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AprofitAmEnt dE lEs infrAEstructurEs EsportivEs
400 nens participen a les activitats d’estiu

mAntEnimEnt A lA piscinA municipAl
Restarà tancada la primera quinzena d’agost

Amb la voluntat d’oferir activitats es-
portives i de lleure als ripollesos, ren-
dibilitzar social i econòmicament els 
equipaments esportius de la vila i do-
nar a conèixer arreu el potencial de Ri-
poll com a seu d’estades esportives, 
durant l’estiu quan l’activitat esportiva 
habitual fa un parèntesi altres iniciati-
ves omplen els edificis esportius.

Així durant l’estiu prop de 400 infants 
i joves participen a les activitats d’es-
tiu municipals, Esplai, Casal esportiu i 

Com cada any la piscina coberta mu-
nicipal estarà tancada uns dies, con-
cretament del dia 1 al 15 d’agost, per 
tasques de manteniment. Enguany 
s’aprofitarà també per fer-hi una obra 
de millora de la instal·lació de distribu-
ció dels circuits d’aigua calenta sani-
tària i aigua freda a la piscina coberta 
municipal. Dit projecte inclou bàsica-
ment: la substitució de les canonades 
d’aigua freda que són actualment de 
ferro per unes de polietilè; la modifica-
ció del lloc d’intercanvi de calor entre el 
circuit primari de caldera i el secundari 
instal·lant un intercanviador de pla-
ques; la substitució dels acumuladors 
de 1.000 litres i adequar la instal·lació 
i altres petites millores complementà-
ries, amb una inversió que supera els 
25.000€

Tastallers, al Campus de Basquet Xavi 
Rabaseda, al campus de l’escola de 
Futbol del Ripollès, al casalet de pati-
natge del Cub patí Ripoll, o a les esta-
des d’Hoquei del Club Hoquei Ripoll.

Des d’altres indrets de Catalunya re-
bem diverses estades i campus com 
el Campus futbol Sala, el campus de 
porters Impuls Sports, un campus de 
futbol les estades de Volei de Vilade-
cans (dues setmanes), l’Stage de la 
Federació Catalana de ciclisme cadet 
entre altres encara pendents de con-

sumari
1  Portada
2  Infraestructures esportives
3  Festivals de música
4-5  Consistori infantil
6-7  Entitats ripolleses
8  Algunes activitats a l’estiu
9  Activitat musical a la tardor
10  L’emigrant: Xavier Anton
11  L’immigrant: Juli Ahayk
12-13  La Portalada: tresor de la  
     humanitat
14  Fes la bossa: nova eina comercial
15  Pinzellades d’història
16  Equipaments de Ripoll
17  Activitats i festes
18  Regidora: Teresa Jordà
19  Regidor: Ramon Santanach
20-21  Obres als barris
22-23  Opinió grups municipals
24  Consells de salut per a l’estiu

cretar, amb prop de 150 participants.

També acollim diverses activitats es-
portives, culturals o de lleure com les 
24 de futbol Sala, els Tallers de Ripo-
llèsdansa o alguns partits del torneig 
de Bàsquet de Sant Julià que enguany 
arriba a la seva 25ena edició. 

Els participants utilitzen els espais es-
portius (pavellons, gimnàs Avellaneda, 
piscina municipal, camp de futbol...) i 
la residència del Centre de Tecnificació 
i/o altres allotjaments de la Vila.
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El fEstivAl intErnAcionAl dE músicA dE ripoll
Andrea Motis repetirà en una cloenda jazzística

La tradició musical a Ripoll és prou 
coneguda, amb una programació al 
llarg de l’any tant pel que fa al món 
de la música popular catalana, com 
a la música clàssica. Fruit d’aquesta 
tradició fou la creació del Festival de 
Música l’any 1980 i del curs d’inter-
pretació musical l’any 1988.

L’inici del festival va lligat amb els re-
citals que a benefici de l’associació 
comarcal per a la promoció i ajuda als 
minusvàlids (ACPAM, actualment Fun-
dació MAP) oferia la soprano Mont-
serrat Caballé. Al voltant d’aquesta 
iniciativa l’any 1980 es bastí un festi-
val amb altres actuacions.

Durant aquests anys s’ha anat realit-
zant sense interrupció, organitzat per 
una comissió d’afeccionats primer, 
que desprès s’integraren en el Cen-
tre d’iniciatives i Turisme (CIT). Des de 
l’any 2005 la organització corre a càr-
rec de “Amics de la Música de Ripoll”, 
hereva de la secció musical del CIT. 

Cada estiu els ripollesos i visitants 
tenen una oferta musical variada i de 
qualitat en el marc del Claustre del Mo-
nestir de Santa Maria de Ripoll, amb 
una programació que incideix en la 
música clàssica però també en la mú-

sica popular i tradicional, el 
jazz o la música medieval.

Enguany el Festival Interna-
cional de música de Ripoll 
2014 arriba a la seva 35ena 
edició i es preveu que es 
desenvolupi de mitjans de 
juliol a finals d’agost amb el 
següent programa.

En destaquem “Retrats d’un 
sentiment” un espectacle 
que ens apropa a la història 
de la Sardana amb la Cobla 
Marinada i la colla Sardanis-
ta Violetes del Bosc.

El concert adreçat especi-
alment als infants amb el 
“El Carnaval dels animals” 
Camille Saint Saëns (París 
1835 –Argel 1921), interpre-
tat pels professors del curs 
d’interpretació musical (violí, 
violoncel, flauta i piano) amb 
el suport d’una narradora.

Els músics ripollesos Jor-
di Galan amb un concert 
d’àries d’òpera i cançó catalana i en 
Rai Castells encapçalant el seu quin-
tet de jazz contemporani.

Ajuntament de Ripoll 

Col·laboren:

Generalitat
de Catalunya

Agrupació 
Sardanista de 

Ripoll

CONSELL 
COMARCAL DEL 

RIPOLLÈS

Organitza:

+ info i venda d’entrades: 
Museu Etnogràfic de Ripoll - Tel. 972 70 31 44www.ajripoll.cat

18 de juliol Cobla Marinada i Colla Violetes del Bosc
 Retrats d’un sentiment

25 de juliol Concert Trio Pedrell

26 de juliol Concert Familiar
 El Carnaval dels animals de Camile Saint Saëns
 Josep Lluís Puig, violí; Joan Antoni Pich, violoncel; 
 Bernat Castillejo, flauta; Daniel Ligorio i Eudald Dantí, piano
 i Carme Brugarola, narradora

27 de juliol Concert de clausura del 
 26è curs d’interpretació musical

6 d’agost Concert de música antiga: Fantasiant, Amor
 Ensemble fortuna d’un Gran Tempo 
 dins el Festival de Música Antiga del Pirineus

9 d’agost Jazz contemporani amb Rai Castells Quintet 

16 d’agost Concert de cant: Àries d’òpera, cançó catalana
 Jordi Galán, tenor; Anna Creixell, piano 

23 d’agost JAZZ A LA FRESCA
 Andrea Motis , Joan Chamorro, Ignasi Terraza i Esteve Pi

Tots els concerts al claustre del Monestir a les 22 hores
excepte 26 de juliol a les 19.30 hores.

35è Festival Internacional
de Música de Ripoll
Juliol - Agost 2014
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I un concert ja clàssic dels últims 
estius el jazz d’Andrea Motis, i Joan 
Chamorro, Ignasi Terraza i Esteve Pi.

El Festival de Música Antiga dels Pirineus va néi-
xer a l’alt Urgell i comarques pirinenques veïnes 
amb la voluntat de donar a conèixer i potenciar el 
turisme cultural al Pirineu català i mitjançant una 
oferta exclusiva i de nivell en el món de la música 
antiga. Per això a més de programar els concerts 
gestiona i publicita pacs turístics als diversos mu-
nicipis per seguir el Festival.

Actualment mes de 20 municipis des de la Vall 
d’Aran fins al Pla de l’Estany passant per l’alt Ur-
gell, Andorra, els Pallars, L’alta Ribagorça..., ofe-
reixen algun concert del Festival.

Enguany ens hi afegim des de Ripoll amb un con-
cert de música antiga amb el grup Ensemble Fortu-
na d’un Gran Tempo, amb el programa “Cançons 
d’amor a la Península del s. XVI” el dia 6 d’agost.

un concErt A ripoll dEl fEstivAl dE músicA AntigA dEls pirinEus
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“cAl incidir En solvEntAr Els punts nEgrEs dE lEs 
infrAEstructurEs dEl municipi”
Entrevista a Ona Planas Rodríguez, alcaldessa infantil 2013-14

Ona Planas Rodríguez és una jove 
ripollesa. Va néixer el 2002 i ha estu-
diat primària a l’escola Tomàs Raguer. 
L’any vinent farà ESO a l’IES Abat Oli-
ba. Durant aquest darrer curs ha com-
paginat la seva activitat escolar amb la 
d’alcaldessa infantil, en la segona edi-
ció d’un consistori que ha encapçalat i 
ha fet visible mediàticament.

-Què vas pensar quan et van pro-
posar per entrar a formar part del 
consistori infantil?

-Em va fer molta il·lusió. Anteriorment 
havia conegut la tasca del primer alcal-
de i els seus regidors, i era un càrrec 
que vaig acceptar de bon grat. La sa-
tisfacció va ser encara més gran quan 
els companys de consistori van triar-
me com a alcaldessa.

-Creus que és realment útil per 
municipi?

-Sí. És probable que moltes coses les 
veiem de diferent manera els petits que 
no els grans. Recordo per exemple el 
cas dels pitralls del pavelló, que feien 
molta pudor. Va ser gràcies a l’avís que 
en vam fer, que es va aconseguir que 
els rentessin. Potser sembla una insigni-
ficança, però per a nosaltres no ho és.

-Us han fet cas els polítics adults?

-En algunes sí però també n’hi ha ha-
gut alguna altra que no tant. Clar que 
hi havia propostes que els fèiem, en 
les quals ja estaven treballant. 

-Quines necessitats creus que té 
Ripoll per cobrir amb major urgèn-
cia?

-Sobretot els punts negres pel que fa a 
les infraestructures. Vam demanar una 
alternativa al pas nivell del passeig Ra-
gull, i va venir un tècnic a mostrar-nos 
la proposta de l’ajuntament. També 
hem demanat una rotonda a l’enllaç 
de la carretera de Ribes amb la variant, 
perquè massa sovint veiem que la gent 
no respecta l’stop d’aquell sector.

-Et consideres una líder?

-No m’agrada pensar que en sóc. El 
càrrec d’alcaldessa té la seva impor-
tància, però sempre me l’he agafat 
com una regidora més. A banda de 
donar per iniciats i finalitzats els plena-
ris, he fet les propostes com qualsevol 
altre de la resta de regidors.

-T’agradaria seguir una trajectòria 
política en el futur?

-Sí que m’agradaria, però veient com 
estan les coses gairebé et diria que mi-
llor que no. Sobretot a nivell de Catalu-
nya i d’Espanya no acabo de veure-ho 
clar.

-Creus que la gent de Ripoll està 
prou implicada en les activitats de 
la vila?

-Pel que fa als nens crec que els que 
participen més són els que fan de 
quart curs en avall. La resta deuen te-
nir altres ocupacions i no s’impliquen 
tant. En adults també veig que de ve-
gades s’organitzen activitats com ara 
curses, i no hi ha un excés de partici-
pació a l’hora de muntar tota la infra-
estructura.

-Consideres que també hauria 
d’existir un consistori de la tercera 
edat?

-Sí. Els que integrem el consistori in-
fantil tenim una visió diferent que no 
la que poden tenir els nois d’ESO o la 
gent més gran. Cada edat veu les co-
ses d’una manera. Quants més punts 
de vista existissin, més fàcil seria arre-
glar les coses.

-Durant el teu mandat has apare-
gut diverses vegades a la televisió, 
fins i tot a TV3. T’han atabalat gaire 
les càmeres?

-M’estava bé que em vinguessin a 
gravar. Però també he de dir que de 
vegades tinc al cap altres activitats, 
com ara la natació. En tot cas com a 
experiència, em va agradar molt.

El consistori Infantil proposa...

Fer una Tómbola solidaria 
durant la Fira de les 40 ho-
res. Els infants amb el suport de 
la responsable de participació 
i les escoles, van organitzar i 
gestionar aquest esdeveniment. 
L’experiència els va permetre en-
tendre que cal dedicació i organit-
zació perquè les coses surtin bé. 

Fer un pas soterrat al pas ni-
vell del passeig Ragull. Des de 
l’ajuntament es creu convenient 
explicar als infants el projecte que 
hi ha redactat per aquest indret. 
En una  sessió de ple, l’arquitecte 
municipal, explica detalladament 
el projecte. Tot l’equip del con-
sistori infantil així com el públic 
assistent queda molt satisfet. 

Recollida de taps de plàstic. 
Es recullen taps a les escoles de 
la vila així com al mateix ajunta-
ment per tal de poder adquirir un 
gronxador adaptat per ubicar en 
un parc públic de Ripoll. 

Que l’escola Ramon Surin-
yanch també tingui represen-
tació al Consistori Infantil. Es 
proposarà al centre per tal que el 
proper curs puguin formar part 
del projecte.

* Aquestes són algunes de 
les nombroses propostes que 
s’han recollit al llarg del curs. 
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cAmpus tEcH summEr 2014 
Els nens hi participen construint robots i enriquint inquietuds científiques

L’Ajuntament de Ripoll ha col·laborat 
amb la Fundació Eduard Soler i l’Es-
cola Vedruna de Ripoll en l’organitza-
ció del primer campus tecnològic a la 
nostra comarca, i també compta amb 
la col·laboració de l’Universitat de Vic i 
l’Associació Fem Talent.

L’objectiu del campus és despertar vo-
cacions científic-tecnològiques entre els 
més joves, i fer una oferta diferenciada 
a les activitats d’estiu. La programació 
s’ha dissenyat a través de reptes i tre-
ball en equip, fomentant així vocacions 
científic-tecnològiques en els nostres 
alumnes. Mitjançant la construcció de 
robots els nens-nenes, nois-noies han 
creat, innovat i comprovat que la cièn-
cia i la tecnologia poden ser divertides. 
També ha volgut promoure l’aprenen-
tatge de l’anglès, com a llengua vehi-
cular i fomentar els bons hàbits alimen-
taris a través del food-lab.

El campus ha anat adreçat a nens i ne-
nes de 8 a 12 anys (Cicle mitjà i Cicle 
superior de Primària) primera setmana 
de juliol  i nois i noies de 12 a 16 (ESO), 
la segona setmana.

Hi han participat un total de 42 nois i 
noies, dels quals un 47% han pernoc-
tat a la Residència de l’ajuntament.

www.techsummer.cat 

-T’ha sabut greu que s’acabi la 
teva etapa d’alcaldessa infantil?

-Sí. M’ho he passat molt bé anant als 
plens i fent-hi propostes. Crec que po-
dríem haver celebrat algun ple més, 
perquè se’ns ha fet curt a tots. També 
m’hagués agradat que em convides-
sin a participar en més actes lúdics i 
culturals de la vila.

-Aniràs a algun dels futurs plenaris 
infantils que se celebrin?

-Al primer hi hauré d’anar per passar 
la vara d’alcalde al meu successor. 
M’agradaria poder assistir a d’altres 
plenaris, tot i que tinc el temps molt 
ocupat amb les hores d’entrenament 
de natació.

-A partir d’ara et miraràs el món 
polític d’una altra manera?

-Abans em pensava que era molt més 
fàcil. Que tot el que el deia l’alcalde o 
els regidors es feia. Però ara veig que 
és molt complicat fer fins i tot les coses 
que aparentment són més senzilles.
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La història de Ripoll durant el segle XX 
està farcida de clubs de futbol. D’en-
çà de la creació de l’equip de la Con-
gregació Sant Lluís Gonzaga el 1908, 
que va tenir la seva data de caducitat 
sis anys més tard, han aparegut i de-
saparegut un gran nombre de clubs. 
Noms com l’Sporting Ter-Freser, l’Stu-
di Sporting, l’Hispano Suiza o el Vila 
Comtal van ser-ne els successors més 
immediats. A la dècada dels anys vint 
va aparèixer el Futbol Club Ripoll, que 
només va perdurar durant tres anys, 
el Joventut Esport de Ripoll o l’Sport 
Club Ripoll. La convulsió política dels 
anys trenta va tenir com a testimonis 
al Grup Tallaferro, el Palestra, el Ripoll 
Esport Club, la Unió Esportiva Ripolle-
sa, la Joventut Esportiva Ripollesa, el 
Centre d’Esports Ripoll i l’Atlètica Es-
portiva Ripollesa.

Després de la guerra civil, que va arra-
sar tota aquesta activitat esportiva, la 
proliferació es va estancar. Educación 
y Descanso Ripoll, va ser l’únic club 
que va coexistir durant els quaranta 
amb el Centro de Futbol Ripoll. A finals 

dels setanta i principis dels vuitanta 
van sorgir novament un bon nombre 
de clubs que molta gent encara recor-
da: l’Indústria, l’Sporting Club Ripoll, o 
el Golfo Superstar River’s, que poste-
riorment es va reconvertir en l’Atlètic 
Monestir, van militar a la darrera cate-
goria territorial del futbol català.

De les cendres del Centro de Futbol Ri-
poll en va sorgir el club que ha portat 
durant més temps el nom del munici-
pi, i que actualment encara és el gran 
referent futbolístic a la vila: el Club de 
Futbol Ripoll. Tot i les dificultats per es-
tablir amb certesa l’inici del club, Xavi-
er Anton i Agustí Dalmau assenyalen 
al seu llibre 100 anys de futbol a Ripoll 
que el 1941 ja es parlava de CF Ripoll, 
un híbrid entre l’antic Centro de Futbol 
i el Club de Futbol. A partir de 1945 la 
denominació ja es corresponia de totes 
totes amb l’actual. Des d’aleshores la 
història del club ha tingut una mica de 
tot. Ascensos i descensos, temporades 
en blanc, la promoció polèmica de Ba-
laguer de 1960 que va suposar el des-
cens de tercera divisió, “el robatori a mà 
armada” de Palamós de 1983 que va 
impedir que l’equip pugés a preferent...

Després de la darrera reestructuració 
del futbol català, el CF Ripoll enguany 
jugarà a tercera catalana, l’equivalent 
de la segona territorial. Hi ha baixat 
aquest any després d’una mala tem-
porada. Ramon Serra n’és el president, 
i afirma que a partir del setembre el 
club competirà també amb un segon 

equip de quarta catalana, amb un de 
veterans i amb dos de fèmines com a 
mínim. La política del club afavorirà que 
els jugadors del primer equip siguin en 
un noranta per cent del municipi, una 
circumstància que augmentarà fins al 
cent per cent pel que fa al filial. L’equip 
el seguirà entrenant Xenxo Granados, 
que va fer-se’n càrrec aquesta darrera 
temporada amb la competició ja co-
mençada.

La intenció de la directiva de Serra, és 
un retorn als orígens. Es pretén ampliar 
la massa social, fet al qual contribuirà 
la inclusió de les fèmines i els veterans 
a l’estructura esportiva. Ara mateix es 
compta amb 155 associats, una xifra 
que es vol augmentar. Tot i que el club 
considera que la categoria natural del 
CF Ripoll és la segona catalana, Serra 
assenyala que l’ascens “no és prioritari” 
i que en primer lloc vol consolidar-se el 
club i la base. L’error que no s’hauria de 
cometre és haver de sortir a fitxar deu 
o dotze jugadors de fora, sinó comptar 
amb gent compromesa de casa.

A aquest objectiu hi pot contribuir l’Es-
cola de Futbol del Ripollès, que té a 
mitges amb el CF Campdevànol, i on 
estan jugant 220 jugadors en les di-
ferents categories on milita. Els bons 
resultats ja estan arribant, assolint fins 
a quatre títols en diverses edats. Una 
iniciativa que ha de fructificar en fer el 
club més proper al poble, i també aju-
dar a què els seus equips esdevinguin 
més competitius.

club dE futbol ripoll
ENTITATS ESPORTIVES
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AgrupAció sArdAnistA dE ripoll
ENTITATS CULTURALS

Durant la segona república a Ripoll va 
funcionar el Foment de la Sardana, una 
entitat presidida per Pere Bonada que 
va perdurar fins al 1936, i que va treba-
llar molt bé dins del seu àmbit. Va cele-
brar assemblees de sardanistes al mu-
nicipi, va publicar butlletins i va fer una 
tasca encomiable per difondre aquesta 
afició entre els vilatans. Però la guerra 
civil va estroncar-ne l’existència.

A la dècada dels quaranta, en plena 
post-guerra, es van reemprendre les 
activitats sardanistes. El primer aplec 
va arribar el 1942, abans que es for-
més l’agrupació. La trobada va fer-se 
a la font del Ros, a la carretera de Les 
Llosses. Aleshores aquella era una zona 
destinada al lleure dels ripollesos, on 
també s’hi celebraven els Elois. Un any 
més tard va celebrar-se un nou aplec, 
amb les cobles Bofills de Torelló i la 
Nueva Ripollesa. Va ser el 1946 quan 
va fundar-se l’entitat, com una branca 
més del Club de Futbol Ripoll, ja que 
no disposava d’estatuts propis. Els 
primers documents en parlen amb la 
denominació d’Agrupación Sardanista 
del CF Ripoll. Més tard es va emanci-
par i als anys cinquanta se’n van fer els 
estatuts, vinculats com no podia ser 
d’altra manera a les institucions que 
dominaven la política de l’època. Una 
de les figures cabdals d’aquells temps 
va ser l’Avi Munell, nom amb què es 
coneixia a Joan Munell –avi de l’actual 
alcalde- que va ensenyar a ballar sar-
danes a mitja comarca. En reconeixe-
ment a la seva tasca tant Sant Joan el 
1951 com Ripoll el 1957, van dedicar-li 
sengles homenatges. 

La intermitència en la celebració dels 
aplecs va solventar-se a partir del 
1960. Va ser el setè que s’organitzava, 
i a partir d’aleshores ja se n’ha man-
tingut la regularitat. Enguany arriba a 
la seixanta-unena edició. En el decurs 
de tots aquests anys ha tingut com a 
escenari diferents paratges de la vila. A 
més de la font del Ros també ha pas-
sat pels prats de Vilardenó i els d’Aga-
fallops, pel pla d’Estamariu, i des de 
ja fa dècades s’ha establert al passeig 
Ragull, sempre buscant les ombres 
que preservessin els balladors de la 
calor del juliol.

La coincidència de l’aplec amb el ter-
cer cap de setmana de juliol no és 
casual. El divuit d’aquest mes se ce-
lebrava el “dia del alzamiento” i els ri-
pollesos cobraven la paga doble. Això 
contribuïa a que tinguessin més diners 
i se’ls poguessin gastar en activitats 
de lleure. Amb l’arribada de la demo-
cràcia l’Agrupació Sardanista va inten-
tar passar-lo al juny i al setembre, so-
bretot perquè moltes vegades al juliol 
plovia. En tot cas els sardanistes van 
constatar que els capritxos meteoro-
lògics són imprevisibles, i van acabar 
retornant l’aplec al juliol.

Encara que havia arribat a tenir set-
cents cinquanta socis, actualment està 
al voltant dels sis-cents vint-i-cinc. Se 
segueixen celebrant cursets per a joves 
i adults, el concurs de colles de cada 
mes de maig, la festa del soci al juny, el 
cap de setmana de l’aplec amb tres dies 
de sardanes juntament amb els Amics 
de la Música, i els concerts de la casta-
nyada i el Nadal. Durant l’any es fan una 
dotzena d’audicions o ballades.

En el decurs de la seva història ha tin-
gut presidents com el pioner Francisco 
Sau; l’impulsor dels aplecs Albert Mar-
tínez; Francesc del Val que va cobrir 
una etapa de manteniment; els més 
recents han estat Jaume Serra, Jo-
sep Capdevila i des de fa deu anys, 
Ernest Roura. Entre les activitats més 
destacades de la seva història, el 1996 
va celebrar el mig segle d’existència, 
estrenant el monument de la sarda-
na. El 2003 va ser Ciutat Pubilla de 
Catalunya, celebració de gran record 
d’un pubillatge que en els darrers anys 
s’ha reconvertit en capitalitat. A més 
tant l’Ernest Roura com Joan Moret 
condueixen el programa degà de Rà-
dio Ripoll, de promoció de la sardana 
cada matinal de diumenge.
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35è Festival Internacional de Música de Ripoll. Dies 
25, 26, 27 de juliol i 6, 9, 16, 23 d’agost. (detall pàg.3)

JULIOL

24 -Concert amb el grup Layma. 22 h., pl. Gran

25 -Presentació del Premi literari Abat Oliba 2013. 
“Són les sis” de Jacint Sala. 19 h., Museu Etno-
gràfic.

  - Sardinada i concert a càrrec de la Coral La Flor de 
Maig amb la col·laboració dels veínas de la plaça 
20 h.,Pl. de la Llibertat

26 - Inauguració de l’Exposició de col·leccionisme.  
11 h, Espai d’art Marià Font

    - Festa del barri Ctra. de Barcelona

AGOST

Tots els divendres d’agost

IV Festival de poesia Exquisits, a les 21 h. A la terras-
sa Restaurant El Crocus

3 - 1a Contrapassada de Ripoll De les 11 del matí fins 
a l’hora de dinar, a la Plaça sant Eudald.

10, 11, 12 - Mercadal del Comte Guifré

17 - Mermà - Mercat de segona mà de Ripoll. Matí, 
Passeig Ragull

22 - Ballada doble d’estiu. Cobles Ciutat de Girona i 
Mil·lenària. 20.00 h., Plaça de l’Escorxador

23 - Fira de la Cervesa. Pl. la Lira

AlgunEs ActivitAts dE l’Estiu A ripoll

EXPOSICIONS

LES ARTS DEL FERRO A RIPOLL

Els últims anys a Ripoll hem tingut durant l’estiu exposici-
ons vinculades al món del ferro. Continuant amb aquesta 
dinàmica, que ens agradaria que esdevingués ja una tradi-
ció de la nostra vila, enguany el Museu Etnogràfic de Ripoll 
acollirà els ripollesos que treballen les arts del ferro. 

L’Exposició, amb el nom de “Les Arts del Ferro a Ripoll. 
2014” comptarà amb obres de :  Eudald Alabau - Domènec 
Batalla – Jaume Coma – Joaquim Llamas - Francesc More-
ra i Eudald Vilalta. Cadascun d’ells amb una mirada segura-
ment ben diferent ens mostraran el seu treball, alguns més 
artístic, d’altres més artesà.

S’inaugurarà el 30 de juliol i es podrà veure fins el 14 de 
setembre. 

Exposició “300 anys després” commemorativa del 
Tricentenari. Fins l’1 d’agost, a la pl. Abat Oliba

‘Exposició de col·leccionisme
Del 26 de juliol al 17 d’agost, a l’Espai d’art Marià Font

A la Bilbioteca Lambert Mata: 
Exposició de  pintures de Lluïsa Molina. 
Exposició “Mirades en diàleg” sobre les religions del món.
Exposició del Fons pictòric procedent del llegat de Lam-
bert Mata, que es conserva a la biblioteca.
Biblioterrassa

EXPOSICIÓ - ESPAI+TEMPS. Els viatges de Taller de 
Xavier Escribà. 

El projecte guanyador del concurs “Ripoll Bressol de l’art i 
la creació 2013” s’instal·larà a l’espai d’art Marià Font de la 
pl. de La Lira, a partir del 8 de setembre fins el 12 d’octu-
bre. Un projecte que permetrà veure com treballa l’artista 
en el seu taller, que traslladarà en aquest espai.  D’una 
banda, el públic podrà visitar el taller i paral·lelalment, totes 
les escoles de Ripoll faran una visita guiada al taller i un 
taller pràctic a l’Scriptorium.

23 I 24 - Festa del barri de Llaés

30 - Festa de la pl. Tomàs Raguer

SETEMBRE

11 - Diada Nacional de Catalunya. Cobla Els Rossinyo-
lets,12.00 h., Lloc: Plaça de l’Ajuntament

14 - Elecció pubilla i hereu

Del 22 al 29 Activitats amb motiu de la Setmana de la 
mobilitat sostenible i segura.

27 - Fira Disc tot el dia, Pl. la Lira

26, 27, 28 - Jornades Europees del Patrimoni.

28 - Festa de Sant Miquel de la Roqueta.
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ol’grEEn i cAnÇó d’Amor i dE guErrA,  
Els plAts forts dE lA progrAmAció dE tArdor
Es completarà amb teatre infantil i l’actuació de La Principal de la Bisbal

Un dels grups finalistes del concurs 
de TV3 “Oh Happy day” obrirà la pro-
gramació cultural d’aquesta tardor, el 
dissabte 4 d’octubre a 2/4 de 9 del 
vespre, al Teatre Comtal. 

Ol’Green és un grup vocal format per 
una quinzena de joves cantants que 
tenen com a màxima gaudir i fer gau-
dir al públic en cadascun dels seus 
concerts, es defineixen com un «Pro-
ducte  barceloní a base de música 
i bon humor».

Una posada en escena amb bones 
dosis de ball i d’humor i un repertori 
eclèctic són els trets més caracterís-
tics de l’espectacle d’Ol’Green, que 
inclou grans clàssics de l’Edith Piaf o 
The Beatles, però també temes disco 
dels 70-80 i altres més actuals com 
un esbojarrat medley de dives del pop 
(Beyoncé, Lady Gaga, Shakira).

Compten amb la direcció musical de 
Michèle Alderete (directora coral, pro-
fessora i pedagoga de cant pel Con-
servatori Amadeo Roldán de L’Habana, 

membre del grup vocal Gema4, profes-
sora de tallers a l’Orfeó Català i el Palau 
de la Música…) A la direcció escènica, 
l’actor Tato Mariscal, i l’asessorament 
de la Janine Dahl (professora d’escoles 
com Memory y Ute DAHL, coreògrafa i 
ballarina a musicals com Cabaret, West 
Side Story…) i l’Esther Luengo.

El dia 8 de novembre la Cia +Sarsue-
la de Sant Cugat del Vallès, ens oferirà 
al Teatre Comtal,  “Cançó d’amor i de 
guerra” amb música de Rafael Martínez 
Valls i llibret de Lluís Capdevila i Víctor 
Mora, un espectacle que van portar al 
Teatre Victòria la passada primavera. 

L’objectiu de la Cia +SARSUELA és 
renovar el gènere oferint produccions 
de qualitat de gran nivell musical, que 
siguin innovadores escènicament, i al-
hora mantenir-se fidels a l’esperit ori-
ginal de les obres tot acostant-les a la 
realitat actual. 

Altres espectacles que podrem veure 
aquesta tardor són “El país del pa amb 
tomàquet”, un espectacle per al públic 
familiar sobre les nostres tradicions, de 
la Companyia del Príncep Totilau, el dia 
5 d’octubre; l’actuació de La Principal 
de la Bisbal en el marc del Concert tra-
dicional de Castanyada, el 31 d’octubre 
amb l’espectacle “La Principal, d’un ar-
bre amunt” i la companyia de titelles Es-
taquirot Teatre ens oferirà La pastissera 
i els follets, el dia 16 de novembre.
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SINÈRGIES MIGRATÒRIES

l’EmigrAnt: XAviEr Anton
Un ripollès il·lustre als Estats Units

“Abans que res val a dir que sóc un emi-
grant possiblement atípic. Fa molts anys 
que vaig marxar de Ripoll. De fet des del 
1978 que visc als Estats Units d’Amèri-
ca, encara que en els darrers anys com-
parteixo la feina entre aquest país –tinc 
el domicili a Miami- i els Emirats Àrabs, 
a Abu Dhabi. Vaig marxar de Ripoll amb 
vint-i-dos anys. Havia renunciat a fer la 
mili a l’exèrcit en temps de la dictadura 
franquista, i em van declarar “rebelde” i 
“prófugo”. Afortunadament ho va repa-
rar l’administració del PSOE quan Narcís 
Serra –que tampoc havia fet la mili- va 
ser ministre de defensa, establint una ofi-
cina per tramitar casos com el meu per 
normalitzar-ne l’estatus legal. Disposo de 
la doble nacionalitat com a ciutadà dels 
Estats Units d’Amèrica, i l’espanyola.

Vaig començar treballant en medicina 
interna, subespecialitzat en Hematologia 
i Oncologia a Nova Orleans. Feia tras-
plantaments del moll de l’os i Oncologia 
general al Charity Hospital per la Louisia-
na State University. Paral·lelament al meu 
laboratori de biologia molecular em dedi-

“Vaig viure al barri d’Agafallops quan 
era petit, i més tard també ho vaig fer 
al barri de la carretera de Ribes i al de 
l’Estació. Els meus col·legis van ser els 

cava a la recerca de Proto-oncogenes i 
Clonació a través de seqüències d’ARN. 
Més tard vaig canviar d’especialitat i em 
vaig traslladar a Miami. Era l’any 1988 
quan vaig encaminar-me cap a la medi-
cina d’Urgències i Traumatismes, que a 
nord-amèrica és una especialitat. Treba-
llava per la Universitat de Miami al Jack-
son Memorial Hospital. Tres anys des-
prés vaig començar a treballar al Mercy 
Hospital també de Miami, en la mateixa 
especialitat i en medicina hiperbàrica per 
tractar accidents de buceig i altres ma-
lalties. Mentre feia aquesta feina em vaig 
interessar per Qualitat i Medicina, en la 
qual vaig fer una especialitat.

Va ser ja a l’any 2000 quan em van no-
menar cap de servei d’Urgències. Jun-
tament amb la companyia ERMA vam 
expandir-nos, gestionant les urgèn-
cies a l’Hospital Metropolitan de 
Miami i a tres centres més. Vè-
iem a 60.000 pacients a l’any 
i la companyia de la qual jo 
n’era senior partner i màna-
ger, facturava al voltant dels 

la importància de l’anglès
pàrvuls de la senyoreta Nati, els salesi-
ans al batxillerat, i el batxillerat superior 
a Sant Miquel de Vic. Estudiar anglès 
va ser clau en la meva vida. Practicava 

treballant com a recepcionista de nit 
amb els turistes de l’Hotel Montecarlo 
a Barcelona. Perseguiu el vostre som-
ni. Els límits te’ls poses tu”.

40 milions de dòlars a l’any. Al mateix 
temps de la meva tasca més empresarial 
vaig continuar practicant la medicina. 

En aquell moment vaig començar a fer 
software per a millorar l’assistència i el 
flux de pacients i eficiència a través de 
les urgències i historials electrònics 
computeritzats. El meu software va ser 
llicenciat per a sis-cents departaments 
d’urgències. Al mateix temps estic fent 
Gestió de Risc Hospitalari. La meva vida 
està íntimament lligada a la meva feina.

Ara fa dos anys l’Hospital Mercy va ser 
comprat per la gran corporació HCA i vaig 
aprofitar per vendre la meva empresa. Va 
ser llavors quan un head hunter anglès 
em va trucar per proposar-me de treba-
llar a Abu Dhabi amb Johns Hopkins, i 
des del març de 2013 que sóc allà. Hi 
faig de chair d’un departament d’urgèn-
cies amb 85.000 visites anuals. Em van 
contractar per millorar-hi l’assistència, 
sobretot a Al Rahba Hospital. Gràcies a 
la meva feina he rebut el premi Cerner a 
la millora assistencial pel Mitjà Orient, i he 
estat nomenat també com a chair de la 
línia de Serveis d’Urgència de SEHA, for-
mat per set hospitals de la corporació de 
salut del govern d’Abu Dhabi. 

Des de principis de segle que treballo 
també a Haití. El 2004 hi vaig construir 
una escola per a tres-cents nens a IIle a 
Vache, amb una fundació que gestiona 
un dispensari de 5.000 pacients cada 
any, i en paga el personal, els profes-
sors i els materials (www.kakokfounda-
tion.org). Aquesta tasca em va permetre 

guanyar el premi del diari Miami 
Today anomenat Unsung He-

roes. La meva parella des 
de fa vint-i-set anys, la 
Imma, realitza totes les 
tasques a la fundació i de 
la companyia.”

 
“Estudi-

ar anglès va 
ser clau en la 
meva vida”
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SINÈRGIES MIGRATÒRIES

l’immigrAnt: Juli AHAyk
Una empresaria integrada a Catalunya

La població marroquina de denominació 
francòfona Beni Derchoul-Mar és pro-
bablement una gran desconeguda per 
la immensa majoria de ripollesos. Però 
no exactament per a tots. La Mekltoum 
Ahayk, una jove de quaranta-dos anys, 
n’hi va viure set, abans de venir a la co-
marca. De fet era tan jove quan en va 
marxar que d’aquella època en recorda 
ben poca cosa: que s’estava amb els 
avis, que anava a estudi amb un cape-
llà que la va ensenyar a escriure tot i 
que les noies no rebien ensenyament, o 
bé que quan la vacunaven es passava 
gairebé una setmana paralitzada. Tam-
bé que el temps en aquell petit llogarret 
de muntanya passa molt més lent, per-
què la gent hi té menys obligacions que 
no els vilatans de Ripoll.

Va tornar-hi vint-i-set anys després 
de ser-ne fora, però ja ho va perce-
bre bastant diferent dels records que 
en tenia, en part perquè les construc-
cions que hi han fet n’han canviat l’as-
pecte. A més, com és lògic i normal, 
només hi coneix a la seva família. La 
tranquil·litat de Beni Derchoul-Mar és 
envejable. En aquesta visita que va fer-
hi recorda com una mula va llençar per 
terra a l’home que hi anava a sobre, 
perquè el soroll del motor d’un cotxe 
–poc habituals en aquella zona- l’havia 
espantat. En tot cas afirma que allà la 
consideren una “estrangera atípica”, 
com potser també li passa aquí.

El seu pare, sastre de professió, sem-
pre havia tingut la idea de venir a Euro-
pa, i quan va aconseguir-ho va portar 
cap a Catalunya a la resta de família. 
Sant Joan va ser el primer destí, i més 
tard van desplaçar-se deu quilòmetres 
al sud per instal·lar-se a Ripoll, ja amb 
quinze anys. En aquella època havia 

Havent viscut la major part de la seva 
vida a Ripoll, la Juli recorda que el 
poble havia estat un enclavament in-
dustrial ric, però lamenta que a dia 

acabat els estudis, i els pares havien 
tornat al Marroc. Viure a Ripoll els re-
sultava més pràctic a nivell laboral. Tant 
ella com les seves dues germanes han 
viscut i estudiat a l’estil occidental, sen-
se seguir els trets culturals que es vin-
culen amb la religió islàmica. Tot i que 
el seu nom real sigui Mekltoum, des de 
sempre que l’han anomenada Juli, i així 
la coneix pràcticament tothom.

Des que va començar a treballar, es 
dedica a l’hostaleria. Ja fa més de vint-
i-cinc anys que està vinculada a aquest 
àmbit. Ha treballat en discoteques, 
pubs, bars, restaurants i ara té el seu 
propi negoci. Ha fet tots els papers de 
l’auca, de cambrera a encarregada del 
bar Cabina, o cap de sala de Can Po, 
i fins i tot té els estudis de sommelier. 
“Sempre he intentat evolucionar en 
allò que he fet” explica.

El futur de ripoll
d’avui la indústria ja no hi sigui. 
Això possiblement el convertirà 
“en una població d’autònoms per 
treballar en el que es pugui”. El que és 

una evidència és que 
“cada vegada costa 

més que et contractin 
en una empresa”.

La Juli ha arrelat a Ripoll. Té un com-
pany amb el qual viu des de fa vint 
anys, amb qui en fa tres que van tenir 
a la Mercè, la seva filla en comú que 
l’acompanya a la fotografia. Es plan-
teja la vida com una ripollesa més, i 
afirma que té un gran respecte per les 
creences de cada persona. A més des 
de fa mesos s’ha fet càrrec del Cafè 
Caracas, al mercat cobert del muni-
cipi. El negoci funciona, tot i que cal 
“molta paciència” perquè un cop ha 
pagat personal, impostos i proveïdors 
“tampoc és per tirar coets”.

Tot i els seus orígens, afirma que recor-
da molt poc l’àrab, un idioma que no 
parla. A la seva vida quotidiana utilitza 

el català i el castellà. Els pares 
per cert, han tornat per 

viure a Catalunya. “És 
una llàs-

tima que ha-
guem perdut 

la indús-
tria”
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LA PORTALAdA dEL MONESTIR: 

tresor de  
la humanitat
Per què volem que sigui Patri-
moni Mundial?

Perquè aquesta és la voluntat de 
tot un poble, més enllà del color 
polític dels seus governants.

Què la converteix en una obra 
excepcional?

És una obra mestra del geni crea-
tiu dels humans. No sabem qui 
van ser els picapedrers que la van 
esculpir, ni la data exacta que va 
ser creada. Però els autors van 
aconseguir transcendir la simple 
pedra esculpida.

Una Bíblia esculpida en pedra

Les imatges estan inspirades en el 
contingut de les Bíblies que es van 
escriure i dibuixar a l’Scriptòrium 
del monestir. De Ripoll en van sor-
tir tres de les més importants que 
es conserven actualment, a París 
i Roma, elaborades sota l’aba-
diat d’Oliba. Es tracta d’un exem-
ple únic de programa iconogràfic 
complex sobre la visió del món 
terrenal i espiritual dels cristians 
medievals.

Les dades de la portalada

Fa set metres d’alçada i una am-

plada que s’aproxima als dotze. 
Es va construir utilitzant blocs de 
pedra sorrenca del país sense ar-
gamassa per a la seva unió. Cada 
bloc va ser esculpit individualment 
i muntat posteriorment. Entre la 
façana i la portalada s’hi ha con-
servat un farciment de còdols de 
riu i altres restes. Es va construir 
durant el segle XII.

Joia de l’art romànic

És un testimoni excepcional de la 
mediterraneïtat expressada en els 
arcs de triomf romans, introduït a 
la península des d’Orient. La seva 
construcció va servir per moder-
nitzar una església monàstica que 
era panteó comtal.

Més que un conjunt escultural

És el testimoni de la vida d’un país, 
de la història d’un territori. Vol glo-
rificar una història espiritual i de 
sentiment de país, en una simbio-
si entre les finalitats religioses i els 
motius polítics. Té identitat, me-
mòria, història i narrativa, inèdits 
en les portalades del seu període.

Per què és excepcional respec-
te a altres obres europees?

Perquè omple tota la superfície de 
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la porta amb un programa icono-
gràfic complet.

El significat cristià

Ens transporta als temps medie-
vals on la força de la religió cami-
nava de costat dels governants en 
la construcció de les nacions i els 
pobles. 

Ha estat sempre una icona pels 
ripollesos?

Ja a finals de segle XIX es va mo-
bilitzar la societat ripollesa per a 
salvaguardar-la, després de les 
agressions i destruccions que 
havia patit sobretot en el decurs 
d’aquell segle i del XVIII.

Una complexa tasca de con-
servació

Per preservar-la de les inclemèn-
cies del temps s’ha embolcallat en 
un ambient controlat de tempera-
tura i humitat que en garanteix la 
preservació. Quan la humitat és 
superior al 50% es disparen els 
deshumectadors. Si baixa de 15ºc 
es connecten les bombes de calor 
i les bateries elèctriques de recol-
zament. A l’estiu, si la temperatura 
és superior als 25ºc s’activen les 
bombes de refrigeració. Aquestes 
fotografies es publicaran per pri-
mera vegada totes juntes en un 
llibre, patrocinat per la Fundació  
Eduard Soler, de Concepció Peig 
Ginabreda, Antoni Llagostera Fer-
nández i Antoni Pladevall i Font, 
Santa Maria de Ripoll en el segle 
XIX: El procés d’una transformació. 
El llegat Joan Martí Font (2013). Al 
llibre s’explica la història d’aques-
tes fotografies encarregades per 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid d’elabo-
rar un projecte de restauració del 
monestir de Santa Maria de Ripoll. 
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L’Ajuntament de Ripoll, la Unió de Bo-
tiguers de Ripoll, l’Associació d’Hos-
taleria del Ripollès i la Cambra de Co-
merç de Girona varem signar el passat 
dia 4 d’abril de 2014 el conveni de col-
laboració per participar en la iniciativa 
impulsada per la Cambra de Comerç 
de Girona amb la col·laboració de la 
Diputació de Girona i el Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona “Fes la 
bossa, escapa’t i emociona’t”

Aquesta iniciativa, vol convertir els 
atractius turístics locals en un incen-
tiu per als establiments comercials, de 
manera que el comerç i el turisme tre-
ballin de la mà a l’hora de promocionar 
el territori, i vol implicar entitats socials 
i econòmiques, ajuntaments, consells 
comarcals, associacions de comer-
ciants i petits comerços utilitzant una 
estratègia de promoció que combina 
noves tecnologies, com és la geoloca-
lització, amb els sortejos d’experièn-
cies i escapades de cap de setmana. 

fEs lA bossA
Nova eina de promoció de turisme i comerç

Des de la regidoria de comerç, es vol 
donar un impuls al comerç i l’hostale-
ria, a través de les noves tecnologies, i 
també aquesta iniciativa serà un com-
plement més de les accions de difusió 
del nostre patrimoni, que ha de per-
metre continuar potenciant el sector 
turístic al municipi.

La campanya consta d’un web cor-
poratiu, d’una aplicació per a telèfons 
intel·ligents (smartphones) i d’actua-
cions promocionals directes en cada 
territori, on els establiments podran in-
centivar les compres, i es pot accedir 
a través de la pàgina web.

Els carnissers solidaris de 
Ripoll, amb l’ajut de companys 
del gremi a les comarques 
gironines, van elaborar una 
llangonisseta de 1.300 metres, 
i els 10.000 euros de benefi-
ci són per a l’AMPA de CEE 
Ramon Suriñach.

Rècord de la llangonissetada popular en benefici del Ramon Suriñach
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En iniciar-se la guerra, Ripoll es decantà 
a favor de l’arxiduc Carles. Bona prova 
és que el 1705 s’hi van celebrar unes 
festes per celebrar l’arribada del mo-
narca a Catalunya, i que el setembre 
d’aquest any, la comunitat de Domers 
i Preveres de Sant Pere, el Monestir de 
Santa Maria i el poble van nomenar els 
ripollesos que anaren a Barcelona a 
prestar obediència al rei.

PINZELLAdES d’HISTÒRIA

lA guErrA dE succEssió A ripoll

El juny de 1707 els vilatans, amb el 
suport de la comunitat de Sant Pere, 
van aconseguir de l’arxiduc poder te-
nir un consolat o ajuntament, fet que 
significà desvincular-se del control i del 
poder de l’abat. Cada cop que hi havia 
una victòria de les tropes de l’arxiduc, 
a l’església de Sant Pere es feien pre-
gàries en agraïment o bé tenia lloc un 
Te Deum.

A principi de febrer de 1711, els ripo-
llesos es van negar a prestar obedièn-
cia a Felip. No obstant això, les tropes 
filipistes, majoritàriament franceses, 
van ocupar Ripoll el 19 de febrer, on hi 
van romandre fins l’11 de març.

El 1713 es produeix un canvi de posi-
cionament dels ripollesos; el juliol van 
manifestar la seva fidelitat al futur Fe-
lip V. Tanmateix, soldats lleials a l’arxi-
duc es movien pels voltants de Ripoll 
a principi de 1714. A l’abril, un grup 
d’austriacistes comandats per Antoni 
Desvalls –marquès del Poal- eren a la 
vila. El mariscal de camp Feliciano de 
Bracamonte, afí a Felip, va desallotjar 
el contingent català, que va tenir unes 
pèrdues d’uns dos-cents homes.  

En finalitzar la guerra, el març de 1715, 
la Real Junta de Gobierno va revocar 
el privilegi atorgat per l’arxiduc als ri-
pollesos perquè poguessin tenir Ajun-
tament. 

Agustí Dalmau i Font
Historiador i arxiver de l’Ajuntament 

de Ripoll

continuA lA cAmpAnyA
Inclouen el lema ”RESPECTEU-NOS. ELS VEïNS US dONEN LES gRàCIES”
Per tal de donar continuïtat a la campanya endegada l’any 
passat per sensibilitzar als ciutadans de la problemàtica del 
soroll, focalitzat sobretot a les terrasses dels bars en època 
estival, s’han repartit als bars i restaurants de la vila uns 
posagots amb el lema “RESPECTEU-NOS. Els veïns us 
donen les gràcies”. Aquesta campanya se suma també 
al recolzament de la candidatura de la portalada del Mo-
nestir per ser declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO, 
mostrant una magnífica imatge de la portalada.

Aquesta campanya vol trobar l’equilibri entre diferents drets: 
el de gaudir de les terrasses i l’oci nocturn d’una banda i 
el dret a descansar dels veïns per l’altra.  En algunes oca-
sions, i sovint sense adonar-nos-en, podem molestar a les 
persones que viuen properes als establiments d’oci.

El Museu Etnogràfic de Ripoll ha cedit dues armes de foc ripolleses a l’exposició “300 onzes de se-
tembre. 1714-2014” al Museu d’Història de Catalunya.
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bibliotEcA lAmbErt mAtA
dades econòmiques de l’equipament cultural

COST IMPORT

Despeses de personal 133.322,24
Dietes i locomocions 250,00
Subministres (gas, llum, aigua) 28.527,35
Comunicacions telefòniques 3.741,87
Manteniment 6.133,11
Despeses diverses 12.500,00
Prestació servei neteja (substitucions) 23.005,13
TOTAL 207.479,70

INGRÉS IMPORT

Generalitat de Catalunya 37.707,00
TOTAL 37.707,00

Cost Municipal 169.772,70

Número d’habitants de Ripoll 10.798,00

Cost per habitant 15,72

oficinA JovE dEl ripollÈs
S’ubicarà al galliner, i posarà a l’abast dels joves eines d’emancipació

L’Oficina Jove del Ripollès és un nou servei a nivell comarcal 
que durant la tardor del 2014 es posarà en funcionament al 
Ripollès. Les Oficines Joves són una iniciativa de la Direc-
ció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, que 
juntament amb l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal 
del Ripollès, vol posar a l’abast de les persones joves de 
la comarca, una xarxa de serveis que afavoreixi el procés 
d’emancipació d’aquest col·lectiu.

L’Oficina Jove del Ripollès que estarà ubicada a l’edifici del 
Casal de joves El Galliner de Ripoll, i que englobarà a tots 
els professionals de joventut que treballen a la comarca, 
coordinarà els serveis d’informació juvenil de tot el Ripollès 
alhora que oferirà informació, orientació i assessorament en 
tots aquells àmbits relacionats amb el procés d’emancipació 
del col·lectiu de joves: Treball, Emprenedoria, Educació, Sa-

lut, Habitatge, participació, lleure i mobilitat Així, entre altres 
funcions, tindrà la missió de difondre convocatòries d’ajuts, 
tràmits i recursos per trobar feina, oferir orientació en matè-
ria educativa, assessorar en la recerca d’habitatge i resoldre 
dubtes en salut.

Així, l’objectiu final de l’Oficina jove del Ripollès és esdevenir 
una finestreta única a la informació i l’orientació del col·lectiu 
de joves, per tal de donar resposta a les seves inquietuds, 
demandes i necessitats. 

Oficina Jove del Ripollès El Galliner
C. De les Vinyes nº6, Ripoll
oficinajoveripolles@gmail.com
972 700 717
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EsmorzAr pEr consolidAr El progrAmA bon diA
Quaranta-vuit persones de més de 75 anys ja en són usuaris

un ripollÈs A HArvArd
gerard Torrats hi ha fet un màster en polítiques públiques

Per tal de consolidar el Programa BON 
DIA de l’ajuntament de Ripoll, servei 
adreçat a persones més grans de 75 
anys que viuen soles i a les quals se’ls 
ofereix un acompanyament a través 
de dues trucades setmanals, el dia 1 
de juliol es va celebrar un esmorzar 
que va permetre que els usuaris del 
servei i les persones voluntàries es 
poguessin conèixer.

Gerard Torrats, ripollès de 31 anys, 
s’ha graduat recentment en un màster 
de polítiques públiques a la universitat 
de Harvard. Aquesta universitat, situa-
da a l’estat de Massachusetts, és una 
de les més prestigioses i antigues del 
continent americà. Es considera un 
model universitari a escala mundial i és 
una institució que ha influit en l’educa-
ció i la investigació a nivell global.

Gerard Torrats ha cursat aquest màs-
ter durant dos anys a través d’una 
beca de la Fundació La Caixa i s’ha 

Cal recordar que aquest any el pro-
grama ha fet un augment conside-
rable d’usuaris, passant de 16 a 48 
persones que reben dues trucades 
setmanals fetes per a persones volun-
tàries. Des de l’ajuntament es valora  
molt positivament la tasca de totes les 
persones que solidàriament s’oferei-
xen a fer aquestes trucades, fent que 
el programa Bon Dia sigui un èxit.

especialitzat en polítiques socials, tot 
i que prèviament es va formar en En-
ginyeria de l’Edificació a la Universitat 
Politècnica de Catalunya.

El proper mes de setembre s’incorpo-
rarà al programa de doctorat en socio-
logia a la Universitat de Nova York. 
La seva intenció a més llarg termini 
és poder dedicar-se a la docència en 
alguna universitat als Estats Units, i si 
els temps milloren, combinar-ho amb 
la docència a Catalunya.

fEstA dE lEs rutEs EscolArs
El dijous 5 de juny va tenir lloc la se-
gona trobada de les rutes escolars, 
projecte al qual hi participen les quatre 
escoles de Ripoll. Aquestes rutes per-
meten que els infants vagin a l’escola 
sols amb la tranquil·litat de les famílies 
de saber que el camí està senyalitzat i 
que l’entorn, com són veïns i comer-
ciants, poden oferir, si cal, el seu ajut 
als infants.

Més de 600 nens i nenes es van aple-
gar al parc botànic de Ripoll per poder 
gaudir d’una festa organitzada conjun-
tament entre les quatre escoles i l’ajun-
tament de Ripoll. Després de cantar i 
ballar l’himne de l’Arri, es va fer lliura-

ment per part 
de l’ajuntament 
de les xapes 
que certifiquen 
que l’alumne ha 
fet ús de la ruta 
escolar corres-
ponent. Final-
ment tothom 
va poder gaudir 
d’un esmorzar 
que va tancar 
l’acte. Com a 
novetat pel proper curs cal remarcar 
que els fitons que senyalitzen les ru-
tes es remodelaran pintant la figura de 

l’Arri en cadascun, i que els passos 
de vianants que pertanyen a les rutes 
també se senyalitzaran.
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LES NOSTRES REGIDORES

tErEsA Jordà

Qui és?
El mateix any que van tirar a terra l’antiga fàbrica de Can Sans que separava la 
plaça del Monestir de la de l’Ajuntament, va arribar al món Teresa Jordà i Rou-
ra. Era el 1972, i fos o no casualitat, la seva figura política ha marcat el principi 
de segle XXI al municipi, convertint-se en la primera alcaldessa ripollesa i pos-
teriorment en diputada a Madrid. Molt abans però, havia iniciat la seva trajec-
toria escolar al Petit Avet, a l’escola de les Vedrunes on va fer l’ensenyament 
obligatori i els dos primers cursos de BUP, i posteriorment també a l’Institut 
Abat Oliba, on va repetir segon de BUP i va fer-hi el COU. Més endavant va es-
tudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va llicenciar en la carrera 
d’història en la que qualifica com la seva millor etapa d’estudiant. 

El seu activisme social va iniciar-se formant part de l’Associació de Veïns de 
la plaça dels Llupions, d’on va fer el salt a la comissió de festes. Va formar-ne 
part des de l’any 1995 fins el 2003, en una etapa de la qual n’està molt satis-
feta per la feina realitzada. Tot i que en aquestes dues entitats és on ha tingut 
més militància, també està associada a diverses entitats de la vila, des de 
l’Agrupació Sardanista a la UE Ripoll, passant per l’Associació de dones. 

El fet que sigui una dona coneguda ja des d’abans del seu salt a la política, 
és degut també al fet de provenir d’una família de botiguers. Per una banda a 
casa seva tenien cala Gallinaire, i per una altra el seu pare portava una botiga 
d’electrodomèstics. A més es treia uns diners extra treballant al mercat dels 
dissabtes a la parada de la fruiteria Córdoba. Posteriorment va arribar la feina 
a Correus, sempre de cara al públic. Va estar-s’hi en una etapa de set anys 
primer, i quan va perdre l’alcaldia, tres mesos més. Aquest darrer període no 
el considera traumàtic, però tampoc fàcil. Just quan s’hi començava a acos-
tumar, van obrir-se-li les portes de la “villa y corte”.

“Un cop acabada la carrera, política-
ment no estava dins de cap partit. A 
Barcelona havia format part del Bloc 
d’Estudiants Independentistes i les 
meves inquietuds eren ben definides 
pel que fa als anhels de llibertat del 
nostre país”.

Tot i que tenia bona relació amb tot-
hom, vaig anar a les llistes municipals 
que encapçalava l’Anna Maria Faja a 
Esquerra Republicana de Catalunya, 

mandat fàcil, perquè hi havia un gran 
fel per part de l’oposició. 

En el moment que Eudald Casadesús 
va cedir el seu lloc a Jordi Munell com 
a cap de llista de CiU, la relació es va 
suavitzar considerablement. El 2007 
vam tornar a assolir l’alcaldia, aquest 
cop en un bipartit amb el PSC d’En-
ric Pérez. Havíem adquirit més expe-
riència i vam aprofitar-la per fer una 
transformació de Ripoll amb grans 
equipaments.

En aquest darrer mandat he tornat a 
l’oposició de la qual en sóc cap. No 
puc estar al cent per cent per la polí-
tica municipal perquè ho he de com-
paginar amb el meu càrrec de diputa-
da a Madrid. També m’és complicat 
poder assistir als plens, tot i que he 
intentat sense èxit que se’n canvïi el 
dia de celebració.

m’AgrAdA
“Em sento molt bé a Ripoll. Que estigui envoltat de mun-
tanyes, el clima fresc de l’estiu que et permet dormir, i les 
sensacions en dates assenyalades com la festa major o 
la fira de les 40 hores. També prendre un cafè i que sigui 
impossible fer-lo sola, em resulta molt agradable.”

no m’AgrAdA
“Com a qualsevol altre poble n’eliminaria les xafarderies. 
M’agradaria que anéssim sempre tots a una, tot i que 
sóc conscient que pel nombre d’habitants resulta bas-
tant complicat. També foragitaria si pogués, el clientalis-
me que hi ha instal·lat en algunes institucions.”

si bé en un lloc residual. Quan l’An-
na Maria va plegar, en Pep Pujals em 
va proposar d’encapçalar la llista del 
1999. Tot i que va guanyar l’Eudald 
Casadesús, en Quico Terradellas i jo 
vam aconseguir dues regidories. Va 
ser a les següents eleccions que vam 
augmentar fins a cinc regidors, i vaig 
poder ser alcaldessa gràcies al pacte 
amb el PSC de la Fina del Pozo, i l’ICV 
de la Carme Brugarola. No va ser un 
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ELS NOSTRES REGIDORS

rAmon sAntAnAcH

Qui és?
Ramon Santanach i Pujol va néixer a 
Ripoll l’any 1961. La seva infantesa i 
joventut va estar marcada per l’en-
senyament que va rebre amb la se-
nyoreta Nati, l’escola dels Salesians 
a EGB, la Vedruna a BUP, i finalment 
l’Institut Abat Oliba on va haver de fer 
el COU. Vinculat al negoci familiar de 
Papeleria Ripollesa, on va començar 
com a ajudant per acabar fent-se’n 
càrrec, aquest ha estat el seu ofici vi-
tal. L’afició pel món del teatre va es-
devenir ja durant la seva etapa esco-
lar. Un cop acabat el servei militar, va 
veure’s involucrat amb un grup que 
es va engrescar a recuperar els Pas-
torets, que feia vint anys que no es 
feien al municipi. A principis dels vui-
tanta va estar també en el grup que 
va donar origen a la companyia de 
teatre La Teranyina, on ha desenvo-
lupat la seva tasca fent-hi de tot una 
mica, fins a esdevenir-ne el director. 
L’afició no l’ha desenvolupada només 
dins d’aquest grup, sinó que també 
ha col·laborat amb l’altra companyia 
ripollesa, la Marià Font, i amb el SAT 
de Sant Joan de les Abadesses. 
Aquest activisme li ha servit per in-
tervenir puntualment en algunes sèri-
es de TV3, com ara Temps de silenci 
o Poble Nou. A banda del teatre, en 
Ramon també ha participat en diver-
ses revistes escolars, i s’ha mostrat 
notablement interessat per la segona 
guerra mundial, per la història o per 
l’arqueologia, participant en diversos 
campus que s’havien organitzat ja fa 
temps. Explica que “sempre m’ha 
agradat saber d’on venim, fins i tot 
més que no pas cap on anem”.

“Quan era jove jo era bastant revoluci-
onar-hi. De fet la primera vegada que 
vaig tenir dret de vot vaig donar el meu 
al PSUC. De mica en mica vaig anar 
agafant consciència de com era tot ple-
gat en realitat, i ja des de fa anys que 
m’identifico amb la política de Conver-
gència Democràtica de Catalunya. Em 
vaig adherir al comitè local de CDC 
arran del moment que el dirigia Manoli 
Vega. No sabia massa bé què era, però 
vaig començar a fer-hi col·laboracions i 
ja fa catorze anys que hi estic.

Actualment és el primer mandat que 
formo part de l’equip de govern. El pri-
mer cop que em vaig presentar a unes 
llistes, les encapçalava Eudald Casade-
sús, i vam quedar a l’oposició durant el 
tripartit que va liderar la Teresa Jordà. 
Jo vaig ser regidor sense càrrec. Em 
va servir per descobrir què és un ajun-
tament. Sempre ho havia vist com una 
entitat que organitza la vida d’un poble, 

però no tenia idea de la feina laboriosa 
i complicada que s’hi realitza. Crec que 
estar a l’oposició és útil perquè et per-
met veure les coses amb perspectiva. 
Alhora hi tenia la sensació d’impotència 
perquè molts punts es decidien pel pes 
de la majoria, sense oportunitat per col·-
laborar-hi.
Durant el segon mandat entre ERC i PSC 
no vaig arribar a sortir regidor. Anava el 
novè de la llista. Ara mateix sóc regidor 
de cultura i ensenyament per CiU grà-
cies a la victòria de l’equip de Jordi Mu-
nell. Intento absorbir crítiques i opinions, 
perquè si no tens la capacitat d’escoltar 
és impossible saber si allò que fas està 
bé o malament.
Crec que la gent dóna poca importància 
a la cultura. En canvi són trets culturals 
tot allò que fem diàriament. Per mi tot 
és cultura, des del mateix fet de parlar 
i comunicar-nos, traspassar idees i co-
neixements, fins als detalls més ínfims.”

m’AgrAdA
“El claustre del monestir. Fa de mal dir perquè estem 
en plena campanya de reconeixement de la portalada, 
però cada vegada que entro al claustre em sento com 
si estigués al Tibet. Em permet desconnectar de tot. És 
tota una experiència”.

no m’AgrAdA
“Trobo molt bé que Ripoll sigui un poble, però alhora no 
m’acaba d’agradar que no sigui del tot una ciutat. Tam-
poc m’agrada la plaça Gran. Penso que tal i com està 
feta és un perjudici pel comerç i pel poble en general”.
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rEgidoriA dE bArris, mEdi AmbiEnt i sostEnibilitAt
L’estiu és aquell temps que més es-
peren les persones amants de les ac-
tivitats a l’aire lliure, practicar esports 
o gaudir de la natura ja sigui al mar o 
a la muntanya.

Són els mesos de les festes de barris 
on s’hi fan jocs de cucanya, ballades 
de sardanes, sopars de germanor, ter-
túlia i música.

Per aquest motiu la brigada d’obres 
ha treballat molt en les zones espor-
tives per millorar-les així com: posar 
reixes noves a la pista de la plaça de 
la Sardana al barri de la Ctra. Barce-
lona, fer les bases per col·locar dues 
porteries de Rugbi al camp de futbol, 
treure la meitat de les planxes de ferro 
que tapaven la pista del Pla de Sant 
Pere, etc. 

A Caselles s’ha fet la pista de bàsquet 
nova més una rampa d’accés, també 
s’ha omplert de grava el voltant i s’han 
arranjat els jocs infantils.

Continuem recuperant bancs, posant 
papereres on cal, substituint embor-

nals deteriorats, canviant fitons aixa-
fats, anivellant tapes enfonsades i po-
sant asfalt allà on es pot.

S’ha pavimentat el terra d’alguns con-
tenidors, reparat esglaons i pintat al-
guna barana.

Pel que fa a les voreres, en algunes 
hi hem fet un tractament antilliscant, 
i d’altres pràcticament les hem hagut 
de fer noves.

Hem comprat una màquina de neteja 
que optimitzarà la feina dels operaris, i 
que amb la col·laboració de tots ens per-
metrà tenir un  “RIPOLL NET I POLIT” .

S’ha millorat el camí ral de la font del 
Sant a Campdevànol, s’ha posat totú al 
camí ramader de Caselles, s’ha com-
pletat la font del Sofre, s’han plantat 
arbusts i flors i els gladiols del passeig 
del Ferro s’han tancat amb fustes.

Ara, la brigada treballa al barri d’Ho-
norat Vilamanyà, a la Ctra. de Sant 
Joan, a Can Noguera, al passeig de 
Lluís Companys i a les places del Cen-
tre de la Vila.

Nova màquina de netejaS’ha posat grava al camí ramader de CasellesConstrucció de les bases de les dues porteri-
es de rugbi al camp de futbol

Font del Sofre. Nova barbacoa, barana de 
seguretat i contenidors de reciclatge

Nova pista de bàsquet a Caselles amb rampa 
d’accés i grava al voltant

Col·locació d’uns 60 m. de barana de protecció 
al lateral del pavelló i piscina

I per acabar us desitjo que passeu 
unes bones vacances i que gaudiu de 
ple cada dia. SALUT!!!

Regidora de Barris,

Fina Guix i Sala
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C. St. Roc. Un dels embornals nous al barri de St. PereReparació vorera c. Vall d’Aran

Retirada de la meitat de les planxes de ferro que tancaven la pista del 
Pla de St. Pere

Nova vorera, i anivellament del pendent del c. St. Josep de Calasanç

Pintat de la barana del pont de la Farga CatalanaReparació i substitució de panots trencats a la Ctra. d’Olot

Col·locació de reixes de 5m. d’alçada a la pista de la Pl. de la Sardana Reparació de graons de vàries escales del barri d’Engordans
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Benvolgudes i benvolguts,

Aquest és el primer butlletí del darrer any del mandat municipal 
2011-2015, i des del grup municipal de CiU us volem fer arribar 
el que seran les línies estratègiques d’aquest darrer període.

Han estat tres anys molt durs, per a tothom, també per a 
l’equip de govern municipal. Hem hagut de fer polítiques aus-
teres, de contenció de la despesa, que han afectat a tots 
els vilatans de Ripoll. No ho hem passat bé, però malaura-
dament, les condicions en que el darrer govern municipal 
d’ERC i PSC ens van deixar les finances locals i els deutes 
que han aflorat posteriorment, ens han obligat a fer una po-

Ens n’hem de donar l’enhorabona!

Volem començar aquest butlletí felicitant a tots els ripolle-
sos per una de les notícies més rellevants d’aquest any: 
l’elecció per part de la Generalitat de la Portalada de Ri-
poll per passar a formar part de la llista indicativa de mo-
numents que l’estat proposa a la Unesco a fi que siguin 
declarats Patrimoni de la Humanitat. El camí serà llarg i no 
serà fàcil, però avancem i no defallirem! Ripoll i la Portala-
da ho mereixem!

la política municipal no és això

La política és la presa de decisions en grups humans, els 
mètodes per guanyar i conservar el suport de les persones, 
per a realitzar una acció en grup, dit d’una altre manera, el 
conjunt de teories sobre el govern de la societat i d’activitats 
pràctiques relacionades amb la gestió dels afers públics.

De fet la política es pot definir de mil maneres, la política 
municipal però només d’una: treballar, treballar i treballar en 
benefici dels ciutadans de la vila que representes. És ben 
cert que les ideologies i la manera d’aplicar-les marquen 

lítica responsable per a intentar sortir de la crisi i a l’hora fer 
bullir l’olla. Però com va dir un dia Pere Casaldàliga, religiós i 
escriptor, “deixem el pessimisme per a temps millors”.

Queda un any de mandat, i aquest any ja estarem en condi-
cions de poder començar noves inversions i estratègies per a 
recuperar del tot l’orgull de viure a Ripoll. Ho hem fet aquests 
tres anys, mantenint la vila neta i endreçada, bonica. Hem 
treballat amb la brigada d’obres per a que els nostres barris 
estiguin tal i com volen els seus veïns. Hem treballat inten-
sament des de totes les àrees municipals per a millorar les 
polítiques d’ocupació, la millora de l’oferta turística, la promo-
ció econòmica, el desenvolupament urbanístic, el comerç, la 
cultura, la participació, també la reducció del deute heretat, 
entre moltes d’altres coses.

Aquest darrer any de mandat podrem començar la rehabilita-
ció de l’església de Sant Pere, on ben aviat podrem tornar a 
rebre-hi els reis mags de l’Orient. Iniciarem les obres del nou 

l’adscripció a un partit polític o a un altre, però per sobre 
d’aquestes, la manera de fer política per la gent d’ERC a 
Ripoll és sempre la mateixa: el benefici pel poble.

Les dues legislatures passades l’equip de govern, capitane-
jat per ERC, va culminar amb escreix, amb múltiples ajuts 
d’altres administracions un munt d’equipaments i serveis 
que vam entendre necessaris per a la nostra vila: Biblioteca 
pública, nou museu, pavelló de l’Avellaneda, camp de futbol 
d’herba artificial, Espai Públic Teatre de la Lira, culminació de 
la peatonalització del barri vell, Fundació Guifré, Consorci de 
benestar Social...

A dia d’avui tots aquests equipaments i serveis són patri-
moni de la nostra vila, de manera que la responsabilitat de 
l’actual equip de govern de CIU és mantenir-los, cuidar-los 
i estimar-los com fem la majoria dels ripollesos i ripolleses. 
Malauradament la sensació primera -ara ja constatació- és 

més sòl industrial? i si aprofitem l’existent?

En el passat butlletí del mes d’abril, deixàvem clar com 
l’equip de govern estava anquilosat en la gestió del dia a 
dia i no tenia cap tipus de plans de futur, idees i iniciativa. 
I per una idea que han tingut, creiem que ja se la podrien 
haver estalviat. En el plenari de Ripoll celebrat el passat 29 
d’abril  es van iniciar els tràmits per fer una requalificació de 
sòl a la carretera de les Llosses per passar-lo a urbanitzable 
i per a activitats. El grup municipal socialista hi vàrem votar 
en contra ja que la requalificació no respon a una demanda 
real en l’actualitat, l’àmbit d’actuació és massa extensiu en 
ocupació, encara es disposa de sòl industrial i naus buides 
als polígons de Mas d’en Bosch, els Pintors, la Barricona i 
Rocafiguera, disposem de sòl industrial a la Colònia Santa 
Maria, just al costat de l’àmbit i a nivell comarcal es disposa 



23l’informatiu · Juliol 2014

vas per a persones amb dificultats de mobilitat, gent gran, ma-
res i nadons, esportistes i persones que necessitin rehabilitació 
física a la piscina municipal. Acollirem una gran inversió privada 
a la zona de La Preparació Tèxtil, actuació que haurà de donar 
opcions de feina i de negoci a moltes persones de Ripoll.

Ho estem fent, com sempre hem dit, perquè creiem que cal 
i perquè és necessari. Érem conscients del repte i vam de-
manar-vos ajuda. Avui només podem dir que ens sentim or-
gullosos de la col·laboració que hem rebut per part de tots 
vosaltres, i també hem de dir-vos que estem a punt d’acon-
seguir-ho. Ho hem fet junts i ho continuarem fent entre tots. 
Volem fer una menció especial a tot el personal que treballa 
a i per a l’ajuntament, heu entès la situació des del primer 
moment i heu treballat d’una forma seriosa i solvent, part de 
l’èxit que hem d’assolir també és vostre.

A banda de tot el que us hem explicat, volem donar-vos una 
bona notícia: CiU de Ripoll va anunciar fa poques setmanes 

que l’alcalde, Jordi Munell, es tornarà a presentar a les prope-
res eleccions municipals. Estem contents. Perquè és una per-
sona que sap gestionar el dia a dia de la vila amb una solvència 
contrastada, gestiona, gestiona i gestiona. No defuig els pro-
blemes, tampoc diu “sí” a tot. Se’n preocupa, busca solucions 
o ens les fa buscar. Per tant, en quant a gestió municipal, és el 
millor alcalde que Ripoll pot tenir en aquests moments.

Però a més a més, a nivell nacional, és una persona del tot 
compromesa amb el procés que està portant Catalunya cap 
a la independència. Mai a Ripoll, s’havia arribat tant lluny en 
la lluita cap a la llibertat nacional, mai.

Tenim doncs, molts motius per a ser optimistes i volem que 
vosaltres també en sigueu. Seguim lluitant per un Ripoll millor, 
seguim fent bullir l’olla. I treballem per una Catalunya inde-
pendent. Fem-ho bé, i ho farem possible.

Grup municipal de CiU

que CIU de Ripoll fa una perversa interpretació de la política 
municipal, que entén el poble, els seus projectes i equipa-
ments depenent de qui ha estat el seu  impulsor. I això es 
tradueix sempre en una mala praxis on només hi surt per-
dent els actors principals: el poble i per extensió, el vilatà. 
En tenim desenes d’exemples. Quan el 2003 CIU va perdre 
l’Alcaldia, van estar pràcticament 4 anys parlant d’herència, 
de l’herència rebuda. La pregunta és: Quina herència? Ara 
resulta que allò que uns gestionen amb diners públic és pa-
trimoni només d’ells o és de tot el poble? Més enllà de què 
l’herència era més que assumible en aquest cas, l’equip en-
trant d’ERC en el seu moment va fer seu el poc que hi havia 
com a “patrimoni “ ripollès i, ens agradés més o menys, vam 
treballar per rendibilitzar-ho i fer-ho créixer. Sense criticar-ho 
ni menystenir-ho.

CIU ha renegat sempre de a Lira de Ripoll, una plaça pública 
coberta, innovadora, funcional i que el temps posarà al lloc 

que li pertoca. Un espai que ERC va recuperar per tots els 
ripollesos en comptes de fer-hi els pisos com pretenia el go-
vern convergent. Un espai guardonat amb premis rellevants 
i de prestigi internacional (Premi FAD en categoria de ciutat 
i paisatge, premi d’Arquitectura de les comarques gironines 
i aquest any escollida per representar Catalunya a la biennal 
de Venècia).

Però l’equip de govern de CIU es limita a infravalorar aques-
ta plaça amb estratègies tan ridícules com absurdes: mal 
manteniment, poques activitats, minso aprofitament etc.... 
Podríem dir el mateix d’altres obres engegades i acabades 
per ERC i que ara ells es dediquen a canviar i modificar en 
benefici d’uns quants.  Ras i curt pur clientelisme, actituds 
així no ajuden a fer créixer el poble, ans al contrari.  El cert 
és que som a l’estiu, fa calor i se’ns acaba l’espai d’aquest 
butlletí. Bones vacances als qui podeu fer-ne i feliç estada a 
Ripoll els qui us quedeu.

de sòl industrial a la Colònia Llaudet, a la Farga de Bebié i 
tot el polígon de Niubó. Les planes com la de la carretera 
de les Lloses són un bé escàs i preuat i cal ser molt curosos 
amb aquest tipus de requalificacions.

tinguem cura dels gegants de ripoll

També ens agradaria informar-vos que en el passat ple del 
mes de juny s’aprovava una proposta del Grup Socialista 
encaminada a consignar en els propers pressupostos de 
2015 la partida necessària per fer una rèplica dels nostres 
gegants, en Guifré i la Guinedell. En la mateixa moció tam-
bé proposàvem que les figures actuals, que l’any que ve 
compliran 70 anys i són una de les parelles més antigues 
de Catalunya, passin a formar part de la col·lecció perma-
nent del Museu Etnogràfic de Ripoll degut al seu innega-

ble valor cultural i històric. Esperem que aquesta proposta, 
aprovada per tots, tingui millor sort que la placa que ha 
d’identificar l’espai de la Lira com a Premi FAD 2013, la 
col·locació de la qual es va aprovar fa mesos, però no hi ha 
manera de fer-la realitat.

Com sempre, estem a la vostra disposició tots els dimecres 
a partir de les 19h a la seu del Passeig Sant Joan, al cor-
reu electrònic pscripoll@gmail.com, al twitter @PSCRipoll i 
a Facebook. 

I tot i que en el moment de redactar aquest escrit, el temps 
no acompanya gaire, no ens volem estar de desitjar-vos a 
tots molt bon estiu!
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mosquit
Com evitar les 
picades?

Podem evitar l’en-
trada del mosquit als edificis instal·lant te-
les mosquiteres que n’impedeixin el pas 
per finestres, portes i altres obertures.

Per evitar les picades és recomanable 
que porteu roba de màniga llarga i pan-
talons llargs, (millor si són de color clar), 
així com mitjons.

Si opteu per un repel·lent:

Fer-lo servir només a l’exterior i durant 
el temps necessari, i complir estricta-
ment les instruccions d’ús, especial-
ment el nombre d’aplicacions diàries 
permeses. I no ho apliqueu en infants 
menors de 2 anys. 

Tractament de les picades

Rentar bé la zona afectada amb aigua 
i sabó, evitar el rascar la zona afecta-
da. I, si cal, es poden aplicar cremes 
pel tractament simptomàtic de les pi-
cades.

les meduses
Són animals marins 
d’aspecte gelatinós 
que són arrossegats 

pels corrents cap a les costes durant 
els mesos de primavera i d’estiu. Al 
llarg dels tentacles tenen unes cèl·lules 
urticants que utilitzen per defensar-se i 
per capturar peixos petits o larves.

Com actuar en cas de picada de 
medusa

. Sortir de l’aigua.

. No rascar-se ni fregar la zona amb to-
valloles o altres peces.

. Retirar de la pell (amb pinces o guants) 
les restes de tentacles, si són visibles.

. Rentar la ferida amb aigua salada. Mai 
no s’ha d’utilitzar aigua dolça, ja que 
activa les cèl.lules i augmenta la quanti-
tat de toxina injectada.

. Omplir una bossa de plàsic amb gel i 
aplicar-la el més aviat possible, durant 
uns 5 minuts, sobre la zona de la pica-

da (mai no s’ha de posar el gel direc-
tament sobre la pell). Si la coïssor no 
va minvant, s’hi pot aplicar gel una altra 
vegada durant 5 minuts més. 

. Per evitar la infecció de la ferida, 
s’aconsella l’aplicació sobre la pell d’un 
antisèptic (alcohol iodat) 3-4 vegades al 
dia, durant 48-72 hores.

Aquestes mesures han de prendre’s 
com més aviat millor. Si les molèsties 
continuen o generen tremolors, nàuse-
es, marejos o dolor intens, caldrà acu-
dir a un centre sanitari.

protegim-nos 
del sol
Els primers banys de 
sol són els que necessi-
ten més atenció. Les cremades del sol, 
a banda de causar un envelliment de la 
pell, són un factor de risc important de 
càncer de pell. Evitar-les costa molt poc.

. Cal protegir-se amb cremes protecto-
res des del primer dia i 30 minuts abans 
d’exposar-se al sol.

. Les primeres exposicions al sol no han 
de ser mai de més de 20-30 minuts. 
Quan la pell comença a agafar color 
podem allargar el temps d’exposició.

. Cal evitar exposar-se a les hores de 
màxima insolació (migdia).

. També quan anem d’excursió o sim-
plement estem llargues estones a l’aire 
lliure hem de vigilar amb el sol i prote-
gir-nos totes les zones que estan ex-
posades (cap, cara, espatlles, braços, 
cames, ...). 

protegim-nos de 
la calor
Les temperatures molt ex-

tremes i la calor produeixen una pèrdua 
de líquids i de sals minerals que poden 
provocar deshidratació i esgotament. 
Si aquesta situació es perllonga, es pot 
patir un cop de calor, situació que pot 
ser greu. Alguns del símptomes són: 
temperatura alta, mal de cap, nàusees, 
set intensa, sonolència i fins i tot con-
vulsions i pèrdua del coneixement.

Davant d’un cop de calor, traslladeu a 
la persona a un lloc més fresc, doneu-li 
aigua, mulleu-la i venteu-la, i aviseu els 
serveis sanitaris (061).

Alguns consells per evitar-ho:

 Eviteu sortir a les hores del migdia. Si 
ho heu de fer, protegiu-vos amb gorres 
i procureu caminar per l’ombra.

. Reduïu l’exercici físic intens i eviteu 
practicar-lo a les hores de més calor.

. Beveu aigua i sucs sovint, encara que 
no tingueu set.

. Utilitzeu roba lleugera, de colors clars i 
que no sigui ajustada.

. Refresqueu-vos la cara.

. A casa, durant les hores de sol, tan-
queu les persianes de les finestres i 
obriu-les de nit, per refrescar-la. 

Consells per a banyistes

- A piscines, dutxes públiques i instal.
lacions esportives en general utilitzeu 
xancletes o calçat autoritzat antilliscant.

- Feu servir les dutxes abans de ficar-
vos a l’aigua i també en sortir-ne.

- És millor que cadascú faci servir una 
tovallola diferent per eixugar-se.

Recomanacions per evitar acci-
dents infantils a les piscines:

- No deixeu mai les criatures soles al 
voltant d’una piscina, encara que sigui 
de molt poca fondària. Amb 2,5 cm 

d’aigua n’hi 
ha prou per 
cobrir el nas 
i la boca d’un 
infant si hi 
cau de boca-
terrosa.

- No entreu de cop a l’aigua després de 
menjar o d’haver pres molta estona el 
sol o d’haver fet exercici físic intens.

- Comproveu la fondària abans que s’hi 
tirin de cap.

- No permeteu que la canalla jugui a 
donar-se empentes ni a enfonsar-se.

- Assegureu-vos que els infants que no 
saben nedar portin posat un flotador.

consElls dE sAlut pEr A l’Estiu


