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Es presenten els onze equips de l'Escola de 
Futbol Sala de Ripoll
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Competició de natació dels Jocs 
Esportius Escolars

Foto: Consell Esportiu del Ripollès

El 15 de desembre es va dur a terme la primera jornada 
del campionat de natació dels Jocs Esportius Escolars, en 
la modalitat de nedador/a complet, a la piscina municipal 
de Ripoll. Hi van prendre part trenta escolars del Ripollès, 
que van nedar en els estils de braça, crol i esquena, amb 
el sistema de sèries contra el cronòmetre. Es faran dues 
jornades més al llarg del curs, en concret els dies 28 de 
març i 15 de juny.

Gimnàstica solidària amb La
Marató de TV3

L'escola de gimnàstica artística de Ripoll va organitzar, 
el 17 de desembre, una matinal de gimnàstica soli-
dària amb La Marató de TV3. Al davant del Monestir, hi 
va haver una exhibició de tots els grups de l'escola i una 
mostra d'acrobàcies. A més, van actuar els artistes locals 
Cristina Espinosa i Joan Vergés.

El passat 10 de desembre es va dur a terme la presentació oficial dels onze equips que té l'Escola de Futbol Sala de 
Ripoll. Va ser en un acte celebrat al pavelló de l'Avellaneda, on habitualment juguen els seus partits. L'alcalde Jordi 
Munell i la regidora Manoli Vega hi van ser presents. Fa cinc anys que l'EFS Ripoll va començar a apostar per la for-
mació de base i ha anat augmentant els seus equips i jugadors des d'aleshores. Té equips en totes les categories 
formatives i destaca la gran aposta que han fet recentment per l'esport femení, amb dos equips formats íntegrament 
per noies, incloent-hi el sènior. Des de l'Ajuntament es dona tot el suport possible a totes les entitats esportives perquè 
puguin seguir transmetent els valors de cada esport a la mainada i a la societat en general.
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Bons resultats per a Dalia Santiago 
i el gimnàs Lee Young

La ripollesa Dalia Santiago va tancar el 2022 amb un 
gran resultat: un bronze al Grand Prix que es va disputar 
a l'Aràbia Saudita, una competició on es reuneixen les 
millors del món en parataekwondo. Per tant, l'any passat 
va ser rodó per a l'esportista del gimnàs Lee Young, amb 
sis medalles en les sis competicions disputades. Santiago 
viatja aquest mes de febrer a Turquia per afrontar dues 
competicions importants i en la ment posada als Jocs 
Olímpics de París.
El gimnàs ripollès també ha tingut més alegries recent-
ment, amb el bronze per a Jairo Nieto i Roser Vigueres 
en la modalitat màster de parelles al campionat de Cata-
lunya de tècnica de taekwondo. Vigueres també va acon-
seguir el bronze en individual màster 1.

Saps quan els ripollesos s'iniciaren en l'esquí?
La primera constància de l’existència d’una entitat 
precursora de la pràctica de l’esquí es remunta a 
l’any 1942, moment en què hi havia el Club Esquí 
Ripoll, que organitzava proves de descens i d’habili-
tat a la Molina. 
La trajectòria va ser curta, degut, possiblement, a 
l’aparició, el 1946, de la delegació de Ripoll del Club 
Excursionista Pirenaic de Barcelona, adherit a les 
Federacions de Muntanyisme i d’Esquí.
Una altra entitat que també promocionà la pràctica 
de l’esquí va ser la Delegació Comarcal del Frente 
de Juventudes; així, alguns ripollesos van participar 
en el III Campionat provincial d’esquí disputat a Nú-
ria el febrer de 1948.
El febrer de 1956 van tenir lloc, també a Núria, els 
campionats nacionals d’esquí de l’Obra Sindical de 
Educación y Descanso. En l’equip provincial hi havia 
quatre ripollesos: Agustí Rafart, Eudald Guillamet, 
Joan Mas i Joan Roig.

Una mirada al passat

Per Agustí Dalmau i Font
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Invitació per assistir a un ball organitzat pel Club Esquí Ripoll. Any 1948.
Fons d'Agustí Dalmau i Font.

En quin punt es troben les obres a 
la zona esportiva de Ripoll?

A finals del 2022, les obres dels nous vestidors del camp 
municipal d'esports de Ripoll es van aconseguir repren-
dre, i amb l'inici de l'any nou, han agafat una bona mar-
xa que fa pensar que es compliran els terminis previstos 
perquè siguin una realitat. Si es passa per la zona, ja 
es pot observar que l'edifici està aixecat. Properament 
es col·locaran els sostres i ja han arribat elements com 
la caldera i les aixetes. S'estan començant a posar les 
rajoles a les parets i cada dia s'hi veuen nous canvis. 
Si tot va com està previst, s'haurien de poder obrir els 
nous vestidors durant el mes d'abril. La voluntat del ser-
vei d'Esports de l'Ajuntament és aquesta i s'ha fet molta 
feina per poder-ho assolir.
Per altra banda, durant el mes vinent començaran les 
obres per canviar la il·luminació del camp. Es posaran uns 
nous focus que faran més llum i a més, permetran reduir 
el consum elèctric de les instal·lacions. Va ser la propos-
ta guanyadora dels Pressupostos Participatius d'aquest 
2022 i ara s'han anat complint els processos administra-
tius per adjudicar l'obra i que també es pugui realitzar.
És a dir, que es continuarà avançant en la millora de la 
zona esportiva, incloent-hi nous elements. Mirant cap al 
futur, les prioritats són la piscina descoberta i també la 
millora o canvi dels sostres dels dos pavellons.
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Trobada de minipatí al pavelló municipal

El dissabte 28 de gener es va dur a terme la trobada de minipatí al pavelló municipal de Ripoll, la qual forma part dels 
Jocs Esportius Escolars que organitza el Consell Esportiu del Ripollès. Es va comptar amb les categories prebenjamina 
i benjamina, amb patinadores i patinadors de Sant Joan de les Abadesses, Calldetenes i Ripoll. Van dur a terme dife-
rents presentacions per mostrar com s'estan iniciant en l'esport del patinatge. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de 
Ripoll, Josep Isern, va ser present a l'entrega de premis. Era una trobada no competitiva i per això totes les participants 
van tenir el seu trofeu.

El Club Judo Ripoll ja té un nou tatami

El passat 25 de gener es va celebrar la inauguració oficial del nou tatami del club Judo Ripoll. L'Ajuntament va fer 
una aportació de 12.000 € del pressupost 2022 per instal·lar-lo. Ha esdevingut una millora important per a poder realit-
zar l'activitat esportiva en les millors condicions possibles. Ja fa uns mesos que els i les membres del club hi entrenen. 
Durant l'acte, el club va entregar una placa al consistori, en agraïment pel suport rebut durant tots aquests anys i per la 
col·laboració en la millora de les seves instal·lacions. Aquest esport compta amb un gran seguiment a la vila, amb molta 
gent de totes les edats que el practiquen.


