar 
aquest projecte i fer entrega d’un mocador que es pot penjar a la motxilla als nens i nenes que aniran a peu a 
l’escola.

n	 466.950 € invertits en millores a les escoles públiques des del 2012
Una de les prioritats de l’Ajuntament de Ripoll és el benestar de l’alumnat, professorat i personal de les escoles 
del municipi. És per això que ja fa molts anys que es van duent a terme diferents tasques de millora i conservació 
als centres educatius, per tal de garantir les millors condicions possibles per al desenvolupament de l’activitat 
lectiva. I és que des del 2012 s’han invertit un total 466.952,58 € en obres realitzades a les escoles públiques.

n	 A Ripoll, en bici sense edat
A RIPOLL EN BICI SENSE EDAT és una iniciativa 
que vol retornar la capacitat d’anar en bicicleta i 
sentir el vent a la cara a persones grans i/o persones 
que ja no poden fer-ho per elles mateixes, gràcies 
a la utilització d’un tricicle elèctric especialment 
adaptat, conduït per persones voluntàries.
Gaudint de les passejades en tricicle, volem crear 
noves relacions intergeneracionals, lluitar contra 
la soledat no volguda, promoure l’envelliment 
saludable i el bon tracte a la gent gran, i aconseguir 
una vila més humana i solidària.
L’èxit d’aquesta iniciativa s’ha estès per tot el món 
i ara també és possible gaudir-ne a Ripoll, gràcies 
a ser la proposta més votada dels pressupostos 
participatius 2022. 
Si vols participar i gaudir de l’experiència, tant com a persona voluntària com passatgera, contacta amb 
nosaltres a través del formulari que trobaràs a  https://ripoll.cat/enbicisenseedat/ o trucant al 972 71 41 
42 i demanant per l’àrea de Participació 
IMPORTANT: Per participar com a persona voluntària, NO cal ser expert/a usuari/ària de la bici. Els 
tricicles són elèctrics i es poden conduir amb facilitat.
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Si les anem repassant cronològica-
ment, el  2012  es van executar unes 
obres d’accessibilitat a l’escola To-
màs Raguer per un valor de 41.807 €. 
El 2014, per altra banda, es van des-
tinar més de 2.100 € en treballs en la 
calefacció del centre Ramon Suriñach 
i 2.100 € més en la confecció i instal-
lació de noves cortines a les diferents 
escoles, a més d’una inversió de 275 € 
en un tancament del pati de l’escola 
Joan Maragall.
L’any  2015  es van fer unes obres 
importants a l’ascensor de l’escola 
Joan Maragall, amb un valor de 
85.000 €. El  2016, es va pavimentar 
amb formigó el pati cobert de l’escola 
Tomàs Raguer (uns 10.000 €) i es van 
fer nous els tancaments de la primera planta del Joan Maragall (invertint-hi gairebé 12.000 €). El 2017 es va 
seguir amb la substitució dels tancaments de finestres d’aquesta escola, amb una inversió de 10.700 € i també 
es va fer una aportació de 27.322 € per finançar les millores de la cuina dels centres Tomàs Raguer i Ramon 
Suriñach, que es va completar amb 16.244 € més l’any següent.
El 2018 es va adaptar el lavabo de la primera planta de l’escola Joan Maragall amb gairebé 8.000 € d’inversió. 
També es va fer la instal·lació de gas de l’escola Ramon Suriñach amb una aportació de 4.356 € i es va instal·lar 
un porter automàtic a les escoles Tomàs Raguer i R. Suriñach que va costar 2.849 €. Finalment, es va enderrocar 
una cabanya de l’hort del Joan Maragall i es van pintar 6 jocs al terra del pati cobert del Tomàs Raguer, amb una 
inversió de 1.700 € en cada cas.
El  2019, 53.661 € van anar destinats a la implantació de la robòtica a les aules de l’escola Tomàs Raguer, 
un projecte guanyador dels Pressupostos Participatius. Pel que fa al Joan Maragall, es van fer unes obres de 
reforma general per valor de 28.627 € i es van aportar 7.200 € per finançar millores a l’annex de la cuina.
L’any 2020 es van destinar 34.500 € en el nou material i jocs del pati obert de l’escola Joan Maragall i 14.696 € 
més en la seva pavimentació, en el marc d’un altre dels projectes vencedors dels Pressupostos Participatius. 
També es van reformar els lavabos d’aquest centre per un valor de 31.715 €. A l’escola Tomàs Raguer, es van 
invertir 2.371 € en mobiliari per l’aula de robòtica.
Pel que fa al 2021, es reformaven els lavabos de l’escola Tomàs Raguer, amb 23.200 €. En aquesta escola també 
es va fer la connexió del gas a la cuina, amb un cost de 3.000 €. Per altra banda, es va seguir amb els tancaments 
exteriors de l’escola Joan Maragall, aquesta vegada invertint-hi 12.760 €.
I aquest 2022 s’han destinat 30.000 € a les escoles. Està prevista la reforma d’un altre lavabo al Tomàs Raguer 
i s’ha seguit amb la millora dels tancaments al Joan Maragall, on també hi ha prevista una obra de consolidació 
d’un dels murs que es finançarà des del departament d’Educació.
Per tant, l’aposta i el compromís del govern de l’Ajuntament per tenir uns centres educatius públics de qualitat 
és clara, aportant any rere any una partida del pressupost municipal a aquesta finalitat i ampliant-la quan les 
necessitats ho requereixen.

n	 El Pla Educatiu de Ripoll, 
 pal de paller de l’àmbit educatiu de la vila
El Pla Educatiu d’Entorn de Ripoll és un pla coliderat pel Departament d’Educació i l’Ajuntament de la vila. Aquest 
projecte, iniciat el 2018, com un pla pilot que incloïa l’edat de 0 a 20 anys a la metodologia dels PEE ja existents, 
ha esdevingut  un punt d’articulació i palanca de l’acció de la xarxa educativa. Amb una finalitat, aconseguir l’èxit 
educatiu de tot l’alumnat a través de la construcció d’itineraris educatius personalitzats, vinculant aprenentatges 
formals i no formals, l’impuls de la corresponsabilitat entre escola i família, l’atenció a infants i joves de Ripoll 
dels 0 als 20 anys i l’orientació educativa.
Enguany el pilotatge ha finalitzat, però Ripoll continua tenint un PEE ordinari, igual que molts altres municipis 
de Catalunya, però amb la mirada igualment centrada cap als infants i joves dels 0 als 20 anys. Cal dir que amb 
el PEE s’ha aconseguit crear un paraigua que aixopluga tots els serveis, atencions i projectes dirigits a la petita 
infància, infància i joves.
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A qui es dirigeix:
Professionals educatius de Ripoll:
- Equips directius i docents. 
- PAS.
- Professionals de l’àmbit socioeducatiu.
- Serveis Educatius. 
Alumnat i famílies dels centres educatius, Entitats, as-
sociacions i empreses del territori - Organismes i repre-
sentants municipals de l’Ajuntament de Ripoll - Orga-
nismes i representats de les direccions i subdireccions 
del Departament d’Educació

Què oferim?
• Generació d’un contínuum educatiu (formal i no 

formal) que incrementi les possibilitats d’èxit aca-
dèmic, personal i relacional de l’alumnat. 

• Orientació i acompanyament a l’alumnat i les seves 
famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la tran-
sició d’etapes educatives i en risc d’abandonament 
a través del SOAC (servei orientació àmbit comuni-
tari)

• Potenciació de la participació de l’alumnat tant en el 
centre com en l’entorn educatiu. 

• Promoció de l’acció tutorial compartida com a eina 
per facilitar la implicació de les famílies en el procés 
educatiu dels seus fills i filles. 

• Promoció de l’ús de la llengua catalana com a ele-
ment de cohesió social i l’educació intercultural en 
un marc d’elements i valors compartits.

• Potenciació dels estils de vida saludables i la pràcti-
ca regular de l’activitat fisicoesportiva.

L'HIVERNET DE RIPOLL
Activitats infantils emmarcades en el Pla Educatiu d'Entorn

.  LLOC DE TROBADA: Casal de Joves El Galliner

.  LLOC: Casal de Joves El Galliner

.  LLOC: Casal de Joves El Galliner

.  LLOC: Casal de Joves El Galliner

És un servei de caràcter públic, lúdic i educatiu per a infants de 
0 a 6 anys i les seves famílies, pensat per a compartir, gaudir i 
aprendre afavorint el joc lliure i espontani i potenciant la soci-
alització. Un espai polivalent, educatiu, de trobada, i de relació, 
on mares i pares participen activament i comparteixen experièn-
cies amb altres famílies alhora que els infants experimenten, es 
relacionen entre ells i aprenen jugant. 
Un lloc on s’acompanya l’adult en la criança dels fills, en un am-
bient de respecte i confiança, amb l’assessorament d’una pro-
fessional en l’educació infantil. I a la vegada es duen a terme 
xerrades i tallers, de temes específics d’interès per a les famí-
lies, amb professionals de diferents àmbits.

GRATUÏT
Aprofiteu l’oportunitat! – Places limitades!

Espai 
Familiar Municipal
        de Ripoll

ESPAI “BLAUET”: Per a nenes i nens de 0 a 1 any i les seves famílies 
(grup estable un matí a la setmana).

ESPAI “MALLERENGA”: Per a nenes i nens d’1 a 3 anys i les seves 
famílies (grup estable un matí a la setmana).

ESPAI “MALLERENGA lliure”: Per a nenes i nens d’1 a 3 anys i les 
seves famílies (ENTRADA LLIURE una tarda a la setmana, 1r i 2n tri-
mestre).

ESPAI “MERLA lliure”: Per a nenes i nens que estiguin cursant edu-
cació infantil (p-3, p-4 i p-5). (ENTRADA LLIURE un dia a la setmana, 
1r i 2n trimestre).

ESPAI “MERLA escoles”: Per als cursos d’educació infantil acom-
panyats dels seus mestres. Horaris a convenir.

ESPAI “CEL”: Obert per a serveis relacionats amb la petita infància 
(cal demanar l’espai amb antelació) dimarts tarda i tot divendres.

ESPAI “CAMÍ”: Per a infants que no han estat escolaritzats i que 
faran p-3 al setembre del curs que ve (tercer trimestre: projecte “el 
camí cap a l’escola”).

ESPAI “NIU”: Tallers familiars i xerrades per a pares i mares.

INFORMACIÓ  - Horaris, inscripció i visites
espaifamiliarderipoll@gmail.com
Telèfon mòbil i WhatsApp: 626907012
Telèfon: 972702476
Adreça: Centre Cívic Eudald Graells (passeig de Sant Joan núm.1-Ripoll)
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JOVENTUT /
n	 El Pla Local de Joventut
El Pla Local de Joventut és un document elaborat a partir de la participació i visió de les pròpies persones jo-
ves, els equips de professionals que treballen amb jovent i els regidors de l’Ajuntament de Ripoll amb l’objectiu 
de recollir totes les necessitats del jovent de Ripoll, a partir de les quals poder traçar un horitzó i un camí per 
arribar-hi durant els pròxims anys. 

Així doncs, el Pla tindrà una vigència de 4 anys (2022-2025) i dona resposta a tots els eixos que travessa la 
joventut: educació, treball, lleure i participació, habitatge, cohesió social i igualtat d’oportunitats i salut. Aquest 
27 de desembre està previst que es debati la seva aprovació al Ple Municipal.

Tot el pla s’emmarca i es basa en els 7 reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, que en són els se-
güents:

● REPTE 1: aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la població jove.

●	REPTE 2: aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut.

●	 REPTE 3: aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves.

●	REPTE 4: promoure una vida saludable de la joventut.

●	REPTE 5: avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu del 
jovent.

●	REPTE 6: universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta cultural respongui als 
objectius educatius i socialment de cohesió.

●	REPTE 7: avançar cap a un nou model de país i societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, 
innovadora i inclusiva en les formes d’organització col·lectiva.

En aquests 7 reptes, cal sumar un repte propi, 
un repte que parteix d’una de les majors 
necessitats del municipi i la comarca i és la 
necessitat de FOMENTAR L’ARRELAMENT AL 
TERRITORI.

Així doncs, amb aquest pla es proposa continu-
ar treballant per un futur amb:

+ Joventut!

+ Educació!

+ Lleure i participació!

+ Oportunitats laborals!

+ Habitatge per a joves!

+ Cohesió social!

+ Igualtat d’oportunitats!

+ Salut!
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Deixa el cotxe i compra, 
passeja, pren un cafè, saluda...

Més 500 aparcament gratuïts
a menys de 10 minuts del centre

1

2

3

4

5

6

7
Ronda Mas d’en Bosch 280 m. 4’

Can Carrera 350 m.  4’

Passeig Ragull 350 m. 5’

Passeig Sant Joan 350 m. 5’

Passeig del Ferro 400 m. 6’

C. 27 de Maig 400 m. 6’

8

9

10

11

C. dels Traginers 400 m. 6’

Mossos d‘Esquadra 500 m. 7’

Can Guetes 500 m. 7’

Casal dels avis 500 m. 7’

Carrer del Ter 500 m. 7’

Ajuntament

Correos

CAP Centre Atenció Primària

Farmàcia

Espai cardioprotegit

Teatre Cine Comtal

Biblioteca

Parc infantil

Parc

Zona de picnic

Font

Informació turística

Aparcament minusvàlids

Aparcament bicicletes

Aparcament caravanes

Estació d’autobusos

Parada autobús interurbà

Estació de tren 

Policia Municipal

Mossos d’Esquadra

Benzinera

Recàrrega vehicle elèctric

Aparcament gratuït

Zones blaves: aparcament de 
pagament amb parquímetre o 
comodament des del teu telèfon

Zones taronges: estaciona
1 hora i 20 minuts per 0’20 €

A Camprodon
Olot / Girona
C-26

A Ripoll,
aparcar és fàcil
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ESPORTS /
n	 Millores importants previstes a la zona esportiva aquest primer 

trimestre del 2023
Aquest inici del 2023 portarà diver-
ses millores a la zona esportiva de 
la carretera de Barcelona de Ripoll. 
Per una banda, està previst que en-
tre els mesos de març i abril fina-
litzin les obres dels nous vestidors 
del camp municipal d’esports. Uns 
treballs que s’han vist interromputs 
per diverses causes, però que ara 
ja s’han tornat a reactivar. Es tracta 
d’una millora molt significativa per a 
tots els equips de futbol i rugbi que 
utilitzen les instal·lacions per entre-
nar i jugar partits, i per a tothom qui 
en vulgui fer ús. A banda, el club de 
tennis taula també tindrà una sala 
adaptada a les seves necessitats 
ubicada en aquest mateix edifici. 
Un altre projecte que estarà en-
llestit durant els primers mesos de 
l’any és el canvi d’enllumenat del camp. Aquesta va ser la proposta més votada dels Pressupostos Participa-
tius 2022 i ben aviat serà una realitat, amb una millora molt destacable pel que fa a la il·luminació del terreny 
de joc a les nits i també en l’àmbit de l’estalvi energètic.

Per últim, cal destacar que s’està treballant en els projectes per fer el canvi de les teulades dels dos pavellons 
de Ripoll, tant el de l’Avellaneda com el de la carretera de Barcelona. Aquesta és una obra que també es veu 
molt necessària per part de l’Ajuntament i que es vol que sigui una realitat ben aviat. 

Un cop les esmentades obres estiguin enllestides, el proper pas a fer serà la piscina municipal descoberta. 
D’aquesta obra encara no se’n coneixen els terminis concrets, però de moment us podem avançar els plànols 
de com es reformarà tota la zona.
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CULTURA /
n	 Tragina, el joc dels oficis de Ripoll
La ripollesa Irma Darné ha creat Tragina. Es tracta d’un joc 
de taula cooperatiu i didàctic que compta amb rigor històric 
i endinsa els seus jugadors en el món dels gremis, obradors 
i indústries ripolleses a partir del segle XIII. El traginer és el 
protagonista del joc i el que dificulta la partida als contrin-
cants; els rals ripollesos són les monedes que serveixen per 
pagar aranzels i adquirir matèries.
Tragina es pot adquirir al Museu Etnogràfic de Ripoll, al web 
www.tragina.cat o a través del seu Instagram: @_tragina.
Des de l’Ajuntament es dona ple suport a aquesta iniciativa, 
presentada en el marc de la Fira de Nadal del municipi, que 
serveix per conèixer una part molt important de la història 
de la vila tot jugant!

n	 El Corral, el primer concurs de música al carrer a Ripoll
Aquest any ha nascut una nova proposta cultural a la vila, 
de la mà de la cantautora ripollesa Marina Prat, amb el su-
port de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament. Es tracta d’El 
Corral, un concurs de música al carrer que es va fer realitat 
el passat 3 de setembre. Durant tota la jornada, les places 
i carrers de Ripoll es van omplir de concerts de diferents 
artistes que cantaven temes en català amb diferents estils 
musicals. 
Es van seleccionar 10 propostes musicals de les moltes que 
es van presentar, i les actuacions del dia del concurs van 
servir al jurat per triar als vencedors de la primera edició del 
Corral: Primer va ser Roger Torné, segona Virgínia Zaldívar i 
tercer Enric Ez. Un esdeveniment musical que serveix com 
a promoció d’aquests artistes de proximitat i que es vol que 
tingui continuïtat a Ripoll.

n	 Tornen els Pastorets

La Comissió de Pastorets reprèn amb força els tradicionals Pastorets de Ripoll. Una sarsuela pastoril amb més 
de 100 anys d’història i amb música en directe. 
La Covid-19 va provocar una aturada forçosa d’una tradicional festa nadalenca que des del 1982 s’havia celebrat 
ininterrompudament. Aquest any, 40 anys després que un grup de joves entusiasmats amb el teatre recuperes-
sin una tradició centenària, la Comissió reprèn amb més força i amb l’ull posat a la provocació d’un relleu que 
també compta amb un grup de joves d’aquesta nova generació, amb qui els veterans posen tota l’esperança per 
tal que els Pastorets de Ripoll segueixin un llarg camí ple de novetats i de km 0.
Serà un acompanyament en tot allò que dona l’experiència, però volen aire nou i per això, enguany, hi trobareu 
modestes novetats sobretot pel que fa a l’atrezzo i l’escenografia, propostes fetes pels mateixos joves, nove-
tats al cor de dimonis, al cor d’àngels i en alguns personatges. De tot plegat, se n’encarreguen joves ripollesos: 
Jaume Taboada Belver, dissenyador de moda i sastreria; Lluís Garcia o Clàudia Navío, entre d’altres. Des de la 
comissió no ens han volgut fer cap spoiler, esperen poder-vos saludar i que tothom empenyi i acompanyi aques-
ta nova etapa.
Instagram: @pastorets_ripoll
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AGENDA 
DE NADAL /
n	 Concert Nadalenc de Sardanes 

amb la cobla La Principal de La 
Bisbal

 18 de desembre - 18 h
 Teatre Comtal

n	 Cagada Popular del Tió i Xoco-
latada

 21 de desembre – 17.30 h
 Plaça Sant Eudald

n	 Parc Infantil de Nadal
 Del 16 de desembre al 4 

de gener, amb atraccions 
sostenibles a les places del 
centre de la vila. 

 Els dies 27 i 28 de desembre, 
serà gratuït!

n	 Nit de Nadal
 24 de desembre
 D’1.30 h a 6 h de la matinada
 Sala Eudald Graells
 Dj Adrià Vila i Garcix. 

Organitza: Comissió de Festes. 
Col·laboren:

 Bar Cabina i Cor d’Acer.

n	 Els Pastorets de Ripoll “El 
Naixement del Salvador o la 
Redempció de l’esclau”

 Nadal – 25 desembre 19.30 h
 Sant Esteve – 26 desembre 18 h
 Dimarts, 27 desembre 18 h
 Teatre Comtal

n	 Quintos de Nadal
 25 i 26 de desembre a la tarda; 
 6 de gener a la nit
 Pavelló Municipal d’Esports

n	 Ball de Cap d’Any
 1 de gener – 1.00 h
 Pavelló Municipal d’Esports
 Amb Claret, DJ Enka i Serra
 Organitza: Comissió de Fes-

tes

n	 Concert de Cap d’Any de 
la Capella de Santa Maria 
de Ripoll

 1 de gener – 17.30 h 
 Església de Sant Pere de 

Ripoll

n	 Cartera Reial
 3 de gener: A les 17 h, 

sortida d’una xaranga 
des de la plaça 
de l’Ajuntament, 
recorregut pel 
centre de la vila 
amb final a la Sala 
Eudald Graells, on 
es farà l’entrega 
de cartes de 18 a 20 h.

n	 Cavalcada de SSMM els Reis 
de l’Orient

 5 de gener – Inici de la 
Cavalcada a les 18 h.

 Recorregut: carretera 
Barcelona, passeig Ragull, 
carrer Macià Bonaplata, 
carretera d’Olot, carrer de la 
Indústria, carrer de Tarragona, 
carrer Progrés, carrer Macià 
Bonaplata, plaça Gran, plaça 
Sant Eudald, carrer Sant Pere i 
plaça Abat Oliba.

 A continuació, rebuda i 
parlaments a la plaça de 
l’Ajuntament. Rebuda de cartes 
al claustre del Monestir de 
Santa Maria (s’ha de fer reserva 
prèvia).

n	 Nit de Reis
 5 de gener – Nit de música a la 

Sala Eudald Graells 
 D’1 a 6 h de la matinada
 Organitza: Comissió de Festes

n	 Exposicions
Exposició Despertant Instruments 
Adormits
Fins al 8 de gener
Museu Etnogràfic

Exposició L’Empremta Humana, 
de Rana Tarhangil
Fins al 31 de desembre
Biblioteca Lambert Mata

Firar-T al Safareig
Fins al 5 de gener, al passeig del 
Mestre Guich, 12
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URBANISME /
n	 Així serà la passera per fer accessible el Pont d’en Calatrava

Per tal de resoldre l’accessi-
bilitat al pont de Ripoll, que 
connecta els barris de l’es-
tació i la carretera de Barce-
lona per sobre el riu Ter, es 
durà a terme la construcció 
d’una passera adaptada 
com a prolongació del tauler 
del pont, per tal de superar el 
desnivell de 4,50 metres en-
tre les dues ribes. 
L’obra preveu un desenvolu-
pament en rampa amb pen-
dent continu, amb un primer 
tram que s’assimila formal-
ment al pont actual, i un dar-
rer tram amb un gir de 120 
graus que desemboca a ni-
vell de terra a la zona d’accés 
al parc de la Devesa del Pla.
Els treballs es realitzaran al 
llarg d’aquest 2023 i seran fi-
nançats, per una banda, grà-
cies a una subvenció de la Di-
putació de Girona, i per l’altra, 
amb pressupost municipal. 
S’hi inclouen també 45.000 
euros provinents dels Pres-
supostos Participatius de 
l’Ajuntament, ja que la millora 
de l’accessibilitat al pont va 
ser la tercera proposta més 
votada a l’edició 2021.
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n	 Un enderroc per connectar el passeig Ragull i la Devesa
Aquesta tardor es va dur a terme l’enderroc 
de l’edifici annex a les oficines de l’INEM i 
el SOC, situat a l’extrem del passeig Ragull 
de Ripoll, concretament al carrer Remei. Era 
una estructura afectada pel planejament ur-
banístic de la vila i inhàbil per als serveis que 
es presten a les oficines. Les obres d’enderroc 
van anar a càrrec del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social del govern estatal, titular de 
l’edifici, amb un cost d’uns 50.000 euros. 
Ara, s’està a punt d’acabar el condicionament 
de l’espai per tal de poder-lo fer transitable i 
també perquè sigui una àrea de descans i 
gaudi. L’objectiu de tota l’actuació és millorar la connectivitat del passeig Ragull i la seva continuïtat cap a la 
renovada Devesa del Pla, creant així un gran espai per a vianants des del centre de la vila fins al final del barri de 
la carretera de Barcelona i la seva sortida en sentit sud.

n	 Pista Vista Alegre i parc infantil
L’Ajuntament de Ripoll, per tercer any consecutiu, 
va posar en marxa un procés participatiu perquè 
la ciutadania decidís les actuacions a realitzar: els 
Pressupostos Participatius. Les dues propostes 
més votades del 2021 van ser la renovació de la 
pista del barri de Vista Alegre, així com del parc 
infantil que hi ha al costat. 
El resultat ha estat la creació d’un espai de lleure 
amb un tobogan central amb muntanyes escala-
bles a un costat i una corda per l’altre, elements 
d’equilibri per contribuir en el desenvolupament 
de la psicomotricitat, racons de jocs simbòlics i 
adaptació de les zones per facilitar l’accés i su-
primir barreres arquitectòniques. En aquest espai 
s’hi ha realitzat un paviment de cautxú de color 

verd. També s’ha pavimentat l’accés rodat a la pista des del carrer Balandrau.  
Resta pendent la col·locació de les porteries amb cistella, la xarxa de protecció entre la pista i els jocs infantils i 
la pintura de la pista. En els propers dies quedaran finalitzades les obres.

n	 Plantada d’arbres a diferents 
 punts de la vila
Aquestes darreres setmanes s’han plantat un total de 33 arbres a diferents 
indrets de Ripoll, seguint el Pla Director del Verd Urbà. Han estat, en con-
cret, aquests:

- 3 bedolls al parc de la Devesa del Pla
- 2 oms a la zona de pícnic de Can Guetes
- 1 tuia a Sant Josep Obrer
- 6 til·lers a la plaça Europa
- 9 pruneres al parc del c/ Saltor (Castelladral, al costat del riu)
- 8 freixes al pavelló de l’Avellaneda
- 1 prunera al passeig del Ferro 
- 3 aurons al nou aparcament Can Carreras
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Us recordem que per accedir
a les oficines municipals cal

demanar CITA PRÈVIA

És fàcil, es pot fer
EN LÍNIA a la web:

També podeu trucar i 
demanar cita al:

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

Què és?
El Consell de les Dones és l’òrgan de participació ciutadana per impulsar
polítiques de gènere al municipi. Va néixer el març del 2021 i es regeix per uns
estatuts reguladors aprovats pel ple municipal. 
Una de les seves principals funcions és la de contribuir a fer efectiu el principi
d’igualtat d’oportunitats d’homes i dones en tots els àmbits de la vida política,
econòmica, cultural, esportiva, educativa i social de la vila. 

Qui hi pot participar? 
Dones de totes les edats a títol individual, dones que representin entitats,
associacions, empreses, serveis...

Calendari de reunions
Mensuals. Cada 2n dimarts de mes al Casal de Joves el Galliner ( 2a planta).

CONTACTE  donesripoll@ajripoll.cat @conselldedonesripoll 
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ACCIÓ SOCIAL

ECONOMIA i OCUPACIÓ

A serveis socials
A programes de participació i convivència 
ciutadana, procés participatiu de despesa
ordinària i pla Educatiu d’Entorn
A l’atenció a la gent gran
Fundació Guifré, Club Casal dels Avis i
Casal de la Gent Gran
A entitats i associacions per activitats
Atencions benè�ques i assistencials. O�cina d’e�ciència
 i pobresa energètica, assistència psicològica 
Rehabilitació pisos Barri Vell per lloguer social
Rehabilitació i esponjament Barri Vell
Joventut

312.200 €

76.800 €

247.200 €
140.500 €

60.300 €
50.000 €
40.000 €
40.000 €

Projecció i desenvolupament econòmic
Subvencions per iniciatives empresarials
Per a la dinamització comercial. Pla estratègic
de Comerç de Ripoll
Per a  �res
Per la promoció del turisme i difusió de la Portalada 
del Monestir de Ripoll

167.600 €
39.000 €

81.500 €
81.000 €

157.800 €

ACCIÓ CULTURAL i CONEIXEMENT

Cultura popular i tradicional. Comissió 
Memòria històrica
Programa de cultura 2023
Festes populars 
Coneixement  ( subvencions, ajuts i beques per premiar 
l’excel·lència acadèmica, espai deures, ajudes activitats 
extraescolars i sortides garantides...)
Escola Comarcal de Música i Formació d’adults
Millores a les escoles municipals

21.600 €
98.500 €

136.200 €

78.400 €
24.500 €
30.000 €

LES INVERSIONS DEL 2023

Procés participatiu (els vilatans decidiran)               
Asfaltat  i pavimentació de carrers                                                                      
Piscina Municipal descoberta- 2a Fase                                                            
Arranjament Escola Sant Bernabé                          
Jocs infantils inclusius
Rehabilitació pisos per lloguer social
Rehabilitació i esponjament Barri Vell
Millores a Escoles Municipals
Actuacions en Serveis Esportius
Adquisició terreny C/ Comte Guifré
Millores equipaments municipals, estàncies Ajuntament
Equips informàtics
Baranes i elements de seguretat
Expropiació d’immobles
Feder Mirador de la Devesa del Pla
Aire condicionat Policia Local
Furgoneta elèctrica brigada d’obres
Enllumenat públic, caixes de connexió
Vestuari Cavalcada de Reis
Ombres als parcs infantils
Actuacions Polígon Barricona

125.000 €
40.000 €

220.000 €
30.000 €
18.000 €
50.000 €
40.000 €
30.000 €
35.000 €
24.000 €
30.000 €
14.000 €
12.000 €

146.200 €
75.000 €

900 €
25.300 €
12.000 €
20.000 €
20.000 €
17.900 €

2022 =  429.000 €  2023 =  389.200 €

2022 = 1.529.600 €  2023 =  985.300 €

2022 =  558.200 €  2023 =  526.900 €

2022 =  958.600 €  2023 =  967.000 €

PRESSUPOST 2023: 13.184.433,04€
S’incrementa un 1,78% respecte l’any 2022 (12.953.950,25€)

2023
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S’incrementa un 1,78% respecte l’any 2022 (12.953.950,25€)
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EL DEUTE MUNICIPAL

COST DE FINANÇAMENT DEL DEUTE

Pagament d’interessos
Amortització préstecs
Endeutament

ANY 2023
77.500 €

781.500 €
67,33 %

ANY 2022
79.000 €

696.700 €
73,46 %

ANY 2012
465.500 €
958.800 €
125,66 %

Una part de les inversions del 2023 es �nançaran amb la concertació 
d’un nou préstec per l’import de 775.300 €.
Aquest 2023 s’amortitza un capital dels préstecs de 781.500 €.
El deute municipal es rebaixa en 6.200 €

INGRESSOS PER CONCEPTES

DESCRIPCIÓ
Capítol 1 : impostos directes
Capítol 2 : impostos indirectes
Capítol 3 : taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4 : transferències corrents
Capítol 5 : ingressos patrimonials
Capítol 6 : alienacions
Capítol 7 : transferències de capital
Capítol 8 : actius �nancers
Capítol 9 : passius �nancers
TOTALS

PRESSUPOST 2022
4.658.250,21 €

140.000,00 €
3.004.049,75 €
3.514.849,15 €

323.805,95 €
228.040,64 €
269.954,55 €

0,00 €
815.000,00 €

12.953.950,25 €

PRESSUPOST 2023
4.816.487,07 €

161.400,00 €
3.104.449,30 €
3.806.782,50 €

309.998,78 €
210.000,00 €

0,00 €
0,00 €

775.315,39 €
13.184.433,04 €

DESCRIPCIÓ
Capítol 1 : despeses de personal
Capítol 2 : despeses en béns corrents
Capítol 3 : interessos del deute
Capítol 4 : transferències corrents
Capítol 5 : fons de contingència
Capítol 6 : inversions reals
Capítol 7 : transferències de capital
Capítol 8 : actius �nancers
Capítol 9 : passius �nancers
TOTALS

PRESSUPOST 2022
4.265.309,01 €
3.880.155,47 €

78.970,65 €
2.503.169,16 €

0,00 €
1.459.606,55 €

70.000,00 €
0,00 €

696.739,41 €
12.953.950,25 €

PRESSUPOST 2023
4.518.322,37€

4.215.492,76 €
77.541,36 €

2.606.232,89 €
0,00 €

892.437,32€
92.878,07 €

0,00 €
781.528,27 €

13.184.433,04 €

ACCIÓ SOCIAL
967.000 €
958.600 € (2022)

ECONOMIA i 
OCUPACIÓ 
526.900 €
558.200 € (2022)

ACCIÓ CULTURAL i
CONEIXEMENT
389.200 €
429.000 € (2022)

LES INVERSIONS
DEL 2023
985.300 €
1.529.600 € (2022)
Capítols 6 i 7 del 
Pressupost

PRESSUPOST 2023
EIXOS PRIORITARIS

DESPESES PER CONCEPTES

  
 PRESSUPOST DETALLAT ANY 2023

AJUNTAMENT 
AJUNTAMENT + SOMASRSA
SOMASRSA
CONSORCI BENESTAR SOCIAL
FUNDACIÓ GUIFRÉ 
PATRONAT MUSEU ETNOGRÀFIC

12.953.950,25 € 
13.777.326,37 € 

823.376,12 €
2.247.828,04 €
1.990.544,05 €

900,00 €

ANY 2022 ANY 2023

13.184.433,04 € 
14.017.682,70 €

833.249,66 €
2.456.284,70 €
2.046.380,81 €

900,00 € 

2012 =  1.424.300 €  2022 =  775.700 €  2023 =  859.000 €

CENS 2021 

Amb relació a l’origen, 9.307 habitants de Ripoll tenen la nacionali-
tat espanyola, si bé al municipi hi conviuen cinquanta-vuit proce-
dències diferents. Entre aquestes destaquen els veïns originaris de: 

 * 9.300 Espanya
 * 931 Marroc
 * 199 Hondures
 * 106 Colòmbia
 * 83 Pakistan

Ripoll té una població de 10.903 persones (5.459 dones per 5.444 
homes), tal com es recull en les dades del padró municipal recolli-
des a 1 de gener de 2021, amb un augment de 37 persones respec-
te l’any anterior.

ALTES ( 609 ) BAIXES ( 458 )
  74 NAIXEMENTS
277 PERSONES PROVINENTS   
 D’ALTRES MUNICIPIS DEL PAÍS
  99 PROVINENTS D’ALTRES PAÏSOS
  19 PER OMISSIONS

104 DEFUNCIONS
311 PERSONES PROVINENTS   
 D’ALTRES MUNICIPIS DEL PAÍS
   15 HAN MARXAT A UN ALTRE PAÍS
     2 PER OMISSIONS

ÀFRICA (951)
AMÈRICA (458)

EUROPA (9.632 )

ÀSIA (11)
OCEANIA (2 )

EL DEUTE MUNICIPAL

COST DE FINANÇAMENT DEL DEUTE

Pagament d’interessos
Amortització préstecs
Endeutament

ANY 2023
77.500 €

781.500 €
67,33 %

ANY 2022
79.000 €

696.700 €
73,46 %

ANY 2012
465.500 €
958.800 €
125,66 %

Una part de les inversions del 2023 es �nançaran amb la concertació 
d’un nou préstec per l’import de 775.300 €.
Aquest 2023 s’amortitza un capital dels préstecs de 781.500 €.
El deute municipal es rebaixa en 6.200 €

INGRESSOS PER CONCEPTES

DESCRIPCIÓ
Capítol 1 : impostos directes
Capítol 2 : impostos indirectes
Capítol 3 : taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4 : transferències corrents
Capítol 5 : ingressos patrimonials
Capítol 6 : alienacions
Capítol 7 : transferències de capital
Capítol 8 : actius �nancers
Capítol 9 : passius �nancers
TOTALS

PRESSUPOST 2022
4.658.250,21 €

140.000,00 €
3.004.049,75 €
3.514.849,15 €

323.805,95 €
228.040,64 €
269.954,55 €

0,00 €
815.000,00 €

12.953.950,25 €

PRESSUPOST 2023
4.816.487,07 €

161.400,00 €
3.104.449,30 €
3.806.782,50 €

309.998,78 €
210.000,00 €

0,00 €
0,00 €

775.315,39 €
13.184.433,04 €

DESCRIPCIÓ
Capítol 1 : despeses de personal
Capítol 2 : despeses en béns corrents
Capítol 3 : interessos del deute
Capítol 4 : transferències corrents
Capítol 5 : fons de contingència
Capítol 6 : inversions reals
Capítol 7 : transferències de capital
Capítol 8 : actius �nancers
Capítol 9 : passius �nancers
TOTALS

PRESSUPOST 2022
4.265.309,01 €
3.880.155,47 €

78.970,65 €
2.503.169,16 €

0,00 €
1.459.606,55 €

70.000,00 €
0,00 €

696.739,41 €
12.953.950,25 €

PRESSUPOST 2023
4.518.322,37€
4.215.492,76 €

77.541,36 €
2.606.232,89 €

0,00 €
892.437,32€
92.878,07 €

0,00 €
781.528,27 €

13.184.433,04 €

ACCIÓ SOCIAL
967.000 €
958.600 € (2022)

ECONOMIA i 
OCUPACIÓ 
526.900 €
558.200 € (2022)

ACCIÓ CULTURAL i
CONEIXEMENT
389.200 €
429.000 € (2022)

LES INVERSIONS
DEL 2023
985.300 €
1.529.600 € (2022)
Capítols 6 i 7 del 
Pressupost

PRESSUPOST 2023
EIXOS PRIORITARIS

DESPESES PER CONCEPTES

  
 PRESSUPOST DETALLAT ANY 2023

AJUNTAMENT 
AJUNTAMENT + SOMASRSA
SOMASRSA
CONSORCI BENESTAR SOCIAL
FUNDACIÓ GUIFRÉ 
PATRONAT MUSEU ETNOGRÀFIC

12.953.950,25 € 
13.777.326,37 € 

823.376,12 €
2.247.828,04 €
1.990.544,05 €

900,00 €

ANY 2022 ANY 2023

13.184.433,04 € 
14.017.682,70 €

833.249,66 €
2.456.284,70 €
2.046.380,81 €

900,00 € 

2012 =  1.424.300 €  2022 =  775.700 €  2023 =  859.000 €

CENS 2021 

Amb relació a l’origen, 9.307 habitants de Ripoll tenen la nacionali-
tat espanyola, si bé al municipi hi conviuen cinquanta-vuit proce-
dències diferents. Entre aquestes destaquen els veïns originaris de: 

 * 9.300 Espanya
 * 931 Marroc
 * 199 Hondures
 * 106 Colòmbia
 * 83 Pakistan

Ripoll té una població de 10.903 persones (5.459 dones per 5.444 
homes), tal com es recull en les dades del padró municipal recolli-
des a 1 de gener de 2021, amb un augment de 37 persones respec-
te l’any anterior.

ALTES ( 609 ) BAIXES ( 458 )
  74 NAIXEMENTS
277 PERSONES PROVINENTS   
 D’ALTRES MUNICIPIS DEL PAÍS
  99 PROVINENTS D’ALTRES PAÏSOS
  19 PER OMISSIONS

104 DEFUNCIONS
311 PERSONES PROVINENTS   
 D’ALTRES MUNICIPIS DEL PAÍS
   15 HAN MARXAT A UN ALTRE PAÍS
     2 PER OMISSIONS

ÀFRICA (951)
AMÈRICA (458)

EUROPA (9.632 )

ÀSIA (11)
OCEANIA (2 )
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Millores als Barris

Substitució de mobiliari urbà Substitució de mobiliari urbà

Manteniment i pintat 
del mobiliari urbà

Col·locació de mobiliari urbà Reparació de peces

Manteniment de les 
baranes

Millora de les recollides d’aigües Reparació de les 
escales del camí ral

Reparació de peces en 
mal estat

Manteniment de les baranes

Grup Santa Maria

Zona carrer Costabona
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Creació d’una nova zona infantil a la 
Farga Catalana

Eliminació de la zona infantil de de la 
pl. de la Llibertat i pavimentació

Millora de la vorera del carrer Sant 
Francesc

Neteja d’embornals Neteja del camí 
paral·lel al canal del 
carrer 27 de maig

Rejuntat del carrer del 
pont del Raval

Reparació de forats 
en diversos vials

Supressió de barreres 
arquitectòniques al 
carrer Sant Amand

Nova barana metàl·lica a l’aparcament 
del carrer Puigmal

Reparació de voreres en diverses zones

Reparació de peces a la plaça Tomàs 
Raguer

Substitució de papereres en mal estat Reparació de les connexions dels 
embornals

Altres actuacions a diferents zones
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n	 El servei de préstec a la Biblioteca

La biblioteca ofereix un servei gratuït de préstec de llibres, revistes, cd’s, dvd’s, audiollibres, etc. Només cal 
tenir un carnet, que és gratuït i serveix per a totes les biblioteques de Catalunya.

-Presentant el carnet us podeu endur 30 documents durant 30 dies.
-Les entitats també podeu disposar d’un carnet amb el qual podeu endur-vos en préstec 55 docu-
ments durant 90 dies.
-Si el que busqueu no es troba a la biblioteca us ho podem demanar, gratuïtament, a d’altres bibliote-
ques públiques, a través del préstec interbibliotecari.
-Si necessiteu els documents més de 30 dies els podeu renovar fins a 3 vegades, sempre i quan 
no estiguin reservats. Això es pot fer 
personalment al taulell, per telèfon 
(972700711), per correu electrònic 
(biblioteca@ajripoll.cat) o al web.
-Amb el carnet de biblioteques tam-
bé teniu accés al préstec de llibres 
electrònics a través de https://biblio-
teca.ebiblio.cat

Per fer-vos el carnet, només cal que us 
adreceu a la biblioteca (plaça de l’1 d’oc-
tubre, 1. Ripoll), amb el DNI o NIE i al mo-
ment tindreu accés a un munt de recur-
sos.
Esperem que us agradi!!!

n	 Descobrim el fons dels magatzems

Des que el nou Museu va obrir les portes fa més de deu anys, el nostre fons ha anat creixent any rere any. 
Són moltes les persones que pensen que és un bon lloc per deixar el seu llegat un cop ha servit generació 
a generació, i tot i perdre l’ús, forma part dels records i de la memòria familiar.

Al Museu acollim aquests objectes, els inventariem, documentem i si cal els restaurem, i els busquem un 
lloc on guardar-los. Tot i que no sempre pot ser a l’exposició permanent, és un lloc segur però amagat als 
ulls dels visitants. El valor d’aquestes noves adquisicions és el mateix que el de la resta de peces del nostre 
fons: memòria i vida que fan que el patrimoni que conservem creixi i amb ell el coneixement i el llegat del 
nostre territori.

Fa poc vam rebre un d’aquests objectes. Uns visitants de Ripoll, després de fer una visita al Museu, van co-
mentar-nos que ells tenien un tallant com els que hi ha a l’exposició, però, a diferència dels exposats, el seu 

tenia la marca Ripoll. Al cap de poc temps van venir 
al Museu amb el seu tallant per fer-nos, com ells van 
dir, un regal, el tallant de l’avi, marcat Vilardell i Ripoll. 
Pròximament es podrà veure exposat.

No totes les donacions es poden exposar a les vitrines, 
per això, enguany iniciarem un projecte que té com a 
objectiu mostrar temporalment algunes d’aquestes 
peces o col·leccions que sortiran dels magatzems per 
lluir a les sales del Museu.

La primera col·lecció exposada serà una mostra, la de 
cadenats de metall d’arreu del món, donats al Museu 
per Domingo València l›any 2017, i es podrà visitar du-
rant tot l’any 2023. 
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L’APUNT /
n	 El refugi de la plaça de 

l’Ajuntament
Des de fa uns mesos, Ripoll compta amb un altre 
atractiu per oferir als vilatans, però sobretot, a la gent 
que visita la vila. Ens referim al refugi de la Guerra 
Civil existent en el subsol de la plaça de l’Ajuntament.

La història del refugi s’inicia el gener de l’any 1938. 
Aleshores, la Junta Local de Defensa Passiva feu sa-
ber a la població que calia preparar la defensa de Ri-
poll tot i ser a la rereguarda. Entre les mesures adop-
tades, s’ordenà la construcció del refugi a fi que els 
ripollesos, que vivien prop de la plaça, s’hi poguessin 
amagar en cas que la vila fos bombardejada per l’avi-
ació franquista.

En l’obra hi van prendre part ripollesos i militars esta-
blerts a la població. La idea era perforar quatre pas-
sadissos que, un cop units pels extrems, donarien 
lloc a un rectangle, al qual s’accediria pels punts d’in-
tersecció. En cap cas es tractava de crear una sala o 
un espai ample i gran per acollir a moltes persones.

El refugi, les parets del qual s’havien de fer amb còdols 
i el sostre amb formigó, no es va acabar de construir 
per dos motius: el conflicte armat estava arribant a la 
seva fi i hi havia d’altres prioritats, i la presència del 
canal que passava per sota terra davant de l’ajunta-
ment en direcció a la farinera Serdà. En aquest darrer 
cas, si una bomba de l’aviació franquista afectava el 
canal, l’aigua podia inundar els passadissos i algunes 
persones podien morir ofegades. No obstant això, hi 
ha ripollesos que expliquen que es van protegir en els 
trams condicionats del túnel durant els bombardejos 
que patí la vila el gener de 1939.

A més d’aquest refugi, es té constància de l’existèn-
cia de dos més, que tampoc es van acabar d’habilitar, 
i que havien de tenir forma de ferradura. Un havia de 
fer-se a la carretera de Sant Joan, veient-se actual-
ment una entrada malgrat estar tapiada, i l’altre en el 
passeig Ragull, en el mur en què hi ha diversos ser-
veis de la benzinera.

Tant de bo que en un futur no massa llunyà, l’Ajunta-
ment també recuperi aquests dos vestigis patrimo-
nials d’un període de la nostra història que no hauria 
d’haver existit mai. 

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

 Entrada tapiada del refugi de la carretera de Sant Joan. 

Interior del refugi antiaeri de la plaça de l’Ajuntament, 
reformat i ja apte per a les visites.
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L’EMIGRANT /

Tot i això, el pas no va ser 
immediat. La meva incorpo-
ració laboral va esdevenir a 
la cooperativa la Fageda, a 
la comarca veïna de La Gar-
rotxa, com a responsable del 
Servei de Visites. I no va ser 
per poc temps, perquè m’hi 
vaig estar gairebé quatre 
anys. Aquella va ser una eta-
pa molt bonica durant la qual 
vaig aprendre molts valors 
tant professionals com labo-
rals. En tot cas encara covava 
aquella necessitat de marxar 
i viure noves experiències. Va 
ser per això que vaig decidir 
contactar amb un company 
que ja treballava a Islàndia. 
Va ser a través d’ell que vam 
aconseguir la feina en un ho-
tel, tant per a mi com per a la 
meva parella.

Ara mateix ja hi portem un 
any. Islàndia és un estat situ-
at a una illa de l’Atlàntic Nord, 
que té una població inferior 
als 400.000 habitants. I la ve-
ritat és que estem contents 
d’haver-hi vingut. Viure-hi és 
tota una experiència, enca-
ra que creiem que no és un 
país per quedar-s’hi per molt 
temps. El tema del sol i de les 
baixes temperatures durant 
més de sis mesos a l’any fa 
que resulti complicat d’acos-
tumar-s’hi. La feina que fem 
és molt tranquil·la, ja que jo 
estic a la recepció i la meva 
parella a la cuina i ens ha 
anat bé per practicar anglès. 
I sobretot també per conèixer 
bons amics.

Islàndia és un país molt bo-
nic i molt espectacular pel 

que fa a natura i penso que 
és un bon lloc per poder-hi 
reconnectar. Els pobles són 
molt petits i s’hi fa una vida 
molt tranquil·la i rural, a la 
qual tampoc hi estem del tot 
acostumats. Nosaltres hem 
de conduir quaranta-cinc mi-
nuts, tot just per poder anar 
al supermercat. Per tot ple-
gat, en l’àmbit experiencial en 
fem una valoració molt posi-
tiva. A més t’hi pots guanyar 
prou bé la vida, però no per 
instal·lar-t’hi definitivament, 
sinó més aviat per fer-hi algu-
nes temporades. La distància 
i les diferències culturals et 
fan sentir lluny de Ripoll, i de 
poder estar amb els teus.”

Sinergies migratòries

Cristina Pérez Subirana

“Després d’acabar estudis 
primaris i secundaris a 
Ripoll, vaig anar a estudiar 
Turisme a la Universitat de 
Girona. Possiblement, les 
meves inquietuds en l’àmbit 
acadèmic ja n’havien arrelat 
una altra en el meu interior. 
I és que des que vaig acabar 
la carrera la meva intenció no 
era altra que anar a viure a 
l’estranger.
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Em trobo molt bé a Ripoll i em 
sento un més del municipi. De 
fet, jugo amb el CF Ripoll. Al 
meu país havia format part de 
la plantilla del Caracas FC de 
segona divisió, i quan vaig arri-
bar aquí vaig passar bona part 
de l’anterior temporada amb 
l’Abadessenc. He anat a l’Esco-
la d’Adults per aprendre el ca-
talà. Penso que és fonamental 
entendre’l i utilitzar-lo. Sovint la 
gent em parla en castellà i això 
dificulta el meu aprenentatge.

Sempre he tingut la sensació 
que la meva mare m’ha creat 
una bombolla per evitar-me les 
dificultats del veneçolà de clas-
se mitjana. Del país en trobo a 
faltar la família i els amics, però 
em sento molt més proper a la 
realitat de Ripoll. Quan vaig ar-
ribar-hi vaig entendre perquè la 
meva mare havia preferit esta-
blir-se aquí i no pas a una gran 
ciutat com Barcelona.

Encara que soc molt jove, he vis-
cut circumstàncies que algú de 
la meva edat no hauria d’haver 
viscut mai. Soc llicenciat en co-
municació social i periodista en 
menció digital. El 2017 estava 
fent de redactor de premsa, en 
un càrrec no remunerat perquè 
actuava encara com a aprenent, 
per l’empresa  Caraota  Digital. 
Es tracta d’un mitjà nord-ameri-
cà que té delegació a Veneçue-
la. El nostre cap va demanar-me 
a mi i a un company si podíem 
anar a cobrir una manifestació 
on la població es queixava de 
la manca d’aliments que hi ha-
via al país, que es feia a la plaça 
Bolívar de Caracas, on hi ha el 
Capitoli. Tot just estàvem prepa-
rant el material per a la retrans-
missió, quan un grup de la FAES, 
un cos militar controlat pel go-
vern, ens va segrestar durant 
vuit dies. No sé ni què vaig men-
jar durant aquell temps. Ens van 

amenaçar de mort, i torturar 
psicològicament i físicament. 
Eren militars joves, i em sorprèn 
com estaven preparats per una 
tasca tan repressiva. Quan ens 
van deixar anar, en un lloc apar-
tat d’on ens havien retingut, ens 
van prendre les sabates i no ens 
van tornar els mòbils perquè 
no poguéssim demanar ajuda. 
Més tard vaig trobar a faltar el 
suport de l’empresa o de la ma-
teixa Universitat.”

L’IMMIGRANT /

“Tinc vint-i-quatre anys 
i soc originari de Caracas, la 
capital de Veneçuela. En fa 
un que visc a Ripoll des del 
setembre de 2021, on vaig 
arribar després que la meva 
mare ja hi estigués vivint i 
treballant des d’en feia un 
parell. Ara mateix tenim 
el restaurant L’Arepa, on 
fem cuina veneçolana i 
dominicana, que és el país 
d’on provenen els meus pares, 
encara que ja es coneguessin 
a Veneçuela. També volem 
introduir-ne de catalana, 
perquè considerem que està 
bé ser el màxim d’oberts 
possible.

Sinergies migratòries

Adonis Pérez
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AL SERVEI DEL POBLE /

va comprar el cinema, fins i tot 
abans de la rehabilitació.

Un poble com Ripoll té avan-
tatges i inconvenients. Ho co-
neixes tot i a tothom, no hi ha 
coses que se’t facin estranyes, 
però a vegades potser voldries 
una mica més de distància. Per 
exemple, fer de tresorer en una 
ciutat gran ha de ser molt dife-
rent que aquí.

Quan era molt jove i vaig comen-
çar a treballar a l’empresa pri-
vada sempre pensava que mai 
entraria a l’administració, que 
això de ser funcionari no era per 
a mi. Però al final, he vist que un 
funcionari és un servidor públic, 
i durant tots aquests anys m’he 
sentit bé i còmode fent aques-
tes feines.”

“Vaig entrar a l’Ajuntament l’any 
1983. La meva primera feina 
va ser com a part del Patronat 
Municipal d’Esports, que bàsi-
cament es va crear per gestio-
nar l’obertura de la piscina i el 
pavelló municipals, que es van 
obrir gairebé simultàniament. 
Partíem de zero i ho havíem de 
posar en marxa. 

A Esports vaig estar-hi uns cinc 
anys, posteriorment vaig dema-
nar una excedència i vaig estar 
14 mesos en una empresa pri-
vada, i al tornar, vaig incorpo-
rar-me al Patronat de Serveis 
Personals en l’apartat de Cultu-
ra. Llavors teníem les oficines a 
l’actual residència de la Funda-
ció Guifré. Paral·lelament, vaig 
compaginar la meva feina amb 
la direcció de la ràdio municipal 

de Ripoll i també fent tasques de 
comunicació, com per exemple 
preparar el butlletí municipal.

Després d’aquesta etapa, ja vaig 
venir a l’edifici de l’Ajuntament, 
inicialment d’administratiu de 
l’àrea d’Urbanisme, fins que fa 
20 anys, el gener del 2003, em 
van nomenar tresorer. En total, 
són uns 38 anys!

A mi el tema econòmic m’agra-
da i aquests anys he estat fent 
una feina que la trobo satisfac-
tòria, però no ens enganyem, 
la part de Cultura i Festes té un 
‘plus’, perquè estàs contínua-
ment en contacte amb gent de 
fora i les relacions són interes-
sants i agraïdes. Quan estava 
en aquesta àrea, vam obrir la 
programació de teatre al Com-
tal. Va ser quan l’Ajuntament 

Després de gairebé 38 anys treballant 
a l’Ajuntament, el tresorer municipal 
Ramon Canadell s’ha jubilat aquest 
mes de desembre. Pocs dies abans 
de deixar el seu lloc de treball, feia un 
repàs de la seva trajectòria:

Ramon Canadell
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ENTITATS /

Ara fa un any, La Qperativa (QP) 
va obrir el seu espai a la plaça 
Gran de Ripoll, en un emble-
màtic local del barri vell. En un 
edifici ubicat entre la moder-
nista casa Alòs i la noucentis-
ta casa Soldevila-Bussanya, va 
recuperar uns baixos de 380 
metres quadrats que en les úl-
times dècades havia acollit una 
entitat bancària, i més tard un 
restaurant xinès amb el  nom 
de Gran Muralla, i que malgrat 
mantenir una baixa  activitat  va 
estar obert durant anys, gene-
rant  la inquietud  dels vilatans. 
Després d’estar tancat durant 
una temporada tot i estar situat 
al rovell de l’ou del poble i tenir 
vistes privilegiades sobre el riu 
Freser, la instal·lació de la QP va 
suposar una forta inversió per 
condicionar el local durant dos 
anys, que es va afrontar gràcies 
a una subvenció  Leader  i a les 
aportacions de la iniciativa pri-
vada i dels mateixos propietaris 
de l’immoble.

La  QP  és una entitat que es 
dedica a facilitar el camí a la 
creació d’empresa, a través de 
molts projectes. Són part de 
l’Ateneu  Cooperatiu de les ter-
res Gironines i participen en 
molts àmbits relacionats amb 
la microempresa i les persones 
que volen assolir el control de 
la seva vida.  El projecte  QP  és 
un centre cooperatiu. S’hi in-
tenta donar cabuda a totes les 
formes possibles de fer servir 
un espai des del punt de vista 
empresarial. Des de fer una xer-
rada o un concert, passant per 
fer ús del  cotreball, presentar 
productes o  instal·lar  un petit 
taller o una llibreria a l’espai. 
És absolutament versàtil, amb 
l’afegit que al mateix espai hi 
ha un equip especialitzat en 
microempresa que ajuda els 
projectes a  tirar endavant. La 
voluntat és d’incentivar aquells 
somnis que comencen amb un 
projecte petit compartint espai 
amb professionals de l’acompa-

nyament empresarial i facilitant 
la part de la feina que no és di-
rectament productiva, però que 
és absolutament imprescindible 
per funcionar: gestió econòmi-
ca, gestió jurídica, governament 
i organització.

A més, a la  QP  s’hi facilita un 
espai per exposar. El projec-
te La Lluerna, de la Cooperati-
va Mas la Sala, és una llibreria 
diferent de les d’abans, on la 
llibretera sap el que vols. L’es-
pai d’exposicions és enriquidor 
culturalment. L’espai la Bateria 
està  pensat  per interpretar-hi 
música en viu. L’última iniciati-
va de la QP arribarà a inici d’any 
en forma de llibre. Es diu Coop-
cake, i és un receptari per crear 
una empresa cooperativa.

La Qperativa
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BARÒMETRE POLÍTIC / 

I DE NOU,
ARRIBA NADAL

Unes festes esperades per pe-
tits i grans que conviden a com-
partir l’alegria i les celebracions 
especials.

Serà un Nadal ple d’activitats a 
Ripoll, precedit per una Fira de 
quatre dies variada que han vis-
cut amb goig vilatans i visitants. 
Després dels darrers temps 
complexos aquest any ens 
acostem molt a la normalitat. 

Serà el darrer Nadal de l’actual 
equip de govern al Consistori.

S’acaba una legislatura en la 
que la pandèmia ens ha condi-
cionat molt. S’han deixat de fer 
projectes i se n’han afegit de 
nous quan les circumstàncies 
ho han requerit. Tenim la cer-
tesa de que hem fet tot allò que 
hem tingut a l’abast. Han preval-
gut les ajudes i les respostes, 
hem reinventat activitats i hem 
complert els punts principals 
del programa electoral.

Satisfets des de l’exigència amb 
la certesa que tot ha de millorar 
i amb l’objectiu sempre de fer un 
Ripoll pròsper per a tots.

Governar suposa estar al peu 
del canó, entomar contratemps 
i adversitats. Gestionar dificul-
tats. Tot això no és fàcil i fer-ho 
bé per a tothom, molt i molt di-
fícil.

Però la voluntat hi ha sigut, hi és 
i hi serà. Ripoll no s’ha aturat i 
la cultura, les festes i tradicions 
són vives i brillen amb força. 
Tots els sectors que generen ri-
quesa i benestar són prioritaris: 
indústria, comerç, restauració i 
tants d’altres que condicionen el 
dia a dia de les ripolleses i ripo-
llesos.

Avui l’increment del cost energè-
tic també condiciona les previ- 
sions i les inversions. Un cop 
més hem actuat des de la res-
ponsabilitat en aquest tram final 
de la legislatura. Volem un Ripoll 
sanejat econòmicament que 
pugui tenir un futur ple d’espe-
rança on cada ciutadà hi pugui 
viure bé. Amb aquest desig per 
aquestes festes i per l’any que 
encetarem us diem: 

BON NADAL!!!

Aquest serà el darrer Bressol de la 
legislatura 2019-2023. Pensem que 
és un bon moment per fer balanç 
d’aquests quatre anys.
La feina a l’oposició és ingrata perquè 
no pots plasmar la majoria d’idees i 
projectes que tens al cap, però la nos-
tra prioritat des del primer dia ha es-
tat ser positius i proactius, presentant 
propostes que millorin la vida de totes 
i cadascuna de les persones de Ripoll.
Hem pogut materialitzar algunes ide-
es com les que detallem a continua-
ció:
- Moció per demanar una nova àrea 

d’autocaravanes
- Moció per demanar rotondes a la 

zona Mas d’en Bosch
- Moció per permís retribuït de mens-

truació i climateri a l’Ajuntament
- Moció per adherir-nos al programa 

Apropa cultura
També hem vist com algunes reivin-
dicacions històriques de tota la pobla-
ció i, també cal dir, per tots els grups 
polítics, sembla que seran cobertes 
aviat:
- Piscina municipal descoberta
- Supressió barreres arquitectòni-

ques al pont de Calatrava
- Rotonda a la connexió entre la ctra. 

de Ribes i la C-17
Però malauradament encara queden 
moltes propostes nostres en els calai-
xos de l’ajuntament, entre d’altres:
- Pla estratègic per a la millora, reha-

bilitació i promoció de la muralla de 
Ripoll, bé cultural d’interès nacional.

- Parc infantil a la Devesa del pla, fets 
amb jocs inspirats en la cultura, pa-
trimoni i història de Ripoll

- Neteja de l’entorn de les 4 ermites 
de Ripoll

- Tornar a obrir a la població l’espai de 
Sant Bernabé de les Tenes

- Propostes en matèria de segure-
tat, com són les patrulles mixtes 
mossos-municipals, la col·labora-
ció entre serveis socials i policia, la 
formació en atenció social, i de con-
trol i gestió de conflictes a la Policia 
Local, intervencions urbanístiques 
en determinats punts (augmentar il-
luminació en alguns carrers, gestio-
nar el mobiliari urbà, fer actuacions 
puntuals quan es detecten accions 
incíviques reiterades, per enumerar 
algunes de les propostes)

El nostre desig és que aquestes idees 
i sobretot el nostre projecte per un Ri-
poll més sostenible, per un Ripoll més 
il·lusionant i per un Ripoll més just, es 
puguin portar a terme a partir d’aquest 
2023 gràcies al nostre lideratge.
Per últim, només ens queda desit-
jar-vos que gaudiu d’aquestes festes 
nadalenques ja sense restriccions i 
que els vostres somnis i els nostres 
es facin realitat. 
BON NADAL I FELIÇ 2023.
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2022 ja arriba a la seva fi. Durant 
aquest any hem pogut passar pàgina 
de la crisi causada per la COViD-19, 
tot i que en el nostre record perdura-
ran l’esforç conjunt de tota la societat 
i el patiment i pèrdues que hem tin-
gut al voltant nostre. No ha set, però, 
un any tranquil. Tornem a tenir una 
guerra al cor del continent europeu 
que ha derivat en un augment im-
portantíssim de tot tipus de costos 
i preus, tant de l’energia i els tipus 
d’interès com de tot tipus de béns i 
serveis. Caldrà estar molt amatents 
a les necessitats que se’n derivin 
tant per als nostres vilatans com per 
al teixit productiu i econòmic.

Aquest any acaba amb diverses notí-
cies d’interès per als ripollesos.
• Venda de patrimoni municipal: 

l’equip de govern ha aprovat la 
venda de diverses parcel·les muni-
cipals a la urbanització de la Torre 

i de diversos pisos de Ripoll-60 
sense cap projecte de reinversió 
dels diners que es generin. Els so-
cialistes ens hi hem oposat. Cal 
recuperar el Pla d’Habitatage, un 
document redactat per tècnics de 
gran solvència que ens indicava 
les prioritats on esmerçar esfor-
ços. Un Ajuntament ha de planifi-
car a anys vista i, al mateix temps, 
ha de gestionar bé i millor el pa-
trimoni actual.

• Pressupost municipal: en els 
darrers anys hem donat un vot 
de confiança a l’equip de govern 
amb els pressupostos municipals. 
Se’ns ha escoltat i s’han recollit 
algunes de les nostres propostes, 
si més no, sobre el paper. Agraïm 
la bona predisposició del Sr. Crei-
xans, però la veritat és que moltes 
d’aquestes propostes no s’han ar-
ribat a executar. No n’hi ha prou 
amb escoltar i intentar recollir. 
Cal liderar l’execució de les inver-
sions previstes. Ja ho diuen, que 
el paper tot ho aguanta, però go-
vernar vol dir també entomar els 
compromisos adquirits.I en això, 
l’equip de govern ha fallat estre-
pitosament.

• Piscina municipal descoberta: 
per fi comencem a veure prendre 
forma al projecte de piscina muni-
cipal descoberta a la zona esporti-

va. Com a cap de comarca és una 
raresa que Ripoll no en disposi ja. 
Els socialistes vetllarem per una 
piscina accessible de manera 
universal, com ja ho és el vas petit 
cobert. Gran part del seu èxit ha 
set, precisament, que els usuaris 
n’han pogut fer ús autònom en 
igualtat, independentment de les 
seves condicions i condicionants 
físics, les seves capacitats o la 
seva edat gràcies a la rampa d’ac-
cés de què disposa. Els socialistes 
no consentirem cap passa enrere 
en l’autonomia de les persones, 
que no pot dependre del bon fun-
cionament d’una grua o de l’ajuda 
i bona predisposició de terceres 
persones. Un equipament nou ha 
de permetre l’accés autònom de 
tots el ripollesos.

En aquest escrit hem aprofitat sem-
pre per desitjar-vos unes bones fes-
tes i millor entrada a l’any que ha de 
començar. Tinguem un record espe-
cial per a aquells que ja no hi són i 
també per a totes les persones que 
estan patint amb més cruesa les 
conseqüències de les guerres i con-
flictes per tot el món així com les 
conseqüències de la crisi de preus i 
de la crisi climàtica. El Grup Munici-
pal Socialista us desitja un 2023 ple 
de Pau, Dignitat i Justícia Social.

La casa de cures de La Torre (Car-
retera de Barcelona). Un servei 
comunitari de suport i ajuda
Celebrem que un dels projectes 
prioritaris del programa electo-
ral d’Alternativa per Ripoll-Cup del 
2019, La casa de cures de La Torre, 
rebés al desembre del 2020 el su-
port unànime del plenari municipal 
per incloure la seva rehabilitació al 
pla d’inversions municipal i s’acor-
dés la participació ciutadana en el 
desenvolupament del projecte.
Com sabeu la participació és un 
altre dels eixos fonamentals en el 
nostre ideari.

A l’administració el temps va poc 
a poc, quinze mesos després de 
l’aprovació es va fer una consulta 
ciutadana, oberta a tota la població, 
per escollir un dels quatre projectes 
arquitectònics presentats per a la 
futura rehabilitació, resultant gua-
nyadora la proposta de l’arquitecte 
David Uró Vilanova, de Pam projec-
tes. Una proposta que contempla 
un edifici de qualitat, d’alta eficièn-
cia energètica i descarbonitzat, en 
línia amb els objectius de lluita con-
tra el canvi climàtic.
I gairebé dos anys més tard d’apro-
var-se al plenari, aquest octubre, 
ens arriba la bona notícia de la con-
cessió d’una subvenció del progra-
ma dels Next Generation de més 
de 420 mil euros per dur-la a terme, 
que suposa l’import íntegre del pro-
jecte presentat.
Projecte aconseguit, ara però cal 
materialitzar-ho sense més dilació, 
atès que hi havia el compromís de 
l’ajuntament d’assegurar el correc-
te manteniment de l’edifici i el seu 

entorn fins que es pugui procedir 
a executar l’obra, i fins ara l’única 
cosa que s’ha fet és tancar l’accés 
a l’edifici sense cap intervenció es-
tructural  
Aprofitem per recordar que amb la 
rehabilitació no n’hi ha prou, ara co-
mença el camí per omplir de con-
tingut social la casa de La Torre i 
que esdevingui un espai polivalent 
intergeneracional d’atenció, su-
port i ajuda a les persones en la 
cura de la gent gran i els infants.
Demanem a l’Ajuntament que, tal i 
com es va aprovar al ple, al llarg de 
tot el procés de rehabilitació i defi-
nició de l’espai es fomenti una veri-
table participació oberta a tothom.
Segur que tens coses a dir. Des 
d’Alternativa per Ripoll treballarem 
plegats per fer-les possibles. Si 
tens alguna proposta, escriu-nos a 
alternativaripoll@gmail.com 

Us desitgem de tot cor, un bon 
Nadal i unes bones festes!
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2023

maig
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31
7 - 60è. Concurs de colles sardanistes
De l’11 al 14 - Festa Major de Sant Eudald
21 - Festa de la Llana i Casament a Pagès
27 - Festa del 27 de Maig

juny
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30
23 - Rebuda de la Flama del Canigó 

juliol
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24/31 25 26 27 28 29 30
16 - 70è. Aplec de la Sardana de Ripoll
44è Festival Internacional de Música de Ripoll
34è Curs d’Interpretació Musical

agost
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31
11, 12 i 13 - Mercadal del Comte Guifré
44è Festival Internacional de Música de Ripoll

setembre
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30
Diada 11 de setembre
17 - Cursa de la Dona
23 i 24 - Fira Europea del Formatge
24 - Festa de Sant Miquel de la Roqueta

octubre
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23/30 24/31 25 26 27 28 29
8 - Aplec del Remei
15 - Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l’Ovella
31 - Concert de castanyada

novembre
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30
19 - Mitja Marató de Ripoll

desembre
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31
Fira de Nadal - Pastorets - Concert de Sardanes
Festa de Cap d’any

gener
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23/30 24/31 25 26 27 28 29
5 - Cavalcada de Reis

febrer
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28
24, 25 i 26 - Festa de Carnestoltes

març
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31
24, 25 i 26 - Fira de les 40 Hores

abril
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30
23 - Diada de Sant Jordi

Ripoll floreix tot l’any

Podeu consultar l’agenda d’actes actualitzada

a www.ripoll.cat/activitats La Vila de Ripoll està distingida amb 
3 Flors d’Honor des de l’any 2015.


