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"El repte és implicar al jovent en les entitats 
esportives. No les podem deixar morir"

   Número 21 / Febrer 2023

Entrevista al regidor d'Esports de 
l'Ajuntament, Josep Isern, per fer
balanç d'aquests quatre anys de
mandat municipal. 
-Com valora el teixit esportiu que hi ha a Ripoll?
Comparant-ho amb altres indrets que hem pogut veure, 
Ripoll té molt teixit, però potser li fa falta un canvi genera-
cional. Comptem amb una trentena d'entitats esportives, 
amb molts esports diferents, però al capdavant d'aquestes 
hi ha gent molt gran. Un repte seria implicar-hi més al jo-
vent.

-Quines accions destaca que s'hagin pogut fer durant 
aquest mandat municipal?
El principal i bàsic ha estat seguir el pla estratègic de l'es-
port local que hi ha previst fins al 2029. Hem anat fent les 
actuacions pertinents, com són la renovació de la gespa 
del camp de futbol, el nou camp de futbol 7, etc. Ara la pis-
cina descoberta és el següent pas, ja està pressupostada 
i s'ha de passar a licitar l'obra. Tenim previst anar seguint 
amb el pla i fent les actuacions previstes.

-Com es troben les obres dels nous vestidors?
Ha estat una obra que ha costat molt, però en aquests mo-
ments ja no s'ha tornat a parar des que es va recomençar. 
Pensem que falta un mes i mig o dos per acabar-la total-
ment, encara que estem pendents de si hi ha molts dies de 
fred o neu, un fet que podria retardar una mica el procés. 
Els terminis, de moment, es van complint. Una altra millo-
ra que és imminent que comenci és la de l'enllumenat de 
totes les instal·lacions esportives: camp municipal, zona 
de l'Avellaneda i altres. El termini d'execució és de dos 
mesos.

-També hi ha projectes per millorar els sostres dels 
pavellons...
Sí, estem acabant d'enllestir els projectes per arreglar els 
sostres de l'Avellaneda i el pavelló municipal. Els enviarem 
a la Generalitat i esperem obtenir alguna subvenció per 
fer-ho realitat.

-Quins reptes de futur hi ha en el terreny esportiu a 
Ripoll?
Crec que anar seguint amb el pla estratègic és clau. Les 
instal·lacions s'havien de reformar perquè moltes estaven 

en mal estat, feia 30 anys que no es tocaven, i és el que 
s'està fent. A banda de les grans obres, s'han anat fent al-
tres coses més petites de manteniment que eren molt ne-
cessàries i això s'hauria d'anar continuant. Pel que fa a les 
entitats, que no en perdem cap i poder continuar donant 
les ajudes que els donem. Si deixem morir les entitats, no 
anirem bé. 

-Es treballa conjuntament amb aquestes entitats?
Sí. Hem posat en marxa el Consell Municipal de l'Esport i 
ha estat un èxit, ja que cada tres mesos quan ens reunim 
hi assisteix molta gent. Es debat i funciona bé. Personal-
ment, jo he fet unes 530 reunions en aquests 4 anys amb 
les entitats, així que ens veiem amb tothom i intentem mi-
llorar tot el que pugui anar malament. Hi ha molta activitat 
esportiva i a vegades costa coordinar-ho tot.

-També s'està treballant per internacionalitzar el Cen-
tre de Tecnificació Esportiva...
El CTER fa 13 anys que funciona i potser l'havíem deixat 
una mica al marge. Ens va semblar que li havíem de do-
nar un grau més d'importància i valor. Estem fent molta 
publicitat i tenim la sort que les federacions ciclista i de 
motociclisme s'hi estan implicant molt. Penso que tenim 
moltes possibilitats d'ampliar-lo i de fer-lo créixer també 
amb altres esports, com podria ser l'esquí de muntanya, 
per exemple. Properament tindrem la possibilitat d'ampliar 
l'espai on dormen els alumnes i això ens obre encara més 
el ventall. Sabem que hi ha gent d'altres països que s'ha 
interessat per venir, fins i tot.
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Notícies destacades

Intercomarcal Cerdanya-Ripollès 
de patinatge

Ripoll va ser seu el 12 de febrer de l'Intercomarcal 
de Patinatge Artístic dels Jocs Esportius Escolars. 
Una jornada que va comptar amb la presència de 
patinadores del Club Patí Ripoll i del CHP Bellver de 
Cerdanya. Es va disputar al pavelló municipal d'es-
ports. 

Nou èxit esportiu per al ripo-
llès Oscar Díaz, en bàdminton

El ripollès Oscar Díaz Pulgarín continua col·leccionant 
trofeus. Aquesta vegada, s'ha proclamat campió de la 
Copa Catalunya de Bàdminton per a sords, celebrada 
el passat 26 de febrer a Granollers. Va vèncer a la fi-
nal a l'anterior campió Emlyn Burton per 21-11 i 21-13. 
Moltes felicitats!
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Medalles al campionat de
Catalunya per al gimnàs Lee Young

Bons resultats per al gimnàs Lee Young Ripoll al campio-
nat de Catalunya Infantil de taekwondo. Per una banda, 
Aina Carnerero va obtenir la medalla de plata en la catego-
ria de -35 kg, i Eloy Cabrerizo va ser medalla de bronzae 
també a la de -35 kg. 
Per altra banda, Dalia Santiago, també del Lee Young, va 
aconseguir la medalla de plata a la President's Cup cele-
brada a Istambul a principis de febrer.

El Ripollès RC aconsegueix la 
primera victòria a Segona

El Ripollès Rugby Club va aconseguir la primera victòria 
de la temporada a la Segona Catalana, en un partit dis-
putat l'11 de febrer al camp municipal d'esports de la vila. 
Els marrans es van imposar clarament a l'Esparregue-
ra-Martorell, amb un marcador final de 52 a 7. El públic 
assistent va poder gaudir d'una gran actuació dels locals, 
que estan patint per la falta de jugadors en aquesta se-
gona meitat de la temporada. En aquesta ocasió, però, 
van poder comptar amb un bon gruix de la plantilla i van 
poder desplegar el seu joc amb solvència. Segueixen 
fent una crida a tothom qui vulgui provar de jugar a rugbi 
perquè contactin amb ells i ajudin al club a créixer.
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Es reivindica el dia contra la LGBTIfòbia en l'esport

Ripoll s'ha sumat un any més al dia contra la LGBTIfòbia en l'es-
port. Per exemple, les jugadores de l'Atlètic Ripoll es van fer fotos 
amb la bandera de l'arc de Sant Martí. El servei d'atenció integral 
LGTB del Ripollès (SAI) segueix treballant en tot aquest àmbit.

Notícies destacades

Fotos: Atlètic Ripoll
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Bons resultats a la supercopa de Catalunya 
de futbol sala per a l'EFS Ripoll

Els equips de l'Escola de Futbol Sala Ripoll van participar, el darrer cap de setmana de febrer, a la Supercopa de Cata-
lunya de Clubs, celebrada a Balaguer. En categoria cadet van quedar campions, mentre que també van aconseguir la 
tercera posició en infantils i juvenils. Enhorabona!

El Campionat de Catalunya de Trial en
bicicleta es disputarà enguany a Ripoll
La Federació Catalana de Ci-
clisme ha presentat recent-
ment el nou calendari i les 
novetats de la temporada de 
trial 2023. Enmig d'un extens 
programa de proves repartides 
entre els mesos de febrer i no-
vembre, destaca el Campionat 
de Catalunya, que enguany es 
disputarà a Ripoll. Serà el dia 
21 de maig, al circuit de l'Ave-
llaneda. Per tant, una prova de 
nivell més que arriba a les ins-
tal·lacions del Centre de Tecni-
ficació Esportiva del Ripollès. 
Esdeveniments com aquest 
posen la vila al mapa esportiu 
català i atrauen un munt de vi-
sitants.

Pròxims esdeveniments

Fotos: Federació Catalana de Futbol Sala


