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en directe a

ASCENSORS DEL BARRI DE SANT PERE

Finalitzada la rehabilitació

Després de sis mesos d’obres, el dilluns 18 de juny va finalitzar la
reforma integral que s’ha portat a terme en els dos ascensors que
connecten el centre de Ripoll amb el barri de Sant Pere. La rehabilitació
s’ha portat a terme en dues fases per tal de no deixar sense servei tot
el tram. En la primera fase es va fer el tram que connecta el raval de
Sant Pere amb el barri de Sant Pere i, en la segona el tram que uneix el
carrer Pirineu amb el Raval de Sant Pere.
Aquesta reforma era una necessitat molt demanada per la població
local ja que aquests ascensors permeten superar un desnivell important
que d’altra manera els seria difícil de superar, donat que es tracta de
persones grans o amb mobilitat reduïda.
El cost total de l’obra ha estat d’uns 82.300€ i l’empresa adjudicatària
ha estat Orona. El projecte i la direcció d’obra ha estat a càrrec del
personal tècnic de l’Ajuntament de Ripoll.
Des de l’Ajuntament es fa una crida al respecte dels ascensors,
al mobiliari públic i urbà del municipi per així reduir les despeses
extraordinàries que suposen les destrosses i les actituds incíviques
d’uns pocs i, que repercuteixen en tots.

l’informatiu • Estiu 2018

3

Salutació de l’alcalde

Benvolgudes ripolleses i benvolguts ripollesos,
En primer lloc,he de fer referència a l’aniversari dels fets del
17 d’agost de 2017 a Catalunya, i vull reiterar el nostre dolor
vers les víctimes i les seves famílies. Ripoll ha estat i està en el
punt de mira internacional per la seva resposta a la dramàtica
situació viscuda. Hem endegat un projecte de referència,
“El nou model de convivència”, amb la implicació, la feina
i l’esforç de moltíssimes persones, tant professionals de
diferents àmbits i administracions, com representants de la
ciutadania i de les entitats. Gràcies a totes i a tots per aquesta
feina i convicció que ens planteja com construir un sol poble
amb persones que venen d’arreu, perquè a Ripoll hi convivim
ciutadans originaris de prop de cinquanta nacionalitats
d’arreu del món i aquesta diversitat i multiculturalitat és
una riquesa. Amb tota la humilitat personal, permeteu-me
que us confessi que al llarg d’aquest any —a vegades amb
llàgrimes d’emoció— m’he sentit orgullós de representar una
vila de Ripoll i la seva ciutadania tan madura, sensible i serena
com a societat. Gràcies!
Ara bé, la situació social i econòmica continua essent una
prioritat. Les dades, en general, són bones. La xifra de
persones en atur a Ripoll és la més baixa dels darrers 8 anys i la
d’afiliats a la Seguretat Social, la més alta, amb 5.171 persones
que treballen. Malgrat tot, encara consten unes 441 persones
a l’atur i volem reduir-lo al màxim.El mes de maig el Plenari
va aprovar unes noves mesures d’estímul de la contractació,
amb subvencions de fins a 2000 euros a les empreses que
contractin persones de Ripoll que estiguin a l’atur. Tenir una
feina digna és la millor mesura de servei social. I també cal fer
esment de les xifres de persones autònomes (emprenedors,
comerç...) que el darrer any han baixat un 3%, a causa de
jubilacions i tancaments sense relleu.
El sector del petit comerç mereix la màxima atenció i per això,
també el mes de maig, el Plenari va aprovar subvencions per
als nous autònoms i emprenedors del cost de la cotització
a la Seguretat Social durant el primer any,incentius que
s’afegeixen a les bonificacions per a noves obertures, millores
i ampliacions que ja s’han aplicat els darrers anys. Si ens

fixem en la massa crítica de població potencial del comerç,
les xifres també són preocupants: en un entorn d’entre 20 i
25 km al voltant de Ripoll, en els darrers 10 anys hem perdut
prop de 2.500 habitants i, a més, entre els que s’han quedat,
s’ha produït un envelliment general de la població. A la
nostra comarca, només Ripoll, durant el 2016 i el 2017, haurà
remuntat el nombre d’habitants en unes poques desenes.
La compra agregada en superfície comercial, la compra
per internet i la compra fora del municipi són tendències
que desplacen la compra de proximitat o de conveniència,
i la compra de tendència o d’impuls. Per això treballem
conjuntament amb el sector en la campanya EL COMERÇ
EL FAS TU, atès que la decisió de compra de cadascun de
nosaltres influeix directament en el present i en el futur del
petit comerç del poble.
També estem promovent la campanya RIPOLL +11mil,
conscients que un augment del nombre d’habitants al nostre
poble seria positiu per al comerç, per a l’oferta educativa,
per als serveis, per a l’oferta d’oci i cultura, per a poder tenir
més prestacions municipals (neteja, seguretat, equipaments,
etc.), en definitiva, per a tothom. La campanya consisteix a
incentivar accions per a promoure l’habitatge al barri vell,
a atreure i retenir empreses i talent, a captar inversions, a
promoure l’emprenedoria... i tot plegat, de manera conjunta
amb altres institucions com l’Agència de Desenvolupament
del Ripollès, la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès i
la Fundació Eduard Soler, i amb el suport de la Diputació de
Girona i la Generalitat de Catalunya.
Les dades empresarials i industrials són positives, i també
a l’entorn immediat. Em sembla que el pacte comarcal per
la indústria signat el 2016 ha generat un clima positiu i de
confiança, que s’afegeix a l’evolució de l’economia. El sector
industrial ha contribuït el darrer any a una reducció del 14%
del nombre d’aturats. D’aquí a poques setmanes, a Ripoll,
inaugurarem noves indústries que s’hi han instal·lat, tal com
ja s’havia informat al llarg del darrer any; i a l’Ajuntament ens
continuen arribant peticions de llicències de noves activitats
i ampliacions d’empreses. Per a afavorir aquesta dinàmica,
estem impulsant noves modificacions del POUM aprovat el
2008, com la del nou sector empresarial de can Franquesa.
Per acabar, us vull desitjarun bon estiu a totes i a tots, amb
salut i felicitat, i unes bones vacances, si les podeu fer en
aquestes dates properes. I permeteu-me, també, dedicar
un record i una salutació als 245 habitants de Ripoll que
consta que resideixen a l’estranger, als quals espero que
arribi també aquest butlletí per via digital. Us vull recordar, a
més, que podeu seguir els plenaris de Ripoll en directe cada
darrer dimarts de mes per internet i, d’aquesta manera, no
us perdreu cap informació del poble, dels amics i dels veïns.
Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll

l’informatiu • Estiu 2018

4

L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DE RIPOLL

L’última reforma li permet acollir actes lúdics, culturals i socials
Un espai que certament ha esdevingut embolcall de
la vida social, cultural o religiosa de la vila, al llarg de
la seva història, malgrat que durant els anys 90 va
romandre tancat al públic.
No ens equivocarem gaire si diem que la majoria
dels ripollesos tenim un record d’aquest espai, un
record ben diferent segons la generació de cadascú
de nosaltres. Aquells que tenen més edat segurament recordaran, per citar-ne només alguns, «Les
Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra» que va
organitzar l’ARIC l’any 1969; pels que ronden els
quaranta o cinquanta anys l’Església és el màgic
espai on esperaven els Reis de l’Orient per lliurar les
peticions i desitjos en forma de carta; els més joves
hauran gaudit alguna vegada de les màgiques «cagades de Tió» quan l’Associació Cultural Sant Josep
les organitzava en aquest espai amb exposicions
de dibuixos nadalencs d’alumnes de les escoles de
la comarca, hi ha qui també recordarà els actes de
celebració de l’any Gerbert el 1999.

en formats molt diferents gràcies a les possibilitats
que té un espai tant gran i diàfan.

1a. Fira gegantera de les comarques gironines
10 de març de 2018

L’última reforma feta entre els anys 2013-2015 ha
permès recuperar l’espai i des d’aleshores, ha tornat a acollir molts actes culturals, lúdics i socials

Tocs d’estiu. Descobrim els
dracs. Visita guiada a l’església de Sant Pere
7 de juliol de 2016

Concert del Cor Tajimi
28 de juliol de 2017

Concert de presentació del disc d’Antoni Madueño
«DE METARMOFOSIS I VIATGES» 6 de maig de 2018

Mercat de les Arts – 19 i 20 de maig de 2018

Ripollesdansa
octubre 2017
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RIPOLL ESTIU 2018
JULIOL
15 • 65è Aplec de la sardana amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Cobla,
Jovenívola de Sabadell, Sant Jordi Ciutat de Barcelona – Pg. Ragull
		 • Caminada d’alta muntanya – www.clubexcursionistaripoll.com
17 • Arxius a la fresca 2/2018: I després de la destrucció què?
			 Text teatral a càrrec de l’Agrupació Teatral Marià Font
			 Arxiu Històric Municipal – 19 h. – Toc d’estiu
18 • Projecció del documental «Ment oberta. Món obert»
			 de l’alumnat de l’escola GES2 CFA Montseny i posterior debat amb els i les
protagonistes
			 Biblioteca Lambert Mata – 19 h. – Toc d’estiu
19 • Concert amb el grup The blue beat trio – Pl. Sant Eudald – 19 h. – Toc d’estiu
20 •		Presentació del llibre «Pedals i plomes: 1 any, 304 ocells, i 10.000 km
d’aventures i reflexions en bicicleta per Catalunya» de Ponç Feliu Latorre
			 Biblioteca Lambert Mata – 19.30 h.
		 • Concert «Joves promeses» amb Gal·la Coll, piano i Isàura Guri Cabero,
violoncel.
			 Pianista acompanyant Eudald Dantí – Església de Sant Pere – 19.30 h.
			 39è Festival Internacional de Música de Ripoll
		 • Cinema de muntanya – Teatre cinema Comtal – 21.30 h. – Toc d’estiu
			 Organitza: Club Excursionista de Ripoll
21 • Festa del barri del c. General Fuensanta
		 • “De Paris a Broadway” amb Josep Lluís Puig, violí; Joan Anton Pich i Eva
Curto, violoncel. Bernat Castilllejo, flauta i Daniel Ligorio, piano. Eudald Dantí,
pianista acompanyant.
			 Claustre del Monestir – 21.30 h.
			 39è Festival Internacional de Música de Ripoll
22 • Concert de clausura del 30è Curs d’interpretació musical de Ripoll 2018 –
Església de Sant Pere – 20 h.
25 • Vetllada poètica “Versus 25 - Nit de Poetes a Ripoll”
			 Biblioteca Lambert Mata – 19 h. – Toc d’estiu
27 • Pyrenaeus Ensemble, Vivaldi: Quatre estacions
			 En el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Església de Sant Pere –
21.30 h.
28 • Festa del barri de la Ctra. de Barcelona
• Remena i troba mercat del col·leccionisme – Pl. de la Lira – De 10 a 13 h.
30 • La panxa del bou, E. Riba i L. Alcalà / (Temps) Nacho Càrcaba / Regala’m un
moviment, E. Forment i A. Mas, (padrinatge Fundació MAP)
			 19 h – Pl. Gran – Ripollesdansa
31 • De traca, Pepa Cases / Travelling, C. Carrasco i G. Morey / Regala’m un
moviment, E. Forment i dinamització de dansa amb públic – 19 h – Pl. de la Lira
– Ripollesdansa
Del 28 de juliol al 24 d’agost • Tren turístic per la vila
			 Sortida: pl. del Monestir – Més informació: Oficina de Turisme
AGOST
1 • Elocuencia insoportable, D. Meier, A. Trincäo i A. Lorenzo / Vaivé, L. Santanach
i M. Barcelona / Regala’m un moviment, E. Forment i dinamització de dansa
amb públic
			 19 h – Pl. Capranica i pl. Llibertat – Ripollesdansa
2 • Tiana, P. Hurtado / Win Dow, S. Pons / Regala’m un moviment, E. Forment i
dinamització de dansa amb públic
			 19 h – Pl. Abat Oliba – Ripollesdansa
3 • Not title yet... y si fueramos tragados por un animal, E. Susilla, R. de la
Lastra i B. Palenzuela / Superman, M. Javier Ciria i Escola Mou-T
			 19 h – Pl. Clavé – Ripollesdansa
4 • Cloenda Ripollesdansa
11 h Side specifics – Participants Ripollesdansa – Itinerant pel centre de la Vila
			 12 h Li/ea/ving – Cia. Sargantana-Jordi Pérez – Pl. Monestir
4 • Grup de jazz Mosaic – Lluís Casals, guitarra elèctrica; Joan Moragas, saxo;
Joan Carles Aguerri, bateria; Franco Molinari, contrabaix – Claustre del Monestir
– 21.30 h
			 39è Festival Internacional de Música de Ripoll
10, 11 i 12 • Mercadal del Comte Guifré – Centre vila
11 • Visita guiada i Taller d’esciptura medieval
			 “Fes de Monjo copista” – Scriptorium – 16.30 h.
11,12 i 13 nit • Mapping de la Portalada
			 Projecció sobre la façana del Monestir

17 • Ballada doble d’estiu
			 Cobles Ciutat de Girona i Tres Vents – Pl. de l’Escorxador – 19 h.
18 • Festa del barri de Llaés
		 • Orquestra de Cambra de Girona– Església de Sant Pere – 21.30 h.
			 39è Festival Internacional de Música de Ripoll
25 • Jazz a la fresca amb Myriam Swanson quintet
			 Claustre del Monestir – 21.30 h.
			 39è Festival Internacional de Música de Ripoll
25 i 26 • 21è Raid Hípic de Ripoll «Raid del Comte Arnau»
			 Sortida i arribada del Pol. Ind. Els Pintors
31 • Paraules vives al vent que passa
		 Recital de poemes de Miquel Martí i Pol – Dolors Vilaplana i Ramon Alabau,
recitació; Cristina Amils i Eva Estebas, cant; Joan Amils, piano – Claustre del
Monestir / 21.30 h
			 39è Festival Internacional de Música de Ripoll

SETEMBRE
3 • 4a Trobada senderista transfronterera dels pirineus orientals.
			 Caminada Popular www.clubexcursionistaripoll.com
4 • Festival Les Troubadours chantent l’art roman en Occitanie.
			 Claustre del Monestir – 19.30 h – Festival Les Troubadors
11 • Diada Nacional de Catalunya
16 • Trio Pedrell. Obres de S. Brotons, R. Gerhard i J. Brahms – Església de Sant
Pere – 18.30 h.
			 39è Festival Internacional de Música de Ripoll
21 • Mostra Internacional de cinema Etnogràfic. Visualització del reportatge «Tu
ets patrimoni, tots som Ripoll» – Museu Etnogràfic de Ripoll – 19 h.
22 • Mostra de labors i manualitats – Pl. de la Lira – Matí
		 • Cine Club Aric – Cinema Comtal – 22 h
23 • Festa de Sant Miquel de la Roqueta
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MIRANT ENDAVANT
NOU MODEL DE CONVIVÈNCIA

Article d’opinió
Montsina Llimós Casaponsa

Regidora comissionada pel pla de convivència

Cap ripollesa ni cap ripollès oblidarà mai el 17 d'agost
del 2017. Uns fets inimaginables ens van sotregar i
van fer aflorar mil-i-una reaccions. Sentiments i
emocions que ens van sorprendre a tots i a cadascú.

Nosaltres som TOTS. Tots i cadascú som diferents.
Aprendre a tolerar i respectar la diferència sense
jutjar. Totes i tots tenim punts que ens agrupen i
totes i tots tenim punts que ens separen.

Davant d'uns fets inesperats, una reacció serena. Vam estar i hem estat a l'alçada d'unes
circumstàncies difícils i, amb la perspectiva del
temps, ens adonem que ho hem fet bé. Sí. Aquestes
circumstàncies que no hauríem volgut viure mai
han demostrat que som un poble decidit, serè i amb
voluntat de ser resilient.

El nou model vol reflexió, serenor, autoconeixement,
autocrítica. Per part de TOTS, sense excepció.

Després de l'impacte, la incredulitat, l'evidència,
els setges policials i mediàtics, les converses
controvertides... després de tot això, però molt
i molt de seguida, sorgeix la necessitat de fer, de
contribuir, de millorar...
Ser resilients implica viure aquesta sotregada
com a una oportunitat per millorar. Sempre es
pot, i sempre s´ha de millorar. A tot arreu. Totes
i tots. Sempre es pot ampliar la mirada i veure en
les diferències grans oportunitats de creixement.
Creixement personal i creixement com a ciutadans.
En aquesta línia neix el NOU MODEL DE
CONVIVÈNCIA. Un model que té al moll de l'os
el respecte cap a l'altre com a premissa principal.
Un model que vol superar el "nosaltres" i els "altres".

Vol un respir profund, una mirada àmplia, un
respecte absolut.
Ripoll no ha canviat substancialment després del
17 d'agost. Érem un poble acollidor i ho continuem
essent, però, ara, a més, vivim l'oportunitat
d'analitzar amb rigor aspectes que abans d'aquesta
data no ens plantejàvem amb tanta profunditat.
Mica en mica. Pas a pas. No admetrem pauses en
una cursa que uns fets tràgics van encetar.
Cada mirada compta. Cada gest parla. A Ripoll som
els que som -tant de bo fóssim uns centenars mési ens necessitem TOTS.
En aquesta línia continuarem treballant. Amb rigor
i amb il·lusió, amb perseverança i amb exigència.
Cadascú s´ha d´interpel·lar ell mateix i la resposta
ha de poder ser constructiva. TOTS hem de voler i
poder sumar en un model de convivència que ha de
ser una herència preuada a les futures generacions.

LLEURE A LES PLACES

Activitat per a infants
Enguany més de 380 infants han
participat a l’activitat “Lleure
a les places” que s’ha portat a
terme en diferents espais públics
de la vila de dilluns a divendres
durant tot el curs escolar.
Aquesta activitat, que amb el pas
del temps ha agafat força, té com
a objectius fomentar la pràctica
esportiva com a eina de cohesió
social, afavorir la participació
de diferents col·lectius en

activitats esportives i motivar
el canvi d’usos a les places que
permeti una major convivència.
Enguany el Girona Futbol Club ha
col·laborat econòmicament en
aquesta activitat a través dels
diners recaptats al Partit benèfic
que es va portar a terme el passat
mes d’agost. També, i és molt
d’agrair, tots els participants de
l’activitat, van ser sorpresos amb
una motxilla del club el dia de la

festa de comiat de temporada,
celebrada el 14 de juny al parc de
la Sardana.
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Ripoll assumeix la coordinació Xarxa de Ciutats
Educadores de les comarques gironines (XCECG)

11 municipis en formen part

Des de l’any 2106 Ripoll és membre de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE).
Formar part de L’AICE ens dóna l’oportunitat de
conèixer i compartir experiències amb moltes
ciutats culturalment i socialment molt diferents
a nosaltres. Les ciutats, pobles i viles educadores
treballem perquè l’educació sigui l’eix transversal
de totes les polítiques locals, desenvolupant
actuacions i programes de salut, medi ambient,
urbanisme, esport, mobilitat, cultura, etc. El
nostre objectiu és treballar per tal que els principis
bàsics recollits a la Carta de Ciutats Educadores
es potenciïn en el nostre territori, per aprendre i
intercanviar experiències així com per enfortir la
xarxa. I justament per potenciar aquest treball en
xarxa es va crear la la Xarxa de Ciutats Educadores
de les comarques gironines (XCECG), de la que en
formen part 11 municipis, i de la que Ripoll assumeix
la tasca de coordinació aquest any 2018. Una de

CONSISTORI INFANTIL

Bon balanç de les seves activitats
El 6è Consistori Infantil de Ripoll va celebrar
el mes juny l’últim ple d’aquesta legislatura.
Els nens i nenes van fer un bon balanç del
seu pas per l’Ajuntament, i van remarcar
que aquesta experiència els ha fet adonar
de l’esforç que suposa estar al capdavant de
qualsevol organització. També van nombrar
valors com la constància, l’esforç, l’amistat
que han adquirit al llarg d’aquests 9 mesos
de treball conjunt. Cal dir que els 10 membres
del consistori s’han reunit cada dilluns a la
seu de l’Ajuntament per pensar i preparar
totes les propostes que han portat a terme,
com la commemoració del Dia del Dret dels
Infants, la Cagada de Tió, el Carnestoltes,
la Fira de les 40 hores, etc. La seva tasca
acabarà el proper mes d’octubre quan es
formi el Nou Consistori, per tant encara els
queda tot un estiu per endavant per seguir
sumant èxits.

les tasques encomanades és la d’organitzar la 2a
jornada de Ciutats Educadores de la província de
Girona, que es celebrarà aquí a Ripoll el proper 27
de novembre.

RIPOLL

una ciutat
educadora,

una ciutat
que millora
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Una valoració positiva

que complia els requisits per participar, un èxit
comparat amb la participació d’altres municipis
que han fet processos semblants

Amb el Pressupost Participatiu, l’Ajuntament de
Ripoll, fa una aposta ferma per la transparència,
la participació i la col·laboració entre consistori i
ciutadania

- Fase de valoració: el mes de setembre es

Aquest any 2018 s’ha portat a terme la primera
edició dels pressupostos participatius de Ripoll. Els
pressupostos participatius són un mecanisme de
participació ciutadana a través del qual la ciutadania
decideix a què es destina una part del pressupost
municipal que l’Ajuntament estableix, que enguany
ha estat de 100.000 € del capítol 6 d’inversions.

realitzaran tallers compartits entre la ciutadania,
personal tècnic municipal i l’equip de govern.
- Fase d’execució: les propostes guanyadores han

d’estar portades a terme abans de l’1 de gener del
2019.
La proposta més votada va ser la roboteca, amb
129 vots i un cost d’aprox. 50.000 €, que tot i que
estarà situada a les dependències de l’escola Tomàs
Raguer, oferirà servei per a tots els infants de Ripoll.
Tenint en compte el cost d’aquesta proposta es
van escollir la resta de propostes segons rànquing
de votacions per arribar al pressupost establert. De
100.000 €.

L’objectiu d’aquest procés de participació és
impulsar la contribució directa de la ciutadania
en l’elaboració dels pressupostos municipals i
promoure que les persones s’impliquin en els
afers de la ciutat mitjançant la implementació de
processos més democràtics de participació. Alhora
és una eina que permet conèixer quines són les
necessitats de la ciutadania i com prioritza aquestes
necessitats. A més és una oportunitat per esdevenir
un mecanisme efectiu de diagnosi de necessitats i
de proposta de solucions enfocades al bé comú.

Aquest nombre elevat de participació sumat a
la implicació de la ciutadania fa que per part de
l’ajuntament la valoració sigui molt positiva i es
plantegi la possibilitat de l’any vinent destinar una
partida més gran al projecte.

El projecte, que ha constat de diferents fases:
- Fase de presentació en la que es van recollir 133
propostes.
- Fase de valoració tècnica en la que es van validar
30 propostes finalistes. Fase de votació: més de
800 persones van participar, 535 de manera
presencial i 276 utilitzant el vot electrònic.
Aquesta participació representa el 8,9 % del cens
PROJECTE

VOTS

PRESSUPOST

129

50.000 €

MARQUESINA INS ABAT OLIBA

47

13.500 €

AGILITY

36

12.000 €

ADEQUAR GATERA

26

5.000 €

PISCINA MUNICIPAL

21

8.000 €

ACCÉS A INTERNET A TRAVÉS DE WIFI
A DIFERENTS PUNTS DE LA VILA

15

7.000 €

CIRCUIT SALUDABLE “COLA CAO”

8

6.000 €

MAPA HISTÒRIC DELS CARRERS DE RIPOLL

4

2.500 €

ROBOTECA ESCOLA TOMÀS RAGUER
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El Pla Educatiu d’Entorn de Ripoll

Una aposta per la cohesió social i l’èxit educatiu
Ripoll tindrà a partir del setembre un Pla Educatiu
d’Entorn (PEE), un projecte del Departament
d´Educació que té com a objectiu principal la cohesió
social i l’èxit educatiu de tot l’alumnat. El PEE és
fruit d’un conveni signat entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Ripoll.

El PEE és una oportunitat perquè tota la comunitat
educativa (professors/es, consells escolars,
associacions de mares i pares, famílies, alumnes,
entitats i agents educadors ) treballin en la mateixa
direcció per aconseguir que cada persona, al llarg
de tota la vida, assoleixi les seves competències
diferencials.

JORNADA SÈNIOR

La segona edició va tenir lloc el 8 de juny
Sota el lema “Som Grans Persones” i per segon any
consecutiu, més d’un centenar de persones més
grans de 55 anys van gaudir d’un dia ple d’activitats
pensat per fomentar la participació, els hàbits
saludables i l’envelliment actiu. La jornada va estar
organitzada per l’Ajuntament i els 2 casals cívics de
Ripoll i va comptar amb la col·laboració d’entitats,
serveis i voluntaris de Ripoll per arribar al màxim
de públic possible. Les activitats es van iniciar a les
9:30 del matí a la plaça de l’ajuntament, amb un
esmorzar saludable i la realització d’unes proves
bàsiques de salut. Al llarg del matí els participants
van poder gaudir de diferents activitats: txigung
a la plaça del Monestir, una xerrada “Quins són
els fàrmacs perjudicials en la gent gran” a càrrec
de Carme Mullor i Pere Selles, metges de l’EAP
de Ripoll, una visita per descobrir la Necròpolis i
les curiositats del Monestir i una sessió a la zona
termal del pavelló de l’Avellanda. A les 15:30 es va
reprendre l’activitat amb una conferència sobre la
donació d’òrgans a càrrec de l’Organització Catalana
de Transplantaments i seguidament un taller de
Riureteràpia. La jornada va
concloure a la pl. de la Lira
amb ball i animació a càrrec de
Pep Collado i Esme Cabanach i
un berenar popular.
La jornada Sènior ha estat
inclosa al Banc de Bones
Pràctiques dels Governs
Locals de Catalunya (BBP)
de la Federació de Municipis

de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer
d’Estudis Autonòmics i Locals per ser una aportació
innovadora i de qualitat i que pot servir de referència
per a d’altres ajuntaments o entitats locals.

10
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12 mesos, 12 països
El projecte 12 mesos,12 països parteix de la premissa de ser una oportunitat per conèixer diferents països del
món a través del propi relat i experiència de persones immigrades.
Interculturalitat

Tallers de cuina

Contes del Món
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TRENET TURÍSTIC
Gràcies a la bona acollida que va tenir el
trenet turístic l’any passat, enguany la
Regidoria de Turisme ha decidit tornarlo a posar en marxa per tal que els
vilatans de Ripoll, així com la gent que
ens visita, pugui gaudir dels recorreguts
que fa per la vila.
El trenet funcionarà des del 28 de juliol
fins al 24 d’agost.
Punt de sortida: plaça Abat Oliba (davant del Monestir).
Venda de tiquets: oficina de turisme
RECORREGUT PATRIMONIAL:
Recorregut urbà d’uns 30 minuts que
passa pels llocs més emblemàtics de la
població i inclou l’explicació del que es
va veient. El recorregut és circular: comença i acaba a la pl. Abat Oliba.
Horaris:
matí: 10:00 – 11:30 – 13:00 h
tarda: 17:45 – 18:30 – 20:00 h
RECORREGUT NATURA:
La nova proposta d’aquest recorregut inclou la possibilitat de fer diverses combinacions. El tren sortirà de la
pl. Abat Oliba i anirà fins a la zona de
pícnic de la font del Tòtil i la Roca. Des
d’aquest indret, l’usuari podrà triar
tornar amb el trenet o bé fer-ho a peu,
una petita excursió que inclou la possibilitat de poder fer un pícnic i tornar
amb el darrer trenet.
La durada d’anada amb el trenet fins
a la font del Tòtil i la Roca és d’uns 15
minuts. Si es decideix fer la tornada a
peu, hi ha un bonic camí de muntanya
molt suau d’uns 45 minuts. Molt recomanable per a famílies amb nens i per
a persones que gaudeixen d’estar en
contacte amb la natura.
Durada del recorregut: 30 min. (aprox.)
anada i tornada.
Horari:
matí: 10:45 -12:15 h
tarda: 17:00 – 19:15 h (últim tren de
tornada)

També s’oferirà un paquet que combinarà les entrades del conjunt monàstic,
del museu i del trenet.
ENTRADA AL *CONJUNT MONÀSTIC +
Oficis i tradicions al MUSEU ETNOGRÀFIC
+ TRENET TURÍSTIC
PREUS
Adult: 8,50 €
Nens (de 5 a 12 anys): 3,90 €
Nens menors de 5 anys: gratuït
*Suplement visita guiada programada:
3,30 € adults
* Horaris visites guiades conjunt monàstic: cada dia a les 11:30 h i a les
16:30 h

EL RIPOLLÈS

VENDA DE TIQUETS: OFICINA DE TURISME
DE RIPOLL (al costat del Monestir)

- Vall de Camprodon - Vall de Ribes

PACKS TURÍSTICS PEL PIRINEU DE GIRONA

PACK CONJUNT MONÀSTIC DE RIPOLL + LA VIDA DELS PASTORS AL MUSEU
ETNOGRÀFIC DE RIPOLL + VALL DE NÚRIA
- Visita el Conjunt Monàstic de Ripoll on descobriràs la història del Bressol de Catalunya tot contemplant la Portalada candidata a
ser declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO
- Passeja pel Museu Etnogràﬁc de Ripoll , entre d’altres, descobriràs els pastors un dels oﬁcis més arrelats als Pirineus!
- Puja a Vall de Núria amb el tren cremallera. Un santuari a 2000m d’altitud, amb un paisatge espectacular d’alta muntanya i gaudeix de
la natura; excursions, barques, cavalls, parc lúdic...
Compra exclusiva on line: www.valldenuria.cat

Arxiu Imatges PTCBG

PACK CONJUNT MONÀSTIC DE RIPOLL + TROBA ELS INTRUSOS AL MUSEU
ETNOGRÀFIC DE RIPOLL+ PARC ESTIULAVENTURA
- Visita el Conjunt Monàstic de Ripoll on descobriràs la història del Bressol de Catalunya gaudint d’una fascinant visita a la
Portalada, la Basílica, el claustre a doble planta i la necròpolis.
- Passeja pel Museu Etnogràﬁc de Ripoll i descobreix com vivien els nostres avis i ajuda'ns a trobar els objectes actuals que s'han
amagat a les vitrines del Museu.
- A la vall de Sant Llorenç de Campdevànol vine a Estiulaventura , una explosió pels sentits! Un parc d’aventures per divertir-se damunt
dels arbres! Circuits i tirolines per totes les edats.
Més informació i reserves a: reserves@terradecomtes.cat Tf. 972 704 556

PACK CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL MITE DEL COMTE ARNAU AL PALAU DE
L’ABADIA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES + MOLLÓ PARC
- Passeja pel Palau de l’Abadia , l’antiga residència dels abats i admira el seu encisador claustre. També hi trobaràs el Centre
d’Interpretació del mite del Comte Arnau , un magníﬁc espai on descobriràs la història, la llegenda, la literatura i la música que
envolta el mite.
- Vine a Molló Parc , el Parc d’animals dels Pirineus a la Vall de Camprodon, i observa de ben a prop els animals autòctons del Pirineu:
daines, marmotes, llops, isards, linx, òs bru i molts més!
Més informació i reserves a; reserves@terradecomtes.cat Tf. 972 704 556

PREUS PER RECORREGUT
Adult: 3 €
Nens (de 5 a 12 anys): 2 €
Nens menors de 5 anys: gratuït
Grups de més de 10 persones:
2 € per persona
A més, t’oferim molts més packs turístics pel RIPOLLÈS!
Consulta-ho a www.elripolles.com
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’EMIGRANT: GERARD TORRATS ESPINOSA
Desxifrant la justícia social des de Nova York

desigualtats socioeconòmiques,
dificultats per accedir a habitatge de qualitat, exclusió social, crim, etcètera. Tot això eren
coses sobre les quals havia llegit
una mica per sobre però sempre
les havia vist molt de lluny, especialment vivint a Ripoll. La feina de bomber em va exposar a
aquestes dinàmiques d’una manera molt directa i continuada.
De mica en mica vaig anar desenvolupant una curiositat intel·lectual per entendre la complexitat de les grans ciutats. Vaig
presentar la proposta a la Fundació la Caixa i em van concedir
la beca per anar a fer el màster a
Harvard.

“Fa sis anys que visc als Estats Units. Vaig estar dos anys a
Cambridge, Massachusetts i en
fa quatre que sóc a Nova York.
Ara mateix estic en la fase final
dels estudis de doctorat en Sociologia a la Universitat de Nova
York (New York University).
Una beca de la Caixa em va permetre marxar a estudiar un
màster de dos anys en polítiques
públiques a Harvard. El meu interès per estudiar polítiques públiques al màster i sociologia al
“A curt termini, quan acabi els
estudis de doctorat la meva
intenció és quedar-me a fer de
professor universitari als Estats
Units, tot i que no serà fàcil

Quan vaig marxar tenia una idea
bastant difusa de què volia fer
un cop acabat el màster. Sabia
doctorat va néixer arran de
que volia posar al servei
la feina que vaig fer com
de la societat els coa bomber a l’Ajuntaneixements adquiment de Barcelona
rits allà per fer les
La vessant
ciutats més justes,
de 2008 a 2012. Fer
acadèmica
és
inclusives, i sosteaquesta feina em
la
millor
per
nibles, però no sava obrir els ulls a
moltes de les dinàl’impacte social bia si això ho faria
des d’una vessant
miques socials que
política, empresarial,
es generen en entorns
o acadèmica. A les
urbans. Les ciutats tenen
acaballes
del primer any a Harla virtut d’atraure talent i genevard em vaig adonar que el mirar innovació, però també pallor lloc per tenir aquest impacteixen el defecte de crear grans
te positiu era des de la vessant
acadèmica. En acabar el màster
a Harvard em van acceptar al
perquè hi ha molts aspirants
programa de doctorat en socioper a poques places. M’agrada
logia a la New York University.
molt la docència però sobretot
Em queden un o dos anys per
la recerca.”
acabar-lo.”
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SINERGIES MIGRATÒRIES

L’IMMIGRANT: MALIKA EL AAZOUZI
Identificada amb Ripoll i la seva gent
“Vaig néixer a Nador, al nord
del Marroc, d’on són molts dels
ripollesos d’origen marroquí que
viuen entre nosaltres. Hi vaig
viure fins als quaranta-dos anys.
Havia estudiat, m’havia casat i
treballava com a mestressa de
casa i modista alhora. El 2004 el
meu marit va venir a Ripoll per
motius de feina. Jo i els meus fills
ens vam quedar a Nador, però
això suposava una doble despesa. La del meu marit a Catalunya i la nostra al Marroc. Per això
el 6 de novembre de 2006 vaig
arribar a Ripoll, després d’aconseguir els papers per fer-ho. Recordo que abans de poder-ho
fer els meus nens ploraven perquè trobaven a faltar al seu pare.
Durant la meva etapa escolar
estudiava àrab i francès, i tot i
la proximitat de Melilla mai havia parlat castellà. Per això va ser
complicada la meva arribada a
Ripoll. Durant la revisió dels meus
tres fills a l’ambulatori, va haver
de venir una infermera que parlava francès per aconseguir fernos entendre. Aquell dia també jo vaig plorar, i per això vaig
”A Ripoll em coneix molta
gent. Els meus pares viuen a
Alemanya i en alguna ocasió
ens han visitat. Han quedat
molt sorpresos de veure el
pilot de gent que em saluda pel
carrer. Sóc una persona oberta.
No tinc cap queixa de la gent de
Ripoll. Molts m’han ajudat i em
sento identificada amb el país.
No tinc pensament de marxar-

tenir clar que havia d’estudiar
tat menys. Quan vam arribar
la llengua del país. Al Consell
aquí tenien deu, sis i
tres anys respecComarcal del Ripollès fan
classes per ensenyar
tivament. En els
Vam
el català. Els profesprimers anys
sors em van ajudar quedar-nos durant d’estada a Rimolt, animant-me a
poll jo feia de
la
crisi
perquè
els
mestressa de
fer-ho. Tinc l’avanmeus fills ja són
tatge que no tinc
casa, cuidant
vergonya a l’hode la casa i de
d'aquí
la família. Però
ra d’expressar-m’hi.
Als meus fills els ha cosel meu home va
perdre la feina de paleta a finals de 2009, i fins i
ne. Potser només m’ho
tot vam plantejar-nos el retorn
plantejaria si fossin els meus
al Marroc. Però els meus fills ja
fills que ho fessin. Però no crec
són d’aquí, i vam quedar-nos.
que ho facin, perquè no han
Afortunadament vaig buscar
tingut barreres per integrarfeina, i finalment me’n va sorse a la societat ripollesa. A
tir al Casal d’Avis de la Fundaescola fins i tot han estudiat
ció Guifré, on fa sis anys que
altres religions. Quan ho feien,
treballo en tasques de neteja.”
jo també vaig interessar-me
per conèixer altres cultures, i
va agradar-me fer-ho.”
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REGIDORIA DE BARRIS
I MEDI AMBIENT
Ja fa sis mesos que vam començar
l’any i, si fem un repàs d’algunes
coses que han passat, veiem com
la natura ens ha aportat nevades i
pluges que han omplert els nostres
rius de vida i riquesa per tot l’any.
S’han portat a terme activitats
de voluntariat com el 4t. Enriula’t
que consisteix en la neteja de les
lleres dels rius. Seguint la mateixa
línia també s’han fet tasques de
neteja en alguns camins i fonts
amb l’objectiu de sensibilitzar les
persones a estimar i respectar el
nostre entorn.
La brigada d’obres ha treballat
als barris d’Agafallops i Cal Déu,
Castelladrall, Centre, Fuensanta
i altres llocs fent actuacions de
millora com arranjar els panots de
les voreres i del terra de les places,
posant baranes i fent murets, així
com la col·locació d’onze bancs
nous i la rehabilitació d’alguns

altres, millorant les zones infantils
i fent supressió de barreres
arquitectòniques. També al jardí del
casal d’àvies i avis al barri de Sant
Pere s’ha col·locat una font nova.
A nivell d’enllumenat també hi ha
novetats: es canvien les bombetes
de mercuri de l’enllumenat del
parc infantil de Castelladrall per
bombetes de sodi. A Caselles,
s’instal·la en un camí de pas un llum
d’energia solar amb una autonomia
de quatre dies sense sol. Aquest
tipus d’il·luminació augmenta la
seva intensitat quan detecta el pas
d’un vianant.
Des de la regidoria volem agrair a les
associacions de veïns i particulars
la vostra col·laboració i implicació a
fer un Ripoll “bressol de Catalunya”
molt millor per viure-hi.
Us desitjo unes bones vacances
d’estiu plenes de salut i felicitat!

Regidora de Barris i
Medi Ambient,
Fina Guix i Sala

Substitució de fustes al pg. dels Aurons

Arranjament al mur de la rambla de
Castelladrall

S’ha refet la font d’Ordina al seu estat original (XIX)

Arbusts a l’espai Joan Maragall del Pla
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Al c. Bac de Mel s’ha col·locat cautxú al terra dels gronxadors

Arranjament de panots al c. Mossèn Cinto Verdaguer

Arranjament de panots a la plaça Tomàs Raguer

S’ha fet un mur i vorada a Castelladrall

Arranjament panots vorera Av. Gaudí

Arranjament vorera al c. Balandrau

Arranjament, a l’av. Ripollès, dels forats sortits a l’asfalt

Al pg. President Macià s’han posat jocs amb terra de cautxú,
baranes de protecció i supressió de barreres arquitectòniques
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Bancs recuperats i pintats a la zona verda
de l’av. Gaudí per l’Escola Taller

Escocells Caselles

Font nova al jardí del Club casal d’avis de
Sant Pere

Formigonat el tram final de la vora
al c. 27 de Maig

Millora de l’empedrat del pg. de l’av. Gaudí

Supressió de barrera arquitectònica per
accés a la pista de Fuensanta

Supressions de barrera a l’entrada de la ctra. Barcelona

A la rambla de Castelladrall s’ha millorat la font, bancs i vorera

Rampa d’accés font Caselles. Supressió de barreres

S’ha col·locat i pintat una barana a l’escala d’accés a la font de
Caselles
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APOSTA PER DINAMITZAR EL COMERÇ DISSABTE TARDA
La Regidoria de Comerç, d’acord amb el Grup de
Treball dels Sectors del Turisme i del Comerç, posarà
en marxa una campanya per dinamitzar el comerç a
Ripoll, sobretot els dissabtes a la tarda.
La campanya la durà a terme una empresa externa
especialitzada en qüestions de dinamització
comercial, amb l’objectiu de potenciar el
posicionament de Ripoll com a capital de comarca
i incrementar el volum de trànsit de clients per les
zones comercials de la vila els dissabtes a la tarda.

Amb l’eslògan DISSABTES AL CARRER A RIPOLL, es
volen atraure clients potencials els dissabtes a la
tarda als carrers comercials de Ripoll.
Durant els dissabtes en què es mantingui vigent
la campanya, els establiments que s’hi sumin
oferiran als seus clients una experiència diferent,
acompanyada d’activitats generals per fer més
atractives les compres i les passejades per Ripoll.

RESUM D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Evolució Activitats Ripoll
ALTES
(activitats comercials)
(activitats empresarials)
(altres: restauració, serveis…)
canvis de titularitat / traspàs
canvis d’ubicació
ampliacions
TOTAL amb canvis / ampliacions

2014
57
23
8
26
10
2
1
70

2015
34
15
3
16
10
6
1
51

2016
31
8
6
17
11
2
1
45

2017
34
9
6
19
9
1
0
44

2018 1s
14
1
3
10
4
0
3
17

Saldo
170
56
26
88
44
11
6

BAIXES
(activitats comercials)
(activitats empresarials)
(altres: restauració, serveis…)
canvis d’ubicació
canvis de titularitat / traspàs
TOTAL amb canvis / ampliacions

38
19
2
17
2
10
50

22
12
2
8
6
10
38

31
16
2
13
2
11
44

28
12
1
15
1
9
38

4
1
0
3
0
4
8

123
60
7
56
11
44

SALDO NET (ALTES - BAIXES)

19

12

0

6

10

47
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AL SERVEI DEL POBLE

JOAN MANEL ERENA
Qui és?
Ara mateix té 58 anys, però
en Joan Manel Erena ha
viscut sempre a Ripoll. La
infantesa i joventut les va
passar en un immoble del
carrer Sant Jaume, a sota del
qual la seva família regentava un popular establiment
anomenat El Barato. Les
inquietuds escolars de Joan
Manel mentre estudiava als
Salesians, van conduir-lo a la
Formació Professional que es
feia en aquell mateix edifici
escolar. Allà va treure’s el
grau d’electricista, ofici en
el qual va estar treballant
durant uns quants anys,
abans que sorgís l’opció
d’opositar a agent de policia,
una tasca que coneixia de
prop perquè el seu pare ja
havia realitzat aquesta feina.
“Quan fa trenta-sis anys vaig
entrar al cos de la policia
municipal de Ripoll, ho vaig fer
com a agent, però com que a
cada edat es necessiten unes
circumstàncies que s’adaptin a
les teves necessitats vaig passar
a fer tasques administratives
durant més d’una dècada i mitja.
Va ser quan els meus fills eren
petits, quan la feina d’oficina
L’ANÈCDOTA
“Als primers anys de fer de
policia teníem un dipòsit de
detinguts i un de transeünts.
Era una cambra de l’Ajuntament
sense llum ni aigua, amb un llit

em permetia un horari concret i
tenir els caps de setmana lliures.
Acabada aquesta etapa vaig
tornar a patrullar en sortir una
vacant de policia local, entre
d’altres coses perquè em serà
positiu de cara a la jubilació.
Ripoll no és un poble conflictiu.
Això vol dir que quan surten
aspectes inesperats no estem tan
preparats com ho puguin estar en
zones més problemàtiques. Però
no sempre ha estat així, perquè
de fet abans que entressin en
servei els Mossos d’Esquadra, a
Ripoll hi havia algunes persones
de tracte més complicat. Llavors
o bé trucàvem a la Guàrdia Civil

o bé podíem acabar de males
maneres.
Els millors moments de la
meva feina com a policia han
esdevingut quan he pogut
solucionar problemes, sense
que ningú patís danys personals,
quan tot ha acabat de la
millor manera possible. En el
cas contrari és quan et sents
pitjor, sigui perquè han passat
accidents o bé com quan amb
24 anys vaig veure a la primera
persona morta, quan vaig anar a
cobrir un suïcidi. Feia temps que
m’hi estava preparant per a un
moment així, però malgrat tot
em va causar molt respecte.”

de pedra. De vegades quan hi
tornaves els detinguts havien
intentat fer foc o fins i tot
penjar-se amb la roba d’un
matalàs. Altres cops havíem
hagut d’agafar un taxi i tornar al

sanatori de Salt a persones que
se n’havien escapat. Les duiem
sense emmanillar. Només puc
dir que sempre vam estar de
molta sort que no ens passés
res.”
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AL SERVEI DEL POBLE

DOLORS GALVE
Qui és?
Ha viscut sempre a Ripoll,
primer al centre de la vila, a
sobre mateix de la Impremta
Bonet, i més tard al barri de
Sant Pere. Havia tingut feines
no remunerades, quan el
1983 l’Ajuntament d’aquella
època va inaugurar un parell d’equipaments esportius
que fins aleshores no existien al municipi. Un era el
pavelló municipal, i l’altre al
costat mateix, la piscina. Un
anunci d’un curs de monitor
de natació va cridar la seva
atenció i s’hi va presentar.
Un noi d’Olot va fer-los les
classes a les quals la Dolors
va assistir. A partir d’aleshores seria ella qui ensenyés
a nedar a altres persones.
“L’obertura de la piscina va ser
un fet il·lusionant a Ripoll. Fins
llavors ens havíem de desplaçar
a Vic per fer-ho. Vaig entrar a
la piscina de forma provisional.
Tots hi fèiem de tot, i no teníem
experiència. Des del primer dia
vam tenir gent usuària del nou
equipament. El primer any vam
muntar un estand per fer socis i
també va funcionar bé. InicialL’ANÈCDOTA
“Al principi de la posada en
funcionament de la piscina,
estava fent una classe a un
grup de dones de mitjana edat.
En aquella època l’entrada a la
piscina estava centrada, i en

ment hi anava a fer hores de monitora, però més tard vaig treure’m el títol de socorrista aquàtic.
Un problema de salut em va
obligar a deixar d’entrar a dins
de l’aigua, a mitjans de la dècada dels noranta. La meva
feina a partir d’aquell moment és en tasques administratives i d’atenció al públic.
La gent que ve a la piscina té un

perfil bastant similar. D’ençà que
es va inaugurar la piscina petita
que hi tenim més famílies. El meu
millor record d’aquesta feina va
ser l’organització d’un campionat d’Espanya de paralímpics,
abans de Barcelona 92. El pitjor
indubtablement l’incident que
vam patir ara fa un any.”

aquell moment jo feia la classe
d’esquena a la porta. De cop
i volta vaig adonar-me que
les dones miraven fixament
darrera meu. Em vaig girar i veig
un home amb la seva gorra,
les seves xancletes i les seves

ulleres. Anava perfectament
equipat, tret d’un petit detall.
No s’havia posat el banyador.
Ens va demanar perdó explicant
que era una mica despistat. No
li podíem pas negar que no ho
fos.”
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RIPOLL EN XIFRES. ANY 2017

Informació econòmica i financera de l’Ajuntament
L’equip de govern (PDeCAT) seguint el compromís adquirit en el programa electoral, d’informar de la situació
econòmica i financera de l’Ajuntament de Ripoll, en periodicitat anual, i amb la finalitat de que tots els
ciutadans coneguin amb total transparència els estats de comptes municipals, a continuació es publica
informe de la situació econòmica i financera a 31 de desembre de 2.017, en format clar i senzill, i comparatiu
amb la data de finalització de la legislatura de l’antic equip de govern (ERC/PSC), dia 10 de juny de 2.011.
L’any 2017 es continua treballant i prioritzant en els mateixos conceptes que durant la legislatura passada:
- La congelació dels impostos per sisè any consecutiu.
- Una millora considerable de la tresoreria municipal.
- Un any més es redueix el deute municipal.
- L’agilització en el pagament als proveïdors, mantenint-se els pagaments a 37 dies des de la data d’entrada
de la factura a l’ajuntament. (S’ha reduït des d’inici de la legislatura de 117 a 37 dies)
- Sisè any consecutiu sense haver concertat cap préstec.

I) ESTAT DE LA TRESORERIA

10-06-2011

Saldos en bancs, caixa i disposició de pòlisses de tresoreria
II) ENDEUTAMENT OPERACIONS DE CRÈDIT
Deute viu per operacions de crèdit a llarg termini

31-12-2017

- 1.584.140,43

1.099.714,20

Import

Import

- 9.712.506,45

- 4.185.419,91

Deute viu operacions de crèdit per pagament a proveïdors

- 881.027,69

Deute viu curt termini

- 576.220,71

III) DEUTES PENDENTS

Import

Import

- 618.381,61

- 475.137,05

- 1.023.694,38

- 255.519,30

A proveïdors per despeses corrents
Transferències altres administracions per serveis
A proveïdors per despeses d’inversions
IV) ALTRES DEUTES

- 2.719.607,16

- 10.288.727,16

- 4.361.683,15

- 715.926,03

0,00

Import

Import

- 162.983,00

0,00

Actuacions per urgència sense previsió

- 45.567,53

0,00

Previsió per reclamació d’interessos

- 78.403,43

Factures d’actuacions sense consignació pressupostària

V) DEUTES RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA (Fundació Guifré)

- 286.953,96

0,00

Import

Import

- 819.346,65

- 788.163,69

A proveïdors per despeses d’inversions

- 113.513,25

- 0,00

A Hisenda per IRPF

- 29.251,56 		

- 0,00

- 962.111,46

- 29.286,91

Deute viu curt i llarg termini operacions de crèdit

A Seg. Social
VI) DEUTES D’EXERCICIS ANTERIORS
Devolució Participació en Tributs de l’Estat 2008 i 2009
TOTAL DEUTE (-63,62%)

Import

- 5.782.373,63

- 730.656,35

0,00

- 817.450,60

Import
- 254.608,02

-222.056,39

- 17.738.224,18

- 6.452.822,77
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Nivell d’endeutament
		

10-06-2011

31-12-2017

Nivell d’endeutament a llarg termini

101,59%

52,40 %

Nivell d’endeutament a curt termini

19,55 %

6,93 %

Nivell d’endeutament total

121,14 %

59,33 %

Nivell d’endeutament sense crèdit per pagament a proveïdors,
i per subvenció Consell Català d’Esports per pavelló Avellaneda

121,14%

47,47 %

10-06-2011

31-12-2017

491.975,88

27.727,22

2.965.642,23

31.011,00

694.214,57

375.210,72

-279.294,13

-279.285,17

3.872.538,55

154.663,77

10-06-2011

31-12-2017

-17.738.224,18

-6.452.822,77

491.975,88

27.727,22

3.380.562,67

126.936,55

-13.865.685,63

-6.298.159,00

Ingressos que quan l’Ajuntament els rebi rebaixaran l’endeutament:
		
Ingressos disponibles pendents d’aplicar
Import pendent subvencions
	Contribucions especials pendents cobrar
	Contribucions especials pendents resolució judicial
TOTAL

Reducció del deute en 7.567.526,63 € un 54,57%
		
Total deute
Ingressos disponibles pendents d’aplicar
Ingressos que quan l’Ajuntament els rebi rebaixaran l’endeutament
TOTAL

BASES PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
DESTINADES AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Atès que 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 dissenyat una línia de
subvencions públiques per al foment de l’ocupació en
la que enguany es destinaran 20.000 € del pressupost municipal.
Es poden acollir a la subvenció:
Empreses
• Assumeix una part dels costos de la contractació de
persones que es trobin en situació de desocupació i
que estiguin empadronades al municipi de Ripoll
• Les empreses beneficiàries  han d’estar situades al
municipi de Ripoll, a la comarca del Ripollès i també
a les comarques veïnes d’Osona i la Garrotxa.

Persones Autònomes
• Es poden acollir a la subvenció les persones aturades que es donin d’alta com autònoms, o bé no haver estat d’alta d’autònoms en els darrers dos anys.
• Cal estar empadronat  a Ripoll, tenir la seu del  domicili fiscal a Ripoll i trobar-se en situació d’atur.
Poden consultar les bases a la web de l’Ajuntament de
Ripoll, apartat de portal de transparència - contractes convenis i subvencions.
L’obertura de la convocatòria es farà pública tan bon
punt les bases siguin aprovades definitivament un cop
passat el termini d’exposició pública, que es preveu
per a finals d’agost.
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MILLORA DE L’ASFALTAT D’ALGUNS CARRERS DE LA VILA

1a. Fase

Josep M. Pellicer

Durant aquest segon semestre de l’any, l‘Ajuntament
portarà a terme la rehabilitació i millora del ferm de
diversos carrers de la vila.
L’execució es farà en dues fases:
La 1a fase inclou:
- tram final del carrer Josep Maria Pellicer
- carrer del Bisbe Morgades
- plaça Tarradellas
- carrer del Pati
- carrer Santa Maria.
La 2a fase inclou:
- passeig de la Farga Catalana
- aparcament del Pla d’Ordina
- carrer de Santes Creus
- Una part del carrer de Concepció Ducloux, a la zona
de la piscina
El cost total de licitació és de 175.171,84 €.

Bisbe Morgades-Josep
Tarradellas-Santa Maria-Pati

Carrer Santes Creus

FRANGES D’AUTOPROTECCIÓ
El passat 16 d’abril, a les dependències municipals, es
va convocar una reunió informativa sobre prevenció
d’incendis forestals a les zones habitades. Aquesta reunió
va ser promoguda per l’Ajuntament de la vila i l’Àrea d’Acció
Territorial de la Diputació de Girona.
Hi va assistir personal del Departament de Medi Ambient, de
la Diputació de Girona i dels Bombers de la Generalitat, que
van posar de manifest la importància de mantenir netes de
vegetació totes les franges del voltant dels habitatges, per
evitar, així, possibles propagacions d’incendis.
L’Ajuntament està adherit al servei que promou la Diputació
de Girona per a la prevenció d’incendis, que assessora i
dóna suport als municipis. Aquest suport consta de 5
línies d’actuació diferents. La primera línia consisteix en la
redacció dels plànols de delimitació; la segona, en l’obtenció
de les dades cadastrals dels propietaris afectats; la tercera
línia fa referència a la redacció del projecte executiu de les
franges necessàries; la quarta es refereix a la coordinació
del servei d’informació als veïns, i, finalment, la cinquena,
tracta sobre la direcció d’obra i la coordinació de seguretat
i salut en l’execució del projecte. Fins ara, a Ripoll, s’han
fet la reunió a dalt esmentada i les línies d’actuació 1 i 2.
S’està treballant en les següents línies d’actuació, per
poder dotar de les franges necessàries per a la protecció
les zones habitades.

Concepció Ducloux

2a. Fase

Ordina - Farga Catalana
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El PlaER DE LA LECTURA

La biblioteca Lambert Mata us convida a llegir
El bon temps, els dies llargs
i, sobretot, la perspectiva de
les vacances que, ara sí, són
a tocar, fan que l’estiu sigui
l’època de l’any en què ve més
de gust llegir. Ho sabem bé, els
bibliotecaris, perquè és molt
corrent que els usuaris aprofitin
l’estiu per llegir aquell llibre
que feia temps que els cridava
l’atenció, el best–seller que
tant els han recomanat o el
gran clàssic que des de sempre
tenien pendent. A la Biblioteca
fem tot el possible per fomentar
l’hàbit lector i, per això, des de
fa un parell d’anys tenim una
doble secció de recomanació
bibliotecària: d’una banda, la
secció “La biblioteca recomana”,
en què ens fem ressò dels premis
més importants, dels escriptors
premiats, dels diferents gèneres

narratius o els aniversaris dels
escriptors clàssics; de l’altra,
la secció “Món actual”, en
què reunim llibres que parlen
de temes d’actualitat, ja sigui
història, política, esport, religió,
economia, etc. Aquest mes de
juliol, a la secció literària us
convidarem a conèixer l’autor
Javier Marías, guanyador del
Premi de la Crítica 2018, i, a

MANTENIMENT DE SOLARS
Com cada any, s’ha elaborat una llista de solars sense
edificar que estan plens de vegetació i s’ha instat els
propietaris a fer-ne una neteja amb la finalitat que
tinguin un bon aspecte i no molestin les propietats
veïnes.
S’ha fet la notificació als propietaris d’una setantena
de solars, en què se’ls esmenta el text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, que diu que les persones
propietàries de terrenys han de complir els deures d’ús,
conservació i rehabilitació establerts per la llei. D’altra
banda, l’Ordenança municipal de civisme i convivència
estableix també que els propietaris de solars els hauran
de mantenir nets d’escombraries o de deixalles, runes,
matolls o altres objectes que puguin provocar perill
d’incendi o que suposin un perjudici per a les condicions
higièniques i estètiques.
Amb la finalitat de mantenir la vila, s’han enviat els
requeriments esmentats en benefici de tota la població.

ABANS

DESPRÉS

més, durant la segona quinzena
del mes farem un especial de
literatura marinera.
Pel que fa a la secció d’actualitat,
analitzarà el fenomen del futbol
més enllà del vessant purament
esportiu. Bon estiu i bona lectura!
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ACTUALITAT ESPORTIVA
ILYAS CHAIRA
Un ripollès a la selecció catalana i la del Marroc
Ilyas Chaira va néixer al Marroc el 2 de febrer del 2001 des d’on va venir de
ben petit a Ripoll.
Fa tres temporades que va fitxar pel juvenil del Girona FC i encara li queden
dues temporades més per acabar el contracte. Viu a la residència del mateix
club i segueix estudiant. Sempre que els seus compromisos esportius li permeten acostuma a venir a visitar la família al poble.
Amb la samarreta del Marroc ha estat convocat per jugar un torneig amistós
amb la selecció Sub 16 i acaba de participar en la selecció Sub 19 en els Jocs
del Mediterrani on han aconseguit la medalla de bronze.
Amb la selecció catalana ha participat en la Sub 16 i la Sub 18 masculina.

RESULTATS DESTACATS
DE LA TEMPORADA

Futbol Sala Ripoll
•

Escola Futbol del Ripollès
•
•
•

Incorporació al FC Barcelona i al RCD Espanyol de
les jugadores alevines, Gemma Estany i Núria Benet
respectivament.
El prebenjamí Catllar i el benjamí Bastiments han estat
guanyadors del campionat del consell de l’Escoleta.
Destacar la permanència en les categories màximes
al F7 “Preferent”en categoria Benjamí i Aleví (5è
classificat)

Atlètic Ripoll
•

La Marta Casals ha estat la golejadora de tots els
grups de primera divisió de Catalunya (la màxima
divisió infantil-aleví) juntament amb la Paola Rouan.
Totes dues han anat a la selecció de Girona.

Patinatge Artístic
•
•

El passat 31 d’octubre es va celebrar a Ripoll el 31è
Festival de Patinatge artístic.
El grup de Xou de secundària grans va participar a la
lliga territorial al pavelló de Girona Fontajau i es van
classificar per participar a la copa catalana que es
va celebrar a Reus i el grup de Xou de primària van
quedar terceres de la lliga territorial i van participar
a la final nacional que es va celebrar a Vilafranca del
Penedès.

•

Enguany l’equip que dirigeix Carles Vigara, el Futbol
Sala Ripoll, s’ha classificat a la primera posició de
la lliga Nacional Catalana, màxima categoria de la
Federació Catalana. Aquest triomf els permetrà ser
uns dels participants del campionat d’Europa del
proper any.
El Sènior A al proclamar-se campió de la lliga
nacional catalana participarà en competició europea
i, el Sènior B, al proclamar-se campió de lliga i copa,
ascendeix de categoria i la propera temporada
competirà a primera territorial. Gran participació del
futbol base amb una trentena de nens d’entre 5 i 12
anys.

Gimnàstica

Les alumnes de l’escola municipal de gimnàstica artística
de Ripoll han assolit els següents pòdiums durant la
temporada 2017-2018:
• A la lliga territorial de Girona l’Annia Camprubí, l’
Aone Caldera i l’ Arani de Martin han quedat primera
classificada, segona classificada i tercera classificada,
respectivament. També han aconseguit proclamarse les primeres classificades a la lliga en equip.
• A la competició de Ripoll, l’Aina Terrades va aconseguir
la tercera classificació.
• Aone Caldera s’ha classificat per la final nacional de
Catalunya.
• En quant, a la participació d’aquestes gimnastes als
jocs «Emporium» l’Arani de Martin ha aconseguit la
primera classificació, la Meritxell Martínez la segona
classificació i l’equip format per Meritxell Martínez,
Ariadna Camprubí i Ariadna Aymerich han aconseguit
la tercera classificació.
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ACTIVITATS A LA PISCINA
Actualment la piscina té un total de 2.435 socis, 1.250 titulars i 1.185 beneficiaris.
Cursets de natació:
12 escoles de la comarca han participat als cursets de natació amb un total
de 940 alumnes.
Activitats de la piscina:
Un total de 337 usuaris han participat en les diferents activitats que ofereix
la piscina. Aquestes activitats variades són aiguagym, aquafit, aigüesobertes, iniciació, aiguadolça, perfeccionament, aquapower i aiguajoc.

RIPOLL VILA ATRACTIVA PER ALS CAMPUS D’ESTIU
Estades i Campus Estiu 2018
Participants
Descripció
Viladecans
48	Campus d’especialització de Voleibol
			
Del 2 juliol al 8 juliol
Pol Manrubia
22	Campus d’especialització d’Hoquei. Del 16 al 20 juliol
	Xavi Rabasseda
70	Campus d’especialització de bàsquet. 25 al 30 juny
Impulse Sport
17	Campus d’especialització de porters de futbol 11.
			
Del 8 al 14 juliol
Voleibol F.C. Barcelona
82	Campus femení d’especialització de voleibol.
			
Del 9 juliol al 14 juliol
Mou- T
16	Casal de Dansa. Del 2 juliol al 27 juliol
Escola Vedruna
66	Casal recreatiu. Del 25 juny al 27 juliol
Dansa		Casal de dansa. Del 30 de juliol al 4 d’agost
	Catgas Santa Coloma
25
Pretemporades de Catgas de futbol sala,
			
Santa Coloma de Gramenet. Del 6 agost a l’11 d’agost.
			
És l’equip nacional de 1a divisió
Atlètic Ripoll
52	Campus d’especialització de futbol femení.
			
Del 25 juny al 3 d’agost
Escola Futbol del Ripollès
48	Campus d’especialització de futbol.
				Del 25 de juny al 27 juliol
	C.P. Ripoll
21	Campus d’especialització de patinatge.
			
Del 25 juny al 27 de juliol
Torneig Futbol 7 de l’escola
100
Torneig d’oci de futbol 7.
de futbol del ripollès		
De l’11 al 27 de juliol
Torneig Futbol Sala
35
Torneig d’oci de futbol sala. Del 2 juliol al 13 juliol
	Club Esportiu DMS
65	Campus de Futbol Sala. Del 25 de juny a 6 de juliol
	Casal i Esplai
250	Casal i Esplai organitzat per l’Ajuntament de Ripoll.
			
De P3 a 4t ESO. Del 25 de juny al 27 juliol
TOTAL
1000
		
aproximadament
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Venda d’escuts solidaris contra el càncer infantil
La Policia Local de Ripoll, s’ha adherit a la campanya Escuts Solidaris #pelsvalents, una iniciativa que
han activat ens els últims mesos
cossos policials d’altres municipis, per contribuir a recaptar diners
destinats a la lluita contra el càncer
infantil.
El cos ha encarregat la confecció de
500 escuts brodats que estan inspirats en els oficials que llueixen els
agents del cos, amb la insígnia de la
vila com a referent central i amb el
lema superposat «Pels valents».
Es poden comprar a la seu de la
mateixa policia, a l’Ajuntament, així
com en diversos establiments co-

mercials i tenen un cost de 4 €.
La iniciativa té com a objectiu final
aportar fons per a la investigació i
recursos pel Pediàtric Càncer Centre de l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona, un centre en construcció que està cridat a ser el més gran
d’Europa en la seva especialitat.
L’Hospital Sant Joan de Déu ha fixat
en 30 milions d’euros el capital necessari per a la creació del centre.
Des del cos de la policia de Ripoll es
mostren molt satisfets amb l’acceptació de la campanya per part
de la ciutadania, i no descarten
ampliar el número d’escuts a vendre, ja que a pocs dies de l’arren-

cada de la iniciativa ja se n’havien
venut més de la meitat.
La Policia local de Ripoll imparteix
tallers d’educació vial Fundació
Map a l’Ins Abat Oliba.

TALLERS D’EDUCACIÓ VIÀRIA
La Policia Local de Ripoll, dins de la
seva campanya d’accions preventives per a la millor seguretat viària,
ha impartit tallers d’educació viària
a usuaris de la Fundació Map i a
l’alumnat de l’Institut Abat Oliba.
A través de les explicacions de dos
policies i de material didàctic del
Servei Català de Trànsit, s’ha treballat la percepció i els factors del risc
a la via pública així com les seves
conseqüències, continguts actitudinals sobre la mobilitat i el civisme,
la senyalització i l’ús de les normes
per tal de conèixer, reconèixer i
canviar l’actitud.
L’objectiu d’aquestes formacions
és que els participants reflexionin
sobre les pròpies conductes, tant
segures com de risc, per incorporar
canvis i així evolucionar vers una
mobilitat segura. De la mateixa manera es posa en valor la prevenció
com a eina per incrementar la pròpia seguretat.
La mobilitat segura dins el terme
municipal és una de les prioritats
de l’Ajuntament de Ripoll, que incideix en la importància que té implicar els habitants en una conducta
responsable quan es transita per

les diferents vies del municipi. La
regidora de Seguretat Ciutadana,
M. Dolors Vilalta, remarca que amb
“Les Rutes escolars per anar a peu
a l’escola, les sessions d’educació
vial que fem a centres educatius
i que enguany hem fet també a la
Fundació MAP, així com altres actuacions puntuals que es fan, vol

oferir els coneixements necessaris
per circular de forma adequada per
la via pública”.

l’informatiu • Estiu 2018

27

ARRIBA EL NOU CARNET RIPOLL JOVE +18
El mes de setembre de 2018 es
posarà en funcionament el nou
Carnet Ripoll Jove+18, un projecte
de la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Ripoll que té com
a objectiu fomentar la implicació
i la participació del jovent en les
activitats i en les entitats del
municipi, així com també potenciar
el comerç local i la compra de
proximitat.
El Carnet Ripoll Jove +18 es va
iniciar durant l’any 2017 a través
d’una nova ordenança, a partir de
la qual als nois i noies empadronats
a Ripoll que complien 18 anys, se’ls
oferien una sèrie de descomptes i
incentius, com entrades gratuïtes al
cinema o al teatre, o descomptes en
activitats culturals i coorganitzades
conjuntament amb les entitats
del municipi. Gràcies a l’èxit de
la primera edició, enguany es vol
seguir potenciant l’arrelament dels
i les joves al territori, incorporant
els establiments i comerços de la
vila a aquest iniciativa.

Qui podrà gaudir del carnet?
Tots els nois i noies que fan 18
anys durant els anys 2018 i 2019 i
que fa més de 6 mesos que estan
empadronats al municipi de Ripoll.
Com s’aconseguirà el carnet?
El nou carnet, juntament amb el
talonari de vals de descompte,
s’enviarà a través de correu postal
a tots els nois i noies durant el mes
de setembre.
Quins descomptes i promocions té
el carnet?
Juntament amb el Carnet Ripoll
Jove+18, es rebrà un talonari de
vals amb els descomptes i les
entrades, que serveixen fins al 31
de desembre de 2019. Els comerços
i establiments que participen en
aquesta iniciativa, així com les
promocions que ofereixen, es
podran consultar a través de la
pàgina web de l’Ajuntament de
Ripoll (www.ripoll.cat/servei-dejoventut).
Quan es podrà començar a utilitzar?
Es podrà començar a gaudir dels

descomptes, entrades i promocions
a partir del mes d’octubre de 2018.
Teniu dubtes? Voleu ser establiment
col·laborador? Feu 18 anys i no us
ha arribat el Carnet Ripoll Jove +18?
Poseu-vos en contacte amb
la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Ripoll a través del
correu electrònic joventut@ajripoll.
cat o al telèfon 630 785 704.

EL MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL I LA CUINA
Aquest 2018, Any Europeu del Patrimoni Cultural, el Museu Etnogràfic de Ripoll ha volgut centrar-se
en la temàtica de la cuina i la gastronomia, per tal de posar en valor
aquest patrimoni immaterial des
del punt de vista de la quotidianitat.
Al Museu hi trobem l’àmbit de la
Vida a la llar, on descobrim que el
menjador de la casa de pagès era la
sala. Els dies feiners, però, els àpats
es feien a la cuina. Dies abans d’una
festa grossa les dones netejaven la
taula amb terra d’escudelles (una
mena de sorra fina que es feia servir
com a abrasiu per a netejar coses
greixoses, especialment atuells de
cuina i vaixella) i aigua, fregant-la

amb un manat de boixos verds, i
també feien relluir el parament de
cuina, sobretot el d’aram. Les tovalles havien de ser blanques, preferiblement brodades. Els plats eren de
pisa, amb el got davant i, al costat,
un gros tovalló ben plegat. En lloc
de les culleres i forquilles de fusta,
aquell dia es posaven coberts d’alpaca o d’argent, segons la categoria
de la casa. Els porrons de vi negre
al centre completaven el servei. En
arribar la gent, pels volts de la una,
després d’haver assistit a ofici, la
mestressa convocava tothom a
taula.
D’entre tot el parament que s’exposa al Museu Etnogràfic de Ripoll,

hi trobem una peça curiosa: la figueta, una ampolla de vidre de color verdós per a portar oli o vinagre
al camp.
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ENTITATS ESPORTIVES

CLUB DE DARDS
Ripoll
D’entre els clubs esportius del nostre municipi l’HC Ripoll és el que mai
ha arribat més lluny, gràcies a l’ascens a la Divisió d’Honor, la categoria que posteriorment es va rebatejar com a OK Lliga. Però individualment han existit ripollesos que han
transcendit dins de les seves respectives disciplines. Joe Walls, en
el món de la boxa en va ser un dels
més llorejats, malgrat l’oblit que ha
patit incomprensiblement a causa
de l’estigmatització que durant uns
anys va patir aquest esport. Professionalment a Xavi Rabaseda no li
ha anat gens malament, acumulant
ja una dècada a l’OK Lliga. Però un
altre home, potser menys conegut

a causa de l’esport minoritari que
practica, està tenint una trajectòria impecable. Aquest és Àngel Rodríguez, actualment president en
funcions del Club de Dards Ripoll.
Els dards són un joc que ja es practicava a principis del segle XIV, com
a entreteniment dels soldats que
prenien part en les guerres, entre
una batalla i una altra. La influència
turística sobretot britànica, en el litoral de l’estat, va permetre que es
popularitzés a partir de mitjans del
segle XX també a Catalunya. A Ripoll ja fa una dècada i mitja que es
va crear el Club de Dards Ripoll, si
bé funciona més com a associació
que no pas com un esport federat
tal com els coneixem en la majoria
de disciplines. En aquest sentit el
seu funcionament a escala estatal tampoc està burocratitzat. Per
això l’Àngel Rodríguez, que fa tres
anys que va incorporar-se al club, i

que n’és el responsable ara mateix,
competeix habitualment amb el Piritoño CD, un club de Malgrat de Mar
que agafa el seu nom del bar que
acull els seus partits. Tot i aquest
fet atípic l’Àngel ha guanyat la lliga
catalana amb el club, i també ha
estat campió d’Espanya i d’Europa,
a banda de ser recentment tercer
amb la selecció espanyola en el
campionat que es va disputar durant
una setmana a Chicago. Actualment
la seva situació personal fa que
l’Àngel s’estigui replantejant el seu
futur en els dards, que estarà en la
seva difusió, ensenyament i suport.
El club està pendent d’obtenir
una sala del Casal Eudald Graells
per seguir creixent. A banda del
campionat que organitza, també
promocionen l’esport en l’àmbit
escolar, i aquest mes de març va
organitzar l’onzena edició de la
Catalunya Cup.
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ENTITATS CULTURALS

GEGANTS
DE RIPOLL
Durant la breu alcaldia de
Jaume Camps al capdavant
de l’Ajuntament de Ripoll, va
aprofitar el butlletí municipal
del maig de 1995 per dedicar
unes frases als gegants de Ripoll,
amb motiu de la festa major
que s’acostava inevitablement
com cada mes de maig: “Si
hi ha uns protagonistes que
mai han deixat de ser-ho ni
de participar-hi, aquests són
els nostres gegants, Guifré i
Guinedell, que ara compleixen
cinquanta anys. Enhorabona
per aquest feliç esdeveniment”.
La història dels Gegants de
Ripoll es remunta precisament
a la postguerra. Feia sis anys
que s’havia acabat el conflicte
armat quan es van encarregar
els gegants en memòria de dos
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personatges cabdals a la història
de Catalunya, com Guifré el
Pilós i la seva dona Guinedell
d’Empúries, a la Sastreria Teatral
Casa Paquita de Barcelona,
un establiment recorrent pel
món geganter català. Vist en
perspectiva sobta que el règim
franquista permetés que dos
emblemes com Guinedell i
Guifré fossin utilitzats com a
referent geganter de la vila.
L’objectiu de la parella de
gegants era amenitzar les festes
locals desfilant i ballant pel
poble. El cinc d’agost de 1945
tots dos gegants van tenir el seu
bateig popular, i des d’aleshores
han representat al municipi en
nombroses trobades geganteres
de tot el territori. L’any 2007 se’n
van renovar els vestits, però tot
just una dècada després van
ser replicats per substituir els
originals. En aquesta ocasió va
ser el Taller Ventura & Hosta el
responsable de construir-los,
i tenir-los a punt per a la Festa
Major del passat 2017. Els nous

gegants van ser apadrinats
pels de La Garriga i Sant Joan
de les Abadesses. En aquest
darrer cas es va retornar
l’apadrinament que els de Ripoll
havien fet anteriorment amb els
de la vila veïna, així com amb
els d’Ogassa, entre d’altres.
La nova colla que s’ha fet càrrec
dels gegants, va fer-ho el 2016,
quan l’anterior va renunciarhi. La demanda de voluntaris
va fer que la parella formada
per Josep Maria Saladrigues
i Judith Cornellà es posessin
al capdavant. Durant el 2017
van organitzar una trobada on
van participar dotze colles, i al
voltant de vint-i-vuit sortides.
A més es va establir un acord de
cooperació amb la colla de Ribes,
però organitzar la primera fira de
les comarques gironines, que
aquest 2018 va portar a trentadues colles al nostre municipi.
També s’ha fet una trobada
comarcal i un grup de grallers,
a banda de trenta-cinc sortides
per tot el territori català.
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A un any d’acabar el mandat, podem afirmar
satisfactòriament que hem complert el 80% del
programa electoral, un programa elaborat per les
persones, famílies, gent gran, associacions i entitats.
Enguany, i per primera vegada, més de 800 ripolleses
i ripollesos han votat uns pressupostos participatius i
han triat, finalment, 8 de les 133 propostes presentades
pels vilatans, associacions i entitats del nostre poble.
Tot un èxit que es podrà repetir l’any que ve amb una
major partida pressupostària.
També ha finalitzat el procés participatiu per definir
el nou parc de la Devesa del Pla, que ens permetrà, el
proper mes de setembre, iniciar l’adequació d’aquest
nou espai.
Aquests processos participatius fan palès el canvi de
model de govern ja anunciat a inici del nostre mandat:
de governar per a les persones a governar amb les
persones.
Cal destacar, així mateix, la tasca, dedicació i implicació
de tots els infants que han tingut l’ocasió de formar part
del 6è Consistori Infantil. Moltes felicitats per la feina
feta.
Els grups municipals a l’oposició (ERC, Fem Ripoll i
Cup), al nostre entendre bastant despreocupats del
dia a dia del poble i només presents cada mes en el
ple, on cerquen fer preguntes que generin titulars en
els mitjans informatius, sovint manifesten que no
tenim un projecte definit, que actuem per inèrcia, amb
ensopiment i sense rumb clar.
Ara fa 7 any que vam assolir el govern, i el nostre rumb
sempre ha estat clar, recte i definit. Primer hem posat
ordre a les arques municipals, ja que la situació era
insostenible, i hem reduït el deute en més de 7 milions
d’euros, sense apujar cap impost municipal (ni tan sols
l’IPC). Alhora,hem fet manteniment i conservació dels
espais urbans, hem millorat les instal·lacions escolars
i hem donat tota la prioritat necessària a les persones i
famílies més febles. A partir de setembre toca renovar
l’asfaltat dels carrers i l’aparcament d’Ordina, canviar
tots els contenidors del municipi, iniciar el carril
bici, col·locar tòtems interactius i construir els nous
vestidors del camp de futbol.
Continuarem treballant més que mai pel projecte iniciat
ara fa 7 anys, dirigit a les i amb les Persones, Famílies,
Gent Gran, Associacions i Entitats, per millorar la nostra
“qualitat de vida”.
Bon estiu, i gaudiu-lo amb intensitat!
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El primer pensament d’Esquerra Republicana de Ripoll
en escriure aquest butlletí és per als presos polítics, els
exiliats i les seves famílies. Esperem que aviat pugueu ser
entre nosaltres.
Tenim l’esperança que amb el nou govern de la Generalitat
es pugui redreçar la situació política del nostre país, tan
maltractat pel govern del PP durant els darrers mesos.
Ens il·lusiona especialment el recent nomenament de la
nostra estimada companya Teresa Jordà com a consellera
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Recordem
que, fins fa pocs mesos, Teresa Jordà encara era regidora
de Ripoll, i que ho havia estat durant 18 anys, dels quals 8
va ser la nostra alcaldessa. Aprofitem per desitjar-li molt
d’èxit en aquesta nova etapa.
Com a oposició, ens preguntem si l’actual equip de govern
de PDeCAT es pren la gent de Ripoll seriosament o no.
Fa dos anys es va fer un procés participatiu per decidir què
es feia amb una part de la zona verda del Pla i, finalment,
cap de les propostes plantejades va poder donar-se
per bona a causa de la inundabilitat de l’indret. Com és
que enguany, en els pressupostos participatius, també
promoguts per l’equip de govern de l’Ajuntament, s’ha
admès una proposta valorada en 98.000 €, gairebé el
total de l’import del pressupost participatiu, en què es
planteja un altre cop fer quelcom a la zona verda del Pla
quan se sap que no s’hi pot construir? Què hauria passat
si aquesta hagués estat la proposta més votada? I, per
cert, mentre no es fa res amb el Parc Temàtic, és necessari
tenir-lo tancat i en l’estat d’abandonament en què es
troba actualment?
I molt important, on són els diners del conveni amb els
propietaris del Pla? Quina part se n’ha gastat ja? Què s’ha
fet amb aquests diners? I per a què?
Parlant de la devesa del Pla i del súper projecte comercial
amb recinte firal que en teoria s’hi havia de fer, de moment
s’hi ha fet una fira d’entitats i la trobada gegantera.
L’equip de govern pensa fer-hi alguna cosa més o haurem
de veure com es va degradant igual que el Parc Temàtic?
Ens preocupa molt l’abandonament del barri vell, amb la
majoria de baixos buits i amb molts edificis en estat ruïnós.
Molt greu és, també, el deficient manteniment d’una obra
pública mundialment reconeguda com és la plaça de la
Lira, amb degoters escandalosos.
Més greu és encara la desmotivació de molts dels nostres
comerciants, que no veuen futur per als seus negocis i
que, malauradament, han d’acabar abaixant la persiana.
Des d’Esquerra estem treballant per tal de trobar les
solucions més adients per reconduir aquesta situació i
recuperar tan aviat com sigui possible un Ripoll viu i actiu.
Salut i República
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EL PLA, I ARA QUÈ?
La legislatura va avançant enmig de l’ensopiment. El gran
projecte de l'equip de govern, a cavall entre l'anterior
legislatura i l'actual, de regeneració de l'espai de la
Preparació Tèxtil segueix al ralentí o, pitjor encara, sembla
fer marxa enrere.
Ara fa just un any explicàvem per què l'acord a què s'havia
arribat amb la propietat dels terrenys era poc menys que
un regal enverinat per a Ripoll: si l’Ajuntament i el poble
en volien treure algun rendiment i aprofitar les cessions,
caldria invertir moltíssims diners municipals a la zona.
Vam fer, a més, un procés participatiu per definir com
havia de ser el nou parc de la Devesa, el gran parc central
de Ripoll, i resulta que no hi havia ni un euro del conveni
destinat a executar l’obra, i no tenim ni data ni fons per a
fer-lo realitat.
A més, el redactat definitiu del conveni no resolia els
deutes històrics amb el barri de la carretera Barcelona.
Fem Ripoll sempre ha defensat que cal que el barri més
densament poblat de Ripoll pugui decidir quin tipus de
servei és necessari a la zona.
Un any després i en el temps de descompte, hem sabut
que la propietat de nou fa canvis en el conveni, retira el
poc diner real que s'havia compromès a gastar a la zona
i augmenta les cessions d’edificacions en l’actual estat
ruïnós en què es troben. Cada nou text implica que Ripoll
haurà d’invertir més i més diners a la zona per poder-ne
aprofitar alguna cosa.
Ara resulta, a més, que aquest procés participatiu per
dissenyar conjuntament el parc ha quedat convertit en
paper mullat, a causa d’un pla que l'Agència Catalana
de l'Aigua vol executar a la zona i que deixaria fora
d’ordenament el parc, el pont de Calatrava, el Casal Cívic i,
segurament, també el pavelló, el pont de Castelladral i qui
sap quantes zones més.
Tenim un alcalde que és també diputat al Parlament de
Catalunya. Vist que el Sr. Munell considera que la gestió
municipal no requereix de dedicació exclusiva, el nostre
grup municipal espera que al Parlament hi dediqui més
temps i esforços i vetlli per defensar els interessos dels
ripollesos, ja que és el nostre màxim representant i, a més,
és diputat del partit de govern.
Des del grup socialista vetllarem perquè no es perdi ni un
sol euro dels que la propietat ha de gastar per arreglar la
zona que encara queda pendent d’urbanitzar entre els
nous murs de protecció i els que hi havia abans. Forma
part de la nostra responsabilitat com a oposició vetllar
pels interessos de tots els ripollesos i no dubteu que així
ho farem.
Molt bon estiu a tots i a totes!
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El poble mana
Entrem de ple en un estiu que serà silent i dolorós, perquè la
repressió de l’Estat espanyol no s’atura. Tenim polítics i activistes
empresonats, artistes censurats, regidors i militants de base
perseguits.
Moltes gràcies a tothom qui ens ha mostrat el seu suport. Només
d’aquesta manera, amb la solidaritat del poble, serem capaços
d’oferir la resposta contundent i no violenta.
L’onada repressiva, però, no ens ha de fer perdre del camí del nostre
objectiu: la transformació social per l’emancipació de la nació. És per
aquest motiu, que la CUP Ripoll ha arrencat un procés participatiu
per escoltar els vilatans.
Les eleccions municipals són un moment clau per consolidar un
model alternatiu per a Ripoll i per això, ara, cal treballar fort i sumar
totes les persones que vulguin canviar la vila. Més enllà d’un partit
determinat, hi ha un punt que ens ha d’unir: que Ripoll sigui un
municipi avançat, d’esquerres, social i sostenible.
El passat 16 de juny es va fer la primera assemblea oberta, en què
diferents ciutadans ens van aportar les seves reflexions per seguir
treballant per una vila transformadora i atractiva. Com a exercici
de transparència volem comunicar algunes de les primeres idees
sorgides per configurar el programa:
• Impedir la instal·lació de nous supermercats, omplir les naus
industrials existents per evitar construir cap més polígon i
aturar la construcció de zona residencial fins que la vila vella no
redueixi el nombre de pisos buits. A més, augmentar els ajuts a la
rehabilitació i oferir la masoveria urbana com a alternativa.
• Implementar una moneda local social que incentivi la compra
en el comerç local en detriment de les grans superfícies.
Apostar per l’economia social, amb l’autogestió d’energia i el
finançament de cooperatives creades per ripollesos i ripolleses.
Així mateix, començar els tràmits per municipalitzar els serveis
que l’Ajuntament té concedits a tercers: zona blava, residència,
serveis de neteja, etc.
• Obrir nous camins i obertures cap als rius, enllaçant camins i
senders al llarg de totes les lleres del Ter i el Freser per on poder
passejar i gaudir de l’entorn. Habilitar, també, una platja fluvial.
• Construir una piscina municipal descoberta al camp de futbol de
sorra, ara abandonat, i instal·lar un rocòdrom municipal.
• Organitzar i gestionar les festes i la festa major per part de les
entitats. Regular la Comissió de Festes perquè sigui una figura
plural.
• Rescatar els serveis socials de l’oblit: creació de tècnics de
participació i d’educació, entre d’altres, per treballar amb el teixit
social. Crear un banc de recursos per a totes les entitats.
• Rendir comptes en consells de barris, que descentralitzin, així,
les decisions, i puguin sentir-se partícips de la política municipal.
• Crear un centre obert educatiu a la carretera de Barcelona per
acollir, en hores no lectives, les tasques de nens i nenes en risc
d’exclusió social.
Aquestes són algunes de les primeres propostes que hi ha sobre
la taula. La idea és fer més trobades properament, perquè es vagi
configurant un model de poble diferent al que lidera avui en dia Jordi
Munell. Qualsevol proposta que tingueu, envieu-la a cupderipoll@
gmail.com i, amb molt de gust, la incorporarem a la llista per debatre
en futures assembles obertes. Així mateix, us animem a baixar al
carrer i a participar en el canvi, que ja ha començat, per reCUPerar
Ripoll!

Imp. MAIDEU, SL - Ripoll 2018

32

l’informatiu • Estiu 2018

