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Un any més La Volta Catalunya ha
tornat a passar per Ripoll

   Número 22 / Març 2023

La Volta ciclista a Catalunya ha tingut un any més el Ripollès com un dels seus escenaris clau. Els ports de muntanya 
i les carreteres de la comarca són un gran atractiu per dinamitzar les etapes de la ronda catalana i aquest 2023, en la 
seva edició núm. 102, s'ha tornat a demostrar. Ripoll ha estat punt de pas dels ciclistes en dues jornades consecutives. 
Primerament, el dimecres 22 de març La Volta va passar pel centre de la vila, de camí al final d'etapa que estava situat a 
La Molina. El pilot va arribar des de la carretera d'Olot i va passar per davant del Monestir per enfilar direcció Campdevà-
nol. L'endemà, les bicicletes tornaven a passar per la vila, en aquest cas pel desviament de la C-17 en direcció sud. A Cal 
Déu, s'hi va col·locar un esprint intermedi puntuable, i per aquest motiu el director general de La Volta, Rubèn Peris, 
va fer una parada i va entregar una placa commemorativa al regidor d'Esports de l'Ajuntament, Josep Isern, i també al 
director del CTER, Quim López. El Centre de Tecnificació ha tornat a mostrar com està formant a esportistes d'alt nivell 
en aquesta Volta a Catalunya 2023, en la qual hi han pres part tres exalumnes com Joel Nicolau, Abel Balderstone i Marc 
Soler. La gent de Ripoll va sortir al carrer els dos dies de pas i van animar de valent a tots els ciclistes.

Pas de l'etapa 3 de La Volta pels carrers del centre de la vila.

Pas del pilot per l'esprint intermedi de l'etapa 4, situat a Cal Déu.Entrega d'una placa commemorativa al regidor d'Esports.



VIU L’ESPORT Butlletí d’informació esportiva de Ripoll

La Lliga de marxes infantils ja ha començat

El 19 de març es va iniciar un any més la Lliga de marxes infantils de regularitat dels centres educatius de Ripoll. Va ser 
amb la marxa familiar per parelles organitzada per totes les escoles. A les nou del matí van sortir des de l'Arxiu Comarcal 
i van emprendre un recorregut que tenia com a escenari principal la muntanya de Sant Bartomeu. Unes vuitanta parelles 
hi van prendre part, amb 200 persones en total entre participants, acompanyants, controls i voluntaris. D'aquesta manera 
s'encetava el calendari, que compta amb cinc marxes entre els mesos de març, abril i maig. 

Notícies destacades

Foto: AMPA Vedruna Ripoll

La segona de les marxes, la de 
l'escola Vedruna

El 26 de març al matí va seguir la lliga de marxes de re-
gularitat amb la XLIII marxa infantil de l'escola Vedruna. 
També va comptar amb una vuitantena de parelles inscri-
tes i en aquest cas el recorregut va anar cap a la muntan-
ya de Sant Roc. Es va comptar amb un dia magnífic per 
contemplar el paisatge de l'entorn de Ripoll. La pròxima 
marxa serà el 16 d'abril (escola Tomàs Raguer). La segui-
ran la de l'escola Salesians l'1 de maig i la del Joan Mara-
gall el 7 de maig. Tota la informació la trobareu a 
http://marxesripoll.blogspot.com/

Empat al derbi ripollès de la 
lliga amateur femenina

El futbol femení segueix en bona forma a la comarca i 
una bona mostra en va ser el derbi que van protagonit-
zar el diumenge 26 de març l'Atlètic Ripoll i la FEC Vall 
del Ter al camp municipal d'esports de Ripoll. El partit 
corresponia a la darrera jornada de la lliga amateur de 
futbol 7 i va acabar amb empat 1-1 al marcador. Les 
ripolleses es van avançar amb un gol de Yaiza al minut 
45, però les de la vall de Camprodon van aconseguir 
igualar amb una diana d'Anna al 61. Un partit igualat 
que deixa a les ripolleses amb 26 punts i a les campro-
donines amb 37.
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Foto: Atlètic Ripoll
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Un bon resultat per a una de les 
alumnes del CTER, en BTT

L'alumna del CTER Mariona Ratera va guanyar en la ca-
tegoria júnior la Copa Catalana Internacional de BTT de 
Gavà disputada el 26 de març. Enhorabona!

Una victòria més per a
Óscar Díaz

El ripollès Oscar Díaz va quedar campió de la quarta pro-
va del Circuit Català de Pàdel per a Sords disputada a 
Vic el 25 de març. Felicitats!

Èxits de la ripollesa Mariona Foz 
amb el CPA Tona

La patinadora ripollesa Mariona Foz continua recopilant 
èxits amb el Club de Patinatge Artístic Tona. A principis de 
mes es va proclamar tercera de Catalunya i més recent-
ment el grup gran amb el qual competeix es va convertir en 
subcampiona d'Espanya, aconseguint la classificació pels 
campionats d'Europa i del món.

El Club Patí Ripoll presenta els 
xous de la temporada

El diumenge 19 de març els dos grups del Club Patí Ri-
poll van posar en escena els xous que duran a terme al 
llarg d'aquesta temporada, en una presentació al pave-
lló municipal de la vila. El dia anterior el mateix escenari 
havia acollit la Lliga de Patinatge Artística dels Jocs Es-
portius Escolars de Catalunya, amb categories des de 
prebenjamina fins a juvenil.

Foto: CPA Tona

La Millor Lliga del Món, a Ripoll
El diumenge 19 de març La Millor Lliga del Món va fer pa-
rada a Ripoll amb la disputa d'una de les seves jornades 
al pavelló de l'Avellaneda. Tot un matí de partits d'aques-
ta competició de futbol sala adreçada a les persones amb 
altres capacitats on, per exemple, hi juga l'equip del MAP 
Abadessenc. Enhorabona a tots i totes per aquesta iniciati-
va inclusiva!
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Dues grans cites esportives per iniciar el 
mes d'abril a la nostra vila

Ripoll és aquest mes d'abril una de les seus de la Copa 
Catalunya de futbol sala, juntament amb Sallent. El 
dissabte, 1 d'abril, al pavelló de l'Avellaneda es dispu-
taran els quarts de final de la categoria masculina, des 
de les deu del matí i fins al vespre. A les 19 h, l'Escola de 
Futbol Sala Ripoll farà el seu debut per intentar passar 
de ronda, davant el Montsant Sala 5. Per altra banda, 
diumenge l'Avellaneda serà la seu de les semifinals i les 
finals femenina i masculina. La jornada també s'iniciarà 
a les 10 h amb la primera semifinal femenina. Després 
s'aniran intercalant les semifinals fins a les 15 h. A la 
tarda, està prevista la final femenina a les 17.30 h i la 
masculina a les 19 h. Un gran esdeveniment esportiu 
que ha de portar a molta gent a Ripoll, amb el millor 
futbol sala de tot Catalunya.

El Ral·li de la Llana ha tornat a escollir el Ripollès com a 
escenari en la seva 24a edició. Aquesta es disputa entre 
el 31 de març i l'1 d'abril, amb la seva seu principal a 
Ripoll. De fet, divendres 31 a davant del Monestir es duu 
a terme la cerimònia de sortida a partir de les 20 h. El 
dissabte 1 d'abril, La Devesa del Pla es converteix en el 
Parc d'Assistència i durant tot el dia els cotxes hi aniran 
entrant i sortint per disputar els diferents trams. En total el 
ral·li tindrà quatre seccions que estaran repartides per les 
zones d'Alpens, Gombrèn - La Pobla de Lillet, Sant Joan 
de les Abadesses i Llaés. 
En definitiva, aquest esdeveniment torna a posar Ripoll el 
centre de les mirades, ja que hi participen pilots d'alt nivell, 
i porta a la vila a un bon grapat de gent.


