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Sobre les xemeneies de
combustió: cal complir la
normativa

Algunes estufes de pèllet de nova
instal·lació vulneren el reglament vigent
Darrerament s’ha detectat que algunes de les xemeneies de combustió
derivades de la instal·lació d’estufes de pèllet o la substitució
d’antigues calderes entre d’altres, en edificis de Ripoll, no compleixen
el reglament vigent.
Es vol recordar que la xemeneia no pot sortir de la façana, sinó que cal
que surti per la coberta respectant les mides que indica la normativa.
En termes generals cal superar 1 metre en qualsevol edificació a un
radi de 10 metres i igualar qualsevol edificació a un radi d’entre 10 i 20
metres.
En qualsevol cas cal seguir les ordres fixades pel Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE). Totes les instal·lacions
que no s’ajustin poden incórrer en una multa coercitiva per part de
l’administració.

Tota la informació d’activitats
a Ripoll

Subscriu-t’hi des del web
www.ripoll.cat

SERVEI
METEOROLÒGIC
Com cada any l’estació meteorològica
de Ripoll, situada a les dependències
del servei de l’Esport, ens ha proporcionat les dades recollides al llarg de
l’any, que van des del mes de desembre de 2016 fins al novembre de 2017.

Temperatures
Màxima anual

37,1
el 4 d’agost a les 14:12
Mínima anual
-8,8
el 18 de gener a les 3:49
Mitjana de les màximes
25,95
Mitjana de les mínimes
0,83
Mitjana anual
13,03
Meteors
Precipitació total anual
524,06 l/m2
Dia de màxima precipitació 79,40 l/m2
el 24 de març

Ratxa màxima de vent
79,20 Km/h
el 12 de novembre a les 6:10 tramuntana
Dies de pluja
Dies de neu
Dies de calamarsa
Dies de tempesta
Dies de gebrada
Dies de boira

83
3
1
2
65
35
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Salutació de l’alcalde
fer palesa i no van poder impedir que s’obrissin uns col·legis electorals protegits amb ungles i dents per la ciutadania, no van faltar
paperetes, urnes ni cens. Per això van carregar com folls contra els
votants! Quina sensació i quins records d’aquella tarda i nit del 30 de
setembre als col·legis electorals, quin goig l’obertura a les 6 del matí
i quin esperit de defensa de la democràcia que vàrem viure. Gràcies
a totes i tots ! Aquesta jornada i les aturades de país quedaran també gravades en la nostra memòria col·lectiva de poble.

UN 2017 ATÍPIC

Arribem a les darreries d’aquest 2017 i el primer que em ve a la ment
és voler començar un nou any i deixar enrere aquest. El 2017 per a
Ripoll haurà estat un dels més convulsos de la seva història recent.
Un fet que marcarà per sempre la nostra memòria és l’atemptat
terrorista que va tenir lloc a Barcelona el dia 17 d’agost i que va causar molts morts i ferits, el fet ja de per si luctuós i terrible i es va
tornar esfereïdor quan vàrem saber que la cèl·lula que va organitzar
l’atemptat va sorgir de la nostra petita ciutat. Vàrem quedar astorats per la magnitud dels fets, sobretot al conèixer que un imam
resident a Ripoll havia teixit un grup capaç de perpetrar aquest fet.
Ara, passats uns mesos, hem sabut que l’estat espanyol el coneixia,
el tenia fitxat i l’havia tingut com a confident, això encara es més
trist i enterboleix més els fets i deixa a l’aire moltes i moltes preguntes; entre elles: si el tenien tan controlat es podia haver evitat? Per
cert, uns fets que varen ser desentrellats en qüestió d’hores per la
nostra policia, els Mossos d’Esquadra, comandada pel Major Trapero
i el Conseller Forn, ambdós destituïts per l’estat central en aplicació
de l’article 155.
D’altra banda, haig de dir que com a ciutadà de Ripoll em sento orgullós de com tots els ripollesos vàrem fer esforços per gestionar
i interioritzar aquest conflicte a nivell local, ens hem conjurat tots
plegats per minimitzar-ne els efectes: amb les entitats, els organismes institucionals i tots els ciutadans hem passat el dolor i el
dol; i ens hem compromès a superar-ho sense generar picabaralles
i treballar plegats perquè mai més es pugui tornar a produir. L’acte
i el concert organitzats a la plaça del Monestir foren molt emotius i
els guardarem en el record col·lectiu per sempre.
L’any 2017 ha estat també un any molt dur i trist per al personal del
servei de l’esport i per a tots. El fatídic accident a la piscina municipal ens va colpir a tot el poble, la comarca i a la comunitat escolar.
Recordarem sempre més la petita Mireia.
El 2017 històricament serà recordat l’any del “procés”, el nostre
Parlament, elegit per la majoria dels ciutadans de Catalunya el 2015,
complint el mandat del poble va nomenar el Govern de la Generalitat
que va organitzar el dia 1 d’octubre el referèndum d’independència.
Ningú podia imaginar fins on arribaria l’odi i la follia del govern espanyol contra els ciutadans del nostre país. Si dies abans podíem sospitar-ho veient l’arribada de les forces policials estatals, l’ocupació
i regirament d’institucions oficials i seus de partits o escorcolls indiscriminats a impremtes i domicilis, el dia 1 d’octubre quedarà a la
memòria de tots per la repressió brutal i indiscriminada contra persones de qualsevol edat. La ràbia els va portar a perdre els papers;
feia mesos que repetien insistentment que no hi hauria ni urnes, ni
cens, ni paperetes. De fet un cop més la seva incompetència es va

Posteriorment ens han empresonat als líders d’entitats sobiranistes i a la meitat del govern elegit democràticament, l’altra meitat
són a l’exili. Un estat que és altament incompetent a l’hora de fer
funcionar un jutjat, es posa en marxa en qüestió d’hores si cal anar
contra Catalunya i les seves institucions. La justícia fa molt de temps
que és presonera o amiga del poder executiu, quan en democràcia
hauria de ser-ne independent. Ara tenim el Govern i les institucions
intervinguts a tots nivells per l’article 155, la situació política posa
en qüestió la qualitat democràtica de l’Estat. Però també posa en
qüestió serveis bàsics i la gestió del dia a dia del nostre país.
Però els catalans som tossuts, ens hem expressat, concentrat i manifestat i continuarem fent-ho -com sempre- amb civisme, amb
dignitat, amb un somriure, sense violència, instant al parlamentarisme i amb perseverància.
I si els catalans som tossuts, els ripollesos encara ho som més. Hem
superant anys de crisi econòmica amb esforç, imaginació, il·lusió i tenacitat. Hi hem posat i posarem tot allò que calgui per tirar
endavant, els esforços comencen a donar fruit i es va notant una
nova embranzida, de ben segur ho aconseguirem. Noves obertures i inversions empresarials conviden a l’optimisme; l’arribada de
la fibra òptica, nous serveis ferroviaris matiners, reducció del deute municipal, nous projectes per al futur… de reptes no en falten:
més habitants i més naixements, més joves, més activitat per al
petit comerç, retenció del talent jove, feina per a tothom, eliminar
la pobresa energètica… Reptes que conviden a continuar treballant
sense defallir.
Acabo. Només em resta desitjar-vos a totes i tots unes festes de
Nadal, Cap d’Any i Reis ben venturoses. Gaudiu de tot allò que se’ns
ofereix aquests dies i ompliu-nos d’optimisme i solidaritat. No defallim en cap cas, i com diem popularment a la nostra terra, passi el
que passi “no ens els acabaran”.
Bon Nadal a tothom,
Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll
Desembre de 2017

Concentració del 20 de setembre
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Educació per a la mobilitat segura
El curs escolar 2016/2017, els monitors per a
la Mobilitat Segura han realitzat un total de les
següents hores segons quadre adjunt:
		
J. MARAGALL
SALESIANS
VEDRUNA
T. RAGUER

HORES
16
12
12
8

ALUMNES
80
60
60
60

S’han fet un total de 48 hores lectives als cursos de
primer, tercer i cinquè amb una participació de 260
alumnes aproximadament.
El primer trimestre del curs es va portar a terme
l’activitat de canvi de marxa dirigit a la comarca del
ripollès.

Xerrada de seguretat al
col·lectiu de la gent gran

Es pretén reduir la vulnerabilitat en aquest col·lectiu
El mes de juny es va fer una xerrada sobre seguretat a la Sala
Josep Maria Anglada, hi van assistir unes 60 persones.
L’objectiu principal d’aquesta sessió va incidir en aspectes
que afecten la seguretat i la prevenció personal de les persones
d’aquest col·lectiu, tan vulnerable davant d’algunes situacions
de risc concretes. Es van tractar
especialment aspectes com ara:
• Reduir la vulnerabilitat del col·
lectiu de la gent gran en relació a
ser víctimes d’un delicte
• Anticipar i evitar futures situacions de risc.
• Prevenir les principals amenaces per la seguretat de les persones grans.

• Fomentar la confiança entre la
Policia Local i el col·lectiu de la
gent gran, explicant-los que en
la policia tenen un servei d’ajut i
protecció en temes de seguretat.
• Millorar la resposta policial en
intervencions amb persones
d’aquest grup.
Al final també hi va haver un torn
per atendre les preguntes dels
assistents. En un ambient molt
proper, els participants van poder resoldre i preguntar tots els
dubtes a la Policia Local
Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament de Ripoll vol comptar amb
una eina de prevenció eficaç i
útil per a les persones grans que
contribueixi a reduir la seva vulnerabilitat davant de possibles
situacions delictives.

Cal tenir en compte que aquest
grup de persones són especialment vulnerables davant d’una
sèrie de modalitats delictives
com poden ser els robatoris a
domicili, els robatoris amb violència i intimidació i les estafes.
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Increment de la subvenció per
a la rehabilitació de façanes

Augmenta un 10% el mòdul de tractament
Des de fa anys l’ajuntament de
Ripoll contempla a les ordenances un seguit d’avantatges per
als propietaris que rehabilitin o
millorin les seves façanes.
Per tal de potenciar aquesta iniciativa, enguany les ordenances contemplen una millora en
l’apartat del tractament de façanes, així com continuar amb
les línies endegades de grafiar
elements cal·ligràfics en les mateixes.

En aquest sentit, d’una banda
s’ha modificat la subvenció del
mòdul de tractament, passant
de 4 a 6 € per m2 i de cara als
immobles catalogats i els que
incorporin elements cal·ligràfics
la subvenció passa del 50% al
60% del mòdul.
D’aquesta manera a través
d’ajuts econòmics l’ajuntament
impulsa i fomenta la rehabilitació i tractament de façanes a
Ripoll.

La fibra òptica ja arriba a Ripoll

Arriba al centre de la vila, als eixos i també a diversos polígons
El desplegament de la fibra òptica a Ripoll ha estat
una fita molt esperada per usuaris i empreses. El
consistori ha ofert totes les facilitats que estaven a
les seves mans per tal de facilitar el desplegament
de la fibra i ha aconseguit que els punts de connexió
hagin augmentat exponencialment els últims
mesos.
Cal agrair també l’esforç econòmic de la direcció
General de Telecomunicacions de la Generalitat,
que va ser la promotora del desplegament de la
xarxa pública de fibra òptica de l’eix Vic-Ripoll amb
un cost aproximat de 300.000 €, deixant diversos
punts de connexió al nostre municipi per desplegar
fins a punts finalistes la connexió d’alta velocitat.
Tenim però encara alguns sectors de la vila
desconnectats -no per voluntat pròpia- sinó pel
Pla de Desplegament de l’empresa privada que
va prendre la iniciativa després de les constants
reclamacions i peticions formulades per part de
la regidoria de Noves Tecnologies. Paral·lelament
també s’està treballant amb màxima prioritat en
el desbloqueig d’alguna zona com la del carrer
Honorat Vilamanyà.

A dia d’avui tenim tot el centre de la vila, la zona est
i sud completament connectada a l’alta velocitat.
També els polígons d’Els Pintors, Mas d’en Bosch, la
Barricona i Estamariu.
El desplegament continuarà el proper 2018 amb
la integració a la xarxa del sector oest de la vila,
barri de Sant Pere, carretera de Ribes i els polígons
de Rocafiguera i Casanova de Baix en direcció a
Campdevànol.
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Accions comercials

Durant l’octubre es va crear un espai Networking i una acció
formativa

1r. Botiga FOTOPRIX en data
7 de novembre va oferir
la primera experiència:

Co

En aquesta sessió es van treballar en grup unes experiències
fictícies i espontànies entre els
participants, i d’aquí en vàren sortir dos de reals
amb la iniciativa dels
comerciants:

rç a Rip
e
m

2n. Grup de
comerciants
del Barri Vell,
coincidint amb el
Black Friday del dia
24 de novembre, algunes de les botigues van
oferir beguda i pica-pica per
tal de fer una jornada més animada, així com el tancament de
les botigues va ser més tard de
l’habitual.

oll

Continuant amb les accions
acordades a la taula de treball
dels sectors de turisme i el comerç, aquest any en la 4a jornada de treball s’han dut a terme
dues accions dividint la sessió de
treball en dos dies. D’una banda
el dimarts 24 d’octubre a la tarda
i amb la col·laboració de l’Agència Ripollès Desenvolupament es
va crear un espai Networking dirigit a productors, restauradors i
allotjaments turístics locals. La
jornada va aplegar vora de 20
professionals del sector a l’Aula
d’Hostaleria de Ripoll.
El 30 d’octubre va tenir lloc la segona part de la jornada al Museu
Etnogràfic de Ripoll, més adreçat
al sector comercial. En col·laboració amb la Cambra de Comerç
de Girona, es va dur a terme
una acció formativa de 4 hores
«Motivació en el Comerç: enamora als teus clients», el curs
estava orientat a tots aquells
botiguers que volen enamorar
als seus clients amb el producte o servei que comercialitzen.
L’objectiu final sempre és oferir
un bon servei, essent important
estar present a les xarxes socials, cuidar la imatge, premiar
als clients i oferir experiències.
En el curs es parlava d’aquestes
pautes que ajuden a fidelitzar els
clients i a enamorar-ne de nous.
Aquesta sessió va donar aquestes eines vàlides per a la motivació de la clientela que accedeix a
l’establiment amb l’objectiu que
la millora en l’atenció al client es
pugui traduir en un augment de
les vendes.

Col·labora:
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El 70% de les incidències comunicades a través
del servei Línia Verda han estat solucionades

Les inquietuds han estat dirigides sobretot a neteja de carrers i
parcs, manteniment de voreres i calçades i l’enllumenat
L’Ajuntament de Ripoll aquest mes de novembre
s’ha fet ressò de l’èxit obtingut al municipi després
de la implantació de Línia Verda. Des de la posada en
funcionament del servei, la participació ciutadana
ha experimentat un creixement exponencial. Això
demostra una eficaç resposta per part del consistori
en la resolució d’incidències comunicades pels
veïns.
A dia d’avui, s’han comunicat 979 incidències de
les quals el 70% han estat ja solucionades. El tipus
d’incidències més freqüents són aquelles que fan
referència a “Neteja Viària”, seguit de “Parcs i
Jardins”, “Voreres i Calçades” i “Enllumenat”.
Gràcies a la implicació directa dels veïns, el
consistori ha pogut dur a terme actuacions àgils. A
més, ha tingut coneixement de certes necessitats
de les quals no tenia constància.
Per poder utilitzar aquest nou servei és necessari
procedir a la descàrrega de l’APP Línia Verda. Per
això, l’usuari accedeix a Google Play o APP Store
en funció de la tecnologia emprada en el seu
Smartphone (Android / iOS). Un cop localitzada,
es descarrega de forma gratuïta. A partir d’aquest
moment, l’usuari selecciona el municipi sobre el
qual vol comunicar la incidència. El procediment és
molt ràpid i senzill.
Per comunicar una incidència, només has de
clicar sobre el botó “Notifica la teva incidència”.
Un desplegable amb les diferents tipologies
d’incidències apareix en pantalla. L’usuari
selecciona aquella sobre la qual vol comunicar. De
forma automàtica, l’APP detecta les coordenades
exactes en què s’ubica el desperfecte. El següent
pas és adjuntar una foto de la incidència i observació
sobre la mateixa. Ja només queda pitjar el botó
d’enviar. Un cop enviada, personal de l’Ajuntament
rep notificació del desperfecte comunicat. A partir
d’aquest moment, s’inicien els tràmits per donar
solució a la incidència detectada. El ciutadà al seu
torn, rep notificació en el seu telèfon mòbil sempre
que es produeixi un canvi en l’estat de la mateixa.

A través de Línia Verda, l’usuari també pot plantejar
qualsevol consulta mediambiental. Només cal
seleccionar l’opció de “Fes la teva consulta”. En
un termini màxim de 24 hores tindrà resposta per
part d’un equip d’experts en la matèria de forma
completament gratuïta.
Al servei Línia Verda també s’hi pot accedir a través
del domini www.liniaverdaripoll.cat. A més de
comunicar una incidència o plantejar una consulta,
l’usuari disposa d’un ampli contingut de consulta
mediambiental (guia de bones pràctiques, consells,
informació pròpia del municipi etc.).
A través del servei Línia Verda l’usuari que ho
sol·liciti, pot rebre comunicacions informatives
que emeti el mateix Ajuntament. També podeu
consultar els principals punts d’interès que es
troben al municipi.
L’ajuntament està molt satisfet amb els resultats
obtinguts i anima els veïns del municipi a continuar
utilitzant aquest canal directe de comunicació.
Línia Verda també ofereix els seus serveis a través
de contacte telefònic al número 902.193.768 en
horari de 9.00 hores a 18.00 hores (cost de la
trucada 0,07 € / min).
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Resum d’activitats econòmiques anys 2016-2017

S’incrementen les activitats comercials i empresarials
ALTES
(Activitats comercials)
(Activitats empresarials)
(Altres: restauració, serveis…)
SUBTOTAL
Canvis de titularitat / traspàs
Canvis d’ubicació
Ampliacions
TOTAL

ANY 2016 ANY 2017
33
35
10
10
6
6
17
19
33
35
11
8
0
1
1
0
45
44

BAIXES		
(Activitats comercials)
16
9
(Activitats empresarials)
2
0
(Altres: restauració, serveis…)
8
10
SUBTOTAL
26
19
Canvis d’ubicació
2
1
Canvis de titularitat / traspàs
0
5
TOTAL
28
25
SALDO NET (ALTES-BAIXES)

7
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TREBALL ALS BARRIS 2017

Permetrà contractar quatre aturats de llarga
durada per mig any
L’Ajuntament de Ripoll ha obtingut una subvenció
dins de la convocatòria del programa de suport als
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social. Projecte Treball als barris 2017.
El projecte presentat anomenat “APOSTEM PEL
BARRI VELL”, s’iniciarà el 29 de desembre de 2017, i
contempla tres accions:
• Casa d’Oficis amb un mòdul de rehabilitació d’habitatges per a 10 alumnes/treballadors, que té com
a objectiu la formació i capacitació de joves entre 16
i 25 anys i preveu la rehabilitació d’un habitatge per
a destinar-lo a la borsa de lloguer municipal.

PREIN SC RIPC I ON S OBER TE S

“Treball als barris”

on en aquests moCASA D’OFICIS
ments hi ha projecRehabilitació d’habitages
tes a desenvolupar,
OFERIM:
BUSQUEM:
Formació remunerada
en especial habitatge
de gener a juny
Joves d’entre
16 i 24 anys
i dinamització coContracte de treball
de juliol a desembre
Residents a Ripoll
mercial, donant suport a la resta d’ac- +
cions i establint una
visió estratègica que
permeti avançar en
la consolidació del barri com a centre neuràlgic de
la vila.
INFORMaCIó:

972 70 30 63
667 411 650
centreformacio@ajripoll.com

Import total del projecte

216.028 €

• Accions ocupacionals i professionalitzadores:
Contempla la contractació de 4 persones aturades
de llarga durada durant 6 mesos, 2 peons de neteja,
1 administratiu i un auxiliar administratiu per donar
suport a accions en matèria d’habitatge, comerç i
dinamització econòmica al barri vell.

Subvenció atorgada:		

204.267 €

Aportació municipal:		

11.761 €

• Contractació d’un tècnic de desenvolupament local, durant un any amb l’objectiu de treballar en la
revitalització del barri vell prioritzant aquells àmbits

Els interessats poden adreçar-se al Centre de Formació de l’Ajuntament de Ripoll centreformacio@
ajripoll.cat, tel. 972703063

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social- Servicio Público Empleo Estatal
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Oficina municipal d’Habitatge

El seu radi d’acció té incidència a tota la comarca
L’Oficina Municipal d’Habitatge de Ripoll es va crear el maig de l’any 2006. Des d’aquella data s’ha consolidat
de manera ferma al municipi, i el nombre de tasques que realitza han anat incrementant any rere any,
actuant també a nivell comarcal.
Resum de les principals tasques realitzades durant l’any 2017
Ajuts al lloguer
Durant aquest any s’han gestionat 213 expedients
d’ajuts al lloguer a la comarca, distribuïts en 8 municipis (Campdevànol, Camprodon, Montesquiu, Ribes de
Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de
Segúries i Vallfogona de Ripollès)
Pobresa energètica
S’han gestionat 114 expedients a la comarca, distribuïts en 6 municipis: Campdevànol, Camprodon, Planoles,
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries.
Ajuts rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.
Registre i gestió de 4 sol·licituds
Reagrupament
Assessorament i tramitació de 14 sol·licituds, de les
quals 11 són reagrupaments, i 3 renovacions.
Prestacions econòmiques d’especial urgència
Registre i gestió de 7 expedients, i tots corresponen a
deutes de rendes de lloguer.

Borsa de lloguer
H i ha un total de 82 contractes actius a la comarca,
distribuïts en 4 municipis: Campdevànol, Ribes de Freser, Ripoll, i Sant Joan de les Abadesses.
Habitatges d’inserció
Hi ha 4 habitatges, al municipi de Ripoll i un pis d’emergència a Campdevànol gestionat pel Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Ajuts rehabilitació gent gran
Registre i gestió de 28 expedients, 10 dels quals les obres
són a càrrec de l’Agència de l’Habitatge, i 18 a càrrec del
sol·licitant.
Subvenció façanes
Revisió i tramitació de 7 sol·licituds.
Sol·licitud registre inscripció Habitatges Protecció Oficial
(HPO)
Registre i gestió de 54 sol·licituds.

Un any de Carnet Ripoll Jove + 18!

Se’n beneficien els joves que assoleixen la majoria d’edat
Durant l’any 2017 ha entrat en
vigor una nova ordenança per
tal d’incentivar la implicació i la
participació dels i les joves a les
activitats del municipi, així com
també per apropar-los a les
entitats de Ripoll.
La valoració que es fa d’aquest
primer any és molt positiva,
ja que més de 50 joves del
municipi, que han complert 18
anys al llarg del 2017, han gaudit
dels avantatges i descomptes a
través del carnet.
Degut a aquesta bona rebuda de
la iniciativa, des de la Regidoria

de Joventut de l’Ajuntament de
Ripoll s’està treballant per tal
de seguir-la mantenint, durant
l’any 2018, incorporant algunes
novetats i millores, com ara
la implicació de les botigues i
comerços del municipi.
Com aquest any 2017, l’únic requisit que cal complir per beneficiar-se d’aquests incentius és
fer 18 anys al llarg de l’any 2018,
i portar més de 6 mesos empadronats al municipi de Ripoll.
Durant el primer trimestre de
l’any, els i les joves que durant
l’any 2017 es podran acollir a

aquesta nova ordenança, rebran
una carta explicativa amb els
passos que han de seguir per
obtenir el Carnet Ripoll Jove + 18
i el seu pack de descomptes.
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CONSISTORI INFANTIL CURS 17/18
Sílvia Freixa n’és la nova alcaldessa
Qui Sóc

Càrrec

M’agrada ser del Consistori per

La proposta que més desitjo

Silvia Freixa

Alcaldessa
R. d’Ensenyament i
Coneixement

Aprendre a treballar en equip, ser tolerants amb les opinions dels altres i també
per tenir l’oportunitat d’expressar la meva
opinió en algunes activitats del poble.

Que s’arregli la pista de St. Pere ja que
té goteres i llavors la gent patina

Aina Bonfill

R. de Cultura,
Tradicions i Festes

Aprendre a treballar, a saber el funcionament del poble i entendre que
prendre decisions no és tan fàcil
com sembla

Poder fer una recollida de llibres per
als infants que no tenen el dret a
l’educació i d’aquesta manera poder-los ajudar

Judith Cruz

R. de Benestar i
Família,Gent Gran i
Esports

Per ajudar a la gent del poble i com a
oportunitat per aprendre el funcionament de l’ajuntament

Organitzar un concurs de dibuix, pintura o de manualitats per edats que
es podria fer a la fira de les 40 hores

Roger Erra

R. de Serveis econ.,
administració General i
Promoció Econòmica

Ajudar a millorar el poble i els seus
espais

Poder arreglar els vestidors del camp
de futbol municipal

R. de Barris, Neteja Viària
i Medi Ambient

Conèixer el seu funcionament des
de dins i representar la meva escola
per fer un Ripoll millor

Posar un descalcificador al dipòsit
d’aigua per poder disposar d’aigua
sense calç, perquè la qualitat de l’aigua sigui millor per a tothom

Nil López

R. d’Entitats, Associacions,
Obres, Serveis i Noves
Tecnologies
Secretari

Saber com es treballa des de dins
d’un Ajuntament

Posar càmeres al Pla perquè la gent el
respecti més i estigui ben cuidat

Bela Serra

R. de Turisme i Joventut

Fer propostes per facilitar la vida de
tothom

Posar un dispositiu que avisi quan els
ascensors de Sant Pere no funcionen
i que sigui visible al barri de sant Pere
i a baix al poble

Yousra Ahazrir

R. de Serveis al Territori,
Sostenibilitat i Empresa

Compartir temps i experiències amb
altres infants

Posar més semàfors adaptats a les
rutes escolars

R. de Seguretat
Ciutadana, Convivència i
Participació

Aprendre el funcionament d’un
ajuntament i treballar amb altres
infants d’escoles diferents

Fer dinàmiques de resolució de conflictes als centres educatius per ajudar a millorar la convivència

R. de Comerç, Fires i
Mercats

Per millorar coses del meu poble

Fer un mercat mensual del sector
primari del Ripollès per comercialitzar el resultat de l’esforç de pagesos,
ramaders, apicultors, ...

Marc Sala

Carla Ariza

Joan Turrats
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CONSISTORI INFANTL
Que hem fet aquest primer trimestre?

Dates plens

Acte de celebració del Dia Internacional dels Drets
dels Infants.

Ple de Constitució: 16 octubre de 2017
Primer ple: 18 de desembre de 2017
Segon ple: 12 de febrer de 2018
Tercer ple: 16 d’abril de 2018
Quart ple: 11 de juny de 2018

Inauguració encesa dels llums de Nadal
Col·laboració de 350 € per a la campanya de
Joguines de la Creu Roja per Infants desfavorits.
Bustiada Educadora per recollir millores per al poble
el dia de les Ciutats Educadores
Organització de la Cagada de Tió Popular
Durant el Ripijoc es durà a terme una votació
popular per escollir el nom d’un xai de peluix
elaborat per àvies del Club Casal d’Avis i que entrega
l’Ajuntament a les visites.
Per a realitzar aquestes propostes ens trobem cada
dilluns a l’Ajuntament de 5 a 6 de la tarda i treballem
col·laborativament tots els infants.

Cursos i tallers culturals a ple rendiment

L’Escola d’Art participa a l’exposició conjunta de Nadal a la Sala
Abat Senjust
Les escoles municipals d’art i
de dansa clàssica mantenen
aquest curs un excel·lent nivell
de participació.

haver de proposar un segon dia
per tal d’acollir el nombre d’inscripcions que aquest any és de
28 en total.

Tant el curs de boter i cuireter
com l’escola d’art per a adults
mantenen el nombre d’inscripcions en 9 i 20 respectivament.

La novetat d’enguany és que
com que l’escola d’art per a infants està plenament consolidada, aquest any participaran
també a l’exposició conjunta
que se celebrarà a la sala Abat
Senjust de l’ajuntament de Ri-

Pel que fa a l’escola d’art per
a infants, ja l’any passat es va
Escola
Municipal
.
d Art . RIPOLL
Curs 2017-2018 (d’octubre a juny)
• DIBUIX I PINTURA (oli, aquarel·la, pastel, tintes…)

a càrrec de Magda Martí i Prat
Dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30 h o de 19.30 a 21.30 h
Adreçat a majors de 12 anys. Lloc: locals annexos a la biblioteca Lambert Mata de
Ripoll (Carrer 27 de maig, 3)

• TALLERS ARTÍSTICS PER A INFANTS
Iniciació a la pintura: tempera, oli, aigua, fang, etc.

Un dia a la setmana (dilluns o dimecres a escollir) de 17.30 a 19 h.
Adreçat a infants de 5 a 12 anys. Lloc: locals annexos a la biblioteca Lambert Mata
de Ripoll (Carrer 27 de maig, 3)

• Curs de BOTER I CUIRETER a càrrec de Joan Campà i Carbonell
Dilluns i dimecres de 17.30 h a 19.30 h - Adreçat a majors de 16 anys
Lloc: local carrer Berenguer, 9 baixos

• Curs de TALLA DE FUSTA a càrrec de Julian Yeste i Sánchez

Dos dies a la setmana (a escollir) de 18 h a 20 h - Adreçat a majors de 10 anys
Lloc: Centre Cívic i Cultural Eudald Graells (Pg. Sant Joan, 1)

Inscripcions fins al 25 de setembre
Inici cursos: 2 d’octubre 2017

Imp. MAIDEU, SL - Ripoll 2017

Informació i inscripcions
Ajuntament de Ripoll. Àrea de Serveis a les persones. Tel. 972 714 142 (ext. 224 o 212)
correu electrònic: cultura@ajripoll.cat

poll, a partir del dia 16 de desembre i fins el dia 7 de gener.
Pel que fa a l’escola de ballet
clàssic, enguany es mantenen
els quatre grups de l’any passat
que fan 2 dies a la setmana i s’ha
encetat un nou grup d’iniciació
els divendres a la tarda per als
infants de P4 amb un total de 43
alumnes.
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’EMIGRANT: GERARD TERRADAS
Melbourne (i poc de San Diego)

“Vaig viure a Ripoll fins als deu
anys, tot i que sempre he fet
tota la vida escolar i les activitats
esportives al poble. A Barcelona
hi vaig estudiar biotecnologia a
la UB, i un màster de virologia a
IrsiCaixa, centre de recerca especialitzat en VIH. Ja havia viscut un semestre de la carrera a
Roma i per això no em va costar
gens marxar a fer un doctorat a
Melbourne (Austràlia). Es tractava de treballar en la part de recerca bàsica i biologia molecular
-dins d’un grup pioner d’un tipus específic de modificació de
mosquits-, per intentar eradicar
el dengue al sud-est asiàtic.
“Aquests últims mesos m’he traslladat a San Diego (Califòrnia) com a investigador postdoc a UCSD (University
of California San Diego) per treballar
en la modificació genètica del mosquit
Anopheles. Ho veig com una mescla
entre Catalunya i Austràlia, la gent és
molt tranquil·la i no hi ha criminalitat.
La vida d’un científic és bastant caò-

Però la família i els amics mai
els perdràs i avui dia mantenir
el contacte és fàcil a través de
xarxes socials o Skype. I si amb
algú el perds, probablement és
que no éreu tan amics, per dur
que sembli. Marxar lluny et canvia per sempre i rebre un missatge molt de tant en quan amb
un “Ei! com estàs?” et fa sentir
molt estimat. A més, marxar
t’obre la ment. Ho recomano a
tothom. Tampoc cal marxar durant molt temps, però fes-ho.
Jo per sort vaig anar a petar en
un laboratori on teníem gent de
tots els continents, i això et dóna
El ritme de vida d’Austràlia és
unes perspectives molt úniques.
bastant “light”, tot i que a les
T’adones que el teu punt de visciutats sempre acabes corrent ja
ta no sempre és el millor, o que
que les distàncies són molt més
és molt diferent de com ho veu
grans a les que estem acostualtra gent i altres cultures. Això
mats als pobles. Quan dic que
personalment omple molt i et fa
tardava 45 minuts de casa
créixer.
a la feina la gent pensa
Per a mi, Melbourne
que és molt, però seés la millor ciutat del
gurament és la mitMelbourne és món però també ho
jana del que tarda
la millor ciutat dic després d’haqualsevol melbourver-hi viscut quatre
del món
nià. Costa d’adapanys. Cada barri té
tar-se, no només pel
encant, i ha estat molt
canvi horari. Trobes
influenciat per la immia faltar família i amics i la
gració, primer anglesa i més
gent et sembla més freda, tot i
tard italiana, grega i en aquests
que quan els coneixes no ho són.
últims anys asiàtica. El menjar
és extraordinari, i el cafè, una
tica, amb jornades laborals molt llarreligió. Tot i que la gent es pensi
gues, però aquí sempre fa bon temps,
que tot és surf, gent rossa i sol
i això ho alleuja bastant. Penso que hi
ha força possibilitats que acabi vivint
tot el dia, a Melbourne pots tenir
a Melbourne. La meva parella és ausles quatre estacions de l’any en
traliana i jo em sento molt integrat
un dia i a l’hivern fa fred degut al
en aquella societat. L’inconvenient és
vent que bufa des de l’Antàrtida.
que és massa lluny de Catalunya. En
I ep!, la majoria de koales habitot cas ja es veurà.”
ten al sud.”
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’IMMIGRANT: MAMOUN AL LABABIDI

37 anys exercint de metge a la sanitat catalana
“Vaig néixer a Síria el 10 de febrer
de 1946, i allà és on vaig viure fins
als 23 anys. Havia aprovat dos
cursos de ciències econòmiques i
de dret i estava treballant en una
empresa pública que gestionava el riu Eufrates. Però les males
perspectives econòmiques em
van fer veure que no podria sortir
de la misèria ni treballant tota la
vida. Per això vaig agafar un vaixell
per desplaçar-me des de Beirut
fins a Barcelona. Van ser set dies
pel Mediterrani, en un viatge que
em va costar 50 dòlars. Un cop a
Barcelona vaig agafar un tren que
em va portar, després de 24 hores, a Granada. Allà vaig intentar
entrar a la universitat però no em
van acceptar pel pobre nivell de
castellà que tenia aleshores. En
canvi a Saragossa vaig aprovar
un examen de cultura general i el
mateix 1970 vaig començar allà la
carrera de medicina. Tot i les dificultats que al principi tenia amb
l’idioma, me la vaig treure amb els
sis anys que durava. Aleshores no
hi havia diccionari espanyol-àrab
i havia de buscar les traduccions
a través de l’anglès. Això em suposava que podia tardar un dia a
traduir un sol full.
El doctorat en medicina general
i cirurgia, vaig ampliar-lo amb
l’especialitat en endocrinologia
i nutrició a l’Hospital de la Creu
“Ara fa cinc anys que estic jubilat.
Aquests anys m’he deprimit una
mica, sobretot els tres primers.
Hi ha dies que no sé massa
què fer. Sembla que m’hagin
obligat a buidar el disc dur dels

Roja de Barcelona durant un any.
de Freser, i des de llavors em vaig
Com que econòmicament estava
establir al Ripollès. Per raons de
desnonat i a casa no em podien
mobilitat em van exigir que viscostejar l’estada en un país 7 vequés a Ribes. El mateix 1991 em
gades més car que Síria, vaig covaig casar amb una noia de Besamençar a treballar a Roses, on a
lú. Tinc dos fills d’un primer mamés ajudava un metge particular.
trimoni i dos més del segon.
Més tard vaig entrar a l’ambulatoEstic molt content amb la gent.
ri de Santa Clara de Girona, com a
Ens apreciem mútuament i amb
interí de sanitat per la Generalitat.
alguns pacients encara hi
La vida em va portar també a
quedo per anar a sopar.
localitats com Sant Antoni
M’agrada l’afany de
de Calonge, Sant Feliu de
Em
sento
treballar i rendir dels
Guíxols, Lloret de Mar,
Puigcerdà o Palau-Saimpotent per catalans. Em sento
impotent per la situvardera. El 1991 em
la
situació
a
ació de Síria, amb un
vaig treure les oposicirègim militar absoluSíria
ons de metge titular de
tista, on si no ets de la
Queralbs, Planoles i Ribes
corda no aconsegueixes
un treball digne. Jo sempre he
coneixements. Omplo les hores
estat un home pacífic. Degut a
llegint, caminant i estant amb
l’actual situació de guerra, ja fa
la família. M’agrada sobretot la
sis anys que no hi puc viatjar per
història i em poso al dia de la
la inseguretat. Fa un mes va morir
medicina.”
un nebot de 22 anys. Un míssil va
arrencar-li el cap.”
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REGIDORIA DE BARRIS,
NETEJA VIÀRIA I MEDI AMBIENT
Estem a poques setmanes d’acabar
l’any i s’acosten unes dates entranyables en les quals les famílies es
retroben per celebrar el Tió i conversar amb alegria i estimació.
Els darrers mesos han estat molt
convulsos i hem viscut fets esfereïdors que ens van paralitzar les
ments i van fer aflorar les nostres
emocions.
Tot i així la brigada d’obres de
l’ajuntament ha seguit treballant
dia a dia en el manteniment i millora dels barris.

arranjat la rampa de la biblioteca,
canviat mobiliari trencat, etc.
I és a partir del mes de setembre
que es va tornar a començar la roda
per anar a tots els barris de Ripoll,
amb les següents actuacions:

• S’han arranjat panots a la ctra. de
Sant Joan.
• Al Pla de Sant Pere s’ha fet la millora de connexió del sanejament
als col·legis; a la plaça del carrer Filadors i al parc infantil del
costat s’han col·locat sis bancs
nous, s’ha posat una tanca de
fusta en substitució de la que hi
havia de ferro i s’ha fet la supressió de barreres.
• S’ha aplanat el camí del lateral
dels horts i s’ha fet un suport per
ordenar les eines.
• S’ha millorat la il·luminació del
passeig Vedruna i formigonat una
part del canal que perdia aigua.
• Al Centre s’han millorat alguns
jocs infantils, netejat la muralla,

• A Engordans i Ciutat Jardí s’han
canviat els 41 esglaons que faltaven de les escales, s’ha pintat la
barana i repassat els llums. S’han
polit i pintat uns deu bancs, fixat
reixes i arranjat voreres. Referent
al camí, que va des del carrer
Ciutat Jardí fins al començament
de l’urbanització la Torre, s’ha
connectat amb la vorera, desplaçat un fanal, posat barana i s’hi
ha construït un muret.
• A Caselles i Pigrau s’han millorat algunes voreres i s’està fent
un repàs general i continuarem
amb Agafallops, Cal Déu, Castelladrall…
• El novembre es va començar
l’esporga i es van plantar les flors
d’hivern.
Des de la regidoria de Barris i Medi
Ambient agraïm la col·laboració de
la ciutadania per tenir cura del nostre poble i us desitgem que tingueu
unes bones festes nadalenques i
que amb la nostra solidaritat ajudem a les persones necessitades.

Nou tobogan al passeig Mestre Guich

Escales d’Engordans abans de millorar-les

Principals actuacions:

Regidora de Barris,
Neteja Viària i Medi
Ambient,
Fina Guix i Sala

Ripoll manté les 3 Flors d’Honor de Viles
Florides

Pont d’Olot

Escala d’Engordans acabades
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Millora de l’enllumenat al passeig Vedruna

Construcció muret del camí del c. Ciutat Jardí a la Torre

Arrajament barana espatllada

Arranjament de la vorera del c. Sant Amand.

Formigonat d’un tram del canal del passeig Vedruna

Continuació millora camí Riera de les Llosses

Millora vorera c. Conflent

Rebaix de la trapa del clavegueram al camí dels horts

l’informatiu • Hivern 2017

16

Suport eines a la caseta dels horts

Aquesta barana trencada mostra
l’incivisme d’alguns individus

Arranjament de panots a la vorera del pont
de Castelladrall

Arranjament vorera ctra. de Sant Joan zona
del Mal Pas

Niu de vespa asiàtica a Ripoll

Espècie invasora de vespa asiàtica

Connexió de la vorera amb el camí, barana i llum al c. Ciutat Jardí

Supressió barreres entrada parc infantil

Arranjament i pintura banc barri Engordans.

Tanca nova de fusta i 6 bancs nous al parc de l’av. Comte Guifré
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Diumenge, 24
Cant de la Sibil·la abans de la Missa del
Gall
Monestir de Santa Maria de Ripoll
	Ball amb Enric el vocalista
17.30 h
Sala Eudald Graells
Organitza: Amics del ball

Dilluns, 25
Concert del dia de Nadal «Viatge musical
a dues veus». Jordi Galan i Cristina Amils,
cant. Joan Amils, piano.
A benefici de l’Associació MAP
19 h
Sala Eudald Graells

Nadal
a Ripoll

Desembre 2017
Divendres 22
Cantada de Nadales a càrrec dels alumnes
de l’Escola Tomàs Raguer - Durant el matí
al centre de la vila
“El Maragall: Cant d’Il·lusió”. Actuació
nadalenca dels alumnes de l’escola Joan
Maragall - A les 11 h al final del pg. Ragull
(espai Joan Maragall)
	Representació nadalenca del
d‘estudis d’anglès Carme Alier
16 h
Teatre Comtal

Centre

Organitza: Centre estudis Carme Alier

Cagada popular del tió
17.30 h - plaça Sant Eudald
Organitza: Consistori infantil

Dissabte, 23
Concert Nadalenc de les Corals Capella
Santa Maria i els Follets - 19.30 h - Església
de Sant Pere
Organitza: Corals Capella Santa Maria i Els follets

Organitza: Amics de la música de Ripoll

	Els Pastorets de Ripoll
20 h - Teatre Comtal

Organitza: Comissió de Pastorets

Dimarts, 26
	Els Pastorets de Ripoll
18 h - Teatre Comtal

Organitza: Comissió de Pastorets

Dies 27 i 28
	Ripijoc
De 16 a 20.30 h - Pavelló municipal
Organitza: Ajuntament de Ripoll

Dimecres, 27
	Els Pastorets de Ripoll
18 h - Teatre Comtal

Organitza: Comissió de Pastorets

Divendres, 29
Taller de retrats a càrrec de la Companyia
La Sal d’Olot. Cal Inscriure’s abans del 22
de desembre a la Biblioteca Lambert Mata
(972700711, biblioteca@ajripoll.cat)
10.30 h
Biblioteca Lambert Mata
Organitza: Biblioteca Lambert Mata i Ajuntament de
Ripoll

Dissabte, 30
Concert The Taffaners
19.30 h - Sala Abat Senjust

GENER 2018
Dimecres, 3
A partir de les 17.30 h cercavila de la
Cartera Reial, a continuació, a la sala Abat
Senjust, recollida de cartes. Nadales a
càrrec de la coral Els Follets Sala
Abat Senjust
Organitza: Comissió de Reis

Divendres, 5
“La ciutat dels somnis” instal·lació
d’Eudald Alabau, a la plaça Abat Oliba
Cavalcada de Reis. Sortida de la rotonda
sud de la crta. de Barcelona. A les 19 h.
Rebuda a la pl. Ajuntament i a continuació
rebuda de cartes a l’Església de Sant Pere
Organitza: Comissió de Reis

EXPOSICIONS i ALTRES ACTIVITATS
Dies 25 i 26 desembre i 6 gener
Quinto de Nadal
A partir de les 17 h al Pavelló municipal
Organitza: Club Patí Ripoll i Ripollès Rugby Club

Del 6 al 10 de desembre i del 23 de desembre
al 7 de gener
Parc infantil de Nadal a la plaça de la Lira
Del 2 al 5 de gener
Jornades esportives de Nadal a Ripoll
Inscripcions fins a les 15 h del 22 de
desembre a la Piscina municipal o al
Consell Esportiu del Ripollès
Fins al 7 de gener al Museu Etnogràfic
Pessebre monumental de Toni Colomé
Del 16 de desembre al 7 de gener a la Sala Abat
Senjust
	Exposició de pintura, talla de fusta i
pessebres infantils

Organitza: The Taffaners

Fins al 15 de gener a la Biblioteca
“Amor a la natura” exposició de Montserrat
Picola

Diumenge, 31
Festa de cap d’any
Pavelló municipal

Del 16 de desembre al 31 de gener a la
Biblioteca
	Exposició de pintures de Chus Presa

Organitza: Comissió de Festes

CONTINUA L’ESPONJAMENT DEL BARRI VELL
Aquesta tardor es va enderrocar una
finca al carrer del Prat
Des de fa anys l’ajuntament de Ripoll treballa per anar guanyant per a
la ciutadania més espais al centre de
la vila. És el que avui dia s’anomena
esponjament i que consisteix en recuperar espais on la densitat dels edificis és molt gran o en el cas que es
tracti de finques en mal estat. Durant
anys Ripoll ha vist aflorar noves places
i ha obert alguns racons on pràcticament no hi entrava mai el sol.
Aquesta no és una actuació merament estètica, sinó que també es

tracta d’evitar la degradació d’uns
espais urbans situats al centre del
poble i on hi ha edificis que es troben
molt deteriorats.
En aquest sentit aquesta tardor s’ha
enderrocat una finca en estat ruïnós
situada al carrer del Prat número 13 i
que l’ajuntament de Ripoll va adquirir
per tal d’enderrocar-la i anar guanyant més espai dins del barri vell.
Durant unes quantes setmanes i
mentre va durar l’obra es va haver de
canviar el sentit de la circulació i fer
alguns talls de trànsit.
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AL SERVEI DEL POBLE

JOAN COLOMER
Qui és?
Va néixer el 1955 i va viure les
primeres dècades de la seva
vida al Raval de Barcelona on
hi tenia la llar familiar. Havia estudiat als Salesians, en
aquell temps encara s’hi estudiava el batxillerat, ja que
l’actual Institut no existia. Per
fer COU va haver d’anar a Vic.
Tot i que tenia ganes de continuar estudiant, no va acabar-ho fent, perquè aquella
obligació que s’anomenava
servei militar es va creuar en
la seva existència. Aleshores
va ser quan va entrar en joc
l’Ajuntament, on va començar a treballar i que va convertir-lo en una presència
constant durant trenta-sis
anys. I que duri.
“El primer Ajuntament democràtic de Ripoll va incorporar-me
com a administratiu. En un principi tots hi fèiem una mica de
tot. No hi havia especialització ni
tants serveis com ara. A mesura
que van passar els anys ens vam
organitzar segons les necessitats
de cada moment. Vam esdevenir
més professionals i també es van
incorporar tècnics en diferents
àmbits per omplir l’organigrama
administratiu.
L ’ ANÈ C D O T A
“En alguns moments he tingut
opció de marxar a altres feines,
però he sigut un punt egoista,

He hagut de tractar amb molta
gent externa, i he hagut d’apren-

dre a superar entrebancs. A estones ha resultat reconfortant i
d’altres feixuc. Al llarg dels anys
he tractat amb diferents equips
de govern de grups polítics diversos, intentant però fer una
tasca professional. Crec que he
tingut una feina més agraïda que
la simplement administrativa.
Sovint he col·laborat en tasques
no específiques de l’àrea, treballant molts més dies i hores, fent
reunions quan ja ningú treballava. Però tampoc m’ha semblat
malament, perquè això vol dir
que et donen confiança, que és
el que ha de transmetre un treballador públic.”

perquè aquí m’hi he sentit
còmode. Dècades enrere era més
complicat deixar una feina que
no pas ho és avui dia. Ara que em
falten tres anys per a la jubilació

encara no sé si els esgotaré o
bé plegaré anticipadament. No
vull fer nosa, però dependrà de
la meva situació personal, de la
meva salut i de la família.”

Personalment hi he treballat
com a administratiu, a secretaria, a urbanisme i també durant
un temps a secretaria d’alcaldia. Durant els primers anys es
van crear equipaments que no
existien, com ara la piscina, el
pavelló, la residència o Somasrsa. L’Ajuntament es va articular
en tres àrees: la d’urbanisme, la
de governació i la de serveis a les
persones. A mi em van posar al
davant d’aquesta última. Amb
diverses fórmules de gestió he
continuat davant d’aquesta àrea
fins a l’actualitat.
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AL SERVEI DEL POBLE

MONTSE NAVAS
Qui és?
Va néixer a Ripoll, on va
estudiar l’EGB a l’escola de
les Carmelites i el BUP a
l’Institut Abat Oliba. Abans
de començar a treballar a
l’Ajuntament va estar-ho
fent a l’empresa tèxtil de la
Fahialsa, en torn de caps de
setmana. Aleshores es van
plantejar unes oposicions per
optar a dos llocs de treball
a l’Ajuntament. S’hi van
presentar més de setanta
ripollesos.
Finalment
la
Montse Navas i en Xevi Díez
van ser els que van tenir una
millor puntuació. Tots dos hi
mantenen encara la feina.
“La meva primera feina a
l’Ajuntament va ser al servei de
tresoreria del departament de
serveis econòmics. Però de fet
hi he estat treballant una mica
en tot, perquè també he estat
a l’atenció del ciutadà tant al
registre com a la centraleta,
o d’administrativa a la policia
local. Ara fa dos anys que estic
al servei de secretaria. Excepte
a serveis al territori i a alcaldia
he passat per tot arreu i per sort,
sempre he estat desenvolupant
la meva feina en tasques poc
monotones. Això m’ha permès
L ’ ANÈ C D O T A
“Un dia baixava esverada cap a
l’oficina de la policia, carregada
amb un pilot de notificacions. En
sortir al balcó de l’Ajuntament
no vaig mirar endavant com faig

ser polivalent. Crec que és molt
bo moure’s, perquè afavoreix
que entenguis millor als teus
companys. De tots els 27 anys
que porto a l’Ajuntament em
quedo amb les amistats que
hi he fet. Són gent amb qui
segurament no hauria coincidit
mai, però la vida ha anat així.

persones han quedat contentes
amb la meva feina. Quan
t’agraeixen el que has fet per
a ells, és una gran satisfacció.
També hi ha una part de la feina
que és desconeguda. No tot és
fàcil i alguns tràmits són llargs i
lents. A l’administració persisteix
encara molta burocràcia.

Les dificultats més grans se
m’han plantejat treballant per la
policia. El tracte amb la gent que
hi venia era complicat, perquè
no sempre els pots donar el que
volen. Alguns hi arribaven molt
enfadats i es desfogaven amb el
funcionari. En canvi m’he sentit
molt útil quan he estat capaç de
resoldre alguns expedients, i les

Els pitjors moments han estat
treballant per la policia, en dos
accidents diferents que han
acabat amb la mort de dos
joves. Encara ara hi rumio. Sense
haver-hi estat en persona, fas
els tràmits el més ràpid que
pots, però quan et diuen que
no han servit per res, és com si
t’haguessin colpejat a la cara.”

sempre, i vaig topar amb algú.
Em vaig aguantar a la barana,
però els papers van sortir
volant. Els companys que eren
just a baix van veure una pluja
de paperets roses enduts pel

vent i van començar a córrer per
agafar-los. Tothom excepte jo,
que vaig tenir un atac de riure
i no vaig poder. Era com una
pluja de confeti feta de rebuts.
Va quedar mono.”
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Ripoll, Seu 2018 de Ciutats Educadores de les
Comarques Gironines

Posarà en valor la igualtat d’oportunitats, convivència entre
cultures i diàleg intergeneracional
El 29 de novembre en el marc de la Jornada de Ciutats
Educadores celebrada a Girona, Ripoll va rebre de
mans d’aquesta ciutat el relleu que li permetrà
liderar aquest moviment durant l’any 2018. Al llarg
del 2017 s’ha fet una tasca informativa en aquest
àmbit per tal de donar a conèixer el moviment i per
potenciar la Ciutat Educadora més enllà del punt
de vista únicament formal. Una ciutat en la qual
prevalgui la igualtat d’oportunitats, la convivència
entre cultures, la promoció de la sostenibilitat o el
diàleg entre generacions.
Associació Internacional de

Ciutats Educadores

La ciutat no es fa sola;
nosaltres som i fem la ciutat.
La ciutat és comunitat, crea espai comú,
vincles i formes de per tinença.
Ciutat educadora,
ciutat amb valors.
La ciutat educadora mai serà una ciutat perfecta.
Canvia perquè les persones canvien i es renoven.

Ripoll
ciutat educadora

La ciutat educadora millora la qualitat de vida
de la seva ciutadania.

Casal Cívic “Ripoll-Centre”
Casal Cívic “Devesa del Pla”

www.edcities.org/ca/carta-de-ciutats-educadores

Una de les accions efectuades per la comissió
de Ciutat Educadora, formada per les directores
dels Casals cívics de Ripoll i tècniques del mateix
Ajuntament, ha estat editar un fulletó on s’explica el
moviment i es demana la participació ciutadana per
escollir el lema que acompanyarà totes les accions
que es facin al nostre poble i que es proporcionarà
a tots els centres educatius, entitats, associacions,
etc.

Ajuda’ns a triar
un lema per

RIPOLL CIUTAT
EDUCADORA
 Una ciutat educadora,
una ciutat que millora
 En educació sumem
TOTS
 Ripoll, el repte d’educar
des de tots els sentits

* Aquests lemes han
estat proposats per la
taula d’Agents Socials i
Educatius de Ripoll i pel
Consistori Infantil 2016/17.

A partir
d’EDUCACIÓ
cal trobar:

• DEMOCRÀCIA
• DIÀLEG

• PAU
• TOLERÀNCIA
• SOLIDARITAT

• IGUALTAT
• CIVISME
• COMUNITAT

E
D
U
C

* Deixa aquesta butlleta a les
bústies que trobaràs a:
- Biblioteca
- Casals Cívics (Devesa del
Pla i Centre)
- Ajuntament
- Piscina Municipal

A
C
I
O

• LLIBERTAT
• FORMACIÓ

Ripoll està adherit a la Associació
Internacional de ciutats Educadores
AICE. L’any 2016 també es va crear
la xarxa de Ciutats Educadores de
les Comarques Gironines de la que
Ripoll en forma part.
Aquesta associació, fundada l’any
1994, està constituïda per una xarxa de municipis compromesos en
construir ciutats cada dia una mica
més justes, solidàries i inclusives, a
través de l’educació.
Actualment el nombre de membres
ascendeix a 489 ciutats de 37 països de tots els continents.
L’Assemblea General de l’AICE va
acordar celebrar cada 30 de novembre el Dia Internacional de les
Ciutats Educadores.

LLEURE A LES PLACES

Jocs cooperatius i esports per a infants i joves
Fomentar la convivència és una de
les raons per les quals s’ha ampliat
aquest projecte a una periodicitat
diària. Cada dia una plaça és la
protagonista d’aquesta activitat
que de manera gratuïta i sense

LOT NADÓ

necessitat d’inscriure’s agrupa
a infants i joves que per mitjà de
la dinamització d’un educador
gaudeixen de jocs cooperatius i
esports.

L’Ajuntament obsequia els nadons
nascuts a Ripoll
Un any més tots els infants nascuts
el 2017 a Ripoll han rebut un obsequi
de naixement. Si el teu fill/a encara
no l’ha rebut, envia un whatsapp al
636090808 i ho gestionarem.

uït

Grat

Lleure

a les places

A partir del 29 de gener adaptem l’esport i els jocs al fred!

Esport i jocs a les places de Ripoll
De 17.15 a 18.15 h / Adreçat a infants i joves
A càrrec de professionals formats / No cal inscripció

Dilluns
Dimarts
Dijous

Pista de Sant Pere
Cúpula Sala Eudald Graells
Plaça de la Sardana
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Ripoll enceta pressupostos participatius amb
el col·lectiu Jove

Els joves escolliran el destí dels 5.000 euros pressupostats
Les polítiques de joventut no tenen sentit sense la seva participació, és per això que l’any 2018
es constituirà una assemblea
jove, amb la finalitat que puguin
decidir com gastar una part del
pressupost de la regidoria de Joventut i de la regidoria de Participació i Convivència. Ripoll té
censada una població jove de
1.759 joves d’entre 12 i 29 anys.
375 dels quals tenen entre 12 i 16
anys, i 1.384 d’entre 16 i 29 anys.
Aquests joves tindran l’oportunitat de presentar propostes a través de diferents mecanismes fins

al dia 3 de març, quan tindrà lloc
l’Assemblea en la qual s’escollirà

amb quines accions es gasten els
5.000 € destinats a aquest fi.

Plataforma de Dinamització Empresarial

Està dirigida a emprenedors interessats a instal·lar-se a Ripoll
El web de l’ajuntament de Ripoll ha posat en marxa la plataforma d’activitat empresarial que pretén dinamitzar el
teixit empresarial del municipi, dels polígons industrials i
del comerç urbà. També té la
intenció d’atraure noves activitats, millorar la competitivitat econòmica de les empreses i del territori,
aportar informació gràfica actualitzada per facilitar
la cerca als inversors, difondre el teixit productiu
del municipi i posar en valor les fonts de riquesa
econòmica de la vila.
Aquesta plataforma està dirigida bàsicament a
persones emprenedores interessades en obrir
un negoci a Ripoll, inversors privats que cerquen
espais per a localitzar les seves empreses així com
empreses interessades en ampliar la seva activitat
a Ripoll. S’hi accedeix a través d’aquest enllaç:
http://mapping.ripoll.cat/cat/

Què es pot trobar a la plataforma?
• Informació dels polígons industrials del municipi
• Empreses instal·lades amb dades bàsiques de
contacte
• Naus lliures disponibles
• Sòl urbanitzable
• Polígons d’actuació
• Mix comercial
• Locals disponibles a peu de carrer
• Contacte amb l’ajuntament per a l’acompanyament
en la cerca.
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NOU ENLLUMENAT PÚBLIC QUE PERMETRÀ RENOVAR EL
PARC LUMÍNIC
Ripoll aposta per ser una Smart City
Assessorats per la Diputació de Girona i l’Agència
de l’energia del Ripollès, l’Ajuntament de Ripoll
licitarà una concessió per a l’externalització de
l’enllumenat públic a una Empresa de Serveis
Energètics, que en un període inferior a un any
renovarà al 100% el parc lumínic de Ripoll i serà la
responsable del manteniment, entre el qual s’inclou
una resposta immediata en cas de fallada per tal
que les afectacions siguin les mínimes possibles.
A més, segons l’estudi realitzat, es preveu un estalvi
del 70% del consum elèctric, que es reinvertirà en
la mateixa instal·lació, i al mateix temps es podrà
reduir la despesa econòmica d’aquesta partida.
Ripoll aposta fermament per ser una Smart City i
al llarg del 2018 els vilatans tindran un nou i millor
servei d’enllumenat públic.
En el marc de l’estratègia Smart City, la regidoria

d’Obres, Serveis i Noves Tecnologies va promoure
a principi de la legislatura l’adhesió del municipi
de Ripoll a l’Observatori SmartCat on poder veure i
implementar iniciatives en relació a la transformació
de les ciutats en ciutats intel·ligents, més eficients
energèticament i protectores del medi ambient
entre altres coses.
És en aquest moment que s’analitza la necessitat de
millorar l’eficiència i el servei d’enllumenat públic
que tantes vegades ha causat molèsties als veïns i
veïnes del municipi.
Així doncs havíem decidit estudiar els consums
d’energia elèctrica de l’enllumenat públic, zonificant
el mapa de Ripoll en intensitats lumíniques i posar
en valor la possibilitat de substituïr tot els punts de
llum per lets d’alta eficiència.

GALA DE L’ESPORT

Un reconeixement als esportistes ripollesos
El passat 1 de desembre va tenir lloc la GALA DE
L’ESPORT de Ripoll. En aquest acte es va fer un reconeixement a la tasca i els resultats esportius més
rellevants de les entitats i els esportistes ripollesos.
La Gala va començar amb la taula rodona ESPORT EN
FEMENÍ, on 4 joves esportistes de Ripoll van compartir les seves experiències en el món de l’esport.
Tot seguit es va fer entrega dels guardons:
MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ
Aleix Garrido (jugador infantil FC Barcelona)
MILLOR ESPORTISTA FEMENINA (esport individual)
Ona Planas (nedadora NC Torelló)
MILLOR ESPORTISTA FEMENINA (esport col.lectiu)
Mireia Andreu (patinadora CP Olot)
MILLOR EQUIP MASCULÍ
Aleví A Escola de Futbol del Ripollès

PREMI TRAJECTÒRIA
Casimiro Murillo
PREMI INICIATIVA EN L’AMBIT DE L’ESPORT
Lliga de marxes infantils de Ripoll
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Per sisè any consecutiu l’Ajuntament de Ripoll
congela els impostos

El 2018 els ciutadans i ciutadanes de Ripoll pagaran el mateix que
l’any 2012, ni un cèntim de més.
Les ordenances fiscals per a l’any 2018 contemplem de
nou la congelació de la totalitat dels impostos, amb el
propòsit que les famílies i empreses no hagin de suportar
més càrrega fiscal.
De les 15 taxes existents, 12 d’aquestes no s’incrementen,
les 3 restants només s’han ajustat amb l’IPC d’acord amb
els estudis econòmics. Una d’aquestes és la taxa pel servei
de recollida d’escombraries i tractament de residus,
estant previst que durant el 2018 entri en funcionament
la nova concessió per part del Consell Comarcal, amb la
renovació de la totalitat dels contenidors amb sistema
de recollida easy, per una millora estètica i funcional, i a
fi de garantir la netedat i salubritat de l’espai públic. Tots
els contenidors de recollida selectiva s’unificaran essent
iguals en totes les fraccions, desapareixent els actuals
contenidors verds, i iglús. Cada illa de contenidors
disposarà com a mínim d’un contenidor per a cada una
de les cinc fraccions de recollida. Els nous contenidors
tenen una millor imatge, son més segurs, accessibles
i amb millores tècniques a l’hora de fer el buidatge, el

qual es realitzarà amb camions especialment dissenyats
per a aquest sistema easy, amb càrrega bilateral, i molt
més silenciós.
Es mantenen les bonificacions per Bon Comportament
Ambiental i la d’ús de la deixalleria.
En referència als preus públics, només es modifiquen els
vinculats als servei de l’esport, que s’incrementaran en
l’IPC, per donar compliment al Pla d’Ajust per ajustarlos al cost del servei.
Es continuen mantenint per l’any 2018 les mateixes
subvencions i bonificacions que el 2017, mantenint-se
les destinades a fomentar l’obertura de locals tancats
al Barri Vell, i d’acondicionar habitatges de lloguer social
en el Barri Vell.
Les bonificacions i subvencions es poden consultar
a la web municipal, i tenen per finalitat la d’ajudar a
persones amb pocs recursos, gent gran, i de potenciar
les activitats econòmiques per la cració de llocs de
treball.

APARCAR AL CENTRE dE RIPOLL

Nova regulació del trànsit al centre
DIES FEINERS

Horari obert de 6.00 a 16.30 h.
• Mínim 3 minuts estada
• Màxim 45 minuts estada
• Últim accés a les 16.30 (sortida a les 17.15)

Horari vehicles autoritzats
de 16.30 a 6.00 h.

Residents - Comerciants - Emergències i urgències
Persones amb mobilitat reduïda - Taxis
• Mínim 3 minuts estada
• Màxim 45 minuts estada
• Prèvia inscripció policia local

Horari Repartidors i Industrials
(prèvia inscripció policia local)

• Mínim 3 minuts estada
• De 6.00 a 8.30 sense limitació d’estada
• A partir de les 8.30 fins les 16.30 disposen de 60 minuts
• Per estades més llargues notificar PRÈVIAMENT
a la policia local

DIES FESTIUS

Accés només a vehicles autoritzats

CÀMERES
DE TRÀNSIT
LLEI ORGÀNICA 15/1999, I RD
1720/2007 de protecció de dades

RECORDA
Temps d’estada mínima de 3 minuts.

No facis drecera!
Per + informació:
POLICIA LOCAL 972 71 44 14
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ENTITATS ESPORTIVES

CLUB PATÍ
Ripoll
Els esports de patins a Ripoll tenen
una àmplia tradició. El més conegut
és probablement l’hoquei, per la
llarga història i la fita d’haver estat
l’únic club ripollès que ha militat a
la màxima categoria. Però des de
fa tres dècades el patinatge artístic
també té una destacada presència
al municipi. La pràctica i el foment
del patinatge sobretot femení ha
estat i és el seu objectiu.
Actualment el club auspicia a 42
patinadores, des d’edats molt joves
fins a les adultes. El seu objectiu és
superar nivells des del C fins a l’A per
obtenir les categories de Certificat
primer, i la de Debutant després. A
escala comarcal el Consell organitza
diferents competicions, en les

quals també hi participa el club de
Camprodon. El club també participa
al torneig intercomarcal CerdanyaRipollès i organitza anualment
l’espectacle comarcal i el federatiu.
Aquesta temporada tornarà a
competir a la Copa Catalana gràcies
al nivell de les patinadores.
El pavelló municipal de Ripoll és
l’escenari dels entrenaments i
les competicions que organitza
el club. Quan va construir-se a
inicis de la dècada dels vuitanta,
ja es va idear per a la pràctica
de l’hoquei patins i això facilita
també que un esport germà com
el patinatge hi trobi una superfície
ideal. D’ençà de la construcció del
pavelló de l’Avellaneda amb el terra
de parquet, que es considera que
la pràctica d’aquest esport podria
malmetre’l. El club comparteix el
pavelló municipal amb el HC Ripoll.
Aquest estiu hi ha hagut relleu a
la presidència del CP Ripoll. S’ha

iniciat un mandat de quatre anys
comandat per David Coromina,
agafant el relleu de Noelia Cordero.
L’organigrama directiu inclou també
una vicepresidència, secretaria,
tresoreria i una plaça de vocal.
Coromina explica que la directiva
està “oberta a aquelles persones
que vulguin implicar-s’hi”. La
intenció de la nova junta és donar
continuïtat a les activitats que fins
ara ha organitzat el club, portant
a Ripoll exhibicions de patinadors
externs durant les celebracions dels
festivals.
Pel que fa a la part esportiva el club
compta amb dues entrenadores,
Laura Pérez i Laura Arxé, totes dues
expatinadores del club. Entrenen
dilluns i dimecres totes les edats,
els divendres les grans, i dissabtes
al matí es repeteixen entrenaments
i shows.
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ENTITATS CULTURALS

AGRUPACIÓ
TEATRAL
MARIÀ FONT
L’Agrupació Teatral Marià Font es
va crear l’any 1953, tot just un any
després de la mort d’aquest ripollès
que durant dècades havia liderat
la secció teatral de l’Acadèmica
Catòlica La Lira. De fet aquesta
secció suposa la prehistòria de la
Marià Font, una agrupació que va
debutar amb l’obra «Les llàgrimes
d’Angelina». La constància del
grup es va mantenir fins al 1979,
quan juntament amb altres entitats
ripolleses van ser desallotjats de
l’espai que ocupaven a La Lira.
Justament la darrera obra que s’hi va
representar va ser «L’enterrament
és a les quatre», i com a cartell es
va simular una esquela.
A partir d’aleshores la Marià Font
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va deixar de tenir una casa, i això
va incidir en la seva regularitat. El
teatre dels Salesians i el Comtal
han estat les alternatives, però
amb els condicionants que aquest
darrer espai ha suposat per
haver-lo de compartir amb altres
activitats. Durant uns anys va ser
habitual fer teatre per Nadal i per
la Festa Major, però ara mateix
és inviable compatibilitzar-ho a
les festes nadalenques amb les
representacions dels Pastorets,
per la feinada que suposaria
muntar i desmuntar els decorats.
A més alguns actors comparteixen
precisament els Pastorets amb la
Marià Font i també amb l’altre grup
de teatre de Ripoll, La Teranyina.
En un llibret que es va publicar el
1993 es comptabilitzaven en 165
les representacions del grup, a
les quals cal sumar-hi les de les
darreres dècades. Obres com «El
metge a garrotades», «El retaule
del flautista», «Catalans a la
romana», «L’hostal de la Glòria»

o «L’avar», han estat habituals
en aquesta trajectòria. Actors com
Josep Lluís Seco, Josep Vilaplana,
Rafel Juli, Alexandre Roca, Eudald
Serra, Mercè Català, Paquita Isidro,
Josep Planas, Dolors Vilaplana,
Antònia Burniol, Antoni Terradas,
Josep Roura, Soledat Payró o
Josep Anguera han passat per les
alineacions titulars de la Marià Font,
dirigits entre d’altres pel mateix
Rafel Juli, Janot Carbonell, Ramon
Prat o Jordi Pérez.
El present del grup està marcat per
revitalitzar-se, no només a través
de les representacions clàssiques,
sinó també amb muntatges
poètics, esquetxos al carrer o als
bars, i amb la voluntat d’incorporar
nous col·laboradors, no només per
actuar sinó també per fer decorats
o vestuari. El seu actual president és
en Josep Roura, per a qui la proposta
de futur ha de ser “aconseguir ser
una entitat cultural que vagi més
enllà del teatre i que sàpiga implicar
la gent jove”.
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Benvolguts i benvolgudes,
A punt de celebrar un nou Nadal i d’acomiadar l’any 2017,
hem guarnit els carrers, per celebrar amb la família, amics i
convilatans aquests dies de somnis i il·lusions.
Primer de tot des del grup municipal del PDECat Demòcrates de Ripoll us volem dir que per a nosaltres el
2017 ha estat un any intens, ple d’activitats, vivències i
emocions. I, com ens correspon, ha convingut prendre
decisions i ho hem fet amb fermesa i determinació. La tasca
de govern al bressol de Catalunya ha estat plena de treball,
esforç i fites aconseguides.
El 2017 el recordarem sempre. Hem viscut dies que no
hauríem volgut viure mai.
Però podem dir que davant de situacions extraordinàries
hem sigut un poble extraordinari. Un poble resilient i
lluitador que prioritza les persones per davant de tot.
Hem viscut, també, moments molt alegres com la celebració
de la 51a Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès, per
citar-ne un d’emblemàtic i identitari de la nostra vila.
Som conscients que la nostra incansable tasca de servei
al capdavant de l’ajuntament després de l’equador del
mandat, es pot veure complementada per les aportacions
dels regidors de l’oposició fent, entre tots i totes, un Ripoll
millor. La promoció econòmica, la recuperació de l’activitat
comercial i laboral continuen essent les fites principals,
sense deixar de banda la preservació de les nostres
tradicions i la nostra cultura, la gestió de l’urbanisme, de
les obres de manteniment als barris, etc.
Avui posem la política al vostre abast, més que mai, per
demostrar que a Ripoll, mai ha deixat d’existir aquella
complicitat entre vilatans i vilatanes i el seu ajuntament.
La política municipal és la més propera de totes, la que
es palpa al carrer, la que copsa cada dia l’estat d’ànim de
tots els ripollesos i ripolleses i la que es preocupa del seu
benestar. La que intenta arribar allà on ningú més arriba per
tal que aquells que més ho necessitin es vegin i es sentin
amb el suport municipal. Ripoll és les persones, Ripoll sou
vosaltres: totes i tots.
Aquest final d’any continuem immersos en un procés cap a
la llibertat del nostre país, i l’Ajuntament de Ripoll ha estat,
està i estarà al servei de tan noble causa.
Per al proper 2018 continuarem aprofundint i consolidant el
camí marcat a l’inici de la legislatura, amb un projecte dirigit
a les Persones, Famílies, Joves i Gent Gran, a les Entitats i
Associacions, al Comerç, a les Empreses que tenim i les que
vindran, mantenint l’excel·lència de Ripoll.
Que gaudiu d’aquest Nadal i que es compleixin els desitjos
més importants per a cadascú aquest 2018.
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Estem a les portes d’acabar un altre any i a Ripoll aquest
no ha estat fàcil, hem hagut de pair tantes coses que ens
costa agafar perspectiva.
Des del grup d’ERC a l’ajuntament volem posar en valor
l’esperit de poble que ha traspuat, aquest 2017, com mai.
La unió davant el dolor profund que vàrem patir el 17 d’agost
i els dies posteriors han servit per crear sinergies noves,
des del Concert per la Pau on desenes d’artistes van cantar
contra la violència i el terror en una plaça del monestir,
plena de gom a gom, l’aparició d’una nova entitat, Som
Ripoll com a xarxa de suport mutu, que uneix un conjunt
de persones que treballen per la pau i la convivència a la
Vila, fins la formació de l’Escola d’Administració Pública per
a tècnics i polítics, liderada pel Consorci de Benestar Social
del Ripollès, on es vol repensar el model de convivència i
crear noves estratègies per fomentar el diàleg i millorar la
cohesió social.
Les encartellades populars i les mobilitzacions cíviques
de finals de setembre van portar-nos a la defensa de la
democràcia el primer d’octubre. Els tractors davant els
col·legis electorals, els botiguers i restauradors portant
menjar i beure per a aquells que van passar la nit a les escoles
i tants ripollesos des de les cinc de la matinada fins les onze
de la nit col·laborant en allò que podien per garantir que es
pogués exercir el dret a votar, la capacitat d’organització,
l’heroïcitat anònima de tanta gent, el civisme, la resistència
pacífica amb actitud decidida i ferma.
Aquest esperit de poble, es va tornar a materialitzar el 3
d’octubre a l’aturada general de país, amb el suport del
reconvertit Comitè de defensa del Referèndum en Comitè
de defensa de la República els ripollesos vàrem tornar a
sortir al carrer i omplir la plaça del monestir de dignitat
intergeneracional.
Les concentracions a la plaça de l’Ajuntament, amb
una pancarta, una espelma o un llaç de color groc, són
l’expressió d’un poble que reclama tants cops com calgui
que no està disposat a perdre cap dels seus drets i reivindica
democràcia i llibertat.
D’ara en endavant tenim dies difícils on haurem d’afrontar
nous reptes, però des del grup municipal d’ERC, estem
convençuts que si seguim igual, amb l’esguard il·lusionat,
el somriure, la imaginació, la creativitat i les armes de la
pau, acabarem guanyant als qui ens observen amb odi,
amb ràbia i amb la repressió com a arma.
Amb el desig que aquest 2018 sigui un millor any per a la
nostra vila, us desitgem a totes i a tots, unes molt bones
festes.
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VIURE DE RENDES I SENSE PROJECTES
La legislatura segueix avançant enmig de l’ensopiment.
No tenim sobre la taula cap idea o projecte nou per
a Ripoll. Després d’una legislatura i mitja de govern
convergent, aquest segueix vivint de les rendes
heretades, aquelles que eren tan negatives però que
tan bons rèdits estan donant.
L’obertura de nous espais públics i places al Barri Vell,
de les que ens alegrem, no són més que l’execució
d’allò que preveia el Planejament Municipal de 2008. La
peatonalització del centre, que havia de servir per tenir
uns espais amables pel vianant, on passejar i poder fer
vida de poble es veu, però, amenaçada amb l’ampliació
constant de l’accés als vehicles rodats a la zona que
no respon a cap idea de cap on volem anar sinó a una
política de “qui dia passa any empeny” que ja fa massa
temps que dura.
El projecte de Parc de la Devesa, aquell que ha de ser
el gran parc central, de Ripoll segueix guardat en algun
calaix de no sabem qui. Després d’un laboriós procés
participatiu en què molts vilatans ens vam involucrar
des del primer moment, encara no hem vist el projecte
ni hi ha cap tipus de previsió d’execució. El nou conveni
signat entre la propietat de la zona del Pla no preveu ni
un sol euro per fer realitat ni el parc ni la la supressió
de barreres arquitectòniques al Pont de’n Calatrava, per
als quals els propietaris finalment no posaran ni un euro
damunt la taula. De fet, per poder treure rendiment a
les cessions que s’han fet a la zona, caldrà invertir-hi
moltíssims diners municipals i no es resoldrà el deute
històric en equipaments a la zona de la Carretera de
Barcelona.
Aquest passat mes d’agost Catalunya es va veure
colpida per un terrible atac terrorista. Al dolor de veure
víctimes a les nostres estimades Rambles, els ripollesos
vam haver d’afegir-hi el dolor de saber que els causants
eren veïns nostres. Joves amb qui havíem compartit
classe, amistat, sortides, gimnàs, clubs esportius,
feina… La incredulitat i el dolor inicial han de donar pas
a un sentiment d’orgull ja que l’intent de separar-nos,
de fer-nos mirar amb recels els nostres veïns que hi
ha darrera d’atacs com el de les Rambles ha fracassat.
Sentim-nos orgullosos tots plegats.
Aquests són uns dies especials, des del Grup Municipal
Socialista esperem que els pugueu compartir amb
aquells que estimeu i que igualment pugueu recordar
aquells que malauradament ens manquen. Molt bones
festes i molt bon 2018!
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Des de l’Assemblea local de la CUP Ripoll volem aprofitar
aquest espai per desitjar-vos unes bones vacances de Nadal,
que gaudiu de la gent que teniu a prop. També volem tenir
un record per qui no hi és o és lluny. Volem fer una salutació
especial a les desenes de ripollesos que treballen i viuen fora
de la vila i també fora del país. Emigrants, allà on sigueu, una
abraçada compromesa, Ripoll us enyora en aquestes dates,
no oblidem que la falta de feina us ha empès a marxar.
Des del pont de desembre que la febre consumista s’ha
instal·lat a cada casa. Per una banda, cadascú haurà notat un
augment d’ofertes publicitàries i per l’altra haurà pensat en
regals que li agradaria rebre o fer. També, hi haurà gent que,
malauradament, voldria no viure aquesta època perquè no
té la capacitat econòmica per poder fer cap detall. Malgrat
que aquest escrit no us pugui ajudar, sí que podem contribuir
a convèncer que és necessari un canvi de model econòmic
que impedeixi aquestes anomalies. Us volem llançar un
crit d’ànims: ens teniu al vostre costat per col·laborar en
qualsevol cosa que necessiteu, des del grup municipal us
ajudarem en allò que puguem. Estem al vostre servei.
La injustícia d’un Nadal fosc per molts, contrasta amb
l’opulència d’altres. Amb humilitat, fem una crida a consumir
de manera raonable i compromesa. Una primera demanda
que us fem és reduir el consum superflu. Després, que penseu
en allò que voleu consumir, que mireu què hi ha darrere, des
d’on són fabricats els productes fins a l’objectiu que tenen,
en les joguines que no siguin sexistes o que siguin en català,
per exemple. També és interessant que entre tots reduïm
els residus (bosses, embolcalls) i que consumim allò que es
produeix a la vora. Fem-nos un favor i comprem proximitat.
Demaneu on es fabrica el pijama o la joguina; mengeu béns
agraris locals.
Un parell d’idees per acabar. Confieu en aquest nou
model d’economia solidària que s’estén també a casa
nostra. L’organització entre els consumidors i productors
responsables fa créixer projectes com ara la Xarxa d’Economia
Solidària al Ripollès (xes.cat). També volem felicitar el Casal
Independentista La Metxa per una recollida solidària de
joguines. Finalment, volem acabar amb un verset de Nadal,
ens enfilem dalt de la cadira i cridem ben fort que som la veu
d’aquells qui volen silenciar.
NADAL
Sento el fred de la nit i la simbomba fosca.
Així el grup d’homes joves que ara passa cantant.
Sento el carro dels apis que l’empedrat recolza
i els altres que l’avencen tots d’adreça al mercat
[...]
Demà posats a taula oblidarem els pobres
-i tan pobres com som- Jesús serà nat.
Ens mirarà un moment a l’hora de les postres
i després de mirar-nos arrencarà a plorar.
				Joan Salvat-Papasseit
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