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TELÈFONS 
D’INTERÈS /

CRÈDITS /

EL FLAIX /
L’Alcalde Opina, una nova 
secció en format vídeo
Des del mes de març, s’ha engegat una nova secció en 
format vídeo des de l’Ajuntament. Es tracta de L’Alcalde 
Opina, un espai on Jordi Munell parla sobre alguns aspec-
tes d’actualitat de la vila en un vídeo que es penja a les 
xarxes socials del consistori i a la web municipal. Amb 
aquesta nova eina, es pretén arribar a més franges de la 
ciutadania, ja que sobretot el jovent està molt acostumat 
a consumir la informació i l’entreteniment a través de ví-
deos.
Ja s’han publicat quatre entregues d’aquesta secció. En 
la primera, Munell va opinar sobre la cessió per part d’Adif 
de l’espai de les cotxeres i el giratori de l’estació i sobre 
què es podria fer en un futur en aquest indret. En el segon 
vídeo, publicat al mes d’abril, va explicar les novetats del 
Servei de Cultura de l’Ajuntament, com ara el trasllat de les 
persones que el gestionen al Fortí de l’Estrella, les obres 
de l’Scriptorium o l’exposició permanent Temps de Romà-
nic a l’església de Sant Pere. Al maig es va publicar el ter-
cer vídeo, en aquest cas amb l’alcalde opinant sobre com 
s’està dinamitzant i ampliant l’espai verd de la Devesa del 
Pla i també sobre les obres al Pont d’en Calatrava. I per 
últim, a principis de juliol, l’alcalde ha opinat sobre els dos 
primers anys de mandat municipal en el darrer dels vídeos 
que s’han publicat.
Tots ells es poden trobar a Instagram, YouTube i la web 
municipal. La voluntat de l’Ajuntament és seguir comuni-
cant les accions del mateix cap a la ciutadania, innovant 
en els mètodes i plataformes, sense oblidar les tradicio-
nals. L’objectiu és arribar al màxim nombre de veïns i veï-
nes perquè aquests no es perdin res del que passa a la vila 
i hi puguin dir la seva.
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Serveis municipals i comarcals
Ajuntament (oficines) / 972 71 41 42
Policia Local / 972 71 44 14
Ser. Esportius i Piscina / 972 70 23 56
Residència Casal d’Avis / 972 70 01 56
Consell Comarcal / 972 70 32 11

Seguretat
Policia Local / 972 71 44 14
Mossos d’Esquadra / 972 54 17 50
Guàrdia Civil / 972 70 00 82
Bombers / 972 70 11 63
Jutjat / 972 70 00 99
Emergències / 112
Urgències mèdiques / 061

Serveis sociosanitaris
Residència Casal d’Avis / 972 70 01 56
Ambulatori / 972 70 06 24
Creu Roja / 972 70 06 01
Hospital de Campdevànol / 972 73 00 13
Farmàcia Caballeria / 972 70 39 36
Farmàcia Prujà / 972 70 02 61
Farmàcia Riu / 972 70 01 40
Farmàcia Roca / 972 70 14 90
Farmàcia Riera / 972 70 15 09

Serveis
Correus / 972 70 07 60
Tresoreria Seguretat Social / 972 71 42 45
Oficina de Treball Generalitat / 972 70 01 68
Registre de la Propietat / 972 71 50 85
Deixalleria / 972 70 45 06
Institut Seguretat Social / 972 70 01 68
Ripollès Desenvolupament / 972 70 44 99
Parròquia Santa Maria / 972 70 02 43

Cultura i turisme
Museu etnogràfic / 972 70 31 44
Sala Abat Senjust / 972 70 16 69
Arxiu Històric Comarcal / 972 71 57 15
Centre Cultural Eudald Graells / 972 70 24 76
Biblioteca Lambert Mata / 972 70 07 11
Teatre Cinema Comtal / 972 70 22 91
Oficina de Turisme / 972 70 23 51

Transport
RENFE / 902 43 23 43
Autocars Mir / 972 70 30 12
Autocars Teisa / 972 70 20 95
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LA SALUTACIÓ /

Benvolgudes ripolleses i ripollesos, 
Just ara fa un any que vaig escriu-
re una de les publicacions més 
difícils del meu pas per l’alcaldia 
de Ripoll. A causa de la pandèmia 
de la Covid-19, hem viscut un dels 
moments més excepcionals de la 
nostra història recent, que ens ha 
obligat a adaptar-nos a viure amb 
una regressió de llibertats conside-
rables i que ha aportat conseqüènci-
es negatives als vilatans i vilatanes, 
tant en termes de salut com socials 
i econòmiques. Malaltia i pèrdues 
familiars, incertesa laboral, pressió 
psicosocial, confinaments... ens 
han acompanyat el darrer any i mig. 
Un any després, vull tornar a donar 
les gràcies per la perseverança que 
ha tingut la vila de Ripoll. Gràcies 
als comerciants, restauradors, em-
presaris, professionals... de la nostra 
vila, perquè malgrat que s’han vist 
obligats a tancar portes i adaptar-se 
a normatives variables tot sovint, 
han exprimit tot l’enginy per poder 
sobreviure a aquesta situació. Tam-
bé trasllado aquesta felicitació a 
tots els centres educatius de la vila, 
que davant un curs tan difícil han 
posat tot l’empeny perquè infants i 
joves poguessin seguir les classes 
amb la màxima normalitat possi-
ble. I hi sumo acadèmies, entitats, 
extraescolars i esportives.., i també 
a totes aquelles persones que s’han 
bolcat perquè, davant d’un moment 
tan delicat, Ripoll seguís en peu. 
Deixeu-me fer un esment especial 
a tot el personal essencial, sanitari, 
de cures, mèdic, neteja, farmàcia, 
assistència..., i a les seves famílies. 
També a totes les que estan ajudant 
en el seguiment de persones vulne-
rables i en moltes altres tasques; i al 
personal i persones voluntàries que 
estan fent possible les llargues jor-
nades de vacunació. Gràcies de tot 
cor per la vostra feina i implicació!
Hem hagut de canviar totes les nos-
tres rutines diàries i hem vist com 
l’activitat cultural i les entitats del 

nostre poble han abaixat l’activitat 
associativa a mínims. Tot plegat ha 
provocat una reducció de l’activi-
tat econòmica i de la socialització 
dels nostres veïns i veïnes que, evi-
dentment, ha afectat negativament 
en l’estat d’ànim de tots nosaltres. 
Però, malgrat que encara hem de ser 
molt cautelosos i no abaixar gens 
la guàrdia, sembla que comencem 
a veure la llum al final del túnel. És 
cert que ens havíem relaxat, perquè 
amb una part important de població 
vacunada i amb la millora dels indi-
cadors, tot apuntava que el virus es-
tava molt controlat. Però els últims 
dies hem hagut de tornar a extremar 
la vigilància. Tot i això, hem preparat 
activitats d’estiu i recuperat celebra-
cions que l’any passat no es van po-
der fer, com el Mercadal del Comte 
Guifré, que amb un format diferent i 
seguint totes les mesures establer-
tes retornarà Ripoll a l’edat mitjana. 
Aquest estiu sentim més necessi-
tat de llibertat, però també sabem 
que encara no tenim la batalla gua-
nyada a la pandèmia i que, per tant, 
cal continuar essent més prudents 
abans que valents. Només així po-
drem recuperar l’apreciada norma-
litat que abans passava desaperce-
buda i que ara tant anhelem. 

Espero que aviat, a la tardor,  pu-
guem omplir de nou els carrers, 
les places i els parcs, amb menys 
restriccions, amb més activitats. 
Esperem que amb més persones 
vacunades es pugui celebrar el re-
trobament amb familiars i amistats 
i deixar enrere la pandèmia. 
Gaudim del nostre municipi i cui-
dem-lo. Permeteu-me una reflexió: 
som una societat cívica amb alguna 
gent incívica i malgrat que aquesta 
última sigui una minoria, els seus 
comportaments i la seva desídia 
provoquen despeses que assumim 
entre tots i totes, minvant els recur-
sos municipals que es destinen a 
serveis de proximitat, a millorar l’en-
torn i els equipaments, a col·labo-
rar amb entitats o ajudar persones 
amb dificultats. Apostem per tornar 
a una normalitat on deixem enrere 
les actituds incíviques i ens agrada-
ria que tothom ens hi acompanyi  i 
s’hi comprometi. 
Vivim i gaudim en aquesta fantàs-
tica vila de Ripoll. Passeu un bon 
estiu i sigueu feliços amb les petites 
coses del dia a dia, aprofitant al mà-
xim cada instant i essent curosos 
amb qui ens envolta.

Jordi Munell. Alcalde de Ripoll
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El més vist a les xarxes
Des del mes de gener al de juliol, la publi-
cació que més ‘m’agrada’ ha obtingut a Ins-
tagram ha estat la referent a la nevada del 
temporal Filomena del 8 de gener, amb un 
total de 489 ‘likes’.

Facebook: ‘RIPOLL PER COMPARTIR: El mi-
ris per on el miris, el Monestir de Ripoll sem-
pre sorprèn’, del 18 d’abril, amb 355 reac- 
cions (m’agrada i comentaris) i arribant a un 

total de 3.800 
persones.

Twitter: Post 
referent a la 
c i r c u l a c i ó 
de trens in-
t e r ro m p u d a 
entre Ripoll 

i Ribes de Freser per un camió de treballs 
ferroviaris que s’havia desfrenat. Va tenir 
45 ‘likes’, 30 ‘retweets’ i va arribar a més de 
30.000 usuaris.

El que més ha
agradat a

Instagram

N E V A D A  A M B  E L  T E M P O R A L  F I L O M E N A
9  D E  G E N E R  -  4 8 9  M ' A G R A D A

N O U S  N E G O C I S  Q U E  
O B R E N  A  R I P O L L

3 1  D E  M A R Ç  
4 0 0  M ' A G R A D A

E L  M O N E S T I R  D E  R I P O L L
1 8  D ' A B R I L

4 3 0  M ' A G R A D A

I N I C I  D E  N O U S  
N E G O C I S  A  L A  V I L A

2 1  D ' A B R I L
4 1 6  M ' A G R A D A

D I A D A  D E  S A N T  J O R D I
2 3  D ' A B R I L

4 2 1  M ' A G R A D A

S E G O N  D I A  D E L S  A C T E S  
D E  S A N T  E U D A L D

8  D E  M A I G
3 9 2  M ' A G R A D A

E L S  1 0 0  A N Y S  D E  
C A R M E  C A M P R U B Í

1 0  D E  M A I G
4 8 7  M ' A G R A D A

U N  P A S  D E  Z E B R A  A M B  
E L S  C O L O R S  L G B T I +

2 0  D E  M A I G
4 4 7  M ' A G R A D A

C A T I F A  F L O R A L  
P E R  C O R P U S

6  D E  J U N Y
4 2 1  M ' A G R A D A

A R R I B A D A  D E  L A  
F L A M A  D E L  C A N I G Ó

2 3  D E  J U N Y
3 9 9  M ' A G R A D A

A J U N T A M E N T  D E  R I P O L L
F A C E B O O K . C O M / A J U N T A M E N T . D E R I P O L L

Les xarxes socials de l'Ajuntament 
i els seus serveis

Segueix-nos! Ens fem ressò de l'actualitat de la vila!

@ A J U N T A M E N T D E R I P O L L
( P E R F I L  G E N E R A L  D E  L ' A J U N T A M E N T )

I N S T A G R A M

T W I T T E R

F A C E B O O K

@ A J _ R I P O L L

@ R I P O L L B R E S S O L D E C A T A L U N Y A
( C U L T U R A )

@ C O N S I S T O R I I N F A N T I L R I P O L L
( C O N S I S T O R I  I N F A N T I L )

@ R I P O L L J O V E
( J O V E N T U T )

@ T U R I S M E R I P O L L
( T U R I S M E )

I N S T A G R A M  ( S E R V E I S )

T W I T T E R  ( S E R V E I S )

@ L A C O M I D E R I P O L L
( C O M I S S I Ó  D E  F E S T E S )

@ M U S E U R I P O L L
( M U S E U  E T N O G R À F I C  D E  R I P O L L )

@ C T E R I P O L L
( C E N T R E  D E  T E C N I F I C A C I Ó  E S P O R T I V A )

@ B I B L I O T E C A R I P O L L
( B I B L I O T E C A  L A M B E R T  M A T A )

@ B I B L I O R I P O L L I N F A N T I L
( A C T I V I T A T S  I N F A N T I L S  A  L A  B I B L I O T E C A )

Servei d'esports: @EsportsRipoll
Servei de joventut: @RipollJove
Servei de cultura: @RipollCultura
Divulgació d'activitats: @ViuRipoll

Policia local: @PLRipoll
Museu Etnogràfic: @MuseuRipoll
Biblioteca: @BiblioRipoll
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El nou programa de bon comportament ambiental:
‘Reduir, Reciclar i Reutilitzar’
Aquest any, el programa de bon comportament ambiental a Ripoll ha adoptat el 
lema ‘Reduir, Reciclar, Reutilitzar’ i ha incorporat una nova metodologia basada en 
un seguit d’accions obligatòries i optatives per obtenir una bonificació en la taxa 
d’escombraries del 2021 de fins a 61,50 €. El període d’adhesió a la campanya es 
va ampliar fins al 21 de juny, amb una bona resposta per part de la ciutadania. 
https://ripoll.cat/samplia-el-periode-per-accedir-al-programa-de-bon-comporta-
ment-ambiental-reduir-reutilitzar-i-reciclar/

La Volta a Catalunya para a Ripoll pel seu centenari
A finals del mes de març, la Volta Ciclista a Catalunya va passar per Ripoll en 
dues de les seves etapes. En la quarta, fins i tot, la vila va esdevenir el punt d’inici 
de la jornada, amb tota la caravana dels ciclistes i els equips situada a la Devesa 
del Pla. Ripoll, doncs, va ser protagonista de l’edició número 100 d’aquest es-
deveniment esportiu de primer nivell a Catalunya, amb la presència de ciclistes 
d’arreu del món.  
https://ripoll.cat/voltacatalunyaripoll/

L’Ajuntament, reconegut pel servei de Finestreta Única 
Empresarial (FUE)
L’Ajuntament de Ripoll ha rebut recentment una carta per part del conseller d’Em-
presa i Coneixement de la Generalitat, acreditant-lo com a un Ajuntament FUE. 
La Finestreta Única Empresarial és el punt de referència únic de les empreses, 
emprenedors i intermediaris en la seva relació amb l’administració. El consistori 
acompleix així el que disposa la Llei 18/2020 de facilitació de l’activitat econòmi-
ca i mostra el seu compromís amb els nous reptes i processos tecnològics de 
tramitació unificada o de pagament de les taxes de manera electrònica.
https://ripoll.cat/lajuntament-de-ripoll-reconegut-pel-servei-de-finestreta-uni-
ca-empresarial/

Aprovat el MIEM i el Pla Estratègic de l’Esport Local Ri-
poll 2020-2030
El ple de l’Ajuntament del mes de març va aprovar inicialment el nou Mapa d’Ins-
tal·lacions i Equipaments esportius del municipi (MIEM) i el Pla Estratègic de l’Es-
port Local 2020-2030. Es tracta d’uns instruments de planificació municipal que 
concreten i situen les necessitats d’aquests equipaments. Ripoll aspira a tenir un 
model d’esport universal, inclusiu, participatiu i sostenible.
https://ripoll.cat/aprovat-el-mapa-dinstallacions-i-equipaments-espor-
tius-i-el-pla-estrategic-de-lesport-local-de-ripoll-2020-2030/

L’APP Línia Verda permet avisar a la Policia Local al mo-
ment
L’aplicació Línia Verda, que ja utilitza un bon nombre de veïns i veïnes, ha incorpo-
rat recentment una nova funció. Es tracta d’un sistema d’alarma pensat per a si-
tuacions que requereixin la presència immediata de la Policia Local. Només s’ha 
d’utilitzar en cas d’incidències greus molt concretes i fent servir el sentit comú. 
El seu ús és senzill: gràcies a ‘Live Gestión’, ara l’APP Línia Verda incorpora una 
opció anomenada ‘Alarma’ que permet el contacte directe amb la Policia.
https://ripoll.cat/laplicacio-linia-verda-incorpora-lopcio-davisar-al-mo-
ment-a-la-policia-local-de-ripoll/

NOTÍCIES BREUS /
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El Museu Etnogràfic ja es pot visitar en format virtual i 
en 3D
Des del mes de març, el Museu Etnogràfic de Ripoll ha posat a disposició del pú-
blic una visita virtual en 3 dimensions a la seva exposició permanent, a la qual es 
pot accedir des de la seva plana web. Una iniciativa sorgida de les dificultats de 
la pandèmia del coronavirus que ara arriba per quedar-se. Precisament, el 26 de 
març es van complir 10 anys de la reobertura de la nova seu del Museu ripollès.
https://ripoll.cat/el-museu-etnografic-ja-es-pot-visitar-en-format-virtual-i-en-3d/

700 euros recaptats a la Caminada pels Valents i les Va-
lentes
La tercera edició de la Caminada pels Valents i les Valentes de l’Hospital pediàtric 
de Sant Joan de Déu es va haver de dur a terme en un format diferent. Es va ca-
minar només en família o amb el grup bombolla, fent una aportació econòmica 
a través d’una web. Tot i això, es van aconseguir recaptar uns 700 €, comptant 
amb la participació de 120 persones, englobades en 43 inscripcions individuals 
i de grups.
https://ripoll.cat/700-e-recaptats-a-la-caminada-pels-valents-i-les-valentes/

Dos objectius col·lectius complerts amb l’aplicació 
Reciclos
Des que el passat mes d’octubre Ripoll es va sumar a Reciclos, el sistema de 
reciclatge amb recompensa d’Ecoembes, la ciutadania ja ha aconseguit complir 
dos objectius col·lectius. Gràcies a les aportacions dels veïns i veïnes, tot reci-
clant envasos de plàstic, ja s’ha aconseguit finançament per comprar diverses 
papereres de separació de residus i també un nou aparcament per a bicicletes. 
Ara, el següent objectiu de la vila és un hotel d’insectes. Els participants també 
poden optar per gastar els ‘Reciclos’ que obtenen reciclant envasos en premis 
individuals.

Un nou fulletó d’informació esportiva a Ripoll
Des de l’abril, surt cada mes el fulletó d’informació esportiva de Ripoll anomenat 
‘Viu l’Esport al Bressol de Catalunya’. Una publicació que elabora el servei de 
Premsa i Comunicació de l’Ajuntament amb la col·laboració del servei d’Esports i 
totes les entitats esportives de la vila. S’hi vol posar en valor tota l’activitat espor-
tiva i el dinamisme que aquesta aporta a la vila.
https://ripoll.cat/es-publica-el-primer-numero-del-viu-lesport-el-nou-fulleto-din-
formacio-esportiva-de-ripoll/

La Fira de les 40 Hores es divideix en diversos mercats
Enguany, la Fira de les 40 Hores no es va poder celebrar en el format habitual a 
causa de les restriccions per lluitar contra la pandèmia, però es va dividir en di-
versos caps de setmana i la valoració va ser molt positiva. Un mercat de produc-
tes alimentaris, un altre de cotxes, el d’antiguitats i col·leccionisme, un mercat 
jove, el que van organitzar la UBR i la UIER i el mercat de les arts; amb tot això es 
va anar reactivant la vila! A més, amb un munt d’actuacions de caràcter cultural.
https://ripoll.cat/bona-valoracio-dels-mercats-de-les-40-hores-de-ripoll/ 

NOTÍCIES BREUS /
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L’espai del giratori i les cotxeres de l’estació, cedit a 
l’Ajuntament
L’Ajuntament de Ripoll ha acceptat la cessió per part d’ADIF dels espais de l’antic 
giratori, les cotxeres i el dipòsit d’aigua de la línia de tren Barcelona-Ripoll-Sant 
Joan de les Abadesses de Ferrocarriles del Norte. Ara s’obre un temps de plani-
ficació sobre què es vol fer en aquest espai, que podria ser un punt de divulgació 
del patrimoni del tren i també de trobada del turisme que ens visita. 
https://ripoll.cat/que-fer-amb-lespai-del-giratori-i-les-cotxeres-de-lestacio-cedit-
per-adif-a-lajuntament/ 

Ripoll, seu de la primera prova de la Copa Catalana de 
Trial en bicicleta
Les instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva de l’Avellaneda van ser la 
seu de la primera prova de la Copa Catalana de Trial en bicicleta el diumenge 25 
d’abril. Més de 190 participants vinguts d’arreu de la geografia espanyola, així 
com de França o Suïssa van passar per la zona indoor.
https://ripoll.cat/ripoll-ha-acollit-la-primera-prova-de-la-copa-catalana-de-tri-
al-en-bicicleta/ 

Renovació total de l’enllumenat de la vila amb tecnolo-
gia led
Durant els darrers mesos s‘està efectuant la renovació total de l’enllumenat pú-
blic de Ripoll, amb l’objectiu que aquest acabi essent energèticament molt més 
eficient. S’hi estan instal·lant làmpades de descàrrega per lluminàries led, que 
volen permetre aconseguir el 78,65% d’estalvi energètic. 
https://ripoll.cat/la-renovacio-de-lenllumenat-public-de-ripoll-amb-la-tecnologia-
led-avanca-a-bon-ritme/ 

A Ripoll, Comerç Inclusiu
El Centre d’Educació Especial Dr. Ramon Suriñach, en col·laboració amb l’Ajun-
tament, està impulsant una nova campanya que consisteix en enganxar uns pic-
togrames als comerços de la vila per fer-los més inclusius per a persones amb 
discapacitat o diversitat funcional. Els alumnes del centre ja els han començat a 
enganxar. Una acció que s’emmarca en el projecte europeu “Erasmus+ KA229 Cre-
ant camins per a la inclusió”.  https://ripoll.cat/campanyacomercinclusiuripoll/ 

Els Instruments Adormits de la Portalada viatgen arreu
El projecte ‘Despertant instruments adormits’ ha recuperat amb força la seva 
programació durant els darrers mesos. Impulsat per l’Ajuntament i amb el suport 
del programa ‘Europa Creativa’, és una eina de difusió de la Portalada com a 
candidatura a patrimoni de la Unesco. Els instruments han sonat a Nicòsia (Xipre) 
i a diferents punts de Catalunya com Tiana, Terrassa, Vic, Sant Miquel de Fluvià... 
La gira també els portarà a diferents indrets de França i Itàlia.
https://ripoll.cat/els-instruments-i-les-musiques-de-la-portalada-viatgen-per-
catalunya/

Una setmana d’actes contra la LGBTIfòbia
Durant la setmana del 17 al 23 de maig, a Ripoll es van dur a terme una sèrie 
d’activitats per conscienciar sobre la LGBTIfòbia i per defensar els drets del 
col·lectiu LGBTI+. Per exemple, es va il·luminar l’Ajuntament amb els colors de 
la bandera de l’arc de Sant Martí, es van dur a terme activitats a la biblioteca, de 
sensibilització per als joves, i es va pintar un pas de zebra del passeig del Tèxtil 
amb els colors LGBTI+.
https://ripoll.cat/activitats-a-ripoll-contra-la-lgbtifobia/
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Es reprenen els plens presencials
Després de diverses sessions en format telemàtic, el plenari municipal del 25 de 
maig va poder tornar a ser presencial. Els 17 regidors i regidores del consistori es 
van poder tornar a trobar per debatre els punts d’actualitat municipal a la sala de 
plens, això sí, amb diverses mesures de seguretat i sanitat per seguir prevenint 
contagis de la Covid-19.
https://ripoll.cat/ple-ordinari-del-mes-de-maig-de-2021/

Sant Eudald, celebrat amb un munt d’actes
Del 17 al 12 de maig, la vila va viure una festivitat de Sant Eudald diferent. Les 
mesures anti Covid-19 encara no permetien dur a terme una Festa Major com 
a tal, però des de la Comissió de Festes i l’Ajuntament es van impulsar un munt 
d’actes perquè tothom pogués gaudir d’uns dies de disbauxa amb seguretat. La 
resposta va ser molt bona en totes les activitats culturals, tradicionals, musicals 
o de joc. El cap de setmana següent, la Festa de la Llana també es va adaptar a 
les circumstàncies, amb una exposició i diversos actes programats pel CIT.
https://ripoll.cat/sant-eudald-2021/

Les calderes de biomassa permeten estalviar 450 tones 
de CO2 anuals
L’Agència d’Energia del Ripollès ha fet recompte de l’estalvi que suposen les tres 
calderes de biomassa que es van posar en funcionament a Ripoll al 2015. Se 
situen a la piscina municipal, l’escola Joan Maragall i les escoles Tomàs Raguer 
i Dr. Ramon Suriñach. En total, Ripoll estalvia unes 450 tones de CO2 anuals 
gràcies a aquesta aposta per la sostenibilitat.
https://ripoll.cat/ripoll-estalvia-450-tones-de-co2-anuals-a-traves-de-les-
calderes-de-biomassa/

Activitats per valorar l’entorn natural durant una setmana
La Setmana de l’Entorn es va celebrar del 28 de maig al 6 de juny a Ripoll. Va 
comptar amb una caminada per conèixer arbres monumentals, tallers de 
reciclatge creatiu, un espectacle infantil amb contes sobre el medi ambient, 
una xerrada sobre la conservació de les lleres dels rius, una exposició de contes 
i llibres sobre la temàtica i 4 caminades possibles per fer a l’entorn de la vila, 
creades per les associacions de famílies de les escoles.
https://ripoll.cat/ripoll-celebra-la-setmana-de-lentorn/

Bona participació a la 5a Jornada Sènior
El divendres 2 de juliol es va celebrar la cinquena Jornada Sènior. Un dia ple d’ac-
tivitats pensades per fomentar la participació entre les ‘grans persones’ del muni-
cipi. L’Ajuntament i els Casals Cívics de Ripoll, amb la col·laboració de serveis, en-
titats i persones voluntàries, van impulsar diversos actes per a majors de 55 anys 
com ara txi-kung, visites a TV Ripollès i a la formatgeria Muuu Beee, estiraments, 
marxa nòrdica visites a la Farga Palau o a l’Scriptorium, a més d’un concert. Va 
ser tot un èxit de participació, recuperant el format després dels moments més 
durs a la pandèmia.
https://ripoll.cat/se-celebra-amb-exit-la-5a-jornada-senior-de-ripoll/
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ELS DESTACATS DE CADA ÀREA /
ÀREA DE PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA
n	 Consistori Infantil
El Consistori Infantil de Ripoll va celebrar el mes de juny l’últim ple i va fer un bon balanç del seu pas per l’Ajunta-
ment. Tot i ser un any marcat per la pandèmia de la Covid-19, els nens i nenes han treballat de valent per portar 
a terme totes les propostes presentades en els diferents plens que han realitzat. Des del mes d’octubre del 2020 
fins al juny del 2021 s’han reunit cada dilluns, telemàticament o presencialment segons les mesures establertes. 
Han participat i organitzat diferents actes com la Cagada de Tió, la donació a Creu Roja per la campanya de Na-
dal, els contes per la igualtat el Dia de la Dona, les carmanyoles pels infants de P3, les bosses per recaptar diners 
per la Casa dels Xuklis, la biblioteca al carrer per bescanvi de llibres, la col·laboració amb artistes locals, entre 
moltes altres. Al llarg de l’estiu continuaran treballant en algunes de les propostes pendents que tenen i també 
participant en diferents actes. Cal destacar, també, que totes aquelles propostes presentades tenen relació amb 
arranjaments públics i es tenen en compte per millorar la vila de Ripoll, vista des dels infants. 

n	 Consell de les Dones
El 8 de març, Dia Internacional de la Dona o Dia de la Dona Treballadora, es va presentar a l’Ajuntament de Ripoll 
la creació d’un Consell de les Dones Municipal, un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu per 
aquelles qüestions d’interès per al col·lectiu femení i per la millora del seu benestar i qualitat de vida.
L’acte va ser presidit per quatre regidores del consistori, en representació dels diferents grups municipals: Maria 
Dolors Vilalta, de Junts per Ripoll i regidora de Seguretat Ciutadana, Convivència, Participació i Educació; Chan-
tal Pérez, d’Esquerra Republicana; Anna-Belén Avilés, del Partit dels Socialistes; i Rebeca Galavis, d’Alternativa 
per Ripoll – CUP.
En la presentació es van posar sobre la taula les bases per a la constitució del Consell, ja que serà el mateix Con-
sell el que determinarà cada quant es reunirà, quins temes s’han de tractar i sobre quins aspectes cal treballar. 
De fet una quinzena de dones de la vila, que per al moment s’han volgut implicar en el projecte, ja s’ha reunit tres 
vegades per redactar el reglament en el que es regirà aquest òrgan municipal.
El reglament recull, entre d’altres, que el consell ha de ser un referent per recollir totes les necessitats de les dones 
de Ripoll, ha de ser consultiu, tenir objectius reals, tenir en compte la intergeneracionalitat i amb mirada intercul-
tural. Per al moment, les trobades seran assembleàries i es recorrerà a la majoria simple per prendre decisions. 
Si el nombre de participants va creixent, no es descarta crear una presidència i una vicepresidència i treballar en 
un format de plenari. Si dos terços del total d’assistents demana un canvi de reglament, aquest es tirarà enda-
vant. Així mateix, es contempla poder crear comissions de treball per incidir en segons quins àmbits. Cada tres 
anys es farà una revisió dels esta-
tuts de l’òrgan. Un dels punts que 
ja s’ha portat a votació entre les 
participants és si els homes poden 
formar part del Consell i el resultat 
ha estat que no. 
El Consell es reuneix cada segon 
dimarts de mes al Casal Jove El 
Galliner i ja ha començat a dur a 
terme les primeres tasques que es 
volen executar, entre les quals hi ha 
una enquesta per tenir una anàlisi 
de la situació del col·lectiu femení a 
la vila, fer una diagnosi dels espais 
urbans i els punts foscos que hi ha 
a la vila o ubicar en algun punt con-
corregut una bústia del Consell per 
poder rebre propostes…
Alguns dels àmbits en els quals 
també es vol incidir des del Consell 
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són els de la comunicació o l’esport femení. Els interessa celebrar conferències, debats i campanyes relaciona-
des amb l’àmbit femení i que mostrin la seva realitat. Un dels objectius clars és el de trencar estereotips.
La seva existència es justifica per la importància d’aquest sector a la vila, per la seva representació demogràfica, 
per l’especificitat de les seves necessitats i per les discriminacions per raó de sexe encara existents a la nostra 
societat.
Les dones que tinguin interès a formar-ne part poden escriure un correu a comunicació@ajripoll.cat i se’ls pro-
porcionarà més informació. 

n	 Pressupostos Participatius
Remodelar la pista poliesportiva  i el parc infantil del barri de Vista Alegre i millorar l’accessibilitat del Pont 
de Calatrava les propostes guanyadores de la partida de 115.000 €; Dur a terme un projecte per reduir les 
femtes de gossos, l’opció escollida de la partida de 15.000 €
Per quarta vegada l’Ajuntament de Ripoll ha posat en marxa un procés participatiu perquè la ciutadania decidís 
en què gastar 115.000 € del capítol 6 d’inversions i, per tercera vegada, 15.000 € del pressupost de despesa 
corrent  del Pressupost Municipal.
El procés ha constat de diferents fases però, a diferència d’altres anys i a causa de les restriccions de la Co-
vid-19, no s’han realitzat tallers participatius, que s’espera que es puguin recuperar l’any vinent. Del 8 al 25 de 
març els ripollesos i ripolleses van presentar 92 propostes, algunes de les quals ja s’havien presentat l’any pas-
sat. Un cop validades pels serveis tècnics van passar a la fase de votació, trenta-dues pel que fa a la partida de 
115.000 € i vint de la partida de 15.000 €.
El dia 16 de maig es va finalitzar la votació, que iniciada al 26 d’abril, va comptar amb una participació de 674 
persones, que van votar un total de 1.615 propostes. D’aquestes,  93 van votar de manera presencial, però 3 van 
quedar descartades per no formar part del cens. Telemàticament van votar un total de 561 persones. Una par-
ticipació més baixa que l’any 2019, en el qual presencialment van votar 1.152 persones i que es relaciona al fet 
de tenir un espai físic a la Fira de les 40 Hores de Ripoll. Enguany en lloc de fer un taller de valoració del procés, 
es prepararà una enquesta per demanar a la ciutadania com imagina i li agradaria que fossin els pressupostos 
participatius de l’any 2022.
De la partida de 115.000 €, la proposta més votada amb 183 vots,  ha estat remodelar la pista esportiva del barri 
de Vista Alegre, amb un cost de 50.000 €. Segons el reglament establert, els diners restants s’aplicaran a les 
següents propostes més  votades fins a esgotar la partida. Per tant, es rehabilitarà el parc infantil del barri de 
Vista Alegre, que té un cost de 40.000 € i per últim, els 45.000 € restants es destinaran a millorar l’accessibilitat 
del pont de Calatrava.
Pel que fa a  la partida de 15.000 € la proposta més votada amb 53 vots ha estat realitzar un projecte per elimi-
nar les femtes de gossos a la via pública.  
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n	 Projecte Rossinyol
En aquesta segona edició, Ripoll ha comptat amb la participació de tres mentorats,  dues noies i un noi, alum-
nes de l’escola Vedruna i de l’escola Joan Maragall. Les mentores, estudiants de la UdG, esdevenen un referent 
que acompanyen perquè siguin coneixedors de diferents espais de la seva vila, de la comarca, de la llengua si 
s’escau, d’actes culturals, de lleure, esportius, etc. De fet des de l’inici de curs fins avui s’han trobat setmanal-
ment (virtualment durant el tancament de la comarca per la pandèmia de la Covid-19) per a compartir diferents 
experiències: sortides a la natura, al teatre, a visitar espais de Ripoll o com la sortida final que estan organitzant 
per passar un dia a Vall de Núria.
La durada és el curs escolar i finalitza amb una trobada conjunta de mentors i mentores, famílies…, on com-
parteixen les vivències i aprenentatges i fan balanç de l’experiència. En aquest cas la trobada es va celebrar el 
passat divendres 28 de maig, a partir de les 17:30 hores a la zona de pícnic de Can Guetes, en la qual també va 
assistir la regidora d’Educació, M. Dolors Vilalta, que va agrair la tasca a les joves estudiants de la UdG pel com-
promís i la constància en el projecte. En la mateixa també hi van assistir les Tècniques d’Integració Social dels 
centres participants i la tècnica del Pla Educatiu de l’Ajuntament.
El Projecte Rossinyol és un programa que es basa en la relació entre mentors i mentores (estudiants universita-
ris voluntaris) i l’alumnat (de primària i secundària). Així, es pretén establir una xarxa de relacions, un conjunt de 
pràctiques i de dinàmiques entre estudiants de diferents facultats de la UdG i alumnes de les escoles i instituts 
de les comarques de Girona. La finalitat del projecte és afavorir el desenvolupament, les relacions socials la inte-
gració cultural, social i lingüística 
d’aquest alumnat, i que la UdG i 
el conjunt d’institucions que hi 
participin contribueixin a la sen-
sibilització entorn de la igualtat i 
la inclusió social.
Als estudiants i les estudiants de 
la UdG que s’ofereixen com a vo-
luntaris per fer el projecte,  se’ls 
assigna un tècnic de la UdG que 
els forma. A més, un cop superat 
el projecte favorablement, reben 
un certificat per la formació i 
per la tasca feta, i se’ls reconei-
xen crèdits de reconeixement 
o de lliure configuració. Aquest 
projecte educatiu també es de-
senvolupa en altres municipis 
com Girona, Salt, Olot, Banyoles, 
Palamós, La Bisbal d’Empordà, 
Figueres, Santa Coloma de Far-
ners, Blanes, Lloret de Mar i Hos-
talric.

n	 Pati obert Joan Maragalll
El pati de l’escola Joan Maragall és un nou espai pedagògic, de joc, d’experiència i d’aprenentatge pensat per al 
desenvolupament dels infants. Una proposta que reinventa la idea tradicional de pati d’escola per valorar el seu 
potencial com a recurs educatiu, i que sota una normativa establerta, ha d’esdevenir un pati obert perquè en 
puguin gaudir tots els infants del municipi. Un projecte sorgit i escollit als pressupostos participatius 2019 de 
l’Ajuntament de Ripoll i en la redacció del qual hi ha participat la comunitat educativa, les famílies, els infants, 
la ciutadania i els serveis tècnics de les regidories de Serveis a les Persones, Serveis al Territori i Sostenibilitat, 
Educació i Participació.
Els patis oberts s’articulen com espais d’ús social, llocs de trobada de la comunitat per afavorir la convivència, 
els valors cívics i la cohesió, i permeten augmentar l’equitat en l’accés a l’educació en el lleure. En aquest escena-
ri, la mateixa escola, el Pla Educatiu d’Entorn, les Associacions de famílies i les entitats i serveis de la vila, jugaran 
un paper fonamental per tal de promoure relacions intergeneracionals, fomentar el treball dels valors, respecte, 
cooperació, esforç i responsabilitat fent ús d’aquest espai.
L’obra de transformació ha permès pavimentar la pista esportiva, crear un tobogan pedagògic integrat aprofitant 
el desnivell del mateix pati, un camí sensorial, espais de joc simbòlic, una àrea de repòs i lectura i jocs tradicio-
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nals pintats en el mateix pati, entre d’altres. Una de les millores importants és l’accessibilitat a tot al patí a infants 
amb mobilitat reduïda, una necessitat imperativa en el model d’escola inclusiva.
L’objectiu és que tots els habitants de la vila puguin fer ús del pati i esdevingui un espai obert a la ciutadania. 
Ara, però, les condicions de la pandèmia de la Covid-19 no ho han permès, però ja es treballa perquè aviat pugui 
ser una realitat. Aquest pati és el resultat del treball de col·laboració entre ciutadania, administració i centre 
educatiu. Per tant, compleix tots els objectius que es persegueixen en el procés dels Pressupostos Participatius.

n	 L’Ajuntament potencia de nou la campanya per evitar sorolls 
nocturns “Viu, riu i respecta el descans veïnal”

L’època estival acompanya a gaudir del carrer, dels parcs, de les terrasses dels bars i restaurants i la problemàti-
ca del soroll nocturn s’incrementa. Per aquest motiu, per cinquè any consecutiu, es  porta a terme la campanya 
de sorolls nocturns i civisme. Com cada any s’està repartint als bars i restaurants de la vila un material de sen-
sibilització que, en aquesta ocasió consta d’uns gots reutilitzables i uns posa gots il·lustrats amb la imatge de 
la campanya dissenyada per la ripollesa Anna Colomer i un recordatori de normes per viure en civisme. L’estiu 
passat es va proporcionar als establiments un cartell per posar en un lloc visible el lema “Viu, riu i respecta el 
descans veïnal… Moltes gràcies”. Vist que la majoria encara el conserven, enguany només es donarà a aquells 
que el sol·licitin (trucar a l’Ajuntament al 972714142 i demanar per l’àrea de participació).
Amb aquesta campanya  no es vol prohibir, en cap cas, que la gent faci ús de carrers, places i terrasses durant 
la nit, sinó aconseguir que l’activitat no produeixi un soroll excessiu que suposi un destorb per al descans dels 

seus vilatans i vilatanes.  Es tracta 
de cercar un equilibri entre el dret 
a gaudir de les terrasses i l’oci noc-
turn i el dret a descansar per part 
dels veïns.
A Ripoll convivim persones amb 
diferents necessitats que s’han de 
satisfer sense crear molèsties als 
altres. El civisme i la convivència 
és cosa de totes i tots i per això la 
responsabilitat és compartida en-
tre ajuntament i ciutadania. Des del 
Consistori Municipal es treballa di-
àriament per mantenir l’entorn urbà 
i combatre els actes incívics (que 
suposen un cost que ha de pagar 
tota la ciutadania) però és impres-
cindible que el ciutadà col·labori per 
tal que això sigui possible.
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JOVENTUT
n	 El nou Carnet Jove 18, ara virtual
Aquest passat mes de juny es va presentar el nou Carnet Jove 18, que passa a ser virtual i que conté avantatges 
i descomptes per al jovent. Aquest any, totes les persones nascudes entre els anys 2002 i 2003 i empadronades 
a Ripoll podran gaudir-lo. Joan Maria Roig, regidor de Joventut, explica que “hi incloem els joves que fan els 18 
aquest 2021, però també els que els van fer el 2020, ja que per culpa de la pandèmia ells no van poder gaudir del 
carnet”. El carnet es pot aconseguir a la pàgina web https://jove18.cat/, omplint el formulari de la part inferior i 
descarregant el carnet virtual a través del correu electrònic.
El carnet és personal i intransferible. Per utilitzar-lo, s’ha de mostrar juntament amb el DNI/NIE. Actualment es 
compta amb una setantena de promocions i descomptes que es poden consultar a la mateixa pàgina web. Hi ha 
adherits uns 60 establiments dels àmbits de la restauració, moda i complements, esports, floristeria, la llar, estètica 
i perruqueria, alimentació… I a més, l’Ajuntament hi inclou 10 ofertes de teatre, cinema, espectacles, la piscina o els 
espais culturals. Fins al divendres 31 de desembre del 2021 es pot gaudir de les promocions.
La creació del carnet jove prové del 2017, quan va entrar en vigor 
una nova ordenança municipal per tal d’incentivar la implicació i la 
participació dels i les joves en les activitats del municipi. Valorant 
positivament l’acceptació del projecte per part dels joves, i amb 
la voluntat de donar-li continuïtat, valor i d’adaptar-se al funciona-
ment d’aquest col·lectiu de persones, s’ha optat per aquest carnet 
virtual. Fins ara, havia estat un carnet físic.
La voluntat de l’Ajuntament és que els establiments que partici-
pen de les promocions del Carnet Jove 18 puguin anar augmen-
tant. Per això, posa a disposició dels que hi estiguin interessats 
el correu joventut@ajripoll.cat per sol·licitar la informació i la fitxa 
d’inscripció per a establiments. “És una oportunitat d’acostar al 
jovent els comerços de la nostra vila”, afirma la regidora de Co-
merç, Manoli Vega.
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n	 El projecte Escolta’m: les persones joves tenen molt a dir i fer!
El projecte Escolta’m és una iniciativa de sensibilització activa cap a la població de Ripoll, promoguda pel Consorci 
de Benestar, el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Ripoll i el Punt Òmnia la Devesa del Pla i protagonitzada pels 
joves del municipi. Té la voluntat d’aconseguir ser una eina de suport en la dinamització comunitària amb joves a 
l’espai públic. I és que les persones joves de la vila són una part fonamental en la vida i, en aquest sentit, tenir en 
compte les seves idees i propostes, escoltar les seves inquietuds, necessitats i opinions es converteix en un deure 
de tota la societat. 
En un context de pandèmia i major aïllament com l’actual, no ens podem permetre deixar aquest col·lectiu de ban-
da, i més que mai, cal que situem la seva paraula al centre. Així doncs, Escolta’m és una proposta empoderadora 
per a joves, adreçada a visualitzar i fer extensible a tota la població el seu missatge.
En aquest marc, aquest mes de juliol, nois i noies compromesos van realitzar un mural a la plaça de la Sardana. 
També es va fer una demostració de rap per part d’un grup de joves molt aficionats a aquest estil musical. Al mural, 
una paraula: ESCOLTA’M. Perquè les persones joves tenen moltes coses a dir i fer!

ÀREA DE PROJECCIÓ ECONÒMICA
n	 Actuacions de suport i dinamització econòmica COVID-19. 
 Pla impuls reactivació econòmica 2020
EL Ple de l’Ajuntament va aprovar durant l’any 2020 diferents línies de subvencions, per tal de 
donar un impuls econòmic als sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19:

• Ple extraordinari de 22 de maig: ajuts per autònoms, un ajut del 25% sobre la taxa d’escom-
braries industrials i per últim la possibilitat de sol·licitar un avançament reintegrable per 
import màxim de 3.000 €.

 - A aquesta 1a convocatòria van ser aprovats 205 expedients i es van concedir 64.064 €.
• Ple de 28 de juliol: ajuts per autònoms, un ajut del 25% sobre la taxa d’escombraries indus-

trials i possibilitat d’un avançament reintegrable per aquelles persones afectades per un 
ERTE/ERTO.

 - A la 2a convocatòria van ser aprovats 15 expedients i en van concedir 3.847 € .
• Ple de 27 d’octubre: nous ajuts a titulars d’activitats econòmiques obligades a tancar a con-

seqüència del gran impacte de la COVID a la nostra comarca.
 - A la 3a convocatòria van ser aprovats 37 expedients i es van concedir 13.200 €.

Resum subvencions totals atorgades a 31 de desembre de 2020:
Subvencions concedides a autònoms   54.200,00 €
Avançaments reintegrables  14.000,00 €
Taxes d’escombraries industrials  12.911,00 €
TOTAL   81.111,00 €
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Import per sectors

n	 Ripoll potencia que tots els establiments estiguin presents a la 
plataforma ‘A casa en un clic’

Des de l’Ajuntament de Ripoll s’està potenciant que tots els establiments possibles de la vila 
puguin estar presents a la plataforma de comerç local ‘A casa en un clic’. Es tracta d’una aposta 
per la digitalització de totes aquestes botigues i negocis, per tal d’ampliar les seves possibilitats 
en el marc d’Internet. Des del juny del 2020, el consistori està adherit a ‘A casa en un clic’, una eina 
que ofereix la Diputació de Girona als ens locals que formen part de la Xarxa de Serveis Locals de 
Promoció Econòmica.
En les darreres setmanes, tècniques de l’àrea de Projecció Econòmica de l’Ajuntament han estat 
fent visites als establiments per gestionar, si així ho desitgen, la seva alta a la plataforma. Ripoll 
és un dels municipis de la província que més comerços té ja adherits a la web, amb més d’un 
centenar, i les tècniques continuaran fent visites per fer augmentar la llista durant aquest estiu. 
La plataforma serveix com a aparador dels comerços, en cap cas com a plataforma de venda. 
Només tindran l’opció de vendre online els establiments adherits a ‘Respira de Compres al Ripo-
llès’, un projecte impulsat per la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER), o que tinguin 
la seva pròpia pàgina de vendes o xarxes socials. En aquests casos, es vincularan amb la plata-
forma de la Diputació. El consumidor també tindrà la possibilitat de contactar amb el venedor/a 
via telèfon, WhatsApp, mail o xarxes per poder 
sol·licitar més informació sobre els productes.
Aquest nou servei és  totalment gratuït  per als 
comerciants i des de l’Ajuntament de Ripoll es 
crearà l’usuari de cada establiment i es donarà 
d’alta. Alguns dels avantatges d’estar actiu 
en aquesta plataforma són la presència dels 
comerços locals a tota la província, la promoció 
dels negocis, avançar en la iniciativa ‘La Botiga 
a Casa’ i consolidar el projecte del ‘Respira de 
Compres al Ripollès’ endegat per la UIER.
L’àrea de Projecció Econòmica oferirà suport als 
comerciants a l’hora de gestionar l’usuari a la web 
i s’explicarà a cada establiment el funcionament 
d’aquesta.  Es demana que es mantingui el 
màxim d’actualitzada la plataforma, ja que com 
més moviment s’hi generi, més visibilitat tindrà. 
Des de l’Ajuntament se’n  fan les  tasques de 
difusió.
L’Ajuntament agraeix i dóna les gràcies a tot el 
teixit comercial per la bona acollida que està 
tenint la iniciativa.

 

 

 
 
ACTUACIONS DE  SUPORT I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA COVID-19.  
Pla impuls reactivació econòmica 2020. 
 
 
EL Ple de l’ajuntament va aprovar durant l’any 2020 diferents línies de subvencions, 
per tal de donar un impuls econòmic als sectors més afectats per la pandèmia de  la 
COVID-19: 
 

• Ple extraordinari de 22 de maig: ajuts per autònoms, un ajut del 25% sobre la 
taxa d’escombraries industrials i per últim la possibilitat de sol·licitar un 
avançament reintegrable per import màxim de 3.000 €. 
- A aquesta 1a convocatòria van ser aprovats 205 expedients i es van 

concedir 64.064 €. 
 

• Ple de  28 de juliol: ajuts per autònoms,  un ajut del 25% sobre la taxa 
d’escombraries industrials i possibilitat d’un avançament reintegrable per 
aquelles persones afectades per un ERTE/ERTO. 
- A la 2a  convocatòria van ser aprovats 15 expedients i en van concedir 

3.847 € . 
 

• Ple de 27 d’octubre: nous ajuts a titulars d’activitats econòmiques obligades a 
tancar  a conseqüència del gran impacte de la COVID a la nostra comarca. 
- A la 3a convocatòria van ser aprovats 37 expedients i es van concedir 

13.200 €. 
 
 
Resum subvencions totals atorgades a 31 de desembre de 2020: 
 
Subvencions concedides a autònoms        54.200,00 € 
Avançaments reintegrables                    14.000,00 € 
Taxes d’escombraries industrials             12.911,00 € 
TOTAL        81.111,00 € 
 
 

  
    Import per sectors

 

 

 

 
 

Ripoll potencia que tots els establiments estiguin presents a la plataforma 
‘A casa en un clic’ 

Des de l’Ajuntament de Ripoll s’està potenciant que tots els establiments possibles de 
la vila puguin estar presents a la plataforma de comerç local ‘A casa en un clic’. Es 
tracta d’una aposta per la digitalització de totes aquestes botigues i negocis, per tal 
d’ampliar les seves possibilitats en el marc d’Internet. Des del juny del 2020, el 
consistori està adherit a ‘A casa en un clic’, una eina que ofereix la Diputació de Girona 
als ens locals que formen part de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica. 

En les darreres setmanes, tècniques de l’àrea de Projecció Econòmica de l’Ajuntament 
han estat fent visites als establiments per gestionar, si així ho desitgen, la seva alta a 
la plataforma. Ripoll és un dels municipis de la província que més comerços té ja 
adherits a la web, amb més d’un centenar, i les tècniques continuaran fent visites per 
fer augmentar la llista durant aquest estiu.  

La plataforma serveix com a aparador dels comerços, en cap cas com a plataforma de 
venda. Només tindran l’opció de vendre online els establiments adherits a ‘Respira de 
Compres al Ripollès’, un projecte impulsat per la Unió Intersectorial Empresarial del 
Ripollès (UIER), o que tinguin la seva pròpia pàgina de vendes o xarxes socials. En 
aquests casos, es vincularan amb la plataforma de la Diputació. El consumidor també 
tindrà la possibilitat de contactar amb el venedor/a via telèfon, WhatsApp, mail o 
xarxes per poder sol·licitar més informació sobre els productes. 

Aquest nou servei és totalment gratuït per als comerciants i des de l’Ajuntament de 
Ripoll es crearà l’usuari de cada establiment i es donarà d’alta. Alguns dels avantatges 
d’estar actiu en aquesta plataforma són la presència dels comerços locals a tota la 
província, la promoció dels negocis, avançar en la iniciativa ‘La Botiga a Casa’ i 
consolidar el projecte del ‘Respira de Compres al Ripollès’ endegat per la UIER. 

L’àrea de Projecció Econòmica oferirà suport als comerciants a l’hora de gestionar 
l’usuari a la web i s’explicarà a cada establiment el funcionament d’aquesta. Es 
demana que es mantingui el màxim d’actualitzada la plataforma, ja que com més 
moviment s’hi generi, més visibilitat tindrà. Des de l’Ajuntament se’n fan les tasques de 
difusió. 
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n	 Una nova agenda en format paper que engloba les activitats 
culturals, esportives, de turisme i de comerç

Aquest any i com a novetat s’ha editat l’Agenda d’estiu del municipi. 
Es tracta d’una eina pensada per crear sinergies entre l’hostaleria i el 
comerç, ja que aquests establiments la podran mostrar als visitants 
i vilatans. Conté informació detallada sobre les activitats culturals, 
esportives, de turisme i de comerç que es poden realitzar a la vila
Aquest any s’ha editat l’agenda d’estiu del municipi. Es tracta d’una 
eina pensada per crear sinergies entre l’hostaleria i el comerç per 
afavorir el coneixement dels esdeveniments que es fan a la nostra 
vila entre els visitants i vilatans. Conté informació detallada sobre 
les activitats culturals, esportives, de turisme i de comerç que es 
poden realitzar a Ripoll cada mes. S’ha encetat amb el mes de juny 
i pretén tenir continuïtat al llarg de l’any, canviant el nom per cada 
estació. El document permet accedir per mitjà d’un codi QR a l’agenda 
d’esdeveniments de la web de l’Ajuntament de Ripoll –ripoll.cat/
activitats– que s’actualitza diàriament.
Aquesta agenda pretén ser un recurs més per afavorir la difusió de 
totes les activitats que es realitzen a Ripoll, començant per les d’aquest 
estiu, amb les que es pretén recuperar el pols cultural a mesura que 
les condicions de la pandèmia ho permetin. 

n	 L’Ajuntament de Ripoll cerca solucions per millorar l’oferta 
comercial i turística a través d’una enquesta 

Arran del Pla Estratègic de Comerç, entre els mesos de febrer i maig, s’ha fet una enquesta 
adreçada als establiments d’alimentació, comerç, benestar i salut, viatges i transports, hostaleria 
i serveis, amb l’objectiu de millorar alguns dels temes que es tractaven. L’enquesta demanava 
qüestions com si estarien interessats a obrir els caps de setmana, participar en fires, campanyes 
i jornades, suggeriments per millorar el mercat setmanal o la recollida de cartons, punts febles del 
municipi i si eren actius a les xarxes socials, entre altres temes.
En total s’han repartit 233 enquestes i el retorn ha estat del 52%. 

n	 OFICINA HABITATGE MUNICIPAL DE RIPOLL (OMH)
L’Ajuntament de Ripoll, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, ofereix un servei per millorar l’accés a l’habitatge. Realitza les següents tasques: 

• Informació i assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb 
l’habitatge

• Registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que gestiona 
l’Agència de l’Habitatge

• Comprovació i revisió de la documentació presentada a l’oficina, amb la informació als 
sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals

• Trasllat de sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de l’Habitatge
• Assessorament i atenció a la ciutadania en l’àmbit de les inscripcions al Registre de 

Sol·licitants d’Habitatges de protecció oficial
• Registre i gestió de sol·licitud de cèdules fins a la proposta de resolució
• Registre i gestió d’expedients d’ajuts 
• Continuar ampliant el parc d’habitatge destinat als col·lectius més vulnerables (gent 

gran, joves, etc.)

RIPOLL 2021
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12

7 8 9 10

13 14 15 16 17 18
Teatre musical
Palmira a 
Pardines.
BubulinaTeatre 
Museu Etnogràfic 
de Ripoll
19h

Música i dansa
Sardanes. 
Cobla La Principal 
del Llobregat. 
Pl. de la Llibertat. 
17’30h

Música i dansa
Festival de música. 
Troubadors Art 
ensemble i músics
convidats. 
Monestir de Ripoll.
21’30h

Patrimoni
Farga Palau: 
visita guiada i 
mostra de forja. 
Farga Palau. 16’30h

Lletres
Club de lectura d’adults. Ramon Alabau.
Biblioteca Lambert Mata.
12h

Patrimoni
Farga Palau: visita guiada
i demostració de forja.
Farga Palau.
16’30h

Música i dansa
Festival de música. 
Ignasi Terraza trio 
Claustre 
del Monestir.
21’30h.

Música i dansa
Ripollesdansa
Festival de
dansa al carrer.
Pl. Gran. 19h

Música i dansa
32è. Curs 
d'interpretació 
musical
Del 18 al 25.

Música i dansa
68è. Aplec de les 
Sardana. 
Cobles Ciutat de 
Girona, Jovenívola 
de Sabadell i 
Bellpuig Cobla. 
Pg. Ragull. 10h

Lletres
Club de lectura 
+10.  El refugi del 
Tarek de Muriel 
Villanueva.  
Montse Maestre.
Sala Josep M. 
Anglada. Biblioteca
Lambert Mata.
19h

Cinema  
Cinema de 
muntanya. 
Teatre Comtal.

Lletres
La correspondència 
de Margarida Xirgu
Amb Àngels Bassas 
i Esther Vila.
Biblioteca. 19h

Música i dansa
Manel.
Devesa del Pla. 
22’30h

Patrimoni
Fes de monjo 
copista. Taller i
visita guiada a 
l’Scriptorium. 
Scriptorium. 16’30h

DILLUNS DIMARTS DIMERCRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

19 20 21 22 23 24 25DILLUNS DIMARTS DIMERCRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

11
Cinema  
Parlem de cinema.  
Per Ramon Musach.
Sala Josep M. 
Anglada.Biblioteca
Lambert Mata.
19h

Esport
Haute Route 
Pyrenees 2021.
Sortida des de 
Ripoll de la 1a 
etapa.
10’30h

DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE1 2 3 4

juliol
Esport
Crom Ride 2021.
Ruta motorista.
Arribada al migdia. 
14h

Patrimoni
Farga Palau: 
visita guiada i 
demostració 
de forja. 
Farga Palau. 16’30h

Altres
Donació de sang.
Sala Eudald Graells. 
De 10 a 14h i 
de 16 a 20'30 h

Música i dansa
Buhos.
Devesa del Pla.
22’30h

Música i dansa
FEMAP.
Capella 
Cracoviensis
Teatre Comtal.
21’30h

Patrimoni
El Monestir de 
Ripoll en temps de 
pandèmia
Ruta guiada fins a 
l’ermita de Sant 
Bartomeu
Monestir de Ripoll.
18h

Música i dansa
Festival de música 
Audició de
cloenda del curs 
d’interpretació 
musical.
Claustre del Monestir 
17h.

#ripollpercompartir

27 28DIMARTS DIMERCRES26 DILLUNS 30 31DIVENDRES DISSABTE29 DIJOUS

Música i dansa
Ripollesdansa
Festival de dansa
al carrer.
Devesa del Pla.
19h

Música i dansa
Ripollesdansa
Festival de dansa
al carrer.
Pl. de La Lira. 19h

Patrimoni
El Monestir de 
Ripoll en temps
de pandèmia
Ruta fins a l’ermita 
de Sant Bartomeu
Monestir de Ripoll. 18h

Música i dansa
Ripollesdansa
Festival de
dansa al carrer.
Plaça de La Lira.
19h

Esport
Exhibició 
i competició 
de cal·listènia.
Devesa del Pla. 17h

Música i dansa
Festival de música 
Concert Joves 
promeses.
Claustre del Monestir. 
19h.

Patrimoni
Fes de monjo 
copista. Taller i
visita guiada a 
l’Scriptorium. 
Scriptorium. 16’30h

Ex
po

si
ci

on
s Dialegs de colors. de Manel Grau.

De l’1 juliol fins al 31 agost

Llum a l'ànima. Palmira Jaquetti 1893-1963.
Museu Etnogràfic de Ripoll. 
Del 9 de juny al 19 de juliol.

40 anys compromesos i preparats per al futur. 
40 anys de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
Sala Abat Senjust. Del 23 de juny a l'11 de juliol

Temps del Romànic. Art, vida i consciència. 
Esglèsia de Sant Pere. Des de juny fins setembre.

Cinema
Teatre Comtal.
Tots els dissabtes, diumenges i dilluns.

Mercat setmanal
Al centre de Ripoll, 
tots els dissabtes.
Al barri de la Carretera de Barcelona, 
tots els dimecres.

Altres
Jornada Sènior
Activitats tot el dia: 
txiqung, marxa 
nòrdica, estiraments, 
visites: formatgeria 
Muubee, TV Ripollès, 
Farga Palau, 
Scriptorium, 
Curiositats de Ripoll,  
i Ripoll en temps  de 
pandèmia. L’art de 
riure a la vida, 
zumba, fotomatón i 
concert a càrrec de 
Café Trio.

Esport
Trial Copa 
Catalana de nens.
CTER l’Avellaneda.
De 8h a 14h

Patrimoni
Visita guiada
al Monestir.
Monestir de Santa 
Maria de Ripoll.
12h  

Trenet turístic. Dos recorreguts: natura i patrimoni. 
Davant del Monestir. Del 16 de juliol al 22 d’agost. 
De 10’30 a 12’45h i de 17’30 a 20h

Altres
Festa de Sant 
Cristòfol.
Pl. Abat Oliba. 11h.

www.ripoll.cat

INFORMACIÓ ACTUALITZADA
DE L’AGENDA D’ESTIU

Visites guiades al Monestir
Monestir de Santa Maria de Ripoll. 
A partir del 4 de juliol, 
cada dia a les 12’30h  



/ 17

elBressol / Juliol 2021

Actualment i fins al 30 de setembre, es poden sol·licitar els ajuts per a obres d’arranjament en 
l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2021. Més informació a ripoll.cat/ser-
vei-dhabitatge

n	 Sortejats 5 habitatges de lloguer assequible per part de l’Ajunta-
ment de Ripoll

El dimecres 2 de juny es va celebrar, 
a la sala de plens de l’Ajuntament de 
Ripoll, un sorteig per atorgar cinc pisos 
de lloguer assequible de què disposa 
el consistori. Hi van ser presents els 
regidors Joan Maria Roig, Lluís Orriols, 
Joaquim Merino i Rebeca Galavís, 
membres de la comissió d’habitatge de 
l’Ajuntament. Tots ells van participar de 
la dinàmica del sorteig.
A través de la campanya ‘Busques pis?’ 
es van rebre un total de 48 sol·licituds 
per als habitatges. D’aquestes, es va 
procedir a sortejar quines eren les 
persones guanyadores i també es va 
crear una llista de cinc persones més de 
reserva, que per ordre optarien al pis si l’adjudicatari hi renunciés.
Els habitatges es troben totalment rehabilitats. Tres són de titularitat municipal, mentre que els 
altres dos han estat cedits a través del programa de rehabilitació d’habitatges del Barri Vell , que 
compta amb el suport del Projecte de Treball als Barris 2020 que ha estat subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-Servicio 
Público de Empleo Estatal i la Diputació de Girona.

n	 Descobreix Ripoll amb el Trenet Turístic 
Per cinquè any consecutiu Ripoll ofereix l’oportunitat de descobrir la vila i el seu entorn amb 
aquest mitjà de transport que tant agrada a petits i també a grans. L’experiència es pot realitzar 
des del 16 de juliol fins al 22 d’agost amb la possibilitat d’escollir entre dos recorreguts diferents, 
el Patrimonial que ens descobrirà els llocs més emblemàtics de la vila, i el Natura, que permet 
descobrir la natura que envolta el municipi. Tots els recorreguts tenen el punt d’inici a la pl. Abat 
Oliba, davant el Monestir.  La venda de tiquets està establerta a l’oficina de turisme i el cost és de 
3 € adults, 2 € per als infants de 5 a 12 anys i gratuït per als menors de 5 anys. Per grups de més 
de 10 persones hi ha una tarifa especial de 2 € per persona. 

 

 

o Informació i assessorament a la ciutadania en totes les matèries 
relacionades amb l’habitatge 

o Registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies 
d’ajuts que gestiona l’Agència de l’Habitatge 

o Comprovació i revisió de la documentació presentada a l’oficina, amb la 
informació als sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals 

o Trasllat de sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència 
de l’Habitatge 

o Assessorament i atenció a la ciutadania en l’àmbit de les inscripcions al 
Registre de Sol·licitants d’Habitatges de protecció oficial 

o Registre i gestió de sol·licitud de cèdules fins a la proposta de resolució 

o Registre i gestió d’expedients d’ajuts  

o Continuar ampliant el parc d’habitatge destinat als col·lectius més 
vulnerables (gent gran, joves, etc.) 

 

Dades OMH gener- juny 2021 
 

Pisos gestionats en borsa  100 
Contractes gestionats  18 
Visites ateses i tasques d’assessorament 
i d’informació   

Presencial 725 
Telèfon 1050 
Mail 825 

Tramitació d’ajuts per al pagament del 
lloguer 

302 

Tramitacions de prestacions d’especial 
urgència  

2 

 
 
Actualment i fins el 30 de setembre, es poden sol·licitar els ajuts per a obres 
d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2021. Més 
informació a ripoll.cat/ servei-dhabitatge 
 

Sortejats 5 habitatges de lloguer assequible per part de l’Ajuntament de Ripoll 

El dimecres 2 de juny es va celebrar, a la sala de plens de l’Ajuntament de Ripoll, un 
sorteig per atorgar cinc pisos de lloguer assequible de què disposa el consistori. 
Hi van ser presents els regidors Joan Maria Roig, Lluís Orriols, Joaquim Merino i 
Rebeca Galavís, membres de la comissió d’habitatge de l’Ajuntament. Tots ells van 
participar de la dinàmica del sorteig. 

A través de la campanya ‘Busques pis?’ es van rebre un total de 48 sol·licituds per 
als habitatges. D’aquestes, es va procedir a sortejar quines eren les persones 
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Recorregut guiat que ens porta 

fins a la l'Ermita de Sant Bartomeu,

situada en una de les muntanyes

que envolten Ripoll. 

Conjunt Monàstic, Sta Maria de Ripoll  
Del 4 al 31 de juliol - Cada dia a les 12,30h 

Excepte el 10 i 17/07
Reserva prèvia: 972 702351/ 972 704203

Visites Guiades Juliol

El Monestir en Temps de pandèmia 

21 i 28 de juliol a les 18h
Durada del recorregut: 3h aprox.

Reserva prèvia: 972 704203

visit.ripoll.cat

EL TRENET TURÍSTIC - RIPOLL 2021
EL TREN TURÍSTICO - RIPOLL 2021

EL TRENET TURÍSTIC DE RIPOLL
RECORREGUT PATRIMONIAL
(Venda de tiquets i horaris)

Us proposem un recorregut que us permetrà conèixer i gaudir 
del patrimoni monumental i cultural més representatiu de Ri-
poll amb una locució explicativa dels 10 punts d’interès.

Punt de sortida: Pl. Abat Oliba (davant del Monestir de Ripoll)
Durada: 30 min. (aprox.) anada i tornada (ruta circular)
Dates: Del 16 de juliol al 22 d’agost 
Horari: 10.30 h - 12.00 h
 18.15 h - 20.00 h
PREUS: Adult: 3 €
 Nens (de 5 a 12 anys): 2 €
 Nens menors de 5 anys: gratuït
 Grups de més de 10 persones: 2 € per persona

PACKS
ENTRADA AL *CONJUNT MONÀSTIC + MUSEU ETNOGRÀFIC 
+ TRENET TURÍSTIC 
* Inclou entrada al Monestir de Santa Maria i Centre d’Inter-

pretació
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 12.30 h 

i a partir del dia 31 de juliol a les 12.30 i les 16.30 h (reserva 
prèvia 972 70 23 51)

VENDA DE TIQUETS
Oficina de Turisme o al Trenet directament.

EL TREN TURÍSTICO DE RIPOLL 
RECORRIDO PATRIMONIAL 
(Venta de tiquets y horarios)

Os proponemos un recorrido que les permitirá conocer y disfrutar 
del patrimonio monumental y cultural más representativo de Ri-
poll con una locución explicativa de los 10 puntos de interés.

Punto de salida: Pl. Abat Oliba 
 (delante del Monasterio de Ripoll)
Duración:  30 min. (aprox.) ida y vuelta (ruta circular)
Fechas:  del 16 de Julio al 22 de Agosto
Horario: 10.30 h - 12.00 h
 18.15 h - 20.00 h
Precios: Adulto: 3 €
 Niños (de 5 a 12 años): 2 €
 Niños menores de 5 años: gratuito
 Grupos de más de 10 personas: 2 € por persona

PACKS
ENTRADA AL *CONJUNTO MONÁSTICO 
+ MUSEO ETNOGRÁFICO + TREN TURÍSTICO
* Incluye entrada al Monasterio de Santa María y Centro de 

Interpretación
Precios: Adulto: 8,50 €
 Niños (de 5 a 12 años): 3,90 €
 Niños menores de 5 años: gratuito
* Suplemento visita guiada programada 3,30 € adultos
- Horarios visitas guiadas Conjunto Monástico cada día a las 

12.30 h y a partir del día 31 de Julio a las 12.30 y a las 
16.30 h. (reserva previa 972 70 23 51)

VENTA DE TIQUETS
Oficina de Turismo y en el Tren directamente

RECORREGUT A PEU DES DE LA FONT DEL TÒTIL I LA ROCA
Proposta: Agafar el trenet turístic, recorregut natura, des de la Pl. 
Abat Oliba i tornar a peu.
Punt de sortida: Font del Tòtil i la Roca (zona de pícnic) 
Desnivell:  47 metres
Recorregut:  2,20 Km
Temps aprox.:  45 min.
*Recorregut ideal per famílies amb nens.
Es recomana portar calçat adequat.

EL TRENET TURÍSTIC DE RIPOLL
RECORREGUT NATURA
(Venda de tiquets i horaris)

Us proposem un recorregut d’uns 15 minuts d’anada per l’entorn na-
tural vora el riu Freser des de la plaça Abat Oliba fins a la Font del Tòtil 
i la Roca amb una locució explicativa de la fauna, la flora i els usos de 
l’aigua.

Punt de sortida: Pl. Abat Oliba (davant del Monestir de Ripoll)
Durada: 30 min. (aprox.) anada i tornada. 
 Possibilitat de quedar-se
Dates: Del 16 de juliol al 22 d’agost 
Horari: 11.15 h - 12.45 h / 17.30 h - 19.00 h (últim tren 
 de tornada)
Preus: Adult: 3 €
 Nens (de 5 a 12 anys): 2 €
 Nens menors de 5 anys: gratuït
 Grups de més de 10 persones: 2 € per persona
PACKS
ENTRADA AL *CONJUNT MONÀSTIC + MUSEU ETNOGRÀFIC 
+ TRENET TURÍSTIC 
* Inclou entrada al Monestir de Santa Maria i Centre d’Interpretació
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 12.30 h i a 

partir del dia 31 de juliol a les 12.30 i a les 16.30 h.
 (reserva prèvia 972 70 23 51)

VENDA DE TIQUETS
Oficina de Turisme o al Trenet directament.

EL TREN TURÍSTICO DE RIPOLL 
RECORRIDO NATURA 
(Venta de tiquets y horarios)

Os proponemos un recorrido de unos 15 minutos de ida cerca del río 
Freser desde la plaza Abat Oliba hasta las Fuentes del Tòtil y la Roca 
con una locución explicativa de la fauna, la flora y los usos del agua.

Punto de salida: Pl. Abat Oliba (delante del Monasterio de Ripoll)
Duración:  30 min. (aprox.) ida y vuelta. 
 Posibilidad de quedarse
Fechas:  Del 16 de Julio al 22 de Agosto
Horario: 11.15 h - 12.45 h / 17.30 h - 19.00 h (último tren
 de vuelta)
Precios: Adulto: 3 €
 Niños (de 5 a 12 años): 2 €
 Niños menores de 5 años: gratuito
 Grupos de más de 10 personas: 2 € por persona
PACKS
ENTRADA AL *CONJUNTO MONÁSTICO + MUSEO ETNOGRÁFICO 
+ TREN TURÍSTICO
* Incluye entrada al Monasterio de Sta. María y Centro de Interpretación
Precios Adulto: 8,50 €
 Niños (de 5 a 12 años): 3,90 €
 Niños menores de 5 años: gratuito
* Suplemento visita guiada programada 3,30 € adultos
- Horarios visitas guiadas Conjunto Monástico cada día a las 12.30 h y 

a partir del día 31 de Julio a las 12.30 y a las 16.30 h.
 (reserva previa 972 70 23 51)

VENTA DE TIQUETS
Oficina de Turismo y en el Tren directamente

RECORRIDO A PIE DESDE LA FUENTE DEL TÒTIL I LA ROCA
Propuesta: Coger el tren turístico, recorrido natural, desde la Pl. Abat 
Oliba y volver a pie.
Punto de partida: Fuente del Tòtil i la Roca (zona pícnic)
Desnivel: 47 metros
Recorrido: 2,20 Km
Tiempo aprox.: 45 min.
*Recorrido ideal para familias con niños.
Se recomienda llevar calzado adecuado.

ALTRES EXCURSIONS I RECORREGUTS 

Els 4 miradors de Ripoll
(El Catllar, Sant Bartomeu, Sant Roc i Sant Antoni de Morers):
https://visit.ripoll.cat/rutes-a-peu

Ruta del Ferro i el Carbó: 
http://www.viesverdes.cat/rutes_vies_verdes/ruta-del-ferro-i-del-carbo/

OTRAS EXCURSIONES Y RECORRIDOS

Los 4 miradores de Ripoll
(El Catllar, Sant Bartomeu, Sant Roc y Sant Antoni de Morers):
https://visit.ripoll.cat/es/rutas-a-pie

Ruta del Ferro i el Carbó: 
http://www.viesverdes.cat/rutes_vies_verdes/es/ruta-del-hierro-y-del-carbon/

Per a més informació: 
OFICINA DE TURISME

DE RIPOLL
Pl. Abat Oliba, s/n
Tel. 972 702351

visit.ripoll.cat
turismeripoll@ajripoll.com
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SEGURETAT
n	 Reconeixement a dues agents de la Policia Local i una infermera 

per haver reanimat a un ciutadà
El passat mes de maig, el Sr. An-
tonio Palomo i la seva família van 
visitar la seu de la Policia Local de 
Ripoll per tal d’agrair la interven-
ció de les agents 1038 i 1045 del 
cos, així com de la infermera Núria 
Jiménez, que a principis d’octubre 
del 2020 van haver de reanimar-lo 
mitjançant DEA i massatge cardí-
ac. L’Antonio es va trobar malament 
quan tornava de buscar bolets amb 
uns amics i va acabar perdent el 
coneixement i patint un infart. Les 
dues agents el van poder socórrer, 
amb l’ajuda de la infermera, que 
passava per aquella zona de la vila, 
i posteriorment va ser traslladat en 
helicòpter a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, on es va poder recuperar. Des de la Policia Local s’agraeix molt 
aquest agraïment!

n	 Canvis en els límits de velocitat en vies urbanes
Des de l’11 de maig, la Direcció 
General de Trànsit va fer entrar 
en vigor nous límits de velocitat 
en les vies urbanes. Així doncs, 
ara la velocitat màxima en vies 
que disposin de plataforma úni-
ca de calçada i vorera és de 20 
km/h. En vies d’un únic carril per 
sentit de circulació el màxim és 
de 30 km/h. Mentre que en  vies 
de dos o més carrils per sentit 
de la circulació seguirà essent 
de 50 km/h.
A Ripoll ja s’han estat canviant 
diverses senyals i cartells, so-
bretot a les entrades del munici-
pi, per recordar als conductors i 
conductores la nova normativa. 
Des de la Policia Local i la regi-
doria de Seguretat Ciutadana es 
prega a tothom que es respectin 
els nous límits.
Es tracta d’una reforma del Text 
Refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Viària, que també pre-
tén endurir en un futur les san- 
cions contra l’ús del telèfon mò-
bil al volant i regular l’ús de pa-
tinets elèctrics en ciutat.

NOUS LÍMITS DE
VELOCITAT EN VIES

URBANES

Vies que

disposin de

plataforma

única de

calçada i

vorera

Vies d’un

únic carril

per sentit de

circulació

Vies de dos

o més

carrils per

sentit de la

circulació

L'autoritat municipal podrà rebaixar prèvia senyalització

específica les velocitats genèriques establertes, o bé augmentar-

la en vies d’un únic carril per sentit, fins a 50 km/h

A PARTIR DE L'11 DE MAIG
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L’ESPAI FAMILIAR /
n	 El nou espai familiar de Ripoll ja és una realitat
Aquest mes de juny va concloure la creació del nou Espai Familiar municipal de Ripoll, que s’ha ubicat 
a la Sala Eudald Graells. Un servei més, doncs, que ja ha començat a caminar. Ja va poder ser visitat 
per diferents vilatans i vilatanes en una sessió de portes obertes que es va dur a terme el 2 de juliol. Es 
tracta d’un espai públic i d’atenció a les famílies, de suport emocional, educatiu i socialitzador, dedicat 
a infants de 0 a 6 anys. 
Està previst que a l’espai s’hi puguin dur a terme  tallers, xerrades per a famílies o altres accions 
encarades a l’aprenentatge conjunt entre mares, pares i fills/es. Per exemple, la primera activitat que 
s’hi està desenvolupant és el taller ‘Camí cap a l’escola’, que està duent a terme una educadora. En 
aquest, s’acompanya a famílies que no han portat els seus fills a la llar d’infants i que han de començar 
el curs escolar el proper setembre. La responsable de Participació de l’Ajuntament de Ripoll, Núria 
Perpinyà, destaca que es tracta d’un servei pensat per “acompanyar a les famílies en aquesta etapa 
d’edat (0-6 anys) que a vegades és la que més oblidem, però resulta ser una de les més importants per 
al desenvolupament d’una persona”.
El funcionament de l’espai serà diferent per a cada activitat que es faci, les quals sempre s’aniran 
difonent des dels mitjans, cartelleria i la web de l’Ajuntament. Alguns dels objectius de les activitats 
seran crear vincles a partir del coneixement i el respecte entre famílies i professionals, l’atenció dels 
infants i el suport a les famílies en la criança dels seus fills o proporcionar un context educatiu ric, 
obert, acollidor i estable que promogui i garanteixi el benestar físic, psicològic i emocional, tant de 
l’infant com de l’adult que l’acompanya. L’Espai també estarà obert per a centres educatius, entitats i 
serveis que en vulguin fer un ús dedicat a la franja d’edat que s’ha comentat.
Des de l’any passat, en el marc del Pla educatiu d’entorn  (PEE), s’ha creat una comissió de treball 
dedicada als 0-6 anys, en la qual hi estan implicats l’Ajuntament, centres educatius, entitats i serveis 
de la vila. L’Espai Familiar és una proposta que neix d’aquest Pla.
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ESPORTS
n	 Més de 1.660 persones prenen part de les activitats d’estiu
L’esport dinamitza de valent 
Ripoll i una bona mostra és la 
gran quantitat d’activitats que 
es duen a terme durant l’es-
tiu. Aquest 2021, està previst 
que un total de 1.662 perso-
nes participin de les activitats 
esportives a la vila. En aquest 
recompte, s’hi inclouen els ca-
sals d’estiu, els campus i les 
competicions que acullen els 
equipaments esportius muni-
cipals. Activitats escolars, de 
formació o de preparació de 
diferents esports com el fut-
bol, l’hoquei, el ioga, el futbol 
sala, el vòlei… A la infografia en 
podeu veure el resum:
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Vine i t’informarem
PISCINA MUNCIPAL DE RIPOLL – C/ Concepció Ducloux, s/n

Tel. 972 70 23 56 – esports@ajripoll.cat

n	 Cursa de la Dona
Per primer cop Ripoll celebrarà, aquest mes 
de setembre, la Cursa de la Dona, una marxa 
popular en benefici d’Oncolliga. Organitzada 
conjuntament per l’Ajuntament, per la secció 
d’Oncolliga a Ripoll, per les fundadores d’Em-
prenedona, per representants dels Consell de 
Dones i per altres persones de la vila que s’hi 
han volgut implicar. 
El recorregut són uns cinc quilòmetres de 
distància i està pensat perquè sigui adequat 
a tots els nivells de mobilitats i per a totes les 
edats. Fins i tot per cotxets i cadires de ro-
des. És una cursa no competitiva i es podrà 
fer corrent o bé caminant. No hi haurà crono-
metratge, ni tampoc classificacions.
La cursa esdevé una activitat benèfica amb 
la voluntat que els beneficis recaptats es 
destinin íntegrament a Oncolliga Girona, per 
a diferents programes adreçats a dones amb 
càncer de mama del Ripollès. 
Prèviament per a poder publicitar-la i fer-ne 
difusió, s’ha cregut oportú crear un concurs 
per decidir-la, donant l’oportunitat a la ciu-
tadania de presentar-hi els seus dissenys. 
D’entre les imatges que s’han presentat, un 
jurat format per personal del camp esportiu, 
del disseny gràfic, artístic, un/a representant 
de l’Oncolliga, una representant del Consell 
de Dones, un/a representant de l’organització 
i un/a representant municipal n’han escollit 
la guanyadora, que rebrà un premi de 250 € i 
el reconeixement de que la seva imatge sigui la que representi aquesta primera cursa. 
Les inscripcions valdran 10€ i es podran fer a través de ripoll.cat/cursadeladona. Totes les persones participants 
rebran la samarreta de la cursa i entraran al sorteig d’un lot de productes cedits per establiments de Ripoll i la 
comarca. 
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CULTURA
n	 Un estiu ple d’activitats
Sempre pendents de la situació epidemiològica de la 
Covid-19, però cada vegada amb la vacunació més 
avançada entre la societat, la cultura treu el cap i 
aquest estiu a Ripoll s’han organitzat diverses activi-
tats amb l’objectiu de fer-la ressorgir. Durant els me-
sos de juliol i agost es pot gaudir de diversos esdeveni-
ments a la vila, encapçalats per dos concerts de gran 
format amb dos importants grups en l’àmbit català: 
Manel i els Buhos. La Devesa del Pla, un espai ampli on 
poder garantir les mesures anti coronavirus, és la seu 
d’aquestes activitats.
Per altra banda, també es torna a celebrar el Festival 
Internacional de Música de Ripoll, que recupera el Curs 
d’Interpretació Musical, que ja arriba a la 32a edició 
amb 40 alumnes inscrits. Pel que fa al Festival, durant 
l’estiu s’ofereixen fins a vuit concerts, amb, entre d’al-
tres, els Troubadours Art Ensemble, la Capella Craco-
viensis , el Trio Arraiga o un recital de textos i cançons 
en record de Joan Amils.
Un altre dels reclams de l’estiu a Ripoll i que es recu-
pera és el Mercadal del Comte Guifré. Enguany, aquest 
es dividirà en dos caps de setmana: el del 7 i 8 d’agost, 
centrat en activitats per als més xics i el 14 i 15 d’agost, 
que oferirà una programació més encarada al públic 
adult. També cal destacar un acte central que se ce-
lebrarà el dia 11 d’agost, en el que actuarà “Lo Pau de 
Ponts” acompanyat d’un tastet de vins i formatges. La cita medieval ripollesa es repartirà per les places més 
grans del centre de la vila, buscant els espais més oberts que siguin viables per encabir-hi tota la seva oferta.
També retorna el RipollesDansa, que es recupera aquest any, però sense el curs que l’acompanyava. Es durà a 
terme els dies 27, 28 i 29 de juliol amb diverses actuacions. Per altra banda, es podrà gaudir de moltes altres 
activitats pensades per a diferents públics com el cinema de muntanya, les visites guiades al Monestir de Ripoll, 
la Jornada Sènior, les activitats de la Biblioteca Lambert Mata o una àmplia programació d’exposicions, visites 
i activitats especials al Museu Etnogràfic de Ripoll, entre moltes d’altres més. El Trenet Turístic també ha tornat 
un any més, amb els dos recorreguts habituals del 16 de juliol al 22 d’agost. 
A més, enguany s’ha editat l’Agenda d’estiu del municipi, una eina pensada per crear sinergies entre l’hostaleria 
i el comerç per afavorir el coneixement dels esdeveniments que es fan a la nostra vila entre els visitants i els 
vilatans. 

n	 La cultura no ha parat tot 
i la pandèmia

Han estat mesos complicats. Les condi-
cions canviants de la pandèmia de la Co-
vid-19 i les mesures que s’han anat duent 
a terme per prevenir contagis han pro-
vocat que el Servei de Cultura de l’Ajun-
tament s’hagi hagut d’anar adaptant a 
diferents situacions per poder organitzar 
els actes. Però tot i així, la cultura no ha 
parat, i una bona mostra en són tots els 
esdeveniments que s’han pogut anar de-
senvolupant des del mes de gener fins a 
l’estiu.
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L’any va començar amb un gran repte: l’organització de la cavalcada dels Reis de l’Orient. Finalment, 
es va optar per rebre a ses majestats al Teatre Comtal, amb un seguit de mesures i diverses sessions 
perquè tots els infants ho poguessin gaudir. Els Reis van arribar a Ripoll, oi tant que sí!
També han anat retornant altres esdeveniments que s’havien deixat de fer, com per exemple el Cicle 
de Teatre Íntims, amb diverses obres en aquest període. S’ha anat reactivant l’activitat al Cinema 
Comtal, amb les projeccions setmanals i el retorn del Cicle Gaudí. 
El Carnestoltes no es va poder fer, però sí una exposició a l’Església de Sant Pere per recordar com han 
estat les rues dels anys passats. També van anar tornant, de mica en mica, els espectacles familiars 
i de circ, amb diverses propostes encara a l’hivern.
Un cop va arribar la primavera, els actes culturals van ser molt presents a les diferents edicions que 
es van dur a terme dels Mercats de les 40 Hores, que van substituir la tradicional Fira. Van haver-hi 
concerts, espectacles, màgia... Així mateix, diverses expressions culturals van acompanyar la Diada 
de Sant Jordi, que per sort va poder tornar als carrers. 
De mica en mica s’han pogut anar fent més coses, han tornat les sardanes, encara que sigui sense 
poder ballar-les, no s’han deixat de fer exposicions... I va arribar Sant Eudald, i encara que no es pogués 
fer una Festa Major com a tal, els carrers van tornar a tenir molt ambient, amb el bon temps que va 
acompanyar i que va fer que gent de totes les edats gaudís de la música o dels espectacles que es 
van proposar. 
En definitiva, Ripoll ha estat i vol seguir essent una vila on la cultura hi tingui un paper molt 
important, ja que és un dels motors que ens ha de fer sortir d’aquesta època convulsa, amb l’alegria 
que aporta i la dinamització que ofereix.

n	 El Projecte Despertant Instruments adormits premiat als Premis 
Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya 

El projecte Europeu Despertant Instruments Adormits de la Portalada de Ripoll està d’enhorabona. La Generali-
tat de Catalunya, concretament el Departament d’Empresa i Treball, li ha concedit el premi Prestigia, en el marc 
dels Premis Nacionals d’Artesania de Catalunya, que s’entregaran properament. 
L’Ajuntament de Ripoll amb el suport del Programa Europa Creativa, de la Unió Europea, impulsa, des de l’any 
2019, aquest projecte internacional (Awakening European Sleeping Instruments, com es coneix a la resta d’Eu-
ropa) de recreació i recuperació d’instruments musicals de la Portalada romànica del Monestir de Santa Maria 
de Ripoll i de difusió de les músiques copiades i creades al seu scriptorium en època medieval,  amb la intenció 
d’aconseguir que la  portalada pugui ser declarada finalment com a bé d’interès cultural del Patrimoni Mundial 
de la UNESCO. Des del 2019, s’han organitzat tallers de recreació dels instruments musicals, concerts, conferèn-
cies, exposicions i altres activitats arreu de Catalunya i d’Europa, en les quals també hi han participat els socis 
internacionals del projecte europeu. La pandèmia de la Covid-19 va obligar a fer una aturada forçada al projecte, 
però amb la represa de l’activitat cultural Els Instruments Adormits van reprendre l’agenda que els ha portat a 
sonar a diferents llocs.  
Aquest projecte europeu depassa l’àmbit in-
tel·lectual i acadèmic per endinsar-se en una 
experiència vital amb les generacions que han 
viscut al voltant del monument durant més 
de deu segles. Un viatge d’emocions que relli-
ga pobles europeus fins a l’altre extrem de la 
Mediterrània, en un espai que fa mil anys fou 
més comú del que ara podem imaginar. Anto-
ni Madueño, director del projecte, el defineix 
així: “Despertant Instruments Adormits acosta 
aquestes músiques al gran públic d’una mane-
ra insòlita, a través del patrimoni arquitectònic, 
musical i plàstic, tot esborrant per moments les 
barreres que el temps i la geografia han precipi-
tat sobre la nostra memòria”.
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n	 Els Clubs de lectura de la Biblioteca Lambert Mata
La Biblioteca Lambert Mata, com a entitat que es dedica a la promoció de la cultura en general i a la lectura en 
especial, du a terme diferents activitats que intenten incentivar el gust per llegir. Entre elles, l’activitat estrella, és 
el club de lectura.
Actualment a la biblioteca se’n realitzen tres. Dos per a infants i joves i un per a adults.

El club de lectura d’adults va començar l’any 2005 a iniciativa de la directora de la biblioteca, Concepció Canadell 
Pineda i un grup de joves de Ripoll. En aquell temps, el club de lectura era conduït per Quim Vinyes Saus i Ramon 
Alabau i Selva. Actualment condueix el club en Ramon Alabau. Les trobades es realitzen l’últim dissabte de mes, 
els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. El club de lectura és gratuït i obert a tothom. 
Pel que fa, als clubs de lectura per a infants i joves, actualment se’n realitza un per a nenes i nens a partir de 10 
anys i un altre per a noies i nois a partir de 14, tots dos conduïts per Montse Maestre Casadesús. Està previst 
iniciar-ne un altre, adreçat a nenes i nens a partir de 8 anys, de cara l’octubre de 2021. 
Els clubs de lectura per a infants i joves es realitzen un cop al mes.
Periòdicament, als clubs de lectura, es convida l’autor del llibre que es comenta. Així doncs, hem pogut gaudir de 
la presència d’autors com Muriel Villanueva, Joan Lluís Lluís, Toni Sala, Najat El Hachmi, Rafel Nadal, Irene Solà 
i Antoni Puigverd, entre d’altres.
Els clubs de lectura ens permeten descobrir nous autors, gaudir encara més de la lectura i créixer com a lectors. 
Per tant, animem a tothom que ho vulgui, a assistir a alguna de les nostres sessions. Per informar-vos, podeu 
trucar al telèfon 972700711 o enviar un correu a biblioteca@ajripoll.cat. 

n	 Museu Etnogràfic de Ripoll
Aquest 2021, estem d’aniversari, celebrem els primers deu anys de la nova seu del Museu, i ho fem recordant 
moltes de les coses que hem fet al llarg d’aquest temps. Però també, és un any important per recordar la figura 
del seu fundador, en Tomàs Raguer i Fossas, nascut ara fa 160 anys. La seva herència segueix viva i continua 
guiant la nostra institució, i gràcies a la seva tasca de recerca i al seu rigor, seguim aprenent i estimant el nostre 
patrimoni. 
Enguany, també, anem tornant a la normalitat, una normalitat que hem après a valorar i per això tornem a pensar 
en un Museu viu, que obre portes i espera amb il·lusió que les seves sales s’omplin de mirades i les seves activi-
tats de somriures, dissimulats encara, darrere de mascaretes.
VISITES GUIADES ESTIU 2021 / Scriptorium · Farga Palau · Museu Etnogràfic
JULIOL

Dissabte 3: 16.30 h. Farga Palau amb demostració de forja
Dissabte 10: 16.30 h. Scriptorium de Ripoll amb taller “Fes de monjo copista”
Dissabte 17: 16.30 h. Farga Palau amb demostració de forja
Dissabte 24: 16.30 h. Scriptorium de Ripoll amb taller “Fes de monjo copista”
Dissabte 31: 16.30 h. Farga Palau amb demostració de forja

AGOST
Dies 1, 6, 20, 21, 27, 28: 18.30 h. Farga Palau amb demostració de forja.
Dies: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 24, 26, 31: 18.30 h. Scriptorium de Ripoll amb taller “Fes de monjo copista”
Dies: 4, 11, 13, 18, 25: 18.30 h. Museu Etnogràfic de Ripoll

Venda d’entrades a www.museuderipoll.org
Museu Etnogràfic de Ripoll, Plaça de l’Abat Oliba s/n 17500 - Ripoll · Tel. 972 70 31 44
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URBANISME
Patrimoni
n	 A punt d’encarar la segona fase 

de la rehabilitació del refugi 
antiaeri

En aquest primer semestre del 2021, les obres de recu-
peració i condicionament del refugi antiaeri soterrat de 
la Guerra Civil situat a la plaça de l’Ajuntament han anat 
avançant. S’ha completat la seva primera fase, amb la qual 
s’ha consolidat l’accés a través del fossar dels antics con-
tenidors fins al passadís lineal que fa uns 12 metres. S’ha 
constatat que el pas del temps i les obres que s’han fet al 
llarg dels anys han provocat esllavissades de terra que impedeixen transitar per tot el refugi. L’Ajuntament està 
pendent en aquests moments de poder executar la fase 2 del projecte, a través de la qual es vol habilitar la zona 
perquè sigui visitable.
El regidor i Cap de l’Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa, Joaquim Colomer i Cullell, explica que 
“l’objectiu és treure a la llum aquest refugi que ens faci recordar aquesta memòria històrica que tenim a Ripoll 
i les circumstàncies que havien passat els ripollesos i ripolleses durant la guerra”. En un futur proper, doncs, se 
seguirà treballant en aquestes obres que tenen un cost aproximat de 33.000 €, una part finançada per la Dipu-
tació de Girona. 

n	 Manteniment de la xemeneia de la 
Colònia Estamariu

Recentment s’han realitzat feines de manteniment a la xemeneia de 
la Colònia Estamariu, que forma part del nostre paisatge urbà des 
del 1894. Bàsicament s’hi ha fet una neteja amb aigua a pressió, un 
rejuntat d’esquerdes que es trobaven a la part superior i una col·lo-
cació de tres cèrcols de fibra de vidre per prevenir i evitar que apare-
guin noves esquerdes que puguin posar en perill la seva estabilitat.
Una obra de petita envergadura, però molt important per mantenir la 
seguretat del parc infantil que es troba en el mateix espai, que va ha-
ver d’estar tancat per garantir la seguretat dels més petits i petites. 
Us heu fixat mai en aquesta xemeneia? Les fàbriques i colònies són 
una part molt important del nostre patrimoni!

Obres i millores destacades
n	 Millorant la Devesa del Pla
Un nou espai destinat a aparcament per autocaravanes se situarà a l’ex-
trem sud del parc de la Devesa del Pla, resseguint el passeig existent arran 

de riba. L’espai comptarà 
amb dotació d’un punt de 
neteja i buidatge d’aigües 
residuals, un punt de sub-
ministrament d’aigua, i 
alhora es condicionarà 
l’entorn amb espais enjar-
dinats a efectes d’afavorir l’estada i facilitar una bona connexió 
amb la trama urbana.
També s’ha anat millorant el parc amb instal·lació de la tirolina, la 
taula de ping-pong, papereres de reciclatge...
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n	 Millora del ferm dels carrers del municipi 2021
Enguany, per tal de continuar millorant i mantenint els carrers del municipi s’asfaltarà: 
Raval de Barcelona / Carrer de Vallfogona / Carrer Sant Bartomeu / Carrer de Núria / Plaça Vila de Prada
Un total de 3.000 m2 aproximadament.

n	 Canvi de l’enllumenat públic a tecnologia LED
En els darrers mesos, s’està treballant en la substitució de tots els punts 
de llum públics per tecnologia LED, un fet que permet estalvi energètic i 
una millora en la il·luminació. Per ara, s’ha executat un 70% del canvi i es 
preveu que durant el mes d’agost el procés estigui pràcticament finalitzat 
i ja només restin pendents alguns canvis de focus, les actuacions que 
requereixen d’obra civil, canviar els quadres elèctrics i la telegestió. Les 
zones de Ripoll que encara estan pendents de fer el canvi són: el barri de 
l’estació, el de Caselles, Pi Grau, Engordans, polígon industrial Rocafigue-
ra, polígon industrial Els Pintors, un 30% del barri de Sant Pere, un 20% 
de la carretera de Ribes, un 10% de la carretera de Barcelona i un 5% del 
centre de la vila, entre d’altres. 

n	 Actuacions a les escoles públiques 
Escola Tomàs Raguer 
Durant les vacances de Nadal del 2020 es van dur a terme les obres consistents en adaptar un lavabo per a per-
sones amb discapacitat. Aquest 2021, l’actuació que es vol realitzar consisteix en millorar un conjunt de lavabos 
que es troben a la planta baixa, per tal d’adaptar-los a les noves necessitats.
Escola Joan Maragall
Es canviaran set finestres de la façana de la carretera de Barcelona, per tal de millorar el confort i l’eficiència 
energètica de l’edifici. Actualment, de la façana en concret ja n’hi ha la meitat de canviades. 

n	 Obres de manteniment del Pont d’en Calatrava
L’exposició al clima de Ripoll i els efectes del vandalisme s’han fet evi-
dents en la pintura dels elements metàl·lics del pont i en les parts de for-
migó. Les obres que s’estan duent a terme consisteixen en la neteja de 
la superfície per la seva posterior aplicació de pintura en tota l’estructura 
metàl·lica i els puntals de formigó, per tal de garantir la seva bona conser-
vació i manteniment. 

n	Construcció d’un mur d’escullera al passeig 
President Lluís Companys (pujada del 
cementiri)

Degut al pas del temps i l’acció de l’aigua corrent en aquesta zona, parts 
d’aquest mur s’han anat trencant i proporcionant esllavissades de terres. 
Aquesta situació deixa parts del ferm del passeig afectades. S’està duent 
a terme l’estabilització del terreny, refent aquelles parts de mur trencades, 
mitjançant la reposició amb un mur de rocalla. La tardor d’enguany es 
realitzaran altres actuacions relacionades en estabilització i protecció de 
murs, concretament en el marge dret del riu Freser al raval de Barcelona i 
a la plana d’Ordina.

n	 Substitució dels baixants pluvials de la Sala Eudald Graells
Els baixants pluvials de l’edifici de la Sala Eudald Graells es trobaven encastats a la façana. Amb el temps s’han 
anant degradant i davant la impossibilitat de reparar-los degut a la seva ubicació (per dins la paret), s’ha decidit 
substituir-los i col·locar-los en façana. Aquesta actuació pretén evitar les humitats i possibles filtracions.
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Millores als Barris

Millora de l’accessibilitat al passeig 
Lluís Companys

Millora dels parcs infantils

Manteniment del centre de 
telecomunicacions del Catllar

Millora de les escales del barri de 
Vista Alegre

Ampliació de la vorera del carrer 
dels Brucs

Millora de les escales a 
l’aparcament de Can Guetes

Millora de la vorera 
del pont d’Olot
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Protecció i pintura del pont del 
passeig dels Aurons

Instal·lació de la tirolina a la 
Devesa del Pla

Reparació de la barana 
del camí de Sant Antoni

Substitució de la reixa de recollida d’aigües pluvials 
del carrer Torreneules

Col·locació d’una tanca a
la zona de petanca

Substitució de la reixa de recollida d’aigües pluvials del 
carrer Sant Amand

Instal·lació de dues reixes de recollida d’aigües pluvials 
al carrer Vista Alegre

Realització del paviment de la nova 
zona d’aparca bicicletes a la plaça 

de l’Ajuntament

Reparació de la vorera 
al Barri de Sant Pere
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L’APUNT /

n	 Isidre Santanach,
 el ripollès inventor del 

cotxe elèctric d’autonomia 
il·limitada

En un moment en què es parla de la progressiva 
implementació del cotxe elèctric, hem cregut adient 
fer un esbós biogràfic d’un ripollès inquiet i innovador, 
l’Isidre Santanach i Montorro.
Santanach va néixer a Ripoll el 1899. Amb només 
catorze anys estudià mecànica i electrònica a 
Manresa, essent aleshores quan va realitzar el seu 
primer invent, una «bicicleta voladora». Posteriorment, 
anà a l’Escola del Treball de Barcelona. Des dels anys 
vint va viure a Sallent (Bages); en aquesta població va 
ser el promotor d’una cosa innovadora, la construcció 
d’una piscina de 33 metres de llargada els anys trenta.
Tanmateix, el giny que li donà més nomenada va ser 
el cotxe elèctric. L’any 1970 en demanà la patent però, 
de fet, ja hi treballava des del 1927. L’automòbil era un 
Renault del model Dauphine, el qual anà modificant 
amb els anys per a adaptar-lo al seu invent.
La proposta de cotxe elèctric no es materialitzà per 
diversos motius, tal i com Santanach explicà en 
una entrevista publicada pel periòdic Regió7 el 26 
de maig de 1979: «Aquí va venir gent de la Seat i la 
Renault, han vingut molts enginyers, però a demanar 
informació. De col·laborar, res [...] Posen totes les 
pegues que poden per a retardar el cotxe elèctric. 
Mentre es vagin venent els cotxes de gasolina, hi 
posaran tots els obstacles que puguin».
El cotxe no va poder recórrer cap quilòmetre en 
no estar homologat. No obstant això, Santanach 
participà en diversos fòrums a fi de donar a conèixer 
l’invent; bona mostra d’això és que va anar a París, i a 
Bilbao per participar en la  Conferència Internacional 
sobre Vehicles Elèctrics.

Els anys setanta, l’inventor ripollès era un visionari 
en parlar dels avantatges del seu automòbil: «[...] és 
perfectament factible en el moment actual i de fàcil 
adaptació a noves tècniques de perfeccionament 
[...]», i sobre el cotxe de benzina era del parer de que 
«[...] és anti-humà perquè ens obliga a respirar gasos 
nocius i és causant de nombrosos accidents».
Isidre Santanach, un ripollès que caldria reivindicar 
i recuperar en formar part de la nostra història, va 
morir a Sallent l’any 1982.

Agustí Dalmau i Font

Historiador de l’Ajuntament de Ripoll.

Tota la informació d’activitats a Ripoll 
Subscriu-t’hi des del web www.ripoll.cat/cultura
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L’EMIGRANT /

“Vaig estudiar a l’escola Vedruna ESO i Batxi-
llerat, em vaig graduar en ADE i Dret a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i estic cur-
sant el Màster en Direcció d’Empreses per 
la UOC, però l’anglès havia estat sempre la 
meva “assignatura pendent”. Tenia clar que 
per aprendre’l necessitava conviure amb ell. 
Alhora, anar a Austràlia també em servia per 
viure una experiència totalment diferent i vi-
atjar. Al principi tantejava anar a algun país 
d’Europa, però llavors vaig pensar que esta-
ria molt a prop de casa, podia tornar cada 
setmana (com aquell qui diu). Va ser ales-
hores quan vaig començar a mirar països 
més llunyans. Finalment, em vaig decantar 
per les antípodes i els paisatges australians!
Tenia clar que necessitava una feina flexible 
i que no hagués d’estar compromès a un 
horari fix. Mentre vivia a Brisbane, vaig tre-
ballar com a repartidor de menjar a domicili 
a través de diferents plataformes. És un tre-
ball que em permetia fer el meu propi horari 
i compaginar-ho fàcilment amb els estudis. 
Aquí, normalment, els treballs et permeten 
cobrir les despeses bàsiques i, si vols, fins i 
tot estalviar. Actualment estic vivint en una 
“granja” o casa de pagès (prop de Moogerah 
Dam, a 1,5 h de Brisbane en cotxe) amb una 
família australiana. Els ajudo amb la casa i 
el bestiar i a canvi em donen menjar i sostre.
Malgrat les restriccions per la Covid-19, he 

pogut viatjar pel país. He visitat els 8 estats 
australians fent “road trips” amb furgoneta 
amb alguns amics que vaig conèixer aquí. 
És una manera totalment diferent de viatjar, 
amb llargues distàncies, molts km, hores 
de conducció i llocs remots sense cobertu-
ra, però realment val la pena descobrir els 
paisatges que amaga aquest país. Austràlia 
posa facilitats a aquests tipus de viatges i 
és ben normal trobar gent fent-los.
Hi ha algunes coses que et criden l’atenció 
quan dus un temps aquí. Tot va per l’esquer-
ra, des de la conducció fins a les escales 
mecàniques. Es lleven ben d’hora, però és 
ben normal sopar a les sis o set de la tar-
da i ser a les vuit o nou del vespre al llit. Si 
surts de festa, com a molt tard a les dues 
o tres de la matinada tanca tot. L’alcohol és 
caríssim, surt més a compte comprar-lo en 
un celler (bottle shop) que en bars o discote-
ques. A més, per norma, no es pot consumir 
alcohol en espais públics, només en aquells 
que ho permeten. Tenen el seu propi accent, 
però també el seu propi argot, cosa que no 
ajuda gaire si estàs intentant aprendre l’idi-
oma. Pel que fa a la fauna, es diu que aquí 
“tot et pot matar”. Sí que tenen espècies una 
mica perilloses, tant a terra com al mar, cal 
tenir-ho en compte i respectar-ho, és el seu 
hàbitat. No obstant, les ciutats solen ser 
modernes i segures, és un país relativament 

nou, però per veure fauna salvatge en lliber-
tat (per exemple, cangurs o koalas) és pro-
bable que hagis de marxar lluny dels nuclis 
urbans.
De Ripoll trobo a faltar la família, amics, el 
menjar (un bon pa amb tomàquet i embotit) 
i la manera de ser de la gent (no és ni millor 
ni pitjor, simplement és diferent).
De cara al futur, per al moment esperaré a 
finalitzar els meus estudis aquí. I, com he fet 
fins ara, decidiré “sobre la marxa” i en funció 
de com estigui la situació a Catalunya, si re-
novar visat altra vegada o no. La veritat, tot 
aquest temps m’he vist “forçat” a renovar, 
en bona part, degut a la situació de Covid-19 
ja que, al cap i a la fi, aquí no estem del tot 
malament. De totes maneres, ara per ara, la 
meva intenció és seguir cursant el Màster 
en Direcció d’Empreses i tornar a Ripoll.
Reconec que em va costar molt fer el primer 
pas, però és una experiència que recomano 
al 100% a tothom. Ja sigui a Austràlia o a un 
altre país. El fet de marxar una temporada a 
veure món, visitar altres llocs, conèixer gent 
nova, maneres de fer, noves cultures, estu- 
diar o treballar d’allò que mai haguessis ima-
ginat. Sense oblidar mai les teves arrels, és 
clar. Sempre he dit que cadascú ve a viure 
aquí la seva pròpia aventura, però sens dub-
te, una experiència molt enriquidora.”

“La intenció principal era 
venir a estudiar anglès 
durant 3-4 mesos i visitar 
Austràlia. Al final ja duc 
gairebé 1 any i mig, he 
estudiat anglès durant 9 
mesos (bona part online) 
i actualment estic cursant 
un curs de formació pro-
fessional sobre Negocis. 
He tingut oportunitat de 
treballar al país i viatjar a 
tots els estats d’Austràlia. 
He allargat la meva esta-
da aquí perquè m’agrada 
aquest país.”

Sinergies migratòries

Eudald Viñas
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“Soc de Moscou i allà vaig estudiar 
a la Universitat Lenin de Pedagogia. 
Soc psicòloga i pedagoga. Al mateix 
temps, també vaig estudiar llengües 
(vaig començar amb l’alemany, el 
francès i finalment l’anglès). Sem-
pre m’ha agradat la psicologia, per 
a totes les edats, i l’educació lingüís-
tica. Crec que aquestes àrees són 
inseparables, ja que no pots ser un 
bon pedagog o professor si no tens 
idea de com és el món interior de 
les persones. Sempre he treballat en 
aquests dos sectors, com a psicòlo-
ga i com a professora de llengües. 
Com que el meu marit és de Catalu-
nya, un dia vam pensar que podíem 
treballar fora de Rússia. Vam trobar 
feina a Vic, i ens vam traslladar allà. 
I després d’un any treballant, vam 
conèixer la Cristina Aroca i vam tro-
bar feina a Ripoll.
Quan vaig començar a treballar a 
Ripoll, encara vivia a Vic. Però des-
prés vam decidir que podíem venir 
a viure aquí. I això va ser una molt 
bona idea. Treballo com a profes-
sora d’anglès i soc molt feliç amb 
la meva feina i l’ambient que tenim. 

M’agrada la meva rutina, tinc molta 
feina (a part de la família, els nens, 
etc). M’agrada molt ensenyar llen-
gües, comunicar-me amb la gent, 
els meus estudiants... Són persones 
molt interessants, diferents, amb els 
seus pensaments, i m’agrada des-
cobrir el seus mons.
Gaudeixo explicant coses noves i 
veient com els estudiants milloren 
i descobreixen. Això és inspirador. 
També crec que les llengües en ge-
neral son la clau per entendre una 
altra cultura, i això ens ajuda a de-
senvolupar els nostres pensaments. 
Rússia és un altre món. Crec que és 
millor no comparar les vides ‘d’aquí 
i d’allà’, tot i que a vegades ho fem 
inconscientment. Per una banda, 
la vida a Moscou s’assembla a la 
d’aquí en el sentit de tenir feina, acti-
vitats, responsabilitats... Però allà jo 
tenia un estil de vida molt diferent! 
Soc d’una ciutat molt gran, on viuen 
20 milions de persones. La vida allà 
és molt ràpida, la comunicació amb 
tothom és molt diferent. Per a mi, Ri-
poll és semblant al meu barri a Mos-
cou, s’hi assembla molt en el bon 

sentit. Aquí a Catalunya i a Ripoll en 
particular és molt diferent la manera 
que té la gent de comunicar-se, la ra-
pidesa de la vida, els problemes que 
es parlen i tota la cultura en general! 
Però a mi m’agrada viure en aquest 
món, m’agrada aquesta diferència, 
no busco aquí res com allà. Crec 
que no és correcte, és un altre país! 
És molt interessant per mi viure en 
un ambient diferent i ser ‘estrangera’ 
o ‘immigrant’. És curiós, però el meu 
nom traduït significa ‘viatgera’ i ’con-
vidada’.
A Ripoll m’agraden moltíssimes co-
ses! El primer cop que vaig venir aquí, 
vaig baixar del tren, vaig començar a 
caminar des de l’estació i pensava 
‘oh, m’agrada aquest lloc!’, no sé per 
què. Me’n recordo, d’aquell dia, era 
agost però feia bastanta fresqueta, 
hi havia núvols i després va comen-
çar a ploure. De Ripoll m’agrada el 
temps (soc de Rússia i m’agrada 
més el fred que la calor, la pluja, la 
fresqueta). També m’agrada la natu-
ra, molt! És molt important per a mi 
viure en un ambient tant verd, amb 
les muntanyes, els boscos, les rutes 
per caminar... em dona molt! Crec 
que es un poble molt bonic, amb 
edificis originals, el riu, els bars… 
tot junt crea un molt bon ambient! 
M’agrada la gent. M’agrada com 
son, com parlen, com pensen so-
bre certes coses, com s’expliquen 
i com viuen. M’agrada l’equip de 
feina on treballo i l’ambient que te-
nim. M’agrada també el meu estil de 
vida. És interessant que l’acadèmia 
on treballo es diu “Well-come”’, que 
vol dir ‘Benvingut’ i si que és veritat 
que, per a mi, Ripoll és un poble molt 
wellcoming en molts sentits!
De moment no penso en tornar 
a Rússia. Vivim aquí, m’agrada la 
meva feina, la vida que tinc... De mo-
ment no tinc aquesta necessitat. I 
també avui en dia amb les possibili-
tats de viatjar i Internet no em sento 
molt lluny del meu país ni de la seva 
atmosfera. Tots estem comunicats, 
i és un gran avantatge del segle que 
vivim!”

L’IMMIGRANT /

“Està clar que em sento 
diferent en alguns as-
pectes, però no em mo-
lesta. Crec que tots som 
diferents i és important 
viure respectant-se l’un 
a l’altre. Hi ha persones 
que viuen allà però físi-
cament aquí. Això no ho 
trobo correcte. Jo visc 
aquí, però continuo es-
timant el meu país tam-
bé.”

Sinergies migratòries

Oksana Abad
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Recollida comercial

de paper - cartró

Dilluns, dimecres i divendres a 
partir de les 11 h del matí

Preguem que el cartró no es deixi al
carrer en altres franges horàries, per tal

de tenir un Ripoll més net, bonic i
endreçat. Gràcies!

Què heu de fer si teniu una andròmina?
Trucar a l’Ajuntament   al 972714142   perquè us apuntin pel servei de
recollida. Temps fins a la 1 del migdia del dilluns si és per la
mateixa setmana.

Quan es recull?
Els dimarts al matí. 
 
On l’heu de deixar?
El dilluns al vespre a  davant del portal de casa vostre. Només el DILLUNS!

Quins trastos es recullen?
Mobles, electrodomèstics, llits, somiers, matalassos… i qualsevol material
especialment voluminós. Amb justa mesura, si es tracta de buidar un pis…,
aquest no és el servei indicat! 

Quin cost té?
És un servei  gratuït.

I si els  portem a  la deixalleria?
Si els porteu directament a la deixalleria, el servei també és gratuït.  

FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE TRASTOS 
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ENTITATS 

“Emprenedona es va començar a crear 
el setembre del 2020. Ho diem així per-
què d’una idea havíem de fer un projecte 
real i això passava per tenir clars els ob-
jectius i les bases del que havia de ser 
Emprenedona. Sabíem que la pàgina 
web i les xarxes socials eren essencials 
per donar-nos a conèixer i poder mos-
trar-nos com a projecte seriós, com a 
projecte útil per a dones empresàries. Al 
febrer d’aquest any, el 2021, vam llançar 
el projecte al Ripollès, tot i tenir també 
l’ull posat a Osona, Cerdanya i Garrotxa. 
El vam donar a conèixer per xarxes soci-
als, vam convidar a informar-se aquelles 
dones que sabíem que tenien un projecte 
empresarial entre mans per tal que s’hi 
poguessin adherir, i per fi, al març 2021, 
vam celebrar la primera trobada Empre-
nedona, una trobada de benvinguda.
Actualment, la comunitat que tenim està 
formada per una trentena de dones del 
Ripollès i Osona. La subscripció s’obre 
un cop a l’any, tot i que aquest primer 
hem decidit obrir-la de nou al setembre 
perquè les dones interessades s’hi pu-
guin afegir durant el segon semestre. 
Pensem que és important obrir un cop 
l’any, de febrer a febrer, per tal que les 
dones es coneguin més estretament i 
es puguin crear relacions laborals i em-
presarials reals i factibles, que de fet ja 

se n’han creat moltes! Per altra banda 
demanem, tot i que no és obligatori, sig-
nar un conveni d’avantatges per a les 
Emprenedones, d’aquesta forma totes 
sabem quins avantatges oferim a les 
nostres companyes i viceversa. Cal crear 
un clima de confiança.
Volem poder aprendre de les professi-
ons d’altres dones. Totes som profes- 
sionals dels nostres àmbits i totes tenim 
coneixements molt útils per a la resta de 
dones. En tercer lloc, hi ha les trobades, 
tant de networking com d’esbarjo. La 
Covid no ens ha deixat fer tant com ens 
hagués agradat, però ja ens hem trobat 
diverses vegades i de totes han sortit 
nous contactes i projectes que encara 
no es poden desvetllar. Un altre objectiu 
és l’empoderament femení. 
Cadascuna de nosaltres treballem en 
àmbits diferents. Des d’organització 
d’esdeveniments, a màrqueting digital, 
fotografia, psicologia, farmàcia, hosta-
leria, disseny gràfic, cultura, etc. Som una 
colla ben barrejada i variada! Ens agrada 
dir que fem comunitat i que ajudem a 
crear connexions. De fet, quan estàs al 
món empresarial, hi ha molta competiti-
vitat i poca germanor. Per exemple, quan 
necessites un contacte o bé t’agradaria 
que et presentessin algú, moltes vega-

des sembla que t’estiguin fent el favor 
de la teva vida o bé et diuen que ja te’l 
passaran, i mai arriba. Amb Emprene-
dona volem trencar aquesta barrera i 
crear realment una xarxa implicada de 
dones empresàries que s’ajudin entre si. 
Una comunitat on totes i cadascuna de 
nosaltres oferim la nostra millor versió i 
siguem capaces d’ajudar-nos.
Així que destacaríem: comunitat, conne-
xió, suport, coneixement i implicació.
Hi ha una mancança general de xarxa 
de dones empresàries. Quan vols fer ne-
gocis, si ets dona, tens més entrebancs 
que si ets home, i això lamentablement 
no entén de municipi. Si ets molt jove, 
perquè ets una nena, si tens els 30 per-
què aviat voldràs ser mare, si ja ho ets, 
doncs perquè tens càrregues familiars.  
Per altra banda les institucions arriben 
on arriben i no tenen aquest caire social 
i funcional. 
Cal que la societat entengui el concepte 
real de feminisme. El feminisme no és 
res més que posar en llocs iguals a ho-
mes i dones. Un cop entès i assumit, tot 
segurament anirà molt millor. Per altra 
banda, hem de deixar d’exigir tantíssim 
a les dones. Parlem d’estereotips físics, 
capacitats, recriminacions, etc. Les vio-
lències masclistes i les seves derivants 
són també un tema molt preocupant. 
Encara hi ha massa impunitat. I si ens 
fixem en les petites coses del dia a dia, 
doncs deixar de passar-les per alt. Un 
acudit, un comentari, una mirada, pro-
grames de televisió, etc. Tot suma, i si tot 
suma, també tot resta. Restar importàn-
cia suma un agreujant cap a les dones. 
Estem obertes a tot. A qualsevol em-
presa que vol parlar amb nosaltres, ja 
sigui liderada per dones o homes, hi 
anem per saber què ens poden o què po-
dem oferir. I per descomptat, promocio-
nant-nos les unes a les altres”.

Emprenedona

“Impulsem fer camí juntes, i créixer juntes. L’objectiu pri-
mer i essencial és fer xarxa. Emprendre és una tasca dura, 
molt dura! I en moltes ocasions també és solitària, massa 
solitària. Amb Emprenedona coneixes altres dones que es-
tan en la mateixa situació o que ja l’han passat i tenen una 
experiència per oferir-te”.
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AL SERVEI DEL POBLE /

“Em vaig formar fins al COU i vaig 
aprovar l’accés a la universitat per 
a majors de 25 anys. Des de ben jo-
veneta vaig estar treballant, primer 
feia ‘telemarketing’, vendes per te-
lèfon, treballant per a Gas Natural. 
Després vaig fer un pas important 
al ser secretària del director de re-
cursos humans d’una multinacio-
nal. Jo vivia a l’Hospitalet de Llobre-
gat i amb 22 anys vaig decidir venir 
a Ripoll, que m’agradava perquè 
hi estiuejava, al Càmping Ripollès. 
Vaig buscar feina i pis, en aquell 
moment no em va costar, i em van 
contractar en una ETT a Ripoll. Des 
del 2007, estic treballant a l’Ajunta-
ment.
Del 2007 al 2014 vaig estar a l’ofici-
na d’habitatge, on era la responsa-
ble de la borsa comarcal i buscava 
llogaters per als pisos de tot el Ri-

pollès. Posteriorment vaig encarre-
gar-me de l’habitatge però en l’àm-
bit municipal. El febrer del 2014 em 
van oferir la possibilitat de passar 
a l’Àrea de Projecció Econòmica, en 
la qual hi estic des de llavors.
De la meva feina valoro molt posi-
tivament l’ambient laboral, que es-
tic molt a gust amb la meva cap i 
les meves companyes i companys, 
hem format un gran equip a l’àrea i 
cal destacar que alguns dels meus 
companys de feina s’han convertit 
en grans amics i pilars de la meva 
vida. M’agrada molt intentar que 
els comerciants o restauradors es 
vegin atrets per les propostes, que 
s’involucrin i que vegin resultats. 
També poder fer els tràmits de les 
subvencions saber a que els diners 
provinents d’altres ens es destinen 
al poble i als seus ciutadans, em 

sento molt realitzada.
L’alegria de la meva vida és el meu 
fill i la meva família, que és la màxi-
ma prioritat en aquests moments i 
a qui dedico moltes hores, per fer 
que ells sigui feliços. Intento tenir 
el meu espai i el dedico a voltar per 
la natura. És la meva manera d’eva-
dir-me de preocupacions, m’agrada 
molt fer esport suau de forma dià-
ria. Una altra passió és el qigong, 
un gran descobriment ara farà 2 
anys i que m’ha canviat la vida i la 
forma de viure-la.
El contacte directe amb la natura, 
el clima i la gastronomia que ofe-
reix el nostre territori és el que més 
valoro del canvi d’una ciutat a un 
poble com Ripoll. El que també ens 
trobem els de ciutat quan venim 
aquí és que perdem l’anonimat.”

“M’agraden moltes coses de 
la meva feina, però destacaria 
el temps que dedico a tramitar 
subvencions d’ens superiors i 
també la possibilitat de poder 
interactuar amb la gent. Ara 
tinc molta relació amb els co-
merciants i restauradors. Són 
temps difícils i ens hem de fer 
costat.”

Carla Mirallas 
Sada
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TORNAR A RIPOLL

“Després d’estar més de 20 anys 
treballant al Bar Cabina, teníem ga-
nes de tancar una etapa, però per 
la nostra manera de ser no volíem 
començar a treballar 8 hores en 
una feina convencional. La nostra 
intenció era anar al Nepal, però jus-
tament hi va haver aquell terratrè-
mol i se’ns van enfonsar els plans. 
Uns amics ens havien parlat molt 
bé d’un lloc que és Goa, amb esco-
les internacionals i alternatives pel 
nostre fill que en aquell moment 
tenia 11 anys, i vam decidir anar 
cap allà, a la Índia. Primer vam es-
tar viatjant un mes per Tailàndia i 
després vam arribar a Goa. Hi hem 
estat 5 anys, marxant normalment 
cap al setembre i tornant al mes 
d’abril.

Allà, jo (la Sílvia) vaig estar de vo-
luntària 2 anys en una guarderia i 
els altres 3 ja em van contractar per 
treballar-hi. I jo (en Jordi), he estat 
professor d’esports en una escola 
o fent extraescolars relacionats 
amb el futbol, vaig tenir molta sort i 
vaig poder anar fins a Bombai a fer 
classes a canvi de pagar-me l’esta-
da i el viatge. 

Quan arribes allà reps un impacte, 
perquè és molt diferent d’aquí, tot 
i que nosaltres hem estat en un 
lloc que és força tranquil per ser la 
Índia, és com un oasi. El clima és 
molt diferent, allà tens 6 mesos en 
els quals no hi plou, canvia la dieta 
completament, la manera d’enten-
dre la vida. Ells són molt pausats, 
no tens un horari, no tens l’estrès 
que tenim aquí. Quan tornem a 
Ripoll, als estius, hem treballat en 
diferents llocs com en casals, amb 
una empresa de càtering, i és molt 
diferent.

Ara la nostra intenció és tornar 
en algun moment allà, perquè el 
nostre fill, en Jordi, pugui acabar 
la seva escolarització de la qual li 
queden dos anys. Quan estem vi-
vint a la Índia, ens trobem envoltats 
de barris on hi ha europeus, perquè 
hi ha moltes escoles internacio-
nals, però nosaltres des del minut 
zero hem volgut estar vivint amb 
famílies índies. Ells fins i tot ens 
han convidat a casaments d’allà, a 
les seves festes... Coneixem molt 
la seva cultura.

Ens hem fet grans personalment, 
nosaltres no havíem sortit mai 
d’Europa, no sabíem parlar gairebé 
anglès, i al principi cada petita cosa 
era una aventura. Ens emportem 
una gran riquesa de la cultura d’allà 
i de la gent que hem conegut de 
tots els països del món. I el millor 
és que li hem pogut oferir això al 
nostre fill, tindrà unes eines que no-
saltres no havíem tingut, haurà vist 
el món, que no tot és Ripoll o Cata-
lunya. A la Índia tenim una segona 
casa, una segona família, després 
de cinc anys hi tenim molts vincles.

Un cop tornem a Ripoll, veiem que 
tenim moltes coses però no les 
aprofitem. Tenim uns rius mera-
vellosos, però hi vivim d’esquena. 
Tenim de tot, al nostre poble, el Mo-
nestir, les muntanyes... I a la Índia la 
vida és al carrer (el clima també hi 
ajuda) i aquí no és així. El que xoca 
més és el canvi cultural.”

“Ens hem adonat que la 
gent aquí va molt estres-
sada, que vivim un cop i ho 
hem d’aprofitar. Et canvia 
la mentalitat. A la Índia, 
ens diuen: Vosaltres teniu 
el rellotge, però nosaltres 
tenim el temps.”

Sílvia Murgou 
i Jordi Blanco
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BARÒMETRE POLÍTIC / 

Som a l’equador de la legislatura. 
Anys complicats que, també, han 
condicionat la manera de governar.

Les reunions telemàtiques s’han 
allargat i els Plenaris encara ara no 
han recuperat la normalitat.

La gestió del dia a dia implica abor-
dar aspectes inèdits i compensar 
contratemps inesperats.

La COVID continua marcant, dissor-
tadament, els paràmetres: els econò-
mics, els culturals, els esportius i, per 
suposat, tot allò que afecta la salut i 
el dia a dia de la ciutadania.

Totes les regidories han canviat el 
full de ruta, o com a mínim, n´han va-
riat el recorregut.

Han manat les circumstàncies i s´ha 
prioritzat allò essencial.

Ens hem reinventat com ho han fet 
tants i tants sectors en aquests mo-
ments difícils.

La vacunació de la ciutadania ha de 
marcar un abans i un després. Ens 
acostem al 60% de la població ripo-
llesa vacunada i això ens permet mi-
rar el futur amb més optimisme.

I quan parlem de futur, ho fem pen-
sant en el futur immediat: Ripoll, ca-
pital de la bicicleta; Ripoll, població 
escollida per instal·lar-se en breu 
noves empreses que suposaran la 
creació de nous llocs de treball.

Ja molt a punt d’assolir la fita dels 
11.000 habitants continuem apos-
tant fortament per ser una població 
sostenible i compromesa amb el 
medi ambient. El canvi d’enllumenat 
n´és una prova evident.

La cultura forma part del dia a dia i 
la fita de la Portalada com a Patri-
moni de la Humanitat la veiem cada 
vegada més propera. El projecte dels 
instruments adormits ha pres una 
volada que traspassa fronteres i cap-
tiva la sensibilitat arreu on ressonen. 
El nom i la història de Ripoll prenen 
una dimensió nova perquè aquest 
projecte recupera el passat amb la 
tecnologia del present.

Hem pensat en la restauració i el co-
merç i ho continuarem fent. Ripoll és 
viu i les vesprades d’estiu en són una 
mostra. Enguany encara han d’estar 
marcades per la prudència i hem de 
clamar a la responsabilitat individu-
al. Esperem que els propers mesos 
ens permetin recuperar la normalitat 
que ja fa massa temps que enyorem. 
Mentre no arribi continuarem treba-
llant i vetllant perquè Ripoll sigui un 
poble pròsper que camina endavant, 
malgrat les adversitats.

Hola, Ripolleses i Ripollesos.
A l’hora d’escriure aquest article, 
el percentatge de vacunació a Ri-
poll, amb la pauta completa és del 
35,6% i molta gent amb una dosi. En 
el moment que aquest butlletí arribi 
a les vostres llars, aquests percen-
tatges hauran augmentat significa-
tivament, cosa que ens permetrà, 
amb tota seguretat, d’afrontar un 
final de 2021 amb optimisme.
Ha estat un any i mig per oblidar, 
una pandèmia que ha afectat d’al-
guna manera o altra a totes les 
famílies de Ripoll. Nosaltres, des 
del primer dia ens vàrem posar a 
disposició de l’equip de govern, per 

ajudar en el que fes falta, col·labo-
rant amb el fet que l’afectació fos 
el mínim possible. No obstant hem 
de dir, que ens hauria agradat que 
aquesta col·laboració fos molt més 
intensa i productiva.
A hores d’ara, i a punt d’assolir ja 
la tan esperada immunitat de grup, 
volem que Ripoll torni a bategar, 
que els carrers i les places s’om-
plin, que la gent recuperi l’alegria i 
que aquest malson l’anem deixant 
enrere. En definitiva volem, tal com 
dèiem en campanya electoral, un 
RIPOLL VIU.
Per això, des d’ERC-AM, centrarem 
els nostres esforços a proposar 
coses en positiu, iniciatives que 
millorin la vida de les ripolleses i ri-
pollesos, i que us anirem detallant 
en butlletins propis i a través de les 
xarxes socials.
Volem fer un esment també a la 
gent gran, el col·lectiu que segu-
rament ha patit més els estralls 
d’aquesta maleïda pandèmia. Es-
perem que aviat pugueu recuperar 

la vida social anterior i que les fitxes 
de parxís, dòmino, cartes, quines, 
etc. recuperin vida pròpia.
Per últim, no podem deixar de pas-
sar l’oportunitat, de seguir amb les 
nostres reivindicacions nacionals. 
Per nosaltres els indults als 9 pre-
sos polítics, no deixen de ser un pe-
daç forçat a instància de la judica-
tura europea. La lluita per l’amnistia 
de tots els exiliats i represaliats 
continua, i l’anhel d’una República 
Catalana Lliure segueix ben viu.
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El 2021 ha continuat sent un any estrany, 
difícil i ple d’incerteses. En primer lloc, el 
Grup Municipal Socialista volem fer arri-
bar tot el nostre escalf a aquells que han 
patit i encara pateixen les conseqüènci-
es d’aquest virus que ens ha capgirat la 
vida a tots. No deixem de pensar en els 
veïns directament afectats: aquells que, 
tristament , han traspassat i els que han 
patit la malaltia i encara en sofreixen les 
seqüeles. També volem tenir un record 
per a tots els professionals, treballadors 
autònoms i assalariats que han vist 
greument alterat el seu mitjà de vida 
ja sigui per tancaments forçats, reduc- 
cions d’activitats i aforaments i EROS o 
ERTOS. Per a tots ells, el nostre sincer 
afecte, suport i solidaritat.
Els socialistes sempre hem reivindi-
cat, aquí i arreu on la ciutadania ens ha 
encomanat la tasca d’oposició, fer-la 
constructiva i propositiva, contribuint a 
fer millor la vida dels ripollesos, a qui de-
vem lleialtat com a servidors democrà-

tics. En aquest 2021, hem pogut veure 
com autònoms i empreses s’han pogut 
acollir a les ajudes directes a autònoms 
i empreses ripolleses, als avançaments 
de subvencions reemborsables tant per 
a autònoms com per a vilatans afectats 
per ERTO, l’obertura de l’oficina COVID 
per a tramitar les ajudes, l’ampliació de 
l’espai per a terrasses, l’aportació ex-
traordinària al Consorci de Benestar 
Social i d’altres mesures que, esperem, 
hagin pogut arribar al màxim de vila-
tans possible. Totes elles ràpidament 
implementades i amb una aportació 
econòmica important, tenint en compte 
la disponibilitat pressupostària del mu-
nicipi, tal i com la urgència de les dures 
situacions dels nostres veïns exigien.
La situació sanitària i social continua es-
sent complicada, però la vacunació que 
ens ha de permetre superar la crisi sani-
tària, avança a bon ritme. Els fons Next 
Generation-EU ens han d’ajudar a supe-
rar la crisi econòmica i social generada 
per la COVID-19 i han de ser el revulsiu 
definitiu per modernitzar el nostre sis-
tema econòmic i productiu. Així doncs, 
des del GM Socialista no renunciem a 
fer propostes i per a algunes d’aquestes 
qüestions ens ha calgut cercar també 
la complicitat de les administracions 
superiors. Nosaltres hem estat al cos-
tat de l’alcalde sempre que ens ho ha 
demanat i ho seguirem fent. L’acompa-
nyarem i picarem totes les portes que 
calgui, sense cap por. Així ho hem fet en 

diverses qüestions com ara la supres-
sió dels passos a nivell ferroviaris. Per 
primera vegada, disposem d’un conveni 
proposat per ADIF en què l’empresa es 
compromet a fer-se càrrec dels costos 
econòmics de solucionar la problemà-
tica dels passos a nivell que travessen 
la nostra vila, molt especialment el del 
Passeig Ragull. També venim posant 
sobre la taula des de fa anys la neces-
sitat de construir una piscina pública 
descoberta a la zona esportiva. Hi insiti-
rem tant com calgui.
En aquest escrit volem aprofitar per de-
sitjar-vos un bon estiu. Gaudiu-lo com 
els ripollesos sabem i hem demostrat: 
amb seny, responsabilitat i atenent en 
tot moment a les mesures i recomana-
cions sanitàries. La passada primave-
ra vam poder gaudir de la Festa Major. 
Tot i que, de ben segur, Sant Eudald hi 
va ajudar, els ripollesos vam demostrar 
que sabem fer les coses molt bé. Tenim 
una bona taxa de vacunació; els nos-
tres sanitaris han demostrat setmana 
a setmana que l’únic límit és el submi-
nistrament de dosis per part de la indús-
tria farmacèutica. A tots els que ho fan 
possible i a tots els que heu exercit la 
responsabilitat social de vacunar-vos 
quan us ha set possible, us tornem a 
donar les gràcies. Potser no serà ben 
bé l’estiu al qual estàvem acostumats, 
però el gaudirem com sempre. Ens el 
mereixem!

Construïm un Ripoll feminista, ecologista 
i transformador
L’Alternativa per Ripoll va néixer com una 
confluència de diverses persones i projec-
tes. Un de central és el de la CUP Ripoll, 
que durant el mandat del 2015 al 2019 va 
tenir com a cap visible en Santi Llagostera. 
A banda de la CUP, es va entendre la ne-
cessitat d’incorporar diferents sensibilitats 
que convertissin la candidatura en una ve-
ritable unitat popular, que defensés els in-
teressos populars, l’ecologia, el feminisme 
i la independència dels Països Catalans.
Els resultats de les eleccions del maig 
de 2019 van ser positius. Es van obtenir 
2 regidors que han portat a l’Ajuntament 
el programa aprovat per l’assemblea del 
nostre col·lectiu. L’Aitor Carmona i la Rebe-
ca Galavis han treballat de valent durant 

aquests dos anys per millorar Ripoll des de 
l’oposició, tot fiscalitzant l’equip de govern 
i aportant idees i projectes quan ha calgut. 
Podem dir que han estat dos anys fructí-
fers per les aportacions fetes per part de 
l’Alternativa, mentre que som conscients 
que han estat 24 mesos de patiment per 
a molta gent. La crisi del coronavirus ha 
afectat a moltes famílies de Ripoll i des 
d’aquí volem expressar la nostra solidari-
tat a tothom qui ho ha passat malament, ja 
sigui per temes mèdics o laborals. 
Horitzó 2023
Fer política municipal per gent com nosal-
tres que no veiem la política com la nostra 
professió no és fàcil, però alhora compor-
ta molta satisfacció personal quan es po-
den assolir els objectius plantejats. És per 
aquest motiu que volem seguir participant 
i col·laborant amb més gent, fer-nos més 
grans, arribar a gent que ens pot donar un 
cop de mà, de maneres molt diverses. Ens 
agradaria que molta més gent se sumés 
al projecte de l’Alternativa per Ripoll, gent 
amb ganes de canviar Ripoll, de transfor-
mar-la en una capital de comarca social-
ment justa, ecològica i transformadora, 
que pugui ser referent. 
Sovint, l’alcalde Jordi Munell assegura que 
som els “antitot”, els que ens oposem al 

progrés. El que no sap l’alcalde és que el 
progrés és qualitat de vida, ser feliços i la 
vinculació amb el territori, no només ín-
dexs o xifres. No som els del no, som els 
coherents i els que volem una vila digna, 
amb feina de qualitat per a tothom i inte-
gració en el medi ambient. Refusem la du-
plicitat de càrrecs (ser alcalde i diputat al  
Parlament alhora, com el cas d’en Munell), 
demanem transparència, que es publiquin 
totes les dades, que es mostrin els projec-
tes que té l’Ajuntament entre mans. 
D’aquí a 2 anys hi haurà eleccions muni-
cipals i caldrà votar de nou per l’alcaldia. 
Cal que tothom qui no s’hagi sentit repre-
sentat fins ara, s’organitzi. Nosaltres som 
un grup de veïns i veïnes amb voluntat de 
fer-ho, perquè com deia l’escriptor valen-
cià Joan Fuster “tota política que no fem 
nosaltres, serà feta contra nosaltres”. Que 
passeu un bon estiu!
Vols rebre informa-
ció de primera mà 
sobre la nostra fei-
na a l’Ajuntament 
de Ripoll? Escaneja 
aquest codi i se-
gueix les instruc- 
cions:
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INFORMACIÓ
ACTUALITZADA
DE L’AGENDA

D’ESTIU

DIUMENGE

DIMECRES18
Patrimoni
Museu Etnogràfic: 
visita guiada 
i recorregut 
per la vila.
Museu Etnogràfic.
18’30h

Patrimoni
El Monestir de 
Ripoll en temps 
de pandèmia
Ruta fins a l’ermita 
de Sant Bartomeu
Monestir de Ripoll. 18h

DIMECRES25
Patrimoni
Museu 
Etnogràfic: 
visita guiada
i recorregut
per la vila.
Museu Etnogràfic.
18’30h

DIUMENGE29DIMARTS24
Patrimoni
Fes de monjo
copista. Taller i
visita guiada a  
l’Scriptorium.
Scriptorium.
18’30h

DIJOUS26
Patrimoni
Fes de monjo
copista. Taller i
visita guiada a  
l’Scriptorium.
Scriptorium.
18:30h

DIJOUS19
Patrimoni
Fes de monjo
copista. Taller i
visita guiada a  
l’Scriptorium.
Scriptorium.
18’30h

 

DIVENDRES20
Patrimoni
Farga Palau: 
visita guiada i  
desmostració 
de forja.
Farga Palau.
18’30h  

DISSABTE21
Esport
Raid hípic de 
Ripoll.

Patrimoni
Farga Palau: 
visita guiada i  
demostració 
de forja.
Farga Palau.
18’30h

DIUMENGE22
Esport
Raid hípic de 
Ripoll.

Festival de música
Música i dansa

Trio Arriaga.
Monestir de Ripoll.
19h

   Monestir de Ripoll. 12h i 16’30h

1
Patrimoni
Visita guiada al Monestir. 

Patrimoni
Farga Palau: visita guiada i desmostració de forja. Farga Palau. 18’30h

  

 

15
Fira
Mercadal del 
Comte Guifré.
Mercat medieval
Centre de la Vila.

DIUMENGEDISSABTE14
Fira
Mercadal del 
Comte Guifré.
Mercat medieval
Centre de la Vila.

Patrimoni
Fes de monjo
copista. Taller i
visita guiada a  
l’Scriptorium.
Scriptorium.
18:30h

DIJOUS5
Patrimoni
Fes de monjo
copista. Taller i
visita guiada a  
l’Scriptorium.
Scriptorium. 
18’30h

DIVENDRES6
Patrimoni
Farga Palau: 
visita guiada i  
desmostració 
de forja.
Farga Palau.
18’30h

DIMECRES4
Patrimoni
Museu Etnogràfic: 
visita guiada i
recorregut per la vila. 
per la vila.
Museu Etnogràfic.
18’30h

Patrimoni
El Monestir de 
Ripoll en temps 
de pandèmia
Ruta fins a l’ermita 
de Sant Bartomeu
Monestir de Ripoll. 18h  

DIMARTS3
Patrimoni
Fes de monjo
copista. Taller i
visita guiada a  
l’Scriptorium.
Scriptorium.
18:30h

DIJOUS12
Patrimoni
Fes de monjo
copista. Taller i
visita guiada a  
l’Scriptorium.
Scriptorium.
18:30h

Patrimoni
El Monestir de 
Ripoll en temps
de pandèmia
Ruta fins a l’ermita 
de Sant Bartomeu
Monestir de Ripoll. 18h

DIVENDRES13
Patrimoni
Museu Etnogràfic: 
visita guiada 
i recorregut 
per la vila.
Museu Etnogràfic.
18’30h

DIMARTS10
Patrimoni
Fes de monjo
copista. Taller i
visita guiada a  
l’Scriptorium.
Scriptorium. 18:30h

DIVENDRES27
Música i dansa
Sardanes.
Cobles Tres Vents i 
Ciutat de Girona. 
Pl. de 
l’Escorxador. 18’30h

Patrimoni
Farga Palau: visita  
guiada i demostració 
de forja.
Farga Palau.
18’30h

de música.

 

21’30h

DISSABTE28
Música i dansa
Festival 
Dins el silenci. 
textos i cançons en
record a Joan Amils.
Claustre del Monestir. 

Patrimoni
Farga Palau: visita
guiada i demostració
demostració de forja. 
Farga Palau. 18’30h

DILLUNS30 DIMARTS31 
Patrimoni
Fes de monjo copista. Taller i visita guiada a l’Scriptorium.
Scriptorium. 18’30h

DIMECRES11
Patrimoni
Museu Etnogràfic: 
visita guiada
i recorregut 
per la vila.
Museu Etnogràfic.
18’30h

Altres
Commemoració 
del Comte Guifré
Centre de la Vila.

Trenet turístic.
Dos recorreguts:
patrimonial i natura
Davant del Monestir.
Fins al 22 d’agost.
de 11’15h a 12’45h
de 17’30h a 19’00h

Exposicions
inVisibles. El paper de la dona, en la societat ripollesa de finals del segle XIX i principis del XX. 
Museu Etnogràfic de Ripoll Del 30 de juliol al 7 de novembre de 2021.

Diàlegs de colors de Manel Grau. Biblioteca Lambert Mata. De l’1 juliol fins al 31 agost. 

DISSABTE

Festival  música.
 

7
Fira
Mercadal del 
Comte Guifré.
Mercat medieval
Centre de la Vila.

Música i dansa
de

Gal·la lírica.
Monestir de Ripoll.
21’30h

Patrimoni
Fes de monjo copista. 
Taller i visita guiada 
a l’Scriptorium.
Scriptorium. 18’30h

DIUMENGE8
Fira
Mercadal del 
Comte Guifré.
Mercat medieval
Centre de la Vila.

DIMARTS17
Patrimoni
Fes de monjo
copista. Taller i
visita guiada a  
l’Scriptorium.
Scriptorium.
18:30h

 

agost
RIPOLL 2021

#ripollpercompartir

Visites guiades 
al Monestir
Monestir de Santa 
Maria de Ripoll.
Cada dia a les 12h 
i a les 16’30h
(excepte el 4, 12 
i 18 a les 16’30h).

Mercat setmanal
Al centre de Ripoll,
tots els dissabtes.
Al barri de la 
carretera Barcelona, 
tots els dimecres. 

Cinema. Teatre Comtal. 
Tots els dissabtes, 
diumenges i dilluns.


