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SERVEI
METEOROLÒGIC 
Com cada any l’estació meteorològica 
de Ripoll, situada a les dependències 
del servei de l’Esport, ens ha propor-
cionat les dades recollides al llarg de 
l’any, que van des del mes de desem-
bre de 2017 fins al novembre de 2018. 

Temperatures
Màxima anual 33,7 
 el 4 d’agost
Mínima anual -8,5 
 el 18 de gener
Mitjana de les màximes 18,34
Mitjana de les mínimes 6,73
Mitjana anual 12,53
Meteors
Precipitació total anual 1126,9 l/m2

Dia de màxima precipitació 57,80 l/m2

 el 9 d’octubre

Ratxa màxima de vent 65,88 Km/h
  el 10 de març, tramuntana

Dies de pluja 147
Dies de neu  9
Dies de calamarsa  11
Dies de tempesta  27
Dies de gebrada 71
Dies de boira 93

Tota la informació d’activitats 
a Ripoll

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

Deu mesos de plens municipals en Directe 
Enguany l’Ajuntament de Ripoll ha instaurat  la retransmissió de les sessions 
plenàries municipals en directe. Es pot seguir a través de la pàgina web 
municipal, que a través d’un enllaç redirecciona a la plataforma Youtube. 
L’emissió es fa mitjançant el sistema de reproducció en temps real (tecnologia 
streaming), que permet veure els continguts de vídeo sense necessitat de ser 
descarregats. Amb l’objectiu de simplificar la consulta posterior dels plens, 
les sessions queden arxivades al canal de Youtube de l’Ajuntament. 

Amb aquests 10 mesos de funcionament les dades recollides són les següents:  

Visualitzacions totals: 773

Temps de visualització en minuts: 8.197 m.

La retransmissió dels plens municipals s’emmarca dins de les accions del 
govern per reforçar la transparència i facilitar la participació ciutadana en els 
afers públics. Recordem que les sessions plenàries ordinàries són públiques 
i es fan a les 20 h a la sala de plens de l’Ajuntament l’últim dimarts de cada 
mes.

El cost actual de cada retransmissió és de 344,85 € per ple, sumant un cost 
anual de 4.138,20 €. 
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Salutació de l’alcalde

Finalitzem el 2018. Un any certament “atípic”, marcat pels fets 
polítics del nostre país que no ens deixen indiferents. Un any en 
què hem lluitat per recuperar moltes coses, la llibertat dels que 
l’han perdut, per defensar els drets individuals i sobretot un any 
en què hem mostrat un cop més, que els catalans i catalanes hem 
estat, som i serem gent de pau, i que un poble unit ho pot tot.

A tocar de les Festes Nadalenques, i malgrat les injustícies que 
ens envolten, són dies per viure amb alegria els millors moments 
amb familiars i amics, per gaudir en colla, per desconnectar de les 
rutines, per tornar a reviure la innocència de la infantesa amb el 
Tió i els Reis, per visitar aquell destí tan anhelat o per fer el “ronso” 
fora de l’habitual. Dates on els sentiments s’intensifiquen, on som 
més sensibles a allò que ens envolta, on estem més predisposats 
a ser solidaris, i fins i tot dies en què valorem més el que tenim i 
els afectes de les persones que ens envolten cap a nosaltres. En 
finalitzar l’any també són dies per fer una reflexió interna i fer una 
anàlisi dels 365 dies viscuts i valorar quines coses hem fet bé i 
quins errors hem comès per poder rectificar i millorar tant a nivell 
personal com a nivell professional. En definitiva l’aprenentatge 
constant forma part de la vida i per tant aprendre i desaprendre 
és un exercici vital per avançar.

Fer una valoració de tot l’any transcorregut a Ripoll, és difícil en 
poques línies, però si que hi ha accions remarcables que faran 
d’aquest 2018 un any per recordar. Recordarem el 2018 per la 
primera edició dels Pressupostos Participatius, un exercici de 
democràcia perquè la ciutadania prengui la paraula de com 
es destinen els seus diners, i tingui un paper determinant en el 
rumb de l’acció del govern. Recordarem el 2018 per ser una vila 
compromesa amb l’educació entenent que és present a tots els 
àmbits i al llarg de la vida. Enguany hem estat al capdavant de 
la xarxa de ciutats educadores de les comarques Gironines i hem 
realitzat una jornada a la vila que ha acollit professionals i electes 
de tota la vegueria. També estem desplegant un Pla Educatiu 
d’Entorn, pioner a tot Catalunya, que posarà l’incís a l’infant i jove 
i la seva família des del moment de néixer fins als 20 anys. 

Recordarem el 2018 pel treball intens, constant i discret, 
compromès i a vegades gens fàcil, dels professionals del Consorci 
de Benestar Social i del propi Ajuntament –i sobretot després 
del que va succeir el 17A del 2017-. El treball coordinat i en xarxa 
que realitzen amb entitats socials i educatives permet atendre 
persones i famílies de Ripoll en les seves necessitats bàsiques; 
però també permet avançar en el nou model de convivència que 
ja s’ha convertit en exemple per a moltes altres ciutats del país, i 
que demostra un cop més que el treball en xarxa entre diferents 

serveis i entitats sempre suma. 

El 2018 també m’agradaria que es recordés pel gran nombre 
d’activitats i propostes esperonades per la participació de la 
ciutadania a través d’entitats i associacions de Ripoll. Enguany 
hem participat i gaudit dels actes del 125è aniversari de la Coral 
Capella Santa Maria, el 50è aniversari de la Fundació MAP, els actes 
de 101 anys de cinema a Ripoll, els 125 anys de la Societat de Caça 
i Pesca, els 50 anys del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripoll que 
rebé la Creu de Sant Jordi, el primer mercat-trobada Geganter, 
moltes presentacions de llibres, inauguracions d’exposicions, 
conferències, mercats, fires, festes i activitats per a totes les 
edats, festivals de música i dansa, etc. Sí que voldria ressaltar que, 
més enllà de la voluntat d’organitzar activitats i accions, també 
és fonamental la voluntat d’assistir-hi i el goig de sentir-nos un 
poble molt actiu. 

Al final d’any també haurem arribat a la modificació puntual 
núm. 25 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Ripoll, buscant adequar-lo a la realitat i necessitats socials i 
econòmiques del moment actual. Fet que tant beneficia a nivell 
social com empresarial permetent que les empreses Ripolleses 
puguin créixer i d’altres com Sodeca, Proinplas, Eclisse,... puguin 
establir les seves seus al nostre territori. Fets com el desplegament 
progressiu de la fibra òptica i la xarxa wifi també ens posicionen 
com un territori que es modernitza i que permet evolucionar per 
adaptar-se a les realitats del S. XXI.

Recordarem el 2018 també perquè Ripoll recupera i supera xifres 
d’afiliació a la seguretat social dels anys anteriors a la crisi, en 
aquests moments a Ripoll hi ha unes 5.460 persones treballant. 
Des de l’Ajuntament hem impulsat noves mesures (subvencions) 
per afavorir la contractació de persones de Ripoll o per fomentar 
l’emprenedoria, com a mesura per a reduir l’atur. Treballem en 
el projecte “Ripoll 11mil” i al tancar el padró de 2017 serà el segon 
any consecutiu que Ripoll torna a pujar d’habitants, encara que 
poquet, però invertint una tendència que afecta malauradament 
el conjunt de la comarca i els territoris pirinencs. 

Hi ha molts més temes que s’estan acabant de “cuinar”, i que 
molt aviat presentarem als veïns, com el pla de millora de les 
instal·lacions esportives de Ripoll, cercant un compromís de 
tothom i de consens amb el “Pacte per l’Esport”; la renovació de 
l’enllumenat més eficient, renovar asfaltat de carrers, senyalització 
dels polígons, la renovació de contenidors, campanyes cíviques, o 
propostes culturals i juvenils per a la ciutadania. Seran alguns dels 
objectius que volem compartir per al proper 2019. 

Us vull expressar la nostra voluntat de treball, el nostre compromís 
per la nostra vila i els seus veïns i veïnes. I remarcar que tota 
aquesta feina és possible per la vostra confiança i per la implicació 
i treball conjunt entre els representants polítics i les persones 
treballadores del consistori, als quals vull agrair la seva feina, 
implicació i dedicació perquè totes les veïnes i veïns tinguem els 
millors serveis al nostre abast. 

Per acabar, us vull fer arribar de tot cor els meus millors desitjos 
per a aquestes festes, una bona sortida i millor entrada d’any i 
sobretot desitjar-vos molta salut, molta força, il·lusió i treball per 
començar i seguir tot el proper 2019. 

Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll
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La Torre, l’edifici més antic de la carretera de 
Barcelona, va construir-se juntament amb la torre 
Torrents. Aquesta es va aterrar a principi dels anys 
setanta del segle XX.

Eudald Illa, directiu a les mines de carbó de Surroca, 
va ser el promotor d’una de les dues cases. La 
construcció va tenir lloc entre els anys 1850 i 
1856. La primera constància escrita que es té de 
les cases es troba en el padró de la contribució 
territorial de l’Ajuntament de Ripoll de 1857. En el 
padró d’habitants de 1868 ja hi consten amb la 
denominació de les Torres. 

Segons el registre de finques urbanes de 1879, la 
torre Illa tenia el número 32 del raval de Barcelona. 
L’immoble, entre el 1879 i el 1887, passà a mans 
d’Enric Arís, veí de Barcelona que explotava la 
fàbrica tèxtil del Pla. Per aquest motiu, la casa 
també es va conèixer com la torre Arís. Aquell va ser 
el propietari de la casa fins a l’any 1902. 

El valor de l’edifici rau en el fet que fou pioner del 
desenvolupament urbanístic de la carretera de 
Barcelona. 

Agustí Dalmau i Font
Historiador i arxiver de 
l’Ajuntament de Ripoll

LA TORRE DE LA CARRETERA DE BARCELONA
Un edifici pioner

CIUTAT EDUCADORA, 
CIUTAT DE CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL

Una de les claus de la ciutat educadora és la 
convivència en la multiculturalitat derivada de les 
migracions, que a Ripoll és també un repte, i que 
no tindria sentit sense garantia prèvia de la plenitud 
dels drets de tots els que hi viuen. Això significa 
sobretot un tractament molt curós del fet migratori 
des del punt de vista jurídic primer i immediatament 
també social: accés a la salut, a l’educació, a la 
vivenda, al treball en condicions de dignitat. Un 
risc de la multiculturalitat és quedar-se en la fase 
de la juxtaposició sense interacció de les diferents 
formes de vida que conflueixen en una ciutat; per 
això, s’ha de fer el pas de la multiculturalitat a la 
interculturalitat: la diferència, qualitativa i molt 

rellevant, és l’existència de comunicació real, 
intercanvi efectiu i cooperació decidida entre uns 
i altres. La barreja urbanística ho pot afavorir, amb 
l’evitació de guetos ‘especialitzats’ en aquesta 
o aquella ètnia, nacionalitat, llengua o religió; la 
barreja de nens i nenes de totes les cultures en els 
centres educatius és també important; la producció 
de tota mena d’iniciatives culturals i socials de 
coneixença mútua i d’intercanvi és el camí; però 
sobretot ho és la creació de condicions urbanes 
i socials que facilitin la cohesió social i l’accés 
equitatiu al benestar mitjà de la ciutat.

Joan Manuel del Pozo
Desembre 2018

una ciutat
educadora,
una ciutat
que millora

RIPOLL
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CONSISTORI INFANTIL CURS 18/19
Jana Soler n’és la nova alcaldessa
Qui Sóc

Jana Soler

Valeria Pierri

Marc Sobirana

Abril Lorenzo

Adrià Boixassa

Martina Salamó

Berta Cortés

Oriol Amaro 

Yousra Ahazrir

Càrrec

Alcaldessa R. de 
Serveis al Territori, 
Sostenibilitat i 
Empresa

R. de Cultura, 
Tradicions i Festes

R. de Serveis 
Econòmics i Promoció 
Econòmica

Secretària, R. de 
Benestar i Família, 
Gent Gran i Esports

R. d’Ensenyament i 
Coneixement

R. de Comerç, Fires i 
Mercats

R. de Barris, Neteja 
Viària i Medi Ambient

R. Turisme i Joventut

R. de Seguretat 
Ciutadana, 
Convivència i 
Participació

M’agrada ser del Consistori per 

M’agrada formar part del consistori perquè 
podem expressar les coses que pensem 
el nens i nenes. També aprendre com 
funciona l’Ajuntament i aprendre a ser més 
extrovertits. 

M’agrada el consistori infantil perquè penso que 
és una manera de pensar i dir idees que cadascú 
pensa. També perquè he conegut molts nens i 
nenes i he fet amics nous. El més important és 
perquè et fa perdre la vergonya.

M’agrada ser del consistori Infantil de Ripoll 
perquè m’ho passo bé. També perquè em 
sento responsable , compromès amb el 
poble i perquè m’encanten els companys 
que tinc.

M’agrada estar al consistori infantil perquè 
m’entusiasma la idea de formar part d’un 
ajuntament (de nens). També m’agrada perquè 
és una forma de millorar Ripoll des del nostre 
punt de vista, el dels nens. També per aprendre 
a escoltar l’opinió dels altres.

M’agrada estar al consistori perquè puc 
conèixer nens i nenes d’altres escoles i 
també puc donar la meva opinió. 

M’agrada perquè és una experiència nova, 
i perquè faig amics nous. També puc dir les 
meves idees i perdre la vergonya. A més, 
amb les meves aportacions col·laboro a 
millorar el poble.

M’agrada ser del consistori perquè perdo la 
vergonya i faig noves amistats.

M’agrada formar part del consistori infantil, 
perquè així puc pertànyer a la rèplica de 
l’ajuntament de Ripoll amb nens de la meva 
edat. També per tenir l'oportunitat de parlar 
en públic i expressar les meves opinions per 
millorar Ripoll.

M’agrada compartir temps i experiències 
amb altres infants

El meu repte és

El meu repte és parlar més 
moderadament i participar de les 
activitats de la vila. 

El meu repte és que els ciutadans i 
ciutadanes de Ripoll celebrin més les 
festes catalanes.

El meu repte és millorar Ripoll i aprendre 
molt d’aquesta experiència.

El meu repte és aprendre a parlar més 
en públic, deixar de banda la vergonya, 
aportar bones propostes i acabar sent 
una persona amb més iniciativa.

El meu repte és poder fer aportacions 
que millorin les activitats infantils. 

El meu repte és aconseguir que tots els 
nens i nenes del poble facin més esport 
i suprimir barreres arquitectòniques.

El meu repte és perdre la vergonya i 
saber parlar millor i no parlar llenguatge 
vulgar.

El meu repte és treure el màxim profit 
de la meva estada, treballar en grup i 
així poder fer d’un Ripoll, el Ripoll que 
els nens volem i necessitem.

El meu repte és tenir espais joves més 
inclusius.
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• Acte de celebració del dia Internacional dels Drets dels 
Infants

• Inauguració encesa dels llums de Nadal i pista de gel
• Col·laboració de 350 € per la campanya de Joguines de 

la Creu Roja
• Activitat dia internacional de les Ciutats Educadores
• Organització de la Cagada de Tió Popular
• Realització d’un taller al Ripijoc i venda de gorres 

solidàries
• Recollida de material escolar a les escoles de Ripoll 
• A partir del gener campanya de recollida de roba i 

material esportiu
Per a realitzar aquestes propostes ens trobem cada 
dilluns a l’Ajuntament de 5 a 6 de la tarda.

DATES DE PLENS CONSISTORI INFANTIL curs 18/19
Ple de Constitució: 1 octubre de 2018
Primer ple: 17 de desembre de 2018
Segon ple: 25 de febrer de 2019
Tercer ple: 29 d’abril de 2019
Quart ple: 17 de juny de 2019

CONSISTORI INFANTIL
Que hem fet aquest primer trimestre?

QUE ÉS L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ?
Oferir la millor atenció personalitzada a la ciutadania
És un servei integral de l’Ajun- 
tament de Ripoll situat al 
vestíbul de la primera planta. 
És el primer contacte que té el 
ciutadà quan entra a l’edifici 
consistorial. L’OAC té com a 
objectiu resoldre les necessitats 
d’informació, gestió, orientació, 
tramitació i relació que tingui la 
ciutadania amb l’administració 
municipal. El personal de l’OAC 
fa d’intermediari entre les 
persones i les diferents àrees i 
regidories municipals. 

Entre les tasques més impor-

tants que desenvolupa l’oficina, 
hi ha la coordinació del regis-
tre d’entrada i sortida de docu-
ments, tot allò relatiu al padró 
municipal, ajudar a fer instàncies 
per varis motius, així com oferir 
informació dels serveis munici-
pals, entre d’altres. 

L’OAC representa una aposta 
per crear un nou model de 
relació amb els ciutadans i les 
ciutadanes, basat en criteris 
d’eficàcia i qualitat i amb un 
tracte totalment personalitzat 
on es facilita tota la informació 

necessària per resoldre les 
peticions plantejades. Algunes 
de les gestions que facilita l’OAC 
també es poden tramitar en línia 
a la web de ripoll.cat a l’apartat 
de Ciutadania / Tràmits.
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 NO HI FALTEU! 

BONES FESTES ! 
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ELS CLUBS DE LECTURA DE LA
BIBLIOTECA LAMBERT MATA
Amb aquesta frase del llibre Tòquio Blues, d’Haruki 
Murakami, encetem aquest espai per parlar dels 
clubs de lectura que duem a terme a la Biblioteca 
Lambert Mata de Ripoll. Una de les moltes 
activitats, gratuïtes i obertes a tothom, que oferim 
mensualment i que pretén promocionar el gust per 
la lectura i, alhora, fer créixer el nivell lector dels 
usuaris assistents.
En què consisteix el club de lectura? 
- La biblioteca deixa en préstec un exemplar del 

llibre a cada usuari.
- Cada persona llegeix el llibre a casa seva. 
- Ens trobem un dia per comentar el llibre.
Qui pot formar part del club? Tothom que ho desitgi.
S’ha de pagar alguna cosa? No, és totalment gratuït.
He d’assistir a totes les sessions del club de lectura? 
Formar part del club de lectura no vol dir haver 
d’assistir a totes les trobades.
Quins clubs de lectura ofereix la biblioteca?
- Un club de lectura per a adults, conduït per 

Ramon Alabau.
- Un club de lectura juvenil, per a majors de 12 

anys, conduït per Montse Maestre.

Només s’hi llegeix novel·la?
No, el club de lectura d’adults s’ha adherit al 
projecte “llegir el teatre”. Això vol dir que al llarg de 
l’any es llegeix, com a mínim, una obra de teatre, 
que després es pot anar a veure al Teatre Nacional. 
Tots els usuaris que formen part del club de lectura 
tenen descompte en l’entrada.
Alguna vegada, també hem llegit poesia, contes i 
assaig.
Estic obligat a parlar? No. Tothom és lliure 
d’intervenir o no.
Ve alguna vegada l’autor? 
Com a mínim un cop l’any, es dona l’oportunitat als 
lectors de compartir punts de vista de l’obra amb 
l’autor mateix, que és present a la sessió del club. 
Com ho puc fer per formar part d’un dels clubs de 
lectura? Cal venir a la biblioteca per informar-te’n. 

C/ de les Vinyes, 1 - 17500 Ripoll

BEQUES

“Si només llegeixes els llibres que tothom està llegint,només pots pensar allò que tothom està pensant.”
HARUKI MURAKAMI

5a edició dels Premis als millors expedients de 
Batxillerat i cicles formatius de grau Superior de 
Ripoll 

L’ Albert Salgueda Martos, la Laia Subirana 
Verdaguer i la Marina Oriol Casas, els millors 
estudiants de batxillerat de Ripoll del curs 
2017/2018. Per aquest motiu han rebut una 
dotació econòmica de 1.450 € per seguir els seus 
estudis superiors. 

Beques Socials a l’Excel·lència Universitària 
Comtal Vila de Ripoll de la UVIC

La Lorena Nájera Cabello i la Judit Subirana Roche 
per tenir un bon expedient acadèmic rebran  
2.500 € per continuar els seus estudis a la Uni- 
versitat de Vic. 

Felicitats a tots i totes!
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EL MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL
Memòria i vida des de fa 100 anys
La història del nostre Museu comença a principis del 
segle XX, quan un grup d’estudiosos, coneguts com els 
folkloristes de Ripoll i liderats per Tomàs Raguer i Rossend 
Serra i Pagès, començà una tasca de recerca centrada en 
l’estudi de la cultura popular, les tradicions i el folklore 
amb l’objectiu de mostrar-los i preservar-los. El primer 
en parlar de la intenció de fer un museu és Rossend 
Serra i Pagès que l’any 1916 escriu a la Veu Comarcal: 
«L’existència de museus (...) no tan sols és un títol 
d’embelliment de la població, d’atracció pels forasters y 
material d’ensenyança pels mateixos habitants, sinó que 
enforteix els vincles nacionals, crea major suma d’afectes 
als ciutadans y va enrodonint y definint cada vegada més 
l’esperit col·lectiu». 

Aquesta vocació es fa realitat l’any 1919. La petita mostra 
d’objectes, que fins llavors s’exposava a la sagristia petita 
de l’església de Sant Pere, és prou considerable com perquè 
es traslladin les peces a la sagristia nova on restaran fins 
l’any 1929, quan la mostra es trasllada a les golfes de la 
mateixa església. Aquesta serà la seva seu durant més 70 
anys i des d’aquesta data l’exposició rep la consideració de 
ser el primer museu català de la seva categoria. 

Des del 2011, després de la inauguració de la nova seu, el 
Museu ha anat fent camí, assolint nous reptes i aplicant 
noves eines de gestió que acostin la institució a la situació 
actual i donin resposta als objectius de conservar, estudiar, 
exposar i difondre el seu fons. 

L’any 2019, serà una data destacada per al Museu 
Etnogràfic de Ripoll, doncs estarem de doble celebració, 
per una banda els cent anys de l’obertura de la primera 
exposició i de l’altra els noranta anys des del seu primer 
trasllat i de la inauguració com a Museu de les tres primeres 
sales que van ocupar les golfes de l’església de Sant Pere. 
L’actual Museu és l’herència d’aquest llegat i d’aquesta 
història, doncs heretem molt més que un important 
fons material i immaterial i que un llegat documental i 
fotogràfic del nostre passat recent. Heretem una vocació i 
una intenció: posar en valor la cultura popular i la tradició 
com a símbol de la identitat i personalitat del territori. La 
nostra feina és conservar, documentar i estudiar la nostra 
societat la passada i la present, tal i com ho van fer en el 
seu moment els fundadors del Museu i sobretot seguint 
les seves directrius que són també les nostres, doncs tal i 
com deien els folkloristes de Ripoll: «l’important no és el 
que sap l’investigador sinó el que sap el poble». 

L’esperit d’aquell Museu capdavanter segueix viu, igual que 
continua viu el determini de ser un referent per entendre 
la cultura popular passada i present de la nostra terra, per 
conèixer una forma de ser i de sentir, alhora que evoca el 
temps pretèrit i esdevé llavor de futur. 

«No he fet sinó donar vida a una idea que em fou suggerida 
llegint papers vells: la fundació d’un museu folklòric; un 
museu on aplegar les restes d’indústries desaparegudes o 
transformades, art popular, vestuari, tradicions, danses, 
aplecs, cançons, folklore infantil, etc.; i la construcció de 
diorames i quadres plasmant els costums més típics del 
país i tot quan doni a conèixer la vida dels nostres passats 
i àdhuc dels actuals, car un museu folklòric no vol dir 
que hagi d’ésser exclusivament d’antiguitats.» (Tomàs 
Raguer, 1934). 
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EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Al servei de les persones
El Consorci de Benestar Social del Ripollès gestiona 
els serveis socials bàsics de Ripoll des de l’any 2010 
i està situat a l’edifici del Consell Comarcal del 
Ripollès. L’actuació del Consorci se centra a:

1. Cobrir les necessitats bàsiques de les persones, com 
per exemple l’alimentació o que puguin continuar 
vivint al seu habitatge.

2. Ajudar les persones i famílies que viuen situacions 
de dependència o falta d’autonomia en la seva vida 
diària, com ara persones grans o amb discapacitat.

3. Donar suport a persones que pateixen situacions de 
risc, com els casos de violència, maltractament, etc. 

4. Prevenir i intervenir en situacions que provoquen 
exclusió social i tractes discriminatoris com el 
racisme, la discriminació per raó d’orientació sexual, 
etc.

En el marc de la prevenció, a causa dels atemptats 
de Barcelona i Cambrils, el Consorci treballa des del 
2017 per crear un Nou Model de Convivència a Ripoll, 
amb l’objectiu de millorar la cohesió i el benestar 
social i d’enfortir el sentiment de pertinença de 
totes les persones de la vila. El pilar principal del 
Nou Model és aconseguir que la societat reconegui 
per igual tots els col·lectius que en formen part. Per 
aquest motiu, les línies principals que es plantegen 
són:

✔ Superar el discurs de l’alteritat: La tendència de l’ésser 
humà és apropar-se a les persones que més similituds 
i/o afinitats tenen i agrupar-s’hi, alhora que exclou 
aquelles persones que considera diferents. Per aquest 
motiu, una línia important de treball és fer entendre 
que les diferències ens enriqueixen com a persones i 
com a grup.

✔ Respectar el dret a l’autonomia: El sistema social 
potencia que les persones funcionem totes de la 
mateixa manera i genera mecanismes d’exclusió cap 
a les persones que no ho fan. 

Per aquest motiu cal superar la necessitat que tothom 
faci el mateix i respectar l’elecció de les persones per tal 
que puguin fer les coses com creguin que s’han de fer. 

✔ Afavorir l’equitat d’oportunitats: Totes les persones 
som diferents i tenim necessitats diferents. És 
important aportar a les persones el que necessiten i 
no donar el mateix a tothom, per tal que tots puguem 
arribar a tenir les mateixes oportunitats.

Per arribar a aconseguir aquestes línies, el Nou 
Model de Convivència proposa potenciar els 
aspectes següents:

1. Conscienciar sobre el funcionament intern de cada 
persona.

2. Donar espai a les emocions.

3. Donar veu a les persones perquè puguin expressar 
el que necessiten i com ho necessiten.

4. Visibilitzar i crear els valors comuns, i construir-ne 
de nous. 

5. Potenciar un treball en xarxa real i fomentar una 
visió més global. 

6. Coresponsabilitat: Totes les persones podem 
aportar aspectes per millorar la convivència. Totes 
som responsables, per tant, de la cohesió. 

Durant més d’un any, ciutadania, professionals, 
governants i persones expertes hem fet actuacions 
de reflexió, de sensibilització, de planificació... 
per potenciar un canvi de mirada en la manera de 
pensar i d’actuar d’acord amb el model de societat 
ripollesa que volem.
Aquest és un projecte de durada indeterminada que 
ha d’impregnar totes les actuacions i projectes de 
Ripoll i que ha de permetre tenir en compte que la 
societat és líquida, perquè les persones canvien. 
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La seva podria ser una vida de 
pel•lícula. Però no ho és. La seva 
vida és real. En Lorenz Maderthaner 
és ripollès des de fa més de mig 
segle, però no ha tingut una 
existència fàcil.
Els seus orígens cal buscar-los 
a Alemanya, a la ciutat d’Essen. 
Hi va néixer el 1936, i la seva 
infantesa va estar marcada per 
la segona guerra mundial. De fet 
van bombardejar dues vegades la 
casa familiar. El primer cop una 
bomba va caure a la cambra de la 
seva mare, però ja no tenia força 
perquè s’havia encès prèviament. 
Una altra bomba va caure al llit de 
la seva germana, causant-hi foc. 
Els pares van poder-la arrencar 
dels llençols, i se’n va sortir només 
amb cremades de segon grau. Eren 
els bombardejos dels aliats. En 
Lorenz recorda aquella experiència 
perquè es va anar a refugiar a un 
soterrani que tenia la casa, una 
mena de celler on també van 
baixar els veïns. Ell anava descalç 
i amb calçotets. Després d’aquell 
bombardeig, la seva germana i la 
seva mare van haver de passar una 
setmana a l’hospital d’Essen. Ho 
descriu com una experiència “molt 
rara”. El segon bombardeig ja els va 
arreplegar alerta, i es van protegir 
a un búnquer. En tot cas la casa 
familiar va tornar a patir l’efecte 
d’una bomba que la va incendiar. 
Quan van voler tornar-hi estava tot 
encès. Uns veïns els van acollir.
Però la família va decidir deixar 
Essen. Com que el pare era 
d’origen austríac i aleshores tots 
dos països estaven unificats, 
van marxar a viure-hi. Van fer el 
viatge en tren, però el pare no va 
poder-los acompanyar perquè era 
mecànic-soldador i el necessitaven 
per reparar els efectes dels 
bombardejos. Malgrat tot, el pare 

mai va ser soldat. El destí de la família 
va ser Güssing, prop d’Hongria, on 
tenien una tia. El poble era petit, 
però no deixava d’haver-hi el 
perill dels bombardejos que també 
afectaven aquella zona. El seu oncle 
era militar nazi. Els va anar a visitar 
en un permís, i en Lorenz recorda 
que va quedar “impressionat” quan 
el va veure vestit de soldat. Va ser 
la darrera visita, perquè va ser un 
dels milers de desapareguts de la 
guerra. D’aquell retrobament però 
en va néixer una cosina.
Quan el 1945 s’acaba finalment la 
guerra, els aliats van entrar a Àustria. 
Aquella part de país va quedar sota 
domini rus. Els soldats d’aquell 
país “tenien molta mala fama” 
pels abusos que cometien sobre la 
societat civil. Per això van tornar a 
emigrar, ara cap a Estiria, al centre 
d’Àustria, una zona privilegiada per 
la seva bellesa. Els russos es van 
estar deu anys al país, però ell en va 
marxar abans. En va sortir a catorze 
anys, després d’haver estudiat 
en una escola superior, on tenien 
l’anglès com a matèria obligatòria. 

Retornant a Alemanya, va establir-
se a Düsseldorf, on va fer l’oficialia. 
A banda de treballar, durant la 
postguerra va fer amics, va entrar 
en grups de joventuts catòliques, va 
practicar l’acampada i va aprendre 
a tocar música.
L’any 1958 en el decurs d’un viatge 
a Port de la Selva, va conèixer 
Catalunya per primera vegada. 
El preu era assequible pel grup 
de joves, i s’hi van estar dues 
setmanes, durant les quals també 
van fer un periple per l’estat 
espanyol. A la Costa Brava van 
practicar-hi el busseig, i com que 
duien instruments, van aprofitar 
per fer petits concerts i música de 
ball. En Lorenz tocava la guitarra i el 
contrabaix. Era una època amb poc 
turisme encara.
Quan va tornar-hi dos anys més 
tard, va conèixer la Maria Teresa 
Casadesús, que hi estiuejava amb 
els seus oncles, i qui acabaria sent 
la seva dona. A partir d’aleshores 
es comunicaven per correu. Dos 
anys abans havia fet una nova 
visita a Catalunya. El viatge el van 

LORENZ MADERTHANER
Experiències vitals d’un ripollès eternament jove
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fer en bicicleta de Düsseldorf a 
Donostia, durant un mes. D’allà 
van arribar-se a Llançà, a tocar de 
Port de la Selva, on es va retrobar 
amb la seva futura dona. De retorn 
a Alemanya va trobar feina en una 
empresa, que van aprofitar que 
dominava el castellà. El van enviar a 
fer de traductor a Vallirana, Madrid 
i Monzón. El contacte es va fer més 
intens, fins que el 1965 es van casar, 
i va venir a viure a Ripoll.
El seu sogre li va buscar feina a La 
Farga Casanova. En recorda molt 
a Josep Maria Casanova, que va 
apreciar-li que dominés diferents 
idiomes. Quan un cosí dels Casanova 
va crear l’empresa Taga, ell s’hi va 
incorporar. L’enviaven a Anglaterra 
a estudiar mecanitzat de cigonyals, 
durant dos mesos. A Taga hi va estar 
durant vint-i-sis anys, fins que als 
cinquanta-vuit es va jubilar per 
manca de treball. Era abans de la 
reconversió a Comforsa, un temps 
difícil. Afirma que es va sentir “poc 

valorat” pels nous responsables de 
l’empresa, però també admet que 
“potser va ser culpa meva per no 
fer-me valer”. En tot cas es mostra 
agraït per la vida laboral que ha 
tingut.
Durant la seva vida ha tingut 
una implicació activa en la vida 
esportiva i cultural de la vila. Ha 
format part del Judo Club Ripoll, 
del Club Ciclista Ripoll, del grup 

Harmonia, de la Parròquia Sant 
Josep Obrer... Ha estat bussejador, 
ha corregut mitges maratons i 
duatlons. Ha cantat, ha fet classes 
de guitarra i ha intentat fer feliç els 
que l’envolten. Però malgrat tot, 
al cap dels anys, aquest ripollès 
d’esperit eternament jove troba a 
faltar haver estat encara molt més 
a prop de la seva dona, les filles i 
tota la família.

ORDENANCES I IMPOSTOS
Per 7è any consecutiu l’ajuntament de Ripoll congela de nou els impostos.
El 2019 els vilatans de Ripoll pagaran el mateix que l’any 2012.

Les ordenances fiscals per a l’any 2019 contemplem 
novament una congelació de tots els impostos, serà 
el segon mandat consecutiu en que no s’apugen ni 
un cèntim. En aquests 7 anys consecutius ni tant 
sols s’ha aplicat l’increment de preus al consum 
(IPC).
El 2019 entrarà en funcionament el nou sistema de 
recollida d’escombraries i tractament de residus, 
amb la renovació de la totalitat dels contenidors 

amb sistema de recollida easy, millorant l’estètica 
i la funcionalitat, fet que ha obligat realitzar un 
increment de la taxa del 5,50%.
De la mateixa manera es mantenen les bonificacions 
actuals de Bon Comportament Ambiental i d’ús de 
la deixalleria.
A continuació es mostren uns gràfics de l’evolució 
de la taxa de recollida d’escombraries: 
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’EMIGRANT: ÀLEX HERRERA
De Ripoll a Austràlia perseguint somnis

“Fa dos anys necessitava un canvi 
d’aires i trobar-me a mi mateix. 
Per això vaig agafar la motxilla 
i el primer avió cap a Austràlia 
sense pensar-m’ho gaire, ja que 
és un dels països que dóna més 
oportunitats a la gent jove i amb 
ganes de treballar, sobretot al 
món del futbol.

Actualment visc a la ciutat de 
Perth, capital de Western Austràlia 
que té un milió i mig d’habitats. 
Visc en un barri molt agradable 
que es diu Como, molt a prop 

del centre de la ciutat i al costat 
del riu Swan. El meu dia a dia és 
una aventura amb nous reptes. 
Normalment em llevo entre les 
cinc i les sis del matí, esmorzo, 
camino una estona, torno a casa, 
em dutxo i començo l’activitat. 
Estic implicat en dos projectes 
futbolístics, així que treballo més 
des de casa fent la logística de 
dos programes pel FC Barcelona. 
També tinc el meu club de Futsal 
propi, el South Perth FC, amb 
cent vint membres, i entreno la 

Selecció de Western Australia U14 
de Futsal. Això ja m’ocupa gairebé 
tot el dia així que al vespre intento 
desconnectar i anar a pescar o fer 
alguna activitat diferent i relaxant. 
Sopo a les sis de la tarda i  entre 
vuit i nou me’n vaig a dormir.

La vida canvia de forma radical 
respecte a la de Catalunya. Aquí 
pots gaudir-la més, en un món 
no tan explotat pel consumisme 
massiu com hi ha a Europa. 
La qualitat de vida també és 
totalment diferent de la que una 
persona de classe mitjana podria 
tenir a Europa.

El que més m’ha costat per 
adaptar-m’hi és l’idioma. Quan 
vaig aterrar no parlava l’anglès 
així que vaig haver d’estudiar 
vuit hores diàries en una escola 
privada, per poder començar a 
comunicar-me. Diria que ja he 
fet el primer pas per fer-hi arrels. 
Hi tinc la meva casa, la meva 
empresa Upskilled Performance, 
o sigui tot el necessari per ser 
feliç. El que més trobo a faltar és la 
família, els amics i el sentiment de 
saber que ets a casa. L’escudella 
i carn d’olla de la mare també! 
Gràcies a les xarxes socials i els 
smartphones, la comunicació a 
distància és molt més fàcil.

La mentalitat que tenen a Austràlia 
és molt diferent de la nostra. El 
rugby i l’AFL (Australian Football 
League) són esports pioners, amb 
mentalitat física i més agressiva. 
A Catalunya en canvi tenim més 
la intel•ligència, la perspectiva del 
joc i sentit comú.

“Hi ha molta gent a Catalunya que 
no pot complir els seus somnis 
perquè no té les suficients 
oportunitats. Molta gent brillant 
que podria fer coses increïbles a 
la vida. Austràlia és un país que 
et dóna aquesta oportunitat si es 

treballa fort dia a dia. De vegades 
necessitem aquell moment de 
bogeria i dir: “Va, ho faig!”. I 
comences a fer-ho, perquè és 
llavors quan els teus somnis es 
comencen a complir.”
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“Viure a la Xina de la dècada dels 
vuitanta del segle XX no era fàcil. 
Jo vaig néixer en una zona rural 
de Zheng Jiang, on la pobresa 
era un denominador comú de la 
nostra existència. Per això l’any 
1986, un cop assolida la majoria 
d’edat, vaig fer un cop de cap i 
vaig decidir buscar-me un futur 
molt millor que el present que 
aleshores tenia. Vaig volar cap a 
la península Ibèrica, iniciant un 
periple per diverses poblacions. 
Inicialment vaig establir-me a 
València, on només vaig estar-
hi un parell d’anys, però també 
he estat a Mataró, tres anys, a 
Badalona, tres anys més, a les 
Canàries, durant set anys, i a Vic, 
abans d’arribar definitivament a 
Ripoll, l’any 2003.

Inicialment vam obrir un 
restaurant a la carretera de 
Barcelona, que era el sector 
on també havíem treballat en 
la resta de poblacions. Amb la 
crisi econòmica el negoci va 
anar decreixent, i vam optar per 
donar-li un canvi de perspectiva. 
En aquell moment també venien 
menys immigrants xinesos, i 
era complicat trobar personal, 
que preferien establir-se a 
capitals com Barcelona. Per 
això juntament amb la família 
vam decidir muntar un basar, 

SINERGIES MIGRATÒRIES

L’IMMIGRANT: JUN LIN CHENG
A Ripoll m’hi quedaré tota la vida

al mateix local on ja teníem el 
restaurant. Ara com ara estem 
molt contents amb el canvi 
que vam plantejar. De fet el 
primer basar el vam muntar al 
poble. Així vam poder valorar 
que funcionava millor que el 
restaurant, fent-los funcionar 
simultàniament. Més tard el 
meu fill també va muntar el seu 
propi basar.

A Ripoll s’hi viu molt bé. El fet 
de venir d’altres poblacions dels 
Països Catalans, va afavorir que 
l’adaptació fos més senzilla. Mai 
hi he tingut cap problema. Ens 

agrada sobretot la seguretat 
que s’hi respira. Considero que 
és un lloc molt segur, tot i que 
últimament han transcendit 
alguns robatoris al poble. Crec 
que no hi haurà ja més canvis 
geogràfics en la meva vida i 
de la meva família. Un cop ens 
jubilem, encara que quedin uns 
quants anys per això perquè tot 
just tinc cinquanta anys, ens 
quedarem a viure a Ripoll.”

“No sé si és veritat la capacitat 
de treball que s’atribueix a la 
comunitat xinesa, però la realitat 
és que nosaltres treballem cada 
dia durant tot l’any. Només 
tanquem el dia de Nadal i el d’Any 

Nou. Fem vacances quan podem, 
i generalment no són anuals, 
sinó molt més perllongades en 
el temps. Malgrat tot ens sentim 
molt a gust amb el tipus de vida 
que portem.”
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AQUEST 2018 SEGUIM RENOVANT LES 
ESCOLES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL

ESTAT DE LES PROPOSTES GUANYADORES 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018

Estiu:
Manteniment de Pintura: 
CEE Ramon Surinyach / Tomàs Raguer

-Tomàs Raguer/CEE Ramon Surinyach
(espais comuns): 
Reforma jocs i arranjament terra pati
Subministrament i instal·lació 2 taules “picnic” per 
activitats pedagògiques a l’aire lliure
Subministrament i instal·lació porter automàtic entrada  
a les dues escoles

-Joan Maragall:
Sanejament caseta i espai d’hort que dona al c. Josep 
M. Pellicer
Reforma WC 1a planta per disposar d’un WC adaptat

Nadal
Millores calefacció edifici Ramon Surinyach per resoldre 
mancances calefacció cara nord
Reforma entrada escola Joan Maragall

En construcció però sense aturar-se 
Les diferents regidories implicades amb les propostes escollides estan treballant per tal que en breu estiguin 
totes formalitzades.

Roboteca Tomàs Raguer 
50.000 € 

En procés de licitació 

Marquesina INS Abat Oliba 
13.500 € 

Millores a la Gatera 
5 .000 € 

El sistema automatitzat 
de control d’accés a la piscina 

8.000 €

Web Ripoll Abans i Ara
(http://www.ripollabansara.cat/)  

2.500 €

Agility  
12.000 €

S’ha efectuat la neteja de la zona 
i es preveu que a meitats de fe-
brer ja funcioni. 

Accés Internet a través de Wifi a 
diferents punts de la Vila  
      7.000 €
S’està estudiant un sistema que 
permetrà una connexió més rà-
pida i amb millor connexió. 

Circuit Saludable Cola Cao 
6.000 €

En fase de redisseny.
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Coloms sí però sans i controlats
Donar menjar als coloms no beneficia a ningú, 
ni a ells ni a tu
Volem que Ripoll tingui una població de coloms que no ocasioni mo-
lèsties i que estigui en bon estat sanitari. Per això l’Ajuntament porta 
a terme una campanya de sensibilització per tal d’evitar la sobre po-
blació d’aquestes aus a la nostra vila, incidint sobretot en la prohibi-
ció de donar menjar a aquests animals.

Nou Joc de Ripoll: 
L’Ajuntament i la democràcia
Acostar el funcionament de l’ajuntament al poble
Per tal de promoure i fer pedagogia de la participació ciutadana i la 
democràcia participativa s’ha elaborat un joc de taula que ajuda a 
entendre com funciona l’Ajuntament de Ripoll i com hi pot parti-
cipar la ciutadania. El joc es composa d’un tauler i preguntes, és 

adequat per a tots els públics i tant és pensat per utilitzar en un centre 
educatiu, en una trobada d’entitats o en una activitat puntual. Es proporcionarà 

als centre educatius de la vila i també a les entitats que el sol·licitin. 

L’incivisme surt car
El carrer és casa de tots i totes, cuida’l i ajuda a cuidar-lo 
Sovint ens podem trobar mobiliari urbà malmès a causa d’actituds incíviques. El fet de reparar-lo o repos-
tar-lo té un cost per al municipi que acabem pagant totes les persones. 
Volem fer públics quins són aquests costos i recordar que els diners que s’utilitzen per a les reparacions són 
dels ripollesos i ripolleses, i si els recursos són destinats a aquesta finalitat no els podem invertir en millores 
per la vila.

Coloms? 
Millor pocs, sansi controlats

Els coloms s’han convertit en part 
del paisatge urbà d’alguns punts de 
Ripoll, ja que troben fàcilment llocs 
de refugi on fer els seus nius, així com 
abundància d’aliment i manca de depredadors naturals.✓ Donar de menjar als coloms a la 

via pública està prohibit (Recollit a 
l’article 34.6 Ordenança Municipal de 
Civisme i Convivència Ciutadana).SANCIÓ de 150 a 750 €

Saps que...
✓ Poden actuar com a transmissors de diferents 

malalties. ✓ Les poblacions incontrolades de coloms causen 

molèsties, a més de representar un risc per a la 

salut.
✓ Els excrements dels coloms que fan niu a les cases 

abandonades o als orificis i forats dels edificis pro-

voquen danys en façanes i mobiliari urbà.
✓ Cada colom cria de mitjana 6 coloms cada 3 mesos

Quina és la solucióal problema?
L’Ajuntament està duent a terme un Programa 

de Control de la població de coloms a través 

de dispensadors de menjar anticonceptiu amb 

l’objectiu d’aconseguir una població de coloms poc 

nombrosa, saludable i que ocupi espais ade-

quats.
La participació ciutadana és imprescindible 
per aconseguir aquest objectiuQuè hi podem fer els ripollesos i ripolleses?✓ No donar menjar als coloms i evitarem així la seva 

reproducció incontrolada.✓ Mantenir els habitatges deshabitats en bon es-

tat, tancant portes i finestres per evitar que s’hi 

refugiïn.
✓ Conservar les façanes i les teulades dels  edificis 

en bon estat i evitar deixar forats, orificis o cam-

bres d’aire sense tapar, per evitar la seva entrada. 
una ciutateducadora,una ciutatque millora

RIPOLL

Banc 170 a 220 €

Neteja pintada
 75 €/h Senyal 120 €

Semàfor
de 80 a 1800 €
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Ripoll forma part des del 2016 del programa Mun-
dial de Ciutats educadores. Un dels reptes d’aquest 
moviment és unir la força de totes les ciutats ad-
herides per posar en valor i donar a conèixer l’edu-
cació entesa com un eix transversal present a tots 
els moments i àmbits de la vida. Ripoll juntament 
amb 12 municipis més de les comarques Gironines 
van signar a finals del 2016 un acord per crear xar-
xa territorial. Enguany Ripoll ha exercit el paper de 
coordinació territorial. Per aquest motiu les reu- 
nions de treball del grup o la 2a Jornada de la Xarxa 
de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines 
s’ha realitzat a Ripoll, en el marc de la celebració 
de la setmana de la Ciutat Educadora (26 al 30 de 
novembre).
Més de 80 persones entre càrrecs tècnics i electes 
de diferents punts de les Comarques Gironines pre-
sents a la jornada.

Acte Central del Dia de les Ciutats Educadores:
#joemcomprometo
L’objectiu: aconseguir implicar el major nombre 
i diversitat possible de persones ciutadanes, des 
d’infants fins a gent gran, a deixar escrit quin 

compromís poden assumir per millorar l’educació 
(convivència, participació, tolerància, ...) des de la 
seva realitat. 

RIPOLL CIUTAT EDUCADORA, VILA COMPROMESA 
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EL PARC URBÀ DE LA DEVESA DEL PLA
Propostes de la ciutadania recollides en el Procés Participatiu

• Es considera convenient que el parc no sigui pla, sinó que hi hagi petites muntanyetes, a saber, ondula-
cions del terreny, desnivells (tipus camp de golf i/o com el maremàgnum).

• Caldria que el parc fos accessible per a totes les persones que viuen geogràficament més allunyades del 
parc, sobretot la gent gran, garantint un bon sistema de tranport públic.

• Caldria pensar fórmules per fer més accessible el parc des del riu.

• Es creu molt oportú que hi hagi un gran sortidor d’aigua que se situï al mig del llac / zona aquàtica.

• De la mateixa manera, a banda del llac, es proposa que hi hagi una zona de sortidors d’aigua per tal que la 
mainada pugui remullar-s’hi a l’estiu mentre hi juga.

• Respecte als WC, a banda del que ja hi ha dibuixat (que estaria situat al mig del parc en el si del xiringuito/
bar) es considera oportú posar-ne dos més, a saber, a l’entrada del passeig Ragull i a la zona esportiva.

• També es considera imprescindible que els WC tinguin certa vigilància i/o siguin de pagament (malgrat el 
preu sigui simbòlic).

• En certes zones del parc, l’entrada de gossos hauria d’estar prohibida, sobretot a les zones d’ús més in-
tensiu de la mainada.

• En aquelles zones del parc on els gossos tinguessin accés caldria distribuir estratègicament dispensadors 
de bosses, a sobre dels quals es podrien posar càmeres de vigilància amb la finalitat de dissuadir compor-
taments incívics.

• La zona tranquil·la del parc (és a dir, la no esportiva) fora bo que es pogués tancar. De manera que a la nit 
(caldria definir els horaris) el parc podria romandre tancat.

• Caldria que, per fer més atractius els racons botànics, es pensés en la utilització de tecnologies informati-
ves de caràcter interactiu.

• Caldria reubicar la zona de pícnic per tal que estigués al costat de la zona infantil.

• Caldria fer miradors cap al riu (zones de relax i repòs). Un d’ells es proposa situar-lo a la zona dissenyada 
per a jugar-hi a petanca.

• Caldria que al parc hi hagués un bar/xiringuito (fonamentalment a l’estiu). Els criteris estètics d’aquesta 
construcció han d’anar en sintonia amb el parc, és a dir, hauria de ser una construcció de fusta o similar.

• Es troba a faltar un espai d’oci de caràcter cultural (concerts, cinema, teatre, etc.) amb personalitat i 
estètica pròpia, per exemple un amfiteatre cobert.

• Es proposa reubicar la zona de gossos (posar-la sota del pont).

• Es proposa també que es dissenyi un circuit per a gossos.

• La zona urbana del Pla que s’està urbanitzant i que no és zona verda podria utilitzar-se per posar-hi les 
atraccions de la festa major.

• Caldria prohibir que al parc s’hi pogués fer foc per cuinar i fer barbacoes.

• Es considera imprescindible que la milla urbana estigui ben marcada i sigui ample per poder-hi combinar 
els diversos usos que tindrà (anar amb bici, córrer i patinar). També es posa de manifest que el circuit de 
la milla que passa per la zona urbanitzada ha d’estar molt ben senyalitzat per protegir els vianants en tot 
moment, els quals haurien de tenir prioritat enfront el trànsit rodat de vehicles.

• Caldria descongestionar la part de la zona esportiva. Es posa de manifest que està molt atapeïda i que 
caldria oxigenar-la una mica més.

Model de parc 
i accessibilitat

Elements
aquàtics

Neteja/
manteniment

Oci i lleure

Esport i salut
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Fase 1

Actualment es pot llegir en Català i està previst 
traduir-la a l’anglès i francès.
Es tracta d’un nou portal més visual, intuïtiu, 
funcional, accessible i àgil que busca atraure i 
informar, amb una clara orientació a la demanda, 
amb una imatge renovada i amb molta més 
informació
El nou disseny facilita la recerca d’ informació 
necessària perquè els nostres visitants puguin 
trobar allò que la nostra població els ofereix. A 
més quan es tria el lloc a visitar com per exemple: 

monestir, Museu , etc., et redirigeix a les seves webs 
on tenen la informació dels horaris, preus, visites 
guiades i d’altres. També s’ha modernitzat l’apartat 
d’allotjaments i restauració afegint informació i 
enllaços directes a les webs dels establiments. 
Una bona eina que ajudarà a donar més visibilitat de 
la nostra població arreu de territori.

TURISME
L’oficina de turisme de Ripoll estrena nova pàgina web

Fes una ullada a visit.ripoll.cat,
segur que et sorprèn!
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La Cultura a l’abast de les persones 
ciutadanes 

Aquestes festes de Nadal, els 
alumnes de l’Escola municipal 
d’art de Ripoll exposaran les seves 
creacions a la sala Abat Senjust de 
l’Ajuntament de Ripoll. Els tallers, 
tant el grup d’adults com el de 
nens, gaudeixen d’una molt bona 
salut, en total són prop de 50 
alumnes alguns dels quals ja poden 
presumir d’una llarga trajectòria 
artística.  La pintura és una de les 
expressions artístiques que ens 
permet comunicar i expressar 
els nostres sentiments, que a 
vegades se’ns fa difícil expressar en 
paraules, o simplement ens permet 
desconnectar de les rutines o les 
preocupacions del dia a dia. 

Aquests són alguns dels objectius 
que perseguim des de l’Àrea de 
Cultura amb les diferents ofertes 
de cursos i tallers. Amb el de boter 
i cuireter, a més a més, contribuïm 

a assegurar la continuïtat d’un ofici 
tradicional com és el de fer botes, 
de la mà de Joan Campà. 

L’escola de ballet clàssic, amb 40 
alumnes d’entre 4 i 13 anys, en 5 
grups diferents que Judit Pratdesaba 
condueix amb un profund treball 
d’expressió corporal, rítmica.

Davant l’èxit i la consolidació 
d’aquestes activitats, aquest any 
s’ha proposat l’escola de Teatre amb 
l’actor del Ripollès Jordi Coromina. 
Un espai amb l’objectiu de fer un 
tast del que significa ser actor 
i conèixer aquest 
món treballant 
el cos, la veu, la 
confiança amb 
un mateix i amb 
els altres. S’han 
proposat dos grups, 
un d’adults i un 
altre per a joves i en 
aquests moments 
tenim 15 

alumnes que ja estan treballant per 
oferir el túnel del terror al Ripijoc 
d’aquest any els dies 27 i 28 de 
desembre, entre d’altres propostes 
que esperem poder veure ben aviat.

CULTURA
Expressió plàstica o corporal –una altra manera de comunicar–
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Qui és?
Encara que nasqués i visqués 
els cinc primers anys de la 
seva vida a Campdevànol, 
la Montse Guix ja fa quatre 
dècades que es va traslladar 
a Ripoll. L’EGB el va cursar a 
les Vedrunes, mentre que el 
Batxillerat i el COU el va fer 
a l’IES Abat Oliba. La seva 
trajectòria universitària va 
cursar-la a la Universitat de 
Barcelona, on va estudiar 
Biblioteconomia, una diplo- 
matura que serveix per 
ser bibliotecari. Més tard, 
quan ja estava treballant 
va complementar aquests 
estudis amb una llicenciatura 
de documentalista. La vida 
acadèmica li va servir per 
treballar primer per la Caixa 
de Catalunya, a una biblioteca 
del barri del Remei de Vic. 
També va estar un temps 
organitzant la biblioteca del 
Consell Comarcal del Ripollès, 
en una etapa que va coincidir 
amb què la truquessin de 
la Biblioteca Lambert Mata 
per treballar els dissabtes. 
Dos anys més tard, el 1998 
ja va incorporar-s’hi a 
temps complet, en tant 
que auxiliar de biblioteca. 
El 2009 va obtenir el càrrec 
de bibliotecària, i tres anys 
més tard el de responsable 
de la Biblioteca Comarcal, un 
cop es va jubilar Concepció 
Canadell.

AL SERVEI DEL POBLE

MONTSE GUIX ANFRUNS

“Des de petita que m’han agradat 
els llibres, les biblioteques i tot 
el que les envolta. És un espai 
on em sento molt bé, una feina 
ideal, bonica, on treballes no 
només amb llibres, sinó també 
amb persones. De fet acollim 
des de nens molt petits fins a 
persones de més de vuitanta 
anys. Entre altres actes orga- 
nitzem l’Hora del Conte o el Club 
de Lectura. Aquesta última és 
una de les activitats que més 
m’agraden, perquè gràcies a 
la Montse Maestre i en Ramon 
Alabau et fan créixer com a 
lectora, obrint-te la perspectiva 
a llibres que potser mai no 
hauries conegut o et donen a 
conèixer perspectives noves que 
no havies sabut veure entre les 
seves pàgines. També atenem 
consultes interessants, com les 
que ens fan alguns historiadors 
del Fons Mata.
Tenim el hàndicap de ser 

massa a la vora de les escoles 
i de diverses activitats extra- 
escolars. Sumant-hi els hiverns 
llargs i freds corríem el perill 
de convertir-nos en una sala 
d’espera, amb l’agreujant que 
quan els nens surten d’escola el 
que no volen és estar quiets. Per 
això vam crear l’Espai Deures.
La Biblioteca és comarcal i ve 
gent de tot el Ripollès, i en algunes 
activitats també d’Osona. Per 
mi una biblioteca no ha de ser 
un santuari acadèmic, sinó més 
aviat un espai per organitzar-
hi activitats d’oci relacionades 
amb la cultura.”
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AL SERVEI DEL POBLE

JESÚS PÉREZ FARIÑAS

Qui és?
Gallec d’origen, en Jesús 
va néixer a Pobra de Tri-
ves, una localitat d’Oren-
se on hi va estar pocs anys. 
Els seus estudis els va 
realitzar a Barcelona, l’etapa 
del batxillerat a França, i la 
llicenciatura de geografia 
i història moderna a la 
Universitat Complutense de 
Madrid. La problemàtica de la 
crisi econòmica li va impedir 
de trobar feina dels estudis 
que tenia, i per això va de-
dicar-se a la logística durant 
més de vint anys a Barcelo-
na. Ara en fa sis, va arribar a 
Ripoll, d’on és la seva dona i 
la família política. L’Ajunta-
ment havia opositat un lloc 
de treball i s’hi van presentar 
tots dos. En Jesús va acon-
seguir-lo, i com que la seva 
parella també va trobar feina 
al cap d’un temps, s’hi han 
establert.

L’ANÈCDOTA

“Treballant tot el dia al carrer et 
trobes amb casos curiosos. Un 
dia ens van avisar de la presèn-
cia d’un cabirol moribund a la 

carretera de Sant Joan. El vam 
estar buscant una estona llar-
ga, però sembla que el caçador 
que l’havia disparat també se’l 
va endur. En una altra ocasió 

un company es va abocar tant a 
un contenidor que quan ens en 
vam adonar només li sortien els 
peus. Vam treure’l d’allà com 
vam poder”.

Barcelona. Aquí pots voltar per 
la muntanya i no trobar ningú en 
quatre hores.

Hi ha una part antiga de Ripoll 
que està més degradada, sobre-
tot pel que fa a edificis i habitat-
ges. Llavors els barris ja estan 
millor, i hi ha una zona més he-
terogènia que és el de la carre-
tera de Barcelona. En els últims 
anys he notat una pèrdua de 
població, a mesura que també 
tancaven algunes empreses. Per 
als matrimonis amb nens és in-
sostenible viure-hi sense feina.”

com ara retirar les fulles que a 
la tardor cauen dels arbres, en-
dur-nos els trastos del carrer o 
fer la neteja en barris com En-
gordans o Casellas.

Ripoll és un poble net, sobre-
tot comparat amb altres mu-
nicipis, i malgrat que sempre hi 
hagi persones concretes que no 
ho puguin ser tant com la resta. 
Quan vaig arribar a Ripoll em va 
agradar la proximitat del bosc. 
El tenim a quatres passes. De 
seguida ets enmig de la natura, 
una circumstància molt diferent 
que no teníem vivint al mig de 

“Treballar a la brigada de nete-
ja no em suposa cap problema. 
Em sé adaptar a les circumstàn-
cies, i quan no et surt cap fei-
na durant mesos no pots seguir 
aturat. La meva funció consis-
teix a fer la recollida del cartó, 
realitzar actuacions puntuals 
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L’ARXIU COMARCAL ESTRENA FAÇANA
El logotip de l’Arxiu s’ha retolat a dos punts de la façana 
L’Arxiu comarcal del Ripollès és un edifici de gran 
entitat que antigament era l’hospital de Ripoll. Les 
deficiències evidents que mostraven les façanes de 
l’edifici requerien d’una intervenció de manteniment 
i reparació. Els treballs han consistit bàsicament en 
tasques de manteniment i restauració, mantenint la 
mateixa gamma cromàtica existent, de les façanes 
del carrer Amoroset, Raval de l’Hospital i façana 

lateral sobre la capella, així com de la façana del 
carrer Progrés. També s’ha millorat la senyalització 
de l’edifici amb la retolació del logotip de l’arxiu 
en dos punts de la façana i amb la substitució de 
la placa de pedra amb inscripció cal·ligràfica per un 
rètol corporatiu a la façana de la capella. El cost total 
ha estat de 40.252,88 euros amb una aportació del 
Consell Comarcal del Ripollès de 20.000euros.

Des del mes d’octubre el teatre 
ja disposa d’accés i camerinos 
adaptats a la normativa vigent. 
La reforma, que ha tingut una 
durada de 9 mesos, ha consistit 
en la rehabilitació del local annex 
al teatre comtal, amb entrada 
per la ctra. de Ribes 26, per 
dotar-lo d’un nou accés que 
acull un vestíbul apte per a petits 
assajos i un espai per camerinos 
i serveis per als actors amb accés 
directe a l’escenari. El cost total 
ha estat de 233.745’89 €, dels 
quals 85.000 € provenen d’una 
subvenció del PUOSC. 

EL TEATRE CINE COMTAL PRESUMEIX
DE NOU ACCÉS I CAMERINOS 
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RIPOLL SEU DE FIRES I MERCATS

RIPOLL 2018

MARÇ
Dissabte 10 de març 

I FIRA GEGANTERA DE LES COMARQUES 
GIRONINES

Places Ajuntament i Abat Oliba
Organitza: Gegants de Ripoll 

i Coordinadora de colles geganteres de les comarques gironines

16,17 i 18 de març 
FIRA DE LES 40 HORES
Fira multisectorial al centre de la Vila

ABRIL
Dissabte 28 abril

FIRA DEL DISC
Plaça de la Lira

MAIG
Dissabte 5 de maig 

MOSTRA DE LABORS I MANUALITATS 
Plaça de la Lira

Organitza: Associació de Dones de Ripoll

10-13 de maig 
ATRACCIONS DE LA FESTA MAJOR 

Devesa del Pla

19 i 20 de maig
MERCAT ARTESANAL DEL PAGÈS

Plaça Abat Oliba

JULIOL
Dissabte 28 de juliol

REMENA I TROBA
Plaça de la Lira. Mercat del col·leccionista

Organitza MC col·leccions

AGOST
10,11,12 d’agost

MERCADAL DEL COMTE GUIFRÉ
Mercat medieval al centre de la Vila

Dissabte 25 d’agost 
FIRA DE LA CERVESA I LA TAPA

Plaça de la Lira

SETEMBRE
Dissabte 22 de setembre

MOSTRA DE LABORS I MANUALITATS 
Plaça de la Lira

Organitza: Associació de Dones de Ripoll

28, 29 i 30 de setembre 
FIRA EUROPEA DEL FORMATGE

Plaça de la Lira

OCTUBRE
Dilluns 15 d’octubre

FIRA DE SANTA TERESA
FIRA CATALANA DE L’OVELLA

Fira ramadera

Dissabte 27 d’octubre
FIRA DEL DISC

Plaça de la Lira

DESEMBRE
7 i 8 de desembre 

FIRA DE NADAL
Pl. Ajuntament-Abat Oliba

Organitza Unió de Botiguers de Ripoll

Mercat Setmanal: dimecres a la carretera de Barcelona i 
dissabte al centre de la Vila

Més informació: www.ripoll.cat
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Fer activitat física aporta una millora en la salut i en la 
prevenció de malalties, per tant no ha de ser un valor 
afegit a la nostra societat sinó que ha de formar part de 
la nostra cultura i del dia a dia.
La Generalitat de Catalunya recomana que: «fer activitat 
física regularment aporta benestar a la vegada que ajuda 
a prevenir malalties com la diabetis, la hipertensió, el 
sobrepès i l’obesitat, els infarts del cor, les demències i 
alguns tipus de càncer.»
Quines són aquestes recomanacions? 
1. Menors de 5 anys: ser actius part del dia, caminar, 

córrer, saltar, jugar, nedar, anar amb bicicleta...
2. Majors de 5 anys: 60’ diaris d’activitat física moderada 

o intensa
3. Majors de 18: 30’ diaris d’activitat física moderada o 

intensa
4. Gent gran: 30’ diaris d’activitat física lleu o moderada
5. Gent amb discapacitat: recomanacions mèdiques 

sent tan actius com les seves habilitats els permetin.
A més saps que l’ activitat física és una de les eines més 
potents per educar i ensenyar valors als infants de la 
població? 
1. Gestió de rivalitats i competitivitat excessiva.
2. Respecte a les diferències en termes d’habilitats 

personals.
3. Valorar l’esforç i l’aprenentatge sense que estiguin 

necessàriament associats a l’obtenció del resultat 
desitjat.

4. Resolució pacífica dels conflictes.

5. Respecte a les normes que s’estableixen i també 
a les persones que s’encarreguen que aquestes es 
compleixin.

6. Disciplina i esforç constant per tal d’intentar assolir 
els objectius.

7. Solidaritat, responsabilitat amb les pròpies accions i 
respecte als contrincants.

Tot aquest conjunt de continguts són aplicables 
absolutament a la vida diària de les persones i és 
important treballar-los en totes les etapes de la vida 
Des del Servei Municipal de l’Esport oferim un conjunt 
d’activitats, per a totes les edats les quals ens permetran 
assolir part de les recomanacions d’activitat física per 
millorar la qualitat de les nostres vides. Tenim al voltant 
de 2.400 usos per setmana d’activitats esportives 
gestionades pel Servei Municipal de l’Esport, totes elles 
amb la finalitat d’ajudar a millorar la qualitat de vida de 
les persones.
Us animem a sumar-vos a cada dia ser més persones 
en fer activitat física, en descobrir la gran quantitat de 
beneficis que ens aporta, en definitiva a invertir en salut. 

Des de l’oficina del Servei Municipal de l’Esport rebreu tot 
l’assessorament necessari per saber quina és l’activitat 
més adient per a vosaltres.
Per altra banda també volem agrair la participació activa 
que tenen totes les entitats esportives per a totes les 
edats en la població.

L’ESPORT COM A EINA EDUCATIVA PER A LES
NOSTRES VIDES 

 Queda molt poc per obrir el nou rocòdrom!
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• La modificació puntual núm. 
22 aprovada inicialment en el 
passat Ple municipal del 29 
d’agost és el resultat d’un treball 
cooperatiu entre l’Ajuntament 
i els empresaris ubicats als 
polígons industrials de Ripoll. 

• La nova regulació de la normativa 
de la zona industrial de Ripoll 
permetrà que les empreses 
tinguin més oportunitats de 
creixement en l’espai on estan 
ubicades.

A causa de les problemàtiques que 
patien les indústries locals a causa 
de la normativa reguladora del 
POUM 2008, des de l’Àrea de Serveis 
al Territori, Sostenibilitat i Empresa 
municipal va mantenir diferents 
reunions amb els empresaris 
ubicats en els polígons per valorar 
els motius que els inquietaven. 
• Les aportacions recollides en 

aquestes trobades posava de 
manifest la necessitat urgent de 
cercar solucions satisfactòries 
per al creixement empresarial en 
el seus espai, i impedir el trasllat 
de les empreses.

• Certament la normativa regula- 
dora contemplada en el POUM 
del 2008 assignava unes 
limitacions que posaven en perill 

el creixement in situ de moltes 
de les empreses.

• Des dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament es van redactar 
unes noves regulacions, que 
permetran a les indústries 
replantejar els espais, augmentar 
l’alçada reguladora si es justifica 
la necessitat en la producció, 
etc. 

• Actualment està en fase 
d’aprovació per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de 
Girona.

Amb aquesta nova modificació 
del POUM es vol evitar la possible 
deslocalització d’empreses que 
hagin d’incrementar espais i la seva 
activitat i que no els hagués resultat 
possible créixer en l’escenari 
urbanístic que contemplava el 
POUM 2008. En efecte, l’ampliació 
de l’activitat industrial i productiva 
de les empreses del territori, 
repercuteix en tot l’àmbit econòmic 
general, no només de Ripoll sinó 
també de la comarca. Al mateix 
temps es beneficia a les empreses 
que han apostat per fer territori 
i que aporten riquesa social a les 
nostres contrades. 

Modificació Puntual
núm. 24
Desclassificació del PAU 2.08 «El 
Roig»
El passat mes de setembre el 
plenari ha aprovat una modificació 
provisional del POUM (Pla 
d’ordenació urbanística municipal), 
el PAU 2.08, anomenat el Roig, 
situat al nord de l’àmbit del conjunt 
de l’antiga colònia industrial i 
amb una extensió de 13,118 m2. 
Aquesta modificació té per objecte 
classificar com a sòl no urbanitzable 
els terrenys actualment classificats 
com a sòl urbà no consolidat.
Els condicionants actuals d’aquest 
àmbit (manca d’infraestructures 
d’accés, afectació hidràulica, 
impacte en l’entorn protegit) el fan 
plenament inviable respecte dels 
principis generals de l’actuació 
urbanística i contraris a tot 
desenvolupament sostenible. 
La voluntat municipal de concentrar 
els usos industrials en àmbits 
específics, amb garanties de millor 
gestió urbanística i ambiental, 
justifiquen la desclassificació 
d’aquests terrenys concrets, i dels 
usos i aprofitaments previstos. 

URBANISME
Ajudar a consolidar i créixer les empreses de 
Ripoll motiu de pes per modificar el POUM

Recuperació de 
Sòl Rústic
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Ripoll renovarà el sistema de recollida de residus a tot el 
municipi

URBANISME

El nou sistema de recollida de residus, que 
s’implementarà a partir del 21 de gener, té com 
objectiu incentivar i facilitar la recollida selectiva, 
fer més eficient i ràpida la neteja i millorar la imatge 
de les àrees de Contenidors. 

El model escollit a Ripoll és el sistema easy que 
presenta múltiples avantatges: 

Més capacitat de recollida  
Els nous contenidors tenen el triple de capacitat 
que els actuals 
Polivalència i alta mecanització de la flota de 
vehicles 
El nou sistema permet reduir la quantitat de 
vehicles necessaris. També serveix per realitzar 
la recollida als dos costats del carrer. Només es 
necessita un operari. 
Recollida més ràpida 
Això suposa una reducció del trànsit ocasionat pel 
procés de buidatge dels contenidors. 
Contenidors més accessibles 
Aquest tipus de contenidors tenen una obertura 
més fàcil que facilita a l’usuari el dipòsit de la 
brossa així com de les bosses comercials. Les 
obertures estan adaptades per a persones grans o 
amb discapacitat. 
Contenidors més nets 
La neteja dels contenidors es realitza tant per dins 
com per fora amb el mateix vehicle. D’altra banda, 
la introducció dels residus es realitza per una boca 
diferent a la del seu buidat.

 

Mínim soroll 
Es tracta d’un dels models de recollida de residus 
més silenciosos. 
Més seguretat per als vianants i treballadors 
Els contenidors són més baixos i per tant milloren 
la visibilitat de vianants i conductors de vehicles. 
També suposa una disminució dels riscos laborals, 
ja que l’operari es troba a l’interior del vehicle 
durant el procés de buidatge. 
Ocupació de menys espai al carrer 
Les illes de contenidors són molt més compactes 
i per tant no permeten el dipòsit de residus entre 
ells. Permeten també el buidatge a distància (fins 
a 5 metres) i la superació d’obstacles. Tot plegat 
suposa una millora de la imatge de l’espai públic.

Segons les xifres recollides, als ripollesos i ripolleses 
ens cal reciclar més, ja que les dades del 2017 
mostren que només reciclem un 26 % del total de 
residus. Amb el nou sistema i amb la col·laboració 
de totes les persones ciutadanes es vol arribar al 
45% de recollida selectiva, tenint en compte que 
aquest fet beneficia el Medi Ambient i l’Economia. El 
tractament de residus cada vegada és més costós, 
sobretot la matèria de rebuig que suposa el cost 
més gran i sense cap benefici de retorn.
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L’Ajuntament de Ripoll, inicià, a partir de l’any 1985, 
l’organització dels Casals Municipals d’Esports. 
L’objectiu era oferir, durant els mesos de juliol i 
agost una activitat d’esport i lleure adreçada a 
infants i joves de 3 a 16 anys. En aquell moment 
l’oferta d’aquest tipus d’activitats a Ripoll era molt 
reduïda. 

A partir del l’any 1999 es decidí dividir els Casals 
Municipals d’Estiu en dues activitats diferents.

L’Esplai d’Estiu, adreçat als més petits (de 3 a 6 anys) 
amb un projecte més proper al lleure i els Casals 
Esportius (a partir dels 6 anys) amb una gran varietat 
d’esports i activitats a la natura. Paral·lelament es 
comencen a oferir sortides puntuals de tot el dia, 
l’acampada i servei de menjador.

L’any 2016 es crea l’Aventura’t, activitat adreçada a 
joves a partir de 12 anys i on s’incorporen activitats 
específiques per a joves.

L’any 2017, l’oferta d’activitats de lleure d’estiu 
torna a créixer, amb el Casal Creactiu. Un casal 
on el referent és la creació, obert a tot tipus de 
disciplines artístiques i plàstiques, i on el participant 
pot experimentar i donar ales a la seva creativitat. 

També, a partir d’aquest any s’integra el casal 
organitzat pels espais lúdics, unificant així l’oferta 
de lleure municipal i assegurant uns espais comuns 
de convivència per a tots els nens i joves de ripoll.

L’evolució que aquestes activitats han tingut al llarg 
de tots aquests anys són testimoni dels profunds 
canvis i dels nous reptes de la nostra societat. I on 
el lleure pot esdevenir motor de la convivència i la 
inclusió.

CASALS MUNICIPALS D’ESTIU
Més de 35 anys treballant per l’oci i el lleure d’estiu dels nostres 
infants i joves.
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POLICIA LOCAL

• Recolliu diàriament la corres-
pondència per evitar que perso-
nes alienes utilitzin les vostres 
dades personals.

• Tanqueu sempre amb clau les 
portes d’accés al carrer a l’hora 
d’anar a dormir i quan us absen-
teu encara que sigui per un breu 
període de temps.

• Tanqueu bé la porta d’entrada de 
l’edifici i comproveu que cap des-

conegut aprofita per entrar-hi.
• Comproveu que la porta del ga-

ratge queda tancada a l’entrada i 
la sortida i que cap estrany apro-
fiti per entrar-hi.

• No deixeu les claus en cap ama-
gatall extern al domicili.

• Si viviu en cases aïllades, podeu 
instal·lar temporitzadors auto-
màtics d’encesa dels llums inte-
riors i exteriors del domicili.

• Si guardeu a casa objectes de va-
lor, cal que instal·leu mesures de 
protecció efectives d’acord amb 
les vostres necessitats.

• En cas de robatori, per facili-
tar la identificació de les vostres 
pertinences és convenient que 
guardeu la seva documentació i 
tingueu un inventari d’objectes 
amb el número de sèrie, la marca 
i el model.

Educació per a la mobilitat segura

Mesures de Seguretat per evitar robatoris a la llar

INVERTIR EN SEGURETAT = 
MILLORAR LA PROTECCIÓ

Amb l’objectiu de fomentar la mobilitat segura dins el terme municipal 
de la vila, la Policia Local segueix impartint tallers d’educació viaria. 
Recorda que mantenir una conducta responsable quan es transita és 
clau per evitar accidents!



l’informatiu • Hivern 2018 29

Durant l’any 2018 des de la Regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament de 
Ripoll hem seguit treballant per tal 
d’omplir el municipi d’activitats 
pensades per als i les joves,i amb 
els i les joves. 

L’any 2018 el Casal de joves El 
Galliner, l’equipament juvenil del 
municipi, ha registrat una mitjana 
d’unes 250 visites mensuals.

El mateix Galliner ha comptat amb 
un mínim de dues activitats a la 
setmana, pensades per a joves 

d’entre 12 i 17 anys, així com també 
d’altres adreçades a joves més 
grans, de forma puntual. 

El Gaudeix tot l’any, projecte d’oci 
saludable que es realitza a nivell de 
joventut comarcal i que consisteix 
en 4 sortides anuals, ha permès que 
més de 50 joves del municipi hagin 
realitzat sortides a Barcelona (Room 
Escape + Teatre), a Ribes de Freser 
(Paint Ball), a Palamós (Paddle Surf) 
i a Salou (Port Aventura) i on han 
participat més de 50 nois i noies del 
municipi.

La LAN Party de Ripoll, una activitat 
consolidada, que enguany ha arribat 
a la seva 3a edició, amb 48 hores de 
durada i gairebé 50 participants als 
diferents tornejos organitzats. 

I durant l’any 2019... ens esperen 
moltes sorpreses més!

Si voleu estar al dia de totes 
les activitats que fem des de la 
Regidoria de Joventut, seguiu-nos 
a les nostres xarxes socials amb 

l’usuari @ripolljove

UN RIPOLL JOVE PLE D’ACTIVITATS
El Galliner, un espai molt actiu
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Els Habitatges de titularitat municipal
L’Ajuntament de Ripoll disposa de 14 habitatges de 
titularitat municipal destinats a diferents polítiques 
socials.

D’altra banda l’Ajuntament disposa de 6 habitatges 
cedits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a 
usos socials i d’emergència. 
Properament s’obrirà la convocatòria per al concurs 
d’adjudicació d’habitatges destinats per a joves, tant per 
a la seva emancipació com per a la consolidació de la 
unitat familiar.

Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges del Barri 
Vell per destinar-los a la Borsa de Lloguer Social
En data 12 de març de 2018 es va aprovar 
definitivament l’ordenança reguladora de la subvenció 
per a la rehabilitació d’habitatges del Barri Vell per 
destinar-los a la Borsa de Lloguer Social que té per 
objectiu:
• Millorar del parc d’habitatges del Barri Vell.
• Reduir els immobles desocupats.
• Captació d’habitatges buits per destinar-los a borsa 

de lloguer.
• Ajudar als propietaris a la rehabilitació i donar-los 

garanties per posar els habitatges al mercat.
• Incrementar l’oferta d’habitatges a la borsa de 

lloguer social.
Durant el període de la convocatòria es van registrar 15 
habitatges susceptibles de rehabilitació. La comissió 
tècnica creada a l’efecte va seleccionar tres habitatges 
els quals es van adjudicar a tres tècnics per tal de 
supervisar i vetllar les obres. En breu s’iniciaran les obres 
de rehabilitació.
Per a l’any 2019 es preveu incorporar nous habitatges.
Poden consultar les bases a la web de l’Ajuntament de 
Ripoll, dins el portal de transparència:
h t t p : / / c i d o . d i b a . c a t / s u b v e n c i o n s / 7 4 8 7 8 3 4 /
subvencions-per-a-la-rehabilitacio-dhabitatges-

del-barri-vell-per-destinar-los-a-borsa-de-lloguer-
lloguer-social-ajuntament-de-ripoll

Oficina Municipal d’habitatge 
Una de les tasques de l’oficina Municipal d’habitatge 
(OMHBV) és oferir assessorament i ajuda en la tramitació 
d’ajuts, prestacions, etc. En el quadre adjunt es mostren 
les sol·licituds tramitades aquest 2018: 
Ajuts lloguer 200
Ajuts rehabilitació 2
Ajuts arranjaments interiors habitatge gent gran 36
Prestacions econòmiques urgència especial 3
Reagrupament / renovacions 24
Incripcions habitage protecció oficial  45
L’OMHBV també gestiona la borsa de lloguer que 
actualment disposa de 78 contractes de lloguer actius. 

Activitats econòmiques any 2018
Ripoll avança: durant l’any 2018 el saldo net (altes 
d’activitats - baixes d’activitats) és de 15 noves activitats.

Subvencions atorgades per a activitats econòmiques
L’Ajuntament té aprovades 3 línies de subvencions 
amb l’objectiu de fomentar la promoció d’activitats 
econòmiques, la dinamització comercial i els joves 
emprenedors.
Al llarg del 2018 s’han atorgat 8 ajuts amb un import 
total de 9.123,15 €.

PROJECCIÓ ECONÒMICA
Els Habitatges de titularitat Municipal

 

L’Ajuntament  de  Ripoll  disposa  de  14  habitatges  de  titularitat  municipal  destinats  a  diferents

polítiques socials.

D’altra  banda  l’Ajuntament  disposa  de  6  habitatges  cedits  per  l’Agència  de  l’Habitatge  de

Catalunya per usos socials i d’emergència. 

Properament s’obrirà la convocatòria pel concurs d’adjudicació d’habitatges destinats per joves, tant

per la seva emancipació com per a la consolidació de la unitat familiar.

Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges del Barri Vell per destinar-los a la Borsa de

Lloguer Social

4

4

2

4

Relació d'usos habitatges municipals

Borsa de lloguer social

Altres

Habitatge d’inserció

Habitatge per joves
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L’Ajuntament promotor de l’ocupació laboral 
Durant aquest any l’Ajuntament de Ripoll ha contractat 25 persones a través de diferents projectes i convenis de 
col·laboració:

Un Local, Un Negoci 
Continuant amb la campanya «Un local, un negoci» en aquests moments l’Ajuntament de Ripoll disposa de 8 locals 
en lloguer, 7 dels quals el seu aparador estan cedits a diferents comerciants de la Vila.
Aquesta campanya té per objectiu afavorir la imatge del Barri Vell, donar vida als diferents locals tancats. Els comerciants 
de manera gratuïta poden exposar els seus productes o serveis i els propietaris dels locals buits rebem una bonificació 
del 100% en la taxa d’escombraries.

Subvenció municipal d’atorgament de subvencions 
destinades al foment de l’ocupació
L’Ajuntament de Ripoll, amb l’objectiu d’incentivar la 
contractació de persones desocupades del municipi, 
afavorir el desenvolupament econòmic local i impulsar 
polítiques de dinamització empresarial i diversificació 
econòmica, ha establert una línia de subvencions 
públiques per al foment de l’ocupació de qualitat i la 
consolidació del teixit empresarial.
Aquesta línia de subvencions té l’objectiu principal de 
millorar l’ocupabilitat i afavorir la incorporació al mercat 
de treball de persones que tenen especials dificultats 

d’inserció, així com fomentar l’emprenedoria amb 
autoocupació.
El projecte va adreçat a qualsevol empresa que contracti 
una persona que es trobi en situació d’atur i compleixi 
els requisits de les bases, o per a qualsevol persona en 
situació d’atur que es faci autònom.
La convocatòria es va obrir en data 10 de setembre.
Poden consultar les bases a la web de l’Ajuntament de 
Ripoll, dins el portal de transparència:
h t t p : / / c i d o . d i b a . c a t / s u b v e n c i o n s / 7 9 3 7 7 7 1 /
subvencions-destinades-al-foment-de-locupacio-
any-2018-ajuntament-de-ripoll

Acció

Conveni de col·laboració entre l’Agència de 
Desenvolupament de Ripoll i l’Ajuntament de Ripoll 
en el marc del programa Treball i Formació de 
persones demandants d’ocupació

Conveni de col·laboració entre l’Agència de 
Desenvolupament del Ripoll i l’Ajuntament de Ripoll 
en el marc del programa ENFEINA’T de persones 
demandants d’ocupació

Programa de Garantia Juvenil

Treball als Barris 2017
«Apostem pel Barri Vell»

Contracte vinculat a una subvenció de la Diputació 
de Girona per la creació d’un OBSERVATORI LOCAL

Programa 30 Plus

Conveni de pràctiques
Programa Odisseu

Lloc de treball

Peó de manteniment d’instal·lacions 
i de neteja.

Peó de manteniment i neteja 
d’espais públics

Agent cívic

Tècnic de joventut
Administrativa serveis econòmics
Tècnic de serveis urbanístics

Monitor
2 administratives
2 peons de neteja viària
AODL
10 alumnes per la casa d’oficis

Tècnica

Auxiliar administratiu

Tècnic suport al Museu Etnogràfic

Durada del contracte

6 mesos

9 mesos

12 mesos

6 mesos
6 mesos
6 mesos

12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
6 mesos

6 mesos

6 mesos

300 hores
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Destacar que a l’estiu els nens i nenes del casal d’estiu 
CreActiu van crear unes màscares i uns molinets i que 
van ser exposats a dos locals adherits a la campanya. 

Catalunya Film Commision
Arrel de l’adhesió a la Catalunya Film Commission, que 
posa a disposició del sector audiovisual i el territori 
amb la voluntat de promoure i facilitar els rodatges a 
tot Catalunya, Ripoll va estar escollit pel rodatge d’un 
programa dedicat als carrers amb història i anècdotes 
que s’emetrà properament pel canal català de TVE.

Nou projecte Treball als Barris 2018
El Servei d’Ocupació de Catalunya, dins el Programa de 
suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri 
territorial i social ha dictat resolució per al nou projecte 
de Treball als Barris 2018. 

Aquest projecte permetrà continuar dinamitzant el Barri 
Vell i donarà oportunitats laborals a diversos col·lectius 
amb la contractació de 19 persones:

• Actuacions professionals al Barri Vell. 1 encarregat 
coordinador de les obres durada de 9 mesos.

• Neteja i manteniment d’espais públics i entorn natural 
al Barri Vell. 2 peons de manteniment i jardineria i 2 
peons de neteja, durada de 6 mesos.

• Rehabilitació d’habitatges al Barri Vell. 1 llauner, 1 
instal·lador, 2 peons i 2 oficials de 2a, durada de 6 
mesos.

• Serveis domèstics al Barri Vell. 8 peons de neteja 
domèstica durada 6 mesos. Per accedir a aquest 
contracte prèviament s’haurà d’haver realitzat un 
curs d’aprenentatge integrat de 200 hores. 

Tots els interessats hauran d’estar inscrits a l’OTG i viure 
al Barri Vell.

REGIDORIA DE BARRIS I MEDI AMBIENT

Arranjament de panots a la plaça 
Tomàs Raguer

S’ha col·locat un rètol i anella per 
gossos a la jardinera de la Biblioteca

Neteja i acondicionament aparca-
ment motos a la ctra. Barcelona



l’informatiu • Hivern 2018 33

REGIDORIA DE BARRIS 
I MEDI AMBIENT

Banc al raval de Sant Pere

Construcció d’un pas alternatiu obli- 
gat, baranes i escales a Can Guetes

Jocs al Barri de Sant Pere

Raval de l’Hospital

Senyalització nova, canvi de prefe- 
rència i una alça per frenar velocitat 
al pont de la ctra.de Barcelona

Cautxu amb dos gronxadors, un sor-
ral adaptat i la rampa d’accés al parc 
infantil del passeig Mestre Guich

Font adaptada de 3 sortidors (nor-
mal, per nens, adaptada i gossos) al  
Passeig del Pla

Millora i pintat de la caseta i el tobo-
gan a les escoles

Reconstrucció de l’escala al final del 
c. Mossèn Cinto Verdaguer

Col·legis Tomàs Raguer i Ramon Su-
rinyach 2 taules adaptades

Formigonat i un sorral de 3 adaptat 

Supressió de barreres Comtat d’Osona

Millora pavimentació (Adif) al pas a 
nivell del passeig Ragull

S’ha refet el mur a la font del Sant

Tobogan nou i eix central nou al 
passeig de l’Esport
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RIPOLL ES MOU
6 mesos d’acció 
a la nostra vila

Actes i
presentacions
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Esports

Estiu



l’informatiu • Hivern 201836

Fires
i mercats

Gent gran

Infància
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Joves

Urbanisme
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ENTITATS ESPORTIVES

CLUB PETANCA 
RIPOLL
Molta gent segueix veient la 
petanca com una afició més 
que com un esport, sobretot 
arran de la tradició dels turistes 
francòfons a practicar-la a les 
comarques de la costa cada 
estiu. Però de fet aquest esport 
té més d’un segle d’història, 
després que es comencés a 
practicar precisament al sud de 
l’estat Francès, l’any 1907.
A Ripoll la seva pràctica va arribar 
set dècades més tard, i el 2 de 
febrer de 1979 ja es va oficialitzar 
el Club Petanca Ripoll, una 
entitat que tenia les seves pistes 
al costat del camp municipal 
d’esports. Vuit anys més tard es 
va traslladar el camp a la zona 
del Pla, on encara avui dia hi té 
les instal•lacions. A banda de les 
vuit pistes on es practica l’esport 
també hi ha un local, actualment 

en obres, on els practicants 
poden canviar-se o resguardar-
se de la pluja. Quan estigui en 
condicions hi disposaran d’aigua 
i llum, a banda de finestres.
Cada dimarts i divendres se 
celebren les melés, on participa 
gent d’altres clubs propers, com 
Campdevànol, Sant Joan de 
les Abadesses, Sant Quirze de 
Besora i fins i tot ocasionalment 
d’Olot. Els dimecres i dissabtes es 
desplacen també a Campdevànol 
on el club local disposa de 
les seves instal·lacions. En 
aquestes melés hi ha un premi 
en forma de lot, que sol sorgir 
de la vintena de persones que 
hi participen habitualment. 
A més els membres del club 
també participen en campionats 
organitzats per la Federació de 
Girona, en tornejos federats, 
i anualment es programa el 
Campionat de la Festa Major. 
L’any 2017 van ser tercers en 
doblets i en triplets en l’àmbit 
provincial.
Més de la meitat dels trenta-

cinc socis que formen part 
del Club Petanca Ripoll en són 
alhora practicants en actiu. 
La majoria són gent d’edat, 
però també es compta amb 
practicants més joves, al voltant 
dels quaranta anys. Josep Solano 
n’és actualment el president, 
amb la seva filla Lurdes com 
a secretària. Ara fa vint-i-dos 
anys que en Josep es va aficionar 
a la petanca, de la forma més 
casual possible. Va ser caminant 
pel Pla, quan va veure com altres 
persones hi jugaven. Aleshores 
va baixar a les pistes i s’hi va 
apuntar. Borràs, Paez o Romero 
són alguns dels cognoms 
associats històricament a la 
petanca ripollesa, que van posar 
les bases perquè actualment hi 
segueixi cremant la flama. En 
el futur Solano considera que la 
seva pràctica continuarà activa 
al municipi, pel nombre de 
practicants que té, i per l’atractiu 
d’aquest esport.
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ENTITATS CULTURALS

ACPAD
Associació Comarcal per 
a la Promoció i Ajuda a 
persones amb Discapa-
citat (ACPAD)

L’ACPAD va ser la primera asso-
ciació del Ripollès per ajudar les 
famílies amb persones discapa-
citades, el 1968. De fet el front 
comú de diversos pares i mares 
per tal de crear primer el Centre 
Montserrat i més tard el Centre 
Especialitzat de Treball, van ser 
les primeres passes per normalit-
zar la vida de molta gent a la co-
marca. L’altruisme d’aquella gent 
va posar les bases que van acabar 
desembocant amb la constitució 
tres dècades més tard del que 
avui coneixem com la Fundació 
MAP.
En tot cas l’ACPAD ha seguit el seu 

activisme a banda del MAP. Actu-
alment segueix treballant per rei-
vindicar les millores en la qualitat 
de vida dels discapacitats i les se-
ves famílies. No és una entitat que 
ofereixi serveis, sinó més aviat 
que lluita perquè malgrat que tots 
tenim reconeguts els mateixos 
drets, sovint no els podem exer-
cir. És el cas de l’accessibilitat, 
que tot i que per a la majoria de 
gent potser no és un problema, 
n’hi ha d’altres que poden veure 
reduïda la seva mobilitat a causa 
d’una vorera massa alta o d’unes 
escales que no permeten creuar 
un pont. L’exemple al nostre mu-
nicipi és el pont de Calatrava, que 
les persones amb cadira de rodes 
encara no han aconseguit creuar 
malgrat els anys que porta cons-
truït.
Les accions que es promouen des 
de l’ACPAD inclouen des de xer-
rades per sensibilitzar la població, 
reivindicacions pels pobles de la 
comarca, campanyes per finan-
çar l’associació, o participació en 
fires on s’expliquen els proble-

mes dels associats. Després de 
cinquanta anys de trajectòria els 
membres de la junta de l’ACPAD, 
actualment dirigida per Montse 
Gallego tot i que els seus mem-
bres es reparteixen els càrrecs, 
dirigeixen els seus esforços en 
reclamar a les institucions de la 
comarca les diferents millores i 
serveis que consideren indispen-
sables. Els 200 socis que tenen 
actualment són copartícips del 
suport a iniciatives que no tenen 
recursos econòmics i els serveis 
a particulars que ocasionalment 
ofereixen. Consideren que la seva 
tasca complementa la dels orga-
nismes públics.
La junta es reuneix el primer di-
jous de cada mes al Casal Cívic de 
la carretera de Barcelona. Un dels 
seus lemes és “apostar per me-
sures universals”. Això vol dir que 
no volen que quan es fa un parc 
infantil s’hi instal·li un gronxador 
per discapacitats, sinó que els 
que s’hi incorporin siguin acces-
sibles per a tothom.
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Ripolleses i Ripollesos,
D’aquí pocs dies encetarem el 2019, i en uns mesos el 
mandat 2015-2019 s’haurà esgotat i deixarem enrere 
vuit anys de gestió municipal. Han estat dos mandats 
dirigits a les persones i famílies, per les associacions 
i entitats, pels vostres nens i nenes, per la joventut, 
per la gent gran, per la cultura, pels estudiants i pels 
esportistes, treballant per millorar la qualitat de vida, 
l’excel·lència, i lluitant per fer un “Ripoll millor”!.
Uns anys marcats pel diàleg i per la col·laboració 
entre grups municipals, totalment conscients que la 
nostra tasca al capdavant de l’Ajuntament s’ha vist 
complementada per les aportacions dels regidors de 
l’oposició, recuperant la confiança en la nostra política 
municipal, cercant sinergies en les que sumar tots i 
totes. 
Hem treballat des de totes les àrees municipals per a 
millorar les polítiques d’ocupació, la millora d’oferta 
turística, la promoció econòmica, el desenvolupament 
urbanístic, el comerç, la participació.
En aquests vuit anys hem impulsat una Fiscalitat Justa 
sense apujar els impostos ni un cèntim d’euro, ni tan 
sols hem aplicat l’increment de preus al consum (IPC), 
fet únic en la política municipal fins a dia d’avui. S’ha 
reduït el deute municipal en més de 7 milions d’euros, i 
hem prioritzat sempre les polítiques de Benestar Social 
i Família, destinant-hi en aquest vuit, anys més de 4 
milions d’euros.
Volem fer una menció especial a totes les Associacions 
i Entitats per la seva implicació com a motor de canvi, 
de transformació i cohesió social. A la gran tasca que 
estan portant a terme les nenes i nens que formen el 
Consistori Infantil.
Ens agradaria pensar que no hem decebut a ningú, ja 
que treballem per dur a terme el que ens vam proposar 
a l’inici del mandat: “Primer les persones, famílies, gent 
gran, associacions i entitats”.
I acabem, manifestant tota la solidaritat i ple suport 
als presos polítics, als exiliats i a les seves famílies. 
Representants nostres que resten empresonats per 
defensar no només les seves idees, també la de molts 
catalans i catalanes, pel dret a decidir i per voler complir 
democràticament el mandat de les urnes.
Seran uns dies agredolços, de sentiments trobats, on 
l’alegria del Nadal es veurà enterbolida per la tristesa 
que portem a dins per les persones injustament privades 
de llibertat. Us volem a casa!

Acabem un altre any, el grup municipal d’ERC de Ripoll estem 
molt  preocupats, com molts ripollesos i ripolleses per com 
està evolucionant el nostre poble. El tancament de negocis, 
alguns d’ells emblemàtics, el centre del poble amb molts 
locals tancats, molts habitatges buits, alguns amb necessitat 
de ser restaurats. Ripoll com a capital de comarca, està 
perdent població i oportunitats.  

Continuem veient un equip de govern amb dinàmiques 
conservadores, que no aposta cap a un canvi, no veiem cap 
estratègia per tal de millorar el que està passant a Ripoll.

Som conscients que entre tots hem de treballar, per tal de 
poder tornar a ser una capital de comarca amb possibilitats, 
capaç de seduir no només al viatger, sinó també famílies que 
es vulguin establir a Ripoll, pensant que poden tenir un futur.

No volem deixar cap oportunitat per reclamar la llibertat dels 
presos i preses polítiques i el retorn sense cap causa de tots 
els exiliats i exiliades. La injustícia de l’Estat Espanyol és cada 
vegada més gran i completament intolerable. Ens solidaritzem 
amb els presos que estan fent vaga de fam per exigir un mínim 
de justícia al Tribunal Constitucional, que està posant tots els 
entrebancs possibles per evitar que la justícia europea els 
deixi en evidència, tal com ja ha passat repetidament amb 
altres casos de condemnes de l’Estat a polítics o a persones 
fent accions polítiques. L’aparell de l’Estat fa tot el que calgui 
per a blindar la unitat, trepitjant tots els drets bàsics d’una 
democràcia, i això afecta a tothom, als independentistes i als 
no independentistes.

Des d’ERC de Ripoll no defallirem en cap moment i lluitarem 
per la plena democràcia i la independència del nostre país. 
Creiem que en un moment excepcional com aquest, cal 
unitat d’acció i compartir esforços amb totes les forces 
independentistes i sobiranistes, a nivell nacional però també 
a nivell local. Aquest serà el nostre compromís fins a assolir la 
plena llibertat i arribar a la República Catalana.

Això sí, creiem que ens cal invertir la situació a l’ajuntament. 
Aquests 8 anys a l’oposició ens han fet veure la poca empenta 
i activitat de l’equip de govern de CiU. Hem estat constructius 
i hem fet tot tipus de propostes, que sovint s’han acceptat, 
però que encara no les hem pogut veure implementades.

S’acosten les eleccions municipals del 2019 i ens agradaria 
que tots els ripollesos i ripolleses ens donessin l’oportunitat 
de governar. Creiem que podem ajudar a fer un gir a la situació 
del nostre poble estimat. Animem a totes les persones que 
ho desitgin a participar de la preparació del proper programa 
electoral d’Esquerra a Ripoll. Només cal que us poseu en 
contacte amb qualsevol dels nostres regidors o que ens 
envieu un correu electrònic a ripoll@esquerra.cat

Molt bones festes i que els Reis de l’Orient (els únics que 
volem els republicans) us portin moltes coses!
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ANAR FENT, COM EN MET DE RIBES
Vet aquí una resposta que no compromet a res i que 
defineix molt bé la relació entre Ripoll i l’equip de govern, 
empès simplement per la rutina de l’administració del dia 
a dia, però sense afrontar les qüestions de fons. Quin és 
el Ripoll de i amb futur que vol l’equip de govern? Sovint 
l’alcalde explica que vol un Ripoll on poder viure i treballar. 
Això ho signaríem tots, de ben segur. Però cap a on anem? 
On centrem els esforços? Quina marca diferenciada 
podem vendre? Quin projecte de futur engrescador han 
bastit en aquests set anys?
Tenim un alcalde que és també diputat al Parlament de 
Catalunya. El Sr. Munell considera que ni la gestió municipal 
ni la planificació del Ripoll de demà requereixen de dedicació 
exclusiva. Ja n’estem patint les conseqüències: mentre el 
nostre alcalde està a Barcelona o a Brussel·les, el servei 
de recollida d’escombraries s’ha deteriorat enormement 
sota l’excusa que ”aviat” tindríem el nou servei implantat. 
Van passant dies, setmanes i mesos i ningú en clarifica 
ni la data efectiva i ni tan sols on s’ubicaran els nous 
contenidors. Les conseqüències de la falta d’idees, de 
reflexió profunda i de planificació les pagarem en un futur 
proper. Però tal dia farà un any, tindrem eleccions i, com 
deia Clemente, “patadón y p’alante”…
El gran projecte de l'equip de govern, a cavall entre 
l'anterior legislatura i l'actual, de regeneració de l'espai 
de la Preparación Textil segueix al ralentí o pitjor encara, 
sembla fer marxa enrere. Tenim cedits un munt d’espais 
que ara són de titularitat municipal però que es troben 
en un estat ruïnós. Si l’Ajuntament i el poble en volen 
treure algun rendiment caldrà invertir moltíssims diners 
municipals a la zona. Cal definir un projecte estratègic ben 
conensuat entre tots els agents públics i privats abans de 
començar a gastar per gastar. La situació actual, a més, 
no resol els deutes històrics amb el barri de la carretera 
Barcelona. El Grup Municipal Socialista sempre ha defensat 
que cal que el barri més densament poblat de Ripoll pugui 
decidir quin tipus de servei és necessari a la zona. 
No volem acomiadar-nos, però, sense mostrar la nostra 
solidaritat tant amb el govern com amb els treballadors 
municipals, que recentment s’han vist amenaçats i 
qüestionada la seva professionalitat i equanimitat per una 
qüestió de legalitat urbanística. Compteu amb el nostre 
suport.
Els socialistes volem desitjar-vos unes molt bones festes 
en companyia d’aquells a qui més estimeu i que 2019 us 
porti pau, salut, amor i feina.

Algun lector considera que Ripoll ha reviscolat aquest 2018? 
Recordeu algun canvi destacat? El més probable és que no. 
Seguim instal·lats en una grisor convergent (partit con-
demnat per finançament il·legal) que potser enorgulleix els 
gestors, però que submergeix els vilatans en el pessimisme. 
És en boca de tothom: Ripoll es troba en una agonia social 
que espanta. La primera causa de tot això és que des de fa 
anys, l’alcalde Jordi Munell (en política des de 1991) només 
posa el focus en les empreses. I llavors, què passa amb les 
persones? Qui en té cura?
Sorpresa. L’única preocupació de cara als ciutadans arriba 
cada 4 anys, quan cal anar a votar. Per cert, la propera cita 
per sentir-nos ripollesos és el 26 de maig de 2019. Després, 
fins al 2023 deseu les ganes de fer poble. Entremig, hi ha 
l’ocurrència d’uns pressupostos participatius que han tin-
gut més ombres que llums, pels endarreriments que por-
ten. I fins quan caldrà seguir així? Fins que no hi hagi una 
alternativa real a l’espai convergent. 
Des de l’esquerra transformadora volem canviar l’apatia 
d’arrel. Sentir orgull d’un Ripoll referent com a ciutat petita 
acollidora, participativa, sostenible, econòmicament soli-
dària i lluitadora. Posar a la gent en el centre de nou. I per 
això ens trencarem les banyes a fer possible i a consolidar 
un projecte engrescador. 
Ens alegrem, per tant, del naixement d’una plataforma ano-
menada “L’Alternativa per Ripoll” i animem a totes aquelles 
persones que vulguin treballar només per al poble, sense 
cap vinculació amb partits polítics, a sumar-s’hi. Trobareu 
més informació a alternativaripoll.wordpress.com i podeu 
escriure a alternativaripoll@gmail.com.
L’any 2018 ha estat un any de lluites en molts àmbits i de 
repressió per part de l’Estat espanyol i a la CUP de Ripoll 
n’hem estat testimonis. El nostre regidor Santi Llagoste-
ra va ser un dels detinguts per haver-se mobilitzat al Coll 
d’Ares. També dos companys de la CUP local, en Jordi i l’Uri 
van ser citats a declarar per una altra vaga. Malgrat la seva 
doctrina de la por, pensem que no hi ha cap altra manera 
de guanyar la independència i la justícia social que sortint al 
carrer. I més ara, davant del renaixement del feixisme des 
dels partits i institucions.
Per acabar, petites victòries que marquen el camí. Propos-
tes de la CUP que tiren endavant:

- L’Ajuntament ja treballa amb la banca ètica.
- S’estan reformant pisos al barri vell.
- Planejament més ecològic de l’entramat urbà.
- Mocions a favor de la classe treballadora.
- Les estelades tornen a onejar.

Que passeu unes bones festes i una abraçada a totes les 
famílies que passen per un moment difícil. 
Visca Ripoll! Visca la seva gent!
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Ripoll 2018 - NADALDESEMBRE
 21 • Representació nadalenca del Centre d‘estudis d’anglès Carme Alier - Teatre Comtal - 16 h. 
  • Cagada popular del tió - Plaça Sant Eudald - 17.30 h.

 22 • Pessebre vivent de l’Escola Vedruna - Entorn del Monestir - 17.30 h.

 24 • Cant de la Sibil·la abans de la Missa del Gall 
   Monestir de Santa Maria de Ripoll

 25 • Concert del dia de Nadal - A benefici de la Fundació MAP 
   Sala Abat Senjust - 19 h.
  • Els Pastorets de Ripoll - Teatre Comtal - 20 h. 

 26 • Els Pastorets de Ripoll - Teatre Comtal - 18 h. 

 27 i 28 • Ripijoc - Pavelló municipal - De 16 a 20.30 h.

 27 • Els Pastorets de Ripoll - Teatre Comtal - 18 h. 

 30 • Concert Nadalenc de les Corals Capella Santa Maria i els Follets 
   Església de Sant Pere - tarda

 31 • Festa de cap d’any - Pavelló municipal 
   A partir de la una de la matinada
v

GENER 2019
 3 • Cartera Reial i recollida de cartes - Nadales amb la coral Els Follets
   Sala Abat Senjust - A partir de les 18 h. 

 5 • 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

EXPOSICIONS i ALTRES ACTIVITATS
  • Dies 25 i 26 desembre i 6 gener - Quinto de Nadal - 
   Pavelló municipal - Organitza Club Pati Ripoll i Atlètic Ripoll C.F.
  • Del 5 de desembre al 6 de gener 
   Pista de gel natural a la plaça de la Lira
  • Del 6 de desembre al 6 de gener
   La teva aventura comença al Museu.
   Descobreix els missatges secrets que amaga 
   el Museu Etnogràfic de Ripoll 
   • Del 3 al 29 de desembre Exposició de pintures de
   Remei Cabello - Biblioteca Lambert Mata
  • Fins el 6 de gener - Pessebre monumental de
   Toni Colomé al Museu Etnogràfic de Ripoll 
  • Del 15 de desembre al 6 de gener 
   Exposició de la nova col·lecció de Joieria Isern
   inspirada amb Islàndia
   Museu Etnogràfic de Ripoll 
  • Del 14 de desembre al 6 de gener
   Exposició dels treballs dels alumnes de l’Escola
   Municipal d’Art - Sala Abat Senjust
  • Del 15 de desembre al 6 de gener - FIRAR-T
   Fira d’art de format petit a preu petit
   Associació El Safareig Am()arita
   Pg. Mestre Guich, 12 

Ball a la sala Eudald Graells els diumenges a les 17.30 h.


