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TORNEN LES RESERVES 
TURÍSTIQUES AL RIPOLLÈS

El primer llibre prestat, a una monja del monestir

La lliure circulació per Catalunya permetrà una nova arribada de visitants a la comarca

Comencen les 
esperades obres 
per reduir 
considerablement 
el cost dels lixiviats 
de l’abocador R3

Presentat el llibre 
de l’arribada del 
tren a Ribes de 
Freser en el marc 
d’un Sant Jordi 
millor del que 
s’esperava

Moret competirà al 
Campionat del Món 
de Hard Enduro 
amb Rieju deixant 
el trial de manera 
temporal

La investigació de Jesús 
Alturo i Tània Alaix so-
bre els orígens culturals 
del Bisbat de Vic ha por-
tat a documentar la pri-
mera dona que va aga-

far un llibre en préstec. 
Es tracta de Riquell, 
una monja del mones-
tir de Sant Joan de Ri-
poll, com es coneixia 
en aquell moment.

EL RIPOLLÈS

EL RIPOLLÈS

AJ. RIBES DE FRESER

RIEJU
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RIPOLL | ABRIL CHINCHILLA

Amb la voluntat d’«aconseguir 
tenir un banc estable d’ex-
traccions de sang» i «man-
tenir una població de gossos 
sans», el Banc de Sang Animal 
juntament amb la residència 
canina Animags de Ripoll van 
organitzar el primer acapte 
de sang canina. Beatriz Apa-
ricio i Eleanor Stickells, vete-
rinària i auxiliar de veterinà-
ria del Banc de Sang Animal 
expliquen que a l’hora de la 
donació: «s’ofereixen vacu-
nacions gratuïtes, despara-
sitacions o analítiques», en-
tre altres, per assegurar que el 
gos o gossa pot ser donant i té 
bona salut. 
Com en els humans, els gos-
sos també han de reunir una 
sèrie de requisits per tal de 
poder donar: «Han de pesar 
més de 25 quilos, tenir més 
d’un any i poden ser donants 
fi ns als 8 o 9. No poden pren-

Primavera?
Sabem que l’arriba-
da del bon temps a la 

comarca sempre es fa esperar, 
però on és aquella calor que 
va fer a fi nals de març? Quan 
podrem fer el canvi d’armari?

Sant Jordi!
Aquest any, malgrat les 
restriccions, el Sant Jordi 

va poder tornar una mica més a 
la seva essència. Les paradetes 
de llibres i roses van emplenar 
les places dels pobles.

200 trialers!
Ripoll ha estat seu de la 
Copa de Trial en Bici-

cleta que ha comptat amb gai-
rebé 200 inscrits, en són més 
que si la prova es desenvolu-
pés en un any de normalitat!

Alcoholèmia
En una setmana s’ha 
denunciat penalment 

dos conductors a la comarca 
per conduir ebris. Sabem que 
la pandèmia està sent dura, 
però no cal!

Campi qui pugui
Aquesta setmana la mobilitat 
torna a estar permesa a tot 
Catalunya. Passem d’un ex-
trem a l’altre i com que mai 
sabem quina restricció serà la 
següent, això és un campi qui 
pugui. Encarem el primer cap 
de setmana de lliure mobilitat 
i esperem que arribi acompa-
nyat de seny i prudència. Es-
tem contents que el sector de 
la restauració, el turisme i el 
comerç puguin tornar a viure 
bons moments, esperant que 
no siguin massa curts i que la 
desescalada pugui tirar enda-
vant com està previst, sense 
passes enrere. 

Repoblament?
Darrerament hem informat sobre 
l’augment d’habitants a alguns 
municipis de la comarca, sobre-
tot rurals, on molta gent de ciu-
tat s’ha acabat instal·lant per a 
teletreballar o buscar la tranquil-
litat enmig de la pandèmia. En 
moments de llibertat limitada 
sembla que es torna a posar la 
mirada sobre els pobles com una 
oportunitat de millorar la qualitat 
de vida. Està molt bé que els po-
bles augmentin la població fora-
na, però podem parlar també de 
les persones de la comarca que 
volen quedar-se al Ripollès i no 
troben on anar a viure, sigui pels 
preus o la manca d’habitatge?

Primera donació de sang 
canina a la comarca GALLS

ABRIL CHINCHILLA

EL RIPOLLÈS

ROGER SALADRIGUES
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En Zam és un dels gossos que va donar sang durant la jornada

Josep Terradas i Bardolet

El grup COMUNICACIONS DEL RIPOLLÈS s’afegeix
al dolor de familiars i amics, per tan sentida pèrdua.

Ripoll, 29 d’abril de 2021.

A.C.S.

dre medicació, ni haver re-
but transfusions de sang i 
no poden estar en període 
de gestació». 
Des de la residència Animags 
de Ripoll estan molt satisfets 
amb la quantitat de propieta-
ris que hi van apropar la seva 
mascota. Noemí Molinero ex-
plica que  «vam trobar que 
era una molt bona manera 
de col·laborar amb ells (...) 
Estem molt contents perquè 
hem aconseguit 10 gossos en 
un matí». Com que els gossos 
poden fer una donació sangu-
ínia cada tres mesos, la idea 
és «repetir l’experiència. A 
veure si podem aconseguir 
més gossos», afegeix.
Els gossos no es poden mare-
jar a l’hora de donar sang, no-
més caldrà que s’hidratin bé 
durant el dia. Des del Banc de 
Sang Animal fan seguiment de 
tots els pacients. Amb aquest 
gest es pot salvar la vida d’un 
altre pelut.

Mor Josep Terradas a 
l’edat de 59 anys

CAMPDEVÀNOL | REDACCIÓ

Aquest dilluns va morir el ri-
pollès Josep Terradas a l’edat 
de 59 anys. Periodista i activis-
ta cultural, va estar vinculat a 
nombroses entitats culturals 
i als mitjans de comunicació 
de la comarca. La seva carrera 
periodística va començar als 
anys 80 a Ràdio Ripoll. Poste-
riorment, va ser soci fundador 
de Comunicacions del Ripo-
llès, des d’on va presentar els 
informatius de televisió, man-
tenint la seva inconfusible veu 
a la ràdio i la seva signatura al 
setmanari comarcal del grup.
A nivell cultural, Terradas va 
formar part de les dues compa-
nyies teatrals que hi ha encara 
en actiu a la capital del Ripollès, 
tant de l’Agrupació Teatral Ma-
rià Font com de la Teranyina. 
Especialment memorables van 
ser les seves interpretacions 
de Bato a Els Pastorets, seguint 
l’estela del seu pare, que ja ha-
via estat estretament vinculat a 
l’obra teatral.
És previst que el funeral per 
la mort de Terrades se celebri 
aquest dijous a les 12 del mig-
dia a la sala de cerimònies dels 
vetlladors Áltima de Ripoll.

EL RIPOLLÈS
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RIPOLL | JOAN MANUEL ROBLES

A l’espera de conèixer com 
serà el relaxament de les res-
triccions pel coronavirus als 
bars i restaurants, l’Associació 
d’Hostaleria del Ripollès ja ha 
advertit que qualsevol reober-
tura en horari de vespre que no 
contempli l’interior dels esta-
bliments seria «absurda». Així 
ho ha qualificat el seu presi-
dent, Fran Barroso, que fa notar 
com en els serveis de matí i de 
migdia dels darrers mesos s’ha 
utilitzat l’interior dels locals. 
«Entenem que és una mesura 
absuda des del moment que 
estem servint esmorzars i di-
nars fins a les 5 de la tarda i de 

El sector de l’Hostaleria veuria absurd 
obrir només les terrasses als vespres

RIPOLL | JOAN MANUEL ROBLES

Amb l’obertura de la mobilitat 
en l’àmbit català han tornat 
també les reserves als allotja-
ments de turisme rural de la 
comarca. L’auge de les esca-
pades en entorns naturals ha 
anat en augment des del pri-
mer confinament, de mane-
ra que aquest tipus d’establi-
ments viuen amb optimisme 
la tornada a l’activitat. Així ho 
viu Anna Torras, del càmping 
Molí Serradell, qui assegura 
que l’efecte de la mesura s’ha 
anat notant des del seu anun-
ci: «Ja s’ha notat molt aques-
ta setmana passada. Des del 
moment que van dir que [la 
mobilitat] s’obriria, s’ha notat 
en les reserves per a aquest 
proper cap de setmana; els 
allotjaments els tindrem 
força plens, gairebé tots els 
bungalous. Pel que fa a les 
parcel·les,  n’hi ha moltes i 
no s’emplenaran ni la mei-
tat, però es nota que hi haurà 
prou moviment».
Ferran Miquel, d’El Reixac de 

Sant Joan de les Abadesses, 
relata com ha canviat la situa-
ció des de l’anunci de la mesu-
ra: «Estàvem anul·lant totes 

les reserves mentre que les 
del proper cap de setmana ja 
estan al 100%».
Les cases de turisme rural re-

EL RIPOLLÈS

JOAN MANUEL ROBLES

Els allotjaments de turisme 
rural noten el desconfinament

El Reixac de Sant Joan de les Abadesses ja compta amb reserves equivalents al 70% de les places per a l’agost

El president de l’Associació d’Hostaleria al seu restaurant de la plaça Sant Eudald de Ripoll

cop i volta no poguéssim fer 
servir l’interior per fer sopars. 
Seria una incongruència que 
no s’entén ni s’aguanta per 
enlloc perquè tampoc no han 
donat cap tipus d’explicació», 
ha explicat Barroso. «Bé, sí, 
amb el tema de la la regenació 
de l’aire, però la mateixa re-
generació es necessita per fer 
dinars, i bé que es fan. Conti-
nuem emprenyats perquè ve-
iem que anem donant passos 
endavant però a cap velocitat. 
Al Ripollès, la meteorologia 
tampoc no és bona per servir 
a fora els vespres», afegeix.
Barroso considera molt im-
portant que Catalunya compti 
amb un govern sòlid per gesti-

onar tots els tipus de mesures 
relacionades amb la pandè-
mia. «Emplaço a la classe po-
lítica que ens governa que fa-
cin de governants, perquè el 
que sí que fa vergonya tam-
bé és que portem des de les 
eleccions sense un Govern 
sòlid, que necessitem més 
que mai», expressava aques-
ta setmana clarament enutjat. 
L’Associació manté que con-
tinuarà aplicant les mesures 
restrictives necessàries per 
servir àpats amb les màximes 
garanties de seguretat contra 
la pandèmia, però exigeix a les 
autoritats que els deixin treba-
llar amb una normativa con-
sensuada i duradora.

presenten un dels sectors que 
més havia notat l’increment 
de visitants els darrers mesos 
i, per tant, un dels més afec-

tats per les cancel·lacions com 
a conseqüència del confina-
ment comarcal. Tot i així, el 
sector viu amb optimisme la 
nova posada en valor del tu-
risme íntimament relacionat 
amb la natura. «El nostre cli-
ent de l’àrea metropolitana 
ha redescobert el territori», 
assegura Ferran Miquel. «No 
pot anar lluny i es conforma 
pujant al Pirineu». Per això, 
creu fermament que al sector 
li espera un bon estiu. «Per a 
l’agost ja tenim un 70% de re-
serves, la meitat són reserves 
habituals i la resta s’han fet 
‘online’. Per al mes de juliol ja 
hi ha un degoteig de reserves 
i esperem que sigui com l’any 
passat, que va ser extraordi-
nari», explica Miquel.
La reoberura de la mobilitat en-
tre comarques ha afectat posi-
tivament també els restaurants 
de valls com la de Camprodon, 
molt depenents dels visitants 
de l’àrea metropolitana. Els 
seus responsables asseguren 
que ja estan rebent trucades 
per al cap de setmana.

Al Ripollès ja compten amb un bon nombre de 
reserves per als propers caps de setmana i l’estiu

La redescoberta del turisme de natura i les 
limitacions per marxar fora beneficien el sector
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RIPOLL | A.CH.

Tot i que la permesa de la mo-
bilitat arreu de Catalunya des 
del passat dilluns és una bona 
notícia per al sector turístic 
de la comarca, la manera en la 
qual es prenen les mesures no 
acaba de convèncer. El presi-
dent del Consell Comarcal, 
Joaquim Colomer, es pregun-
ta: «Cal passar d’una Setma-
na Santa de plena mobilitat 
a un confinament comar-
cal de quinze dies i després 
obrir-ho tot? I d’aquí a quin-
ze dies què passarà?». Des 
de l’ens es demana més pla-
nificació per part del govern 
català a l’hora de prendre les 
mesures, «que les decisions 

El Consell Comarcal demana més planificació 
de les mesures

RIPOLLÈS | ABRIL CHINCHILLA

Després dels dies festius de 
Setmana Santa, el govern ca-
talà va decidir recular en les 
mesures de prevenció davant 
la COVID-19 i tornar a instau-
rar el confinament comarcal. 
Dues setmanes després, ve-
ient que la incidència de la 
mobilitat que havia tingut lloc 
per Setmana Santa no havia 
provocat grans brots de con-
tagi, el PROCICAT va perme-
trede nou la lliure circulació 
dins de Catalunya. Una me-
sura que va entrar en vigor 
aquest passat  dilluns. Tot i 
que semblava que l’opció a la 
qual recorreria el govern seria 
l’obertura per vegueries, final-
ment les dades epidemiològi-
ques van propiciar una major 
obertura territorial. Tanma-
teix, no es pot entrar ni sortir 
de Catalunya, amb l’excepció 
d’Andorrra, ja que l’Estat es-
panyol permet que la fronte-
ra amb el país estigui oberta. 
Un altre canvi que arriba amb 
les noves mesures és que ja es 

pot reunir gent de diferents 
bombolles de convivència, 
sempre que no se superi el lí-
mit de les sis persones. Tam-

bé poden obrir els restaurants 
dels centres comercials, tot i 
que es mantenen les restric-
cions d’horaris al sector de la 

GUILLEM SÁNCHEZ

CONSELL COMARCAL

El govern torna a permetre la 
lliure circulació per Catalunya

Les dades epidemiològiques han permès l’ampliació de la mobilitat

Joaquim Colomer fa balanç de les mesures decretades pel Procicat

fossin més constants i que 
no anessim a tongades d’in-
formació cada quinze dies», 
per tal que els sectors econò-
mics de la comarca es puguin 
preparar i que els mateixos 
ciutadans puguin seguir cor-
rectament les indicacions del 
PROCICAT. 
Altres consideracions que té 
Colomer davant les mesures 
són algunes de les inchoerèn-
cies que arrosseguen: «Quina 
diferència hi ha en anar a 
fer un dossier o un sopar?». 
A més, se segueix posant en 
relleu el fet de tenir més en 
compte la singularitat del ter-
ritori. El president del consell 
considera que «les mesu-
res podrien haver estat una 

mica més laxes matisant les 
situacions on hi havia pe-
rillositat o una problemàti-
ca». En aquest sentit, Colomer 
posa l’exemple de les famíli-
es de segona residència que 
es poden desplaçar en grups 
bombolla i fer la mateixa vida 
a ciutat que a qualsevol poble 
del Ripollès, o el fet d’anar de 
cap de setmana a algun hotel 
o casa rural de la comarca si 
es compleixen totes les me-
sures de prevenció davant la 
COVID-19. 
El gruix de població vacuna-
da «ajuda», però Colomer re-
marca el fet d’estar vacunat no 
significar ser immune al virus i 
no respectar les mesures indi-
cades pel PROCICAT.

restauració fins a les 5 de la 
tarda. El conseller d’Interior 
en funcions, Miquel Sàmper, 
no tanca la porta a permetre 

sopars en els pròxims dies 
si la situació epidemiològica 
acompanya. Altres novetats 
són el retorn de Batxillerat i 
Cicles Formatius a la presen-
cialitat i el relaxament dels 
aforaments a actes religiosos 
i esportius, que ara podrà ser 
del 50%. Pel que fa al comerç, 
s’elimina el límit de 800 me-
tres quadrats i ja poden obrir 
totes les botigues amb una fo-
rament del 30%. 
Des de l’àrea de projecció eco-
nòmica de l’Ajuntament de 
Ripoll, la seva regidora, Manoli 
Vega, assegurava que «estem 
molt contents», ja que «des 
d’una vesant econòmica, el 
que són bars i restaurants de 
la comarca i de Ripoll podran 
gaudir altra vegada d’aquest 
confinament català que per-
metrà que vingui gent de 
fora de la comarca». Tot i 
això, Vega reconeix que «ens 
agradaria que els horaris de 
la restauració poguéssin ser 
cada vegada més flexibles i 
que aquest horari de les 5 de 
la tarda el vagin allargant». 

El confinament comarcal es va acabar després de 
dues setmanes en vigor

La restauració continua de moment amb els 
horaris d’obertura restringits
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RIPOLL | ROGER SALADRIGUES

Els habitants de Ripoll ja po-
den votar les propostes que 
s’han presentat als pressupos-
tos participatius, que organitza 
l’ajuntament de la capital del 
Ripollès. Durant el mes de març 
els ciutadans van entregar tot 
d’iniciatives a l’ens local per 
tal de millorar la vila i a princi-
pis d’aquest mes, s’han avaluat 
per una comissió. En total es 
van rebre 92 propostes, però 
només 52 han passat el tall. 
«D’aquestes 92 un cop s’han 
analitzat tècnicament i s’ha 
mirat si reunien els requisits 
que posàvem en les bases 
dels pressupostos, n’han que-
dat 52», explica Maria Dolors 
Vilalta, regidora de Seguretat 
ciutadana, Convivència, Par-
ticipació i Educació de l’ajun-
tament. Aquestes es dividiran 
entre les dues partides econò-
miques que ha pressupostat el 
consistori. Concretament, 32 
aniran a «la part de l’import 
dels 115.000€, que fins ara 
era 100.000€ i aquest any 

Una cinquantena de propostes es podran votar 
en els pressupostos participatius de Ripoll

Identificats i denunciats els autors 
de les pintades a establiments i 
façanes de Ripoll

RIPOLL | JUDITH ESPERT

No hi haurà audiència pública 
per conèixer en detall el pro-
jecte del Bike Park que s’esta-
blirà a la muntanya del Puig de 
la Devesa de Ripoll. Alternativa 
per Ripoll instava a explicar, en 
un termini d’un mes, el projec-
te a la ciutadania per conèixer 
quin paper juga l’ajuntament 
en la iniciativa empresarial. Els 
cupaires defensen que hauria 
estat un exercici de democrà-
cia i transparència. La negativa 
de l’equip de Govern, de Junts, 
així com els vots en contra de 
la regidora no adscrita, Sílvia 
Orriols, i l’abstenció del PSC 
han impedit que prosperés la 
moció. 
El govern sosté que la posada 
en marxa d’aquesta iniciativa 
és una bona notícia per a la po-
blació. Consideren que l’aposta 

refermaria Ripoll com a des-
tí pedalable i de natura. El vot 
el contra el justifiquen perquè 
consideren que l’ajuntament 
no ha d’informar sobre inicia-
tives privades i que s’ha fet el 
mateix que en qualsevol altre 
projecte. «Les administra-
cions estem per ajudar», ha 

etzibat el regidor de territori, 
Joaquim Colomer, qui apel·lant 
al portaveu cupaire, Aitor Car-
mona, ha subratllat: «Vostès 
volen un escrutini de totes les 
iniciatives privades? A partir 
de quina inversió? És així com 
creuen que vindran empre-
ses, amb escarnis públics?».

RIPOLL | REDACCIÓ.

Després d’investigar els fets 
del passat diumenge 21 de 
març quan van aparèixer di-
verses pintades a establiments 
i façanes al centre de Ripoll, la 
Policia Local ha pogut iden-
tificar a tres persones com a 
presumptes autors dels actes 
incívics. Amb aquesta infor-
mació, l’ajuntament de Ripoll 
ha decidit denunciar les tres 
persones acusades per una in-

fracció greu de l’ordenança de 
civisme i convivència ciuta-
dana, per embrutar o deslluir 
façanes públiques i privades. 
Seguidament, s’ha informat 
als establiments afectats per 
les pintades per tal que, si ho 
desitgen, puguin emprendre 
les accions legals oportunes. 
Es tracta d’uns fets que des del 
consistori de Ripoll condem-
nen i lamenten, tal com van 
fer saber en el seu moment a 
través de les xarxes socials.

EL RIPOLLÈS

ROGER SALADRIGUES AJUNTAMENT DE RIPOLL

No prospera la moció per fer una 
audiència pública sobre el bike park

El ple de Ripoll no va admetre una audiència sobre el projecte

L’urna que es pot trobar a la Biblioteca Lambert Mata Una de les pintades que es van guixar en alguns establiments de Ripoll

s’ha incrementat, i 20 en el 
pressupost de 15.000€, que 
és de la despesa ordinària», 
destaca la regidora.
Des del consistori valoren po-
sitivament la participació. «És 
una bona xifra, nosaltres 
estem contents, sempre els 
pressupostos participatius 
d’aquí Ripoll han tingut molt 
bona acollida i això és gràcies 
a la implicació de la ciutada-
nia», reconeix Vilalta. Només 
es podran votar tres propostes 
per cada partida econòmica i 

es podrà fer en línia o presen-
cialment, ja que el govern mu-
nicipal ha col·locat urnes a la 
biblioteca Lambert Mata, a la 
piscina municipal, a la llibreria 
Gràfic Paper i Paper Tisora i a 
l’Ajuntament. També es podrà 
votar mitjançant una urna mò-
bil. Totes les persones majors 
de 16 anys podran votar i també 
els joves de 15 anys que aquest 
2021 celebrin el seu aniversari. 
Els vilatans tindran temps fins 
al 16 maig, data que es tancarà 
el procés de votació.

Suposarà una inversió estimada de vuit milions d’euros i es preveu la venda de 50.000 forfets el primer any

Des d’Alternativa acusen el 
govern de manca de transpa-
rència i opacitat i conclouen 
que  Junts té por del parer de 
la ciutadania. «Quan els de-
manem més informació, teò-
ricament no hi ha projecte ni 
treballs i no podem conèixer 
si és positiu o no pel medi», 
lamenta Aitor Carmona, qui 
afegeix que «la sensació és de 
por a l’opinió de la gent» per-
què «fa por que la gent pugui 
opinar i valorar per si matei-
xa el projecte». En el mateix 
sentit s’ha expressat Esquerra 
Republicana, que hi ha votat 
a favor, en considerar que cal 
transparència i no fer el pro-
cés de manera opaca: «No ha 
de fer por que la ciutadania 
participi i cal ser el màxim de 
transparents». 
La regidora Sílvia Orriols va 
votar en contra de l’audièn-

cia pública perquè considera 
que Alternativa vol un escarni 
públic. Assegura que veuen el 
projecte «amb garanties me-
diambientals, generarà llocs 
de treball i dinamitzarà la co-
marca». Per això, «no podíem 
permetre que la CUP a través 
d’una auditoria, un escarni 
públic, posés en risc aques-
tes inversions privades». El 
PSC s’ha abstingut a condició 
de rebre informació directa del 
projecte. 
Els promotors del Bike Park de 
Ripoll tenen previst obrir les 
instal·lacions a finals de l’any 
vinent. Tal com han assegurat 
els seus promotors, suposa-
rà una inversió estimada de 8 
milions d’euros, la creació de 
vint llocs de treball directes i 
calculen que durant el primer 
any podria portar uns 50.000 
visitants a Ripoll.
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ST. JOAN DE LES ABADESSES | J.M. ROBLES 

Els dos punts del ple extraordinari 
de Sant Joan de les Abadesses ce-
lebrat aquest dimecres van girar 
entorn de l’antiga Colònia Llau-
det. El motiu de la convocatòria va 
ser l’aprovació d’una subvenció 
de 550.000 euros per recuperar 
un edifici de la colònia i ubicar-hi, 
d’una banda, un viver d’emprene-
dors vinculat a l’impuls del teixit 
empresarial del municipi. També 
s’hi vol reservar un altre espai per 
descobrir el passat tèxtil i hidroe-
lèctric de Sant Joan.
L’ajuntament és un dels deu que 
participen en aquest Projecte 
d’Especialització i Competiti-
vitat (PEC) del departament de 
Presidència de la Generalitat 
amb fons europeus. El mateix 
projecte aporta el 50% de la sub-
venció, la Diputació es fa càrrec 
d’un altre 25% i l’Ajuntament ha 
d’aconseguir la resta. El consis-

tori ja hi ha estat treballant i ha 
aconseguit 85 mil euros del De-
partament de Cultura. «Per tant, 
són molt pocs els diners que 
ens falten per poder complir 
amb el PEC», assumeix l’alcalde, 
Ramon Roqué, que ha declarat 

sentir-se «content» d’haver en-
trat en aquesta convocatòria.
El projecte de recuperació de 
l’edifici es desenvoluparà entre 
el 2021 i el 2022 i l’equip de go-
vern està confiat a aconseguir 
una pròrroga per seguir treba-

JOAN MANUEL ROBLES

Subvencionaran la recuperació d’un edifici 
de Llaudet per fer-hi un viver d’emprenedors

Completarà el projecte un espai museístic sobre el passat tèxtil i hidroelèctric

llant-hi el 2023. Esquerra, de 
moment, s’hi ha abstingut, des-
prés que Moviment d’Esquerres 
no s’hagi volgut asseure per in-
formar-los i a l’espera de veure 
la concreció del pla de viabilitat 
econòmica del projecte, que té 
la possibilitat de créixer fins al 
milió d’euros. «Una subven-
ció per recuperar el patrimoni 
industrial de Llaudet és sens 
dubte una bona notícia», ha dit 
Sergi Albrich, portaveu d’ERC-
AM a l’Ajuntament de Sant Joan, 
«però és un projecte que a ho-
res d’ara no està redactat i en 
desconeixem la viabilitat eco-
nòmica. Ens preocupa el futur 
econòmic d’aquesta inversió». 
L’alcalde li va respondre que «el 
difícil és començar» i que hi 
ha molts precedents en què les 
inversions eren massa costoses 
per un Ajuntament com el ripo-
llès i malgrat això, amb el temps, 
s’han pogut sufragar.

Cessió d’un nou tram
de via verda
L’altre punt a aprovació al ple 
del passat dimecres va ser la 
cessió del Departament de 
Territori a l’Ajuntament per al 
manteniment i la gestió d’un 
nou tram de la futura via ver-
da fins a Llanars, el tercer, que 
parteix precisament del pont 
de Parella de la Colònia Llau-
det fins a Setcases. El punt va 
comptar amb el vot favorable 
de l’equip de govern i l’absten-
ció d’Esquerra, que va demanar 
buscar una alternativa als ponts 
metàl·lics que salven l’orogra-
fia del recorregut. L’alcalde va 
explicar aquí que els pròxims 
ponts es pintaran d’un marró 
fosc per intentar causar un me-
nor impacte visual.
Al ple de dimecres també es va 
notificar el control financer de-
finitiu pel que fa a l’exercici cor-
responent al 2020.
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Valorar la
proximitat
Ja ens podem moure per tot el país, Catalunya, bona notícia! Ara bé, 
sota els efectes de l’eufòria relativa, no vol dir que no hàgim de fer 
una refl exió sobre tots els aspectes que hem viscut i com els hem 
viscut i sobretot quins hàbits haurem de canviar cap al futur imme-
diat.
La pandèmia ha colpejat al sector serveis (turisme i comerç) i de la 
petita i mitjana empresa de manera important i segur que recupe-
rar la seva activitat no serà fàcil, va per llarg. Com a ciutadans d’una 
comarca com el Ripollès hem de continuar fent costat als nostres 
petits empresaris, restauradors, hotelers i autònoms, com se sol dir 
la gent de casa. Són els que en bona part donen feina a les nostres 
famílies, són els que coneixem i els que donen vida als nostres car-
rers amb la seva presència i activitat. Formen part del nostre paisat-
ge i de la nostra rutina.
Mentre anem cap a una normalitat real, esperem que sigui així i que 
no s’aturi el procés, hem de mirar enrere i veure com amb sacrifi ci 
han aguantat sota mínims amb un gran esforç personal i han permès 
que els ciutadans, malgrat les moltes limitacions de mobilitat, a casa 
hi trobéssim serveis i alternatives que ens han alleugerit la monoto-
nia pandèmica.
Ara és l’hora de valorar el que tenim i tornem a tenir. Però encara 
hi ha molt a fer. Hi ha aspectes com que el públic assistim sense 
límits a les activitats esportives, culturals, establiments d’oci noc-
turn, concerts, etc. Des de les entitats i les empreses afectades estan 
aguantant com poden fi ns que l’evolució en les fases de reactivació 
no sigui més generalitzada.
Davant això i com a conclusions no podem deixar de mantenir una 
actitud solidària i responsable amb les mesures sanitàries, perti-
nents, consumir productes de proximitat i protegir el nostre comerç 
local. Entre tots s’ha de fer possible que la reactivació no ens faci 
oblidar el valor dels serveis de proximitat.
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CARTA AL DIRECTOR

Carlos Fernández i Amer
Setcases

El confinament 
comarcal a 
Setcases
Igual que altres municipis 
de la comarca del Ripollès 
com Molló, Vallfogona, To-
ses, Gombrèn, Campelles, 
Pardines, Queralbs, Plano-
les, Ogassa, Les Llosses o Vi-
lallonga de Ter, tots ells amb 
una població de menys de 
500 habitants, Setcases pa-
teix de manera insuportable 
les conseqüències econò-
miques derivades del confi -
nament comarcal. Per a tots 
aquests pobles, el confi na-
ment comarcal representa 
i ha representat el mateix 
que el confi nament mu-
nicipal. Som dotze pobles. 
Molt més de la meitat dels 
pobles que conformen la 
comarca. Sumen més de 52 
restaurants. Tot això, sense 
comptar els hotels, allotja-
ments rurals i apartaments 
turístics. Tots som cadàvers 
davant la manca d’activitat 
turística produïda pel confi -

nament comarcal. 
Tots aquests dotze pobles 
estem relativament apar-
tats de la capital del Ripo-
llès. A diferència d’altres 
més grans, no tenim indús-
tries, fàbriques, ni polígons 
industrials. No comptem 
amb cap tipus de personal 
per oferir un menú, un sol 
entrepà o un cafè amb llet. 
Els nuclis mes grans de la 
nostra comarca, és curiós, 
però no pateixen o han pa-
tit el confi nament comarcal 
d’igual manera que nosal-
tres. I és aquí a on radica el 
‘quid’ de la qüestió. 
Els membres competents 
del Govern de la Generalitat, 
a l’hora d’aplicar el confi na-
ment comarcal, creieu que 
pensen en els pobles més 
petits i turístics de Catalu-
nya? De veritat penseu que 
tenen aquesta sensibilitat? 
I dels representants polítics 
del Ripollès, alcaldes, regi-
dors, consellers del Consell 
Comarcal, què en penseu? 
Algú ha vist alguna acció fer-
ma i contundent, per la qual 
defensin els interessos eco-
nòmics dels nostres pobles 
petits, pobles en els quals la 
seva subsistència vital de-

pengui gairebé del turisme?
El Consell Comarcal del Ri-
pollès, en sessió plenària 
del dia 16 de març de 2021, 
va aprovar una modifi ca-
ció de crèdit per un import 
de 136.718,27 euros. Import 
destinat a la reactivació 
econòmica i vinculat als 
ajuts de la COVID-19. Es-
perem que el Consell Co-
marcal, a l’hora de repartir 
aquesta partida, sigui just i 
tingui en compte als pobles 
més petits del seu territori. 
Alcaldes dels pobles pe-
tits del Ripollès, no quedeu 
impassibles i reclameu al 
Consell Comarcal que arri-
bin ajuts directes als afec-
tats dels vostres pobles! Fa 
mes d’un any que els petits 
estem suportant les conse-
qüències de la crisi. Dema-
no, als portaveus dels grups 
polítics de la comarca que, a 
l’hora de repartir la partida 
dels 136.718,27 euros, pen-
seu en els pobles més cas-
tigats d’aquesta terra que 
representeu. Com, d’igual 
manera heu de fer amb els 
800.000 euros que, segons 
el conseller, senyor Xavier 
Juncà, podrien arribar a les 
arques del Consell. 

Si entrem en 
el seu joc, ells 
el guanyen, 
perquè són 
millors, perquè 
és el seu joc

El proper divendres 7 i dis-
sabte 8 de maig, a l’Assem-
blea farem un dels actes 
que segurament passaran 
més desapercebuts medi-
àticament i, fi ns i tot, entre 
els nostres associats més 
informats, però que podria 
ser dels més transcenden-
tals en aquesta necessi-
tat actual de redibuixar el 
camí cap a la independèn-
cia.
És ben cert que en aques-
ta fase del procés hi ha 
qui aposta més per seguir 
intentant el diàleg i qui 
creu com l’Assemblea que, tot i 
no renunciar a parlar, cal seguir 
avançant amb la via unilateral o 
amb la via dels fets. Quan parlem 
d’apostar per aquesta via, ens 
solem trobar amb dos arguments 
contraris que crec que són ben 
falsos.
El primer és que la via unilateral 
va fracassar l’octubre del 2017, 
però com destacaven fa poc al-
guns companys meus en altres 
articles, l’U d’Octubre no va fra-
cassar la unilateralitat o la via 
dels fets (fer el referèndum sí o 
sí), aquesta va ser la victoria. El 
que va fracassar va ser no seguir 
amb aquest camí amb més fets i 
passar a la suspensió a l’espera 

del diàleg.
L’altre argument és tit-
llar-nos de més radicals. I 
és precisament aquest ar-
gument el que vol trencar 
aquest congrés, mostrant 
que les independències 
més recents i properes 
s’han fet unilateralment, 
i que, per tant, és la via 
normal, no la via radical. 
Per això, comptarem amb 
els polítics i activistes més 
destacats dels processos 
d’independència d’Eslovà-
quia i les repúbliques bàl-
tiques per parlar-nos de 

temes com l’economia, la segu-
retat i la defensa o el control del 
territori en els processos d’inde-
pendència.
Segurament quan us arribi 
aquest article a les mans, les pla-
ces de les conferències virtuals 
s’hauran esgotat, però el més 
important és que com a movi-
ment n’aprenguem les lliçons 
col·lectivament i aprenguem 
que, com veiem amb el progra-
ma d’aquests dies a TV3 sobre el 
judici, si entrem en el seu joc, ells 
el guanyen, perquè són millors, 
perquè és el seu joc. Així doncs, 
clarament cal avançar per la via 
que ha demostrat ser exitosa: la 
via unilateral.

Congrés 
d’Independències 

Unilaterals

Carla
Soler

SECRETÀRIA NACIONAL
DE L’ANC

Deixem les coses aquí. Per ara. 
Un altre dia parlarem sobre l’es-
tat de la moció que el Consell 
Comarcal va adreçar al Govern 
de Catalunya, reclamant més 
cèntims per als afectats del con-
fi nament perimetral, de Nadal i 
Reis. Us en recordeu? Els imports 
van ser escassos. No ens en po-
dem oblidar. Volem la resposta 

del Govern de Catalunya. L’es-
perem, malgrat que en aquets 
moments en què la gent del país 
necessita urgentment el recolza-
ment de la Nació, resulti que els 
politics estan ocupats pels seus 
interessos. El repartiment de les 
cadires. Lamentable. Els Fons 
Europeus arribaran i encara no 
tindrem govern.
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LES LLOSSES | REDACCIÓ

Després de l’incendi de l’any 
2012 que va afectar a les 
instal·lacions de l’ajuntament 
de Les Llosses, l’arxiu muni-
cipal va quedar malmès i tot 
el que s’hi trobava dins, tam-
bé. Els documents com pa-
drons, llibres d’actes o arxius 
de compravenda de finques 
van quedar en un estat ruïnós 
per culpa del foc, l’aigua per 
apagar l’incendi, el temps, la 
brutícia i, fins i tot, els fongs. 
Ara els treballs de recupera-
ció de la documentació i re-
habilitació de l’espai encaren 
la recta final per tornar a la 
normalitat el més aviat pos-
sible. «Els tèrmits són molt 
complicats de combatre, 
per tant hem pres moltes 
mesures, es van dipositar 
en una sala tots els arxius i 

cada any sota el pressupost 
que teníem hem anat nete-
jant», explica Josep Ribas, di-

rector de l’Arxiu Comarcal del 
Ripollès, entitat encarregada 
de la restauració de la docu-

EL RIPOLLÈS

A punt de recuperar la documentació 
de l’arxiu de Les Llosses

L’Arxiu Comarcal del Ripollès s’encarrega de la recuperació de la documentació

mentació. L’Arxiu calcula que 
de l’incendi no es van poder 
recuperar el total de les 900 
capses de documents cen-
sades uns anys abans a Les 
Llosses. De fet, «calculem 
que tenim unes 400 caixes, 
tot i que hi havia molta do-
cumentació amb cendra, 
per tant n’hem recuperat 
vora la meitat. Una de les 
primeres tasques era desen-
terrar i intentar identificar 
quina era la documentació 
per després arxivar-ho per 
blocs», afegeix Ribas.
Aquests treballs han de clou-
re enguany si s’acaba de rebre 
el finançament per dur-ho a 
terme. Llavors, quedarà fer 
l’inventari final que catalo-
gui tots els documents i ex-
pedients de l’arxiu. «És una 
feina molt necessària per-
què a Les Llosses hi tenim 

Els treballs de neteja i restauració encaren la recta final després de l’incendi de l’ajuntament el 2012

poca documentació i que 
això es pugui recuperar és 
important; al final és una 
informació que ha d’estar a 
l’abast de tothom i això són 
documents que pertanyen 
a la memòria històrica dels 
veïns que han viscut al mu-
nicipi», diu Andreu Llimós, 
alcalde de Les Llosses.
L’arxiu municipal quedarà 
custodiat a l’Arxiu Comarcal 
del Ripollès un cop inventa-
riat i es treballarà de seguida 
per digitalitzar tot allò que si-
gui d’interès o rellevant per a 
la població, els seus habitants 
i la comarca, en un termini 
breu de temps segons apun-
ten els responsables. Així es 
preveu que durant els prò-
xims mesos es completi la 
recuperació de tota la docu-
mentació que formava part 
de l’arxiu.
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En totes les cartes al director hi haurà de constar el nom i els cognoms del seu autor, l’adreça, el te-
lèfon i el DNI. Les cartes han de tenir una extensió màxima de 1.500 caràcters. Es publicaran cartes 
al director signades amb pseudònim, sempre que vagin acompanyades de les dades anteriorment 
ressenyades. El Ripollès no es fa responsable de les opinions i/o afirmacions expressades a les car-
tes al director, que seran responsabilitat del seu autor. Envieu les vostres cartes a través de l’e-mail:
informatius@corisa.cat, del fax: 972 71 41 60 o de l’apartat de correus 25 • 17500 Ripoll.

Ens van enganyar com van 
voler fa tres anys i mig

El passat dissabte, dia 17 
d’abril, a mitja tarda, a la Sala 
Abat Senjust de Ripoll, es va 
inaugurar una mostra com-
memorativa del desè aniver-
sari de la Colla de Pedrenya-
lers i Trabucaires de Ripoll. Va 
comptar amb l’assistència del 
nostre alcalde, en Jordi Mu-
nell; i també amb el president 
de la Federació de Trabucaires 
de Catalunya que, per orgull 
dels trabucaires, és una se-
nyora: Teresa Tarruella. 
En la mostra s’hi presentaven diver-
sos materials referents al particular 
món dels trabucaires. Hi havia unes 
vuitanta fotografi es de les diverses 
actuacions fetes per la Colla, com són 
la 31a Trobada Nacional dels Trabu-
caires de Catalunya, celebrada a Ri-
poll l’any 2013, amb més de 340 par-
ticipants. O la Carlinada de l’any 2016; 
o l’aventura d’en Rocaguinarda, de 
l’any 2019, totes realitzades a Ripoll; 
o la col·laboració amb l’Associació de 
Lluita contra el Càncer; participació 
en festes majors, etcètera. També hi 
eren presents unes quantes armes 
d’aquelles que els hi són pròpies per 
a la seva ‘feina’. També hi havia uni-
formes, llibres referents o dedicats a 
les armes, samarretes de la mostra, i 
un llarg etcètera. I tota la sala ha estat 
presidida per una enorme bandera de 
Sant Jordi, patró de Catalunya que, 
curiosament, a Ripoll, l’any 1032 li va-
ren dedicar un altar per fomentar-ne 
la seva devoció i, per orgull nostre, 
va ser el primer en tota la Península 
Ibèrica.
Deu anys, en la vida d’una entitat, 
certament és un període massa breu 
com per a fer-ne una commemora-
ció; però en el fons de tot, aquest no 
era el motiu central de l’acte. Veureu, 
fa més d’un any que vàrem rebre la 
visita de la COVID; ha estat un perí-
ode en blanc; un temps malaguanyat 
a causa d’aquest maleït virus, i encara 
no hem acabat de fer net. Un temps 

en què hem perdut béns, sa-
lut i vides. Tallers tancats, co-
merços enfonsats, patrimonis 
perduts. Els Trabucaires de 
Ripoll creuen que el nostre 
país, ara més que mai, neces-
sita motius que contribueixin 
a aixecar la moral, a retornar 
l’esperança. Que comuniquen 
confi ança en el futur, que re-
tornin l’afany d’avançar i pro-
gressar.
Certament, els Trabucaires de 
Ripoll, és una entitat petita, i 

per tant, la seva capacitat d’infl uir en 
la població és molt limitada però, en 
la mestura de les seves capacitats vo-
len transmetre a la nostra societat, a 
la de Ripoll, un missatge positiu, i la 
seva ferma voluntat de treballar per 
un futur més lluminós que no pas 
aquest ombrívol present que estem 
vivim. Així doncs, aquesta mostra no 
és una celebració en el sentit clàssic 
de la paraula. És una excusa per re-
trobar-se les persones compartint 
records, i per què no, forjant espe-
rances.
Aquest és l’esperit d’aquesta mostra, 
que es fonamenta en l’amor a la terra, 
i a la seva gent, que és tant com dir en 
l’amor a la pàtria que, en el fons és el 
sentiment de tots els trabucaires.
La mostra ha estat oberta fi ns aquest 
passat diumenge dia 25; així, a més 
de la commemoració dels 10 anys, els 
Trabucaires han tingut la oportunitat 
de fer un homenatge públic al nostre 
Patró, coincidint amb la seva Diada.
Com diuen els trabucaires quan aca-
ben els seus comunicats, SALUT i 
PÒLVORA. Tal com estan les coses, 
SALUT per a tots. La PÒLVORA per a 
ells, que sabran com emprar-la.
Per acabar, permeteu-me que empri 
un pensament d’un personatge ex-
traordinari, Aristòtil. Ell, ja fa 2.300 
anys deia: “No cal un govern perfec-
te; es necessita un que sigui pràctic”. 
Crec que avui encara és vàlid aquest 
criteri, o al menys, a mi m’ho sembla.

Deu anys, 
en la vida 
d’una entitat, 
certament és un 
període massa 
breu com per 
a fer-ne una 
commemoració

Una de les activitats que més 
m’ha agradat a la vida ha estat 
passejar pel bosc. No soc l’únic 
i, per tant, el que pugui opinar 
crec que pot ser compartit per 
molta gent. A la primavera és 
deliciós veure brotar les fage-
des, a la tardor anar-hi a bus-
car bolets, a l’estiu trobar la 
fresca a la seva ombra, a l’hi-
vern contemplar les branques 
vençudes per la neu. Darrerament, 
però, aquest miracle del bosc ha en-
trat en un declivi preocupant.
Amb el pas dels anys i de les dècades, 
he comprovat que aquell ambient 
que havia semblat inamovible ha anat 
patint uns canvis que en els darrers 
temps considero alarmants. No em 
refereixo al rendiment comercial dels 
arbres, ja que aquest fet s’ha donat 
sempre i en una proporció molt més 

notable que l’actual. Només 
cal examinar imatges del Ri-
pollès de fi nals del segle XIX 
i principis del XX (Geografi a 
General de Catalunya de F. 
Carreras Candi, per exemple) 
per adonar-se que als entorns 
de les nostres poblacions no 
hi havia ni un arbre. Tampoc 
no em referiré a la degrada-
ció que al llarg dels segles els 

boscos han patit degut a l’explotació 
irracional que se n’ha fet. Parlo de fe-
nòmens més recents.
El primer que va cridar l’atenció va 
ser, ja fa bastant, la proliferació de la 
processionària del pi. Les capçades 
infestades de bosses i el terra amb 
corrues d’erugues formen part de 
l’ambient habitual. Sobretot els arbres 
joves les pateixen i la impressió que 
tinc és que, malgrat les campanyes 

de tractament fi tosanitari 
que s’han dut a terme a 
temporades des d’avione-
tes, la plaga no està con-
trolada.
Un altre element, tal volta 
més preocupant, és el de 
la papallona del boix. La 
tardor passada vaig que-
dar desagradablement 
sorprès en comprovar que molts pa-
ratges que fi ns aquell moment havi-
en mantingut la verdor i la humitat 
d’aquest arbust, s’havien desertitzat 
d’un any per l’altre, quedant substi-
tuït aquest per uns esquelets vegetals 
lligats d’unes fi lagarses blanques i 
enganxoses. Desolador. Els mateixos 
núvols de papallones que ens envaei-
xen a fi nals d’estiu són ja sinistres, i les 
erugues que a la primavera pengen de 
les branques, del tot repugnants. Són 
fenòmens que si es redueixen a espais 
petits poden tenir un tractament re-
lativament fàcil, però quan la invasió 
és massiva com en l’actualitat, no em 
sembla que pugui ser fàcil d’imple-
mentar. A això s’hi suma que la ri-
quesa en espècies de papallones que 
alegraven els nostres jardins i planes 
d’altres temps ha mig desaparegut. 
Un altre fet que he constatat és que 

cada cop prolifera més 
l’heura enfi ladissa en els 
nostres boscos. Sempre 
n’hi ha hagut, sobretot 
en espais humits i om-
brívols, però diria jo que 
en l’actualitat hi ha molts 
paratges en els quals ja 
no queda cap arbre sense 
aquesta planta parasitària 

enrotllant-se a la seva soca. L’arbre, 
sobretot pins i roures, que en pateix el 
saprofi tisme, tindrà un futur dolent a 
mitjà termini.
Què s’hi pot fer? Els experts ho diran: 
feromones, protecció dels depre-
dadors naturals, tractaments quí-
mics... El que sembla evident és que 
d’una banda la procedència d’algun 
d’aquests fenòmens està íntima-
ment lligat a la importació d’espèci-
es forànies (la papallona del boix ve 
d’Àsia); de l’altra, que es malmetin 
els espais naturals d’aquesta manera 
els posa en una situació de risc molt 
més gran. Algú va pronosticar que en 
un futur no gaire llunyà el Prepirineu 
podria ser víctima d’un incendi de-
vastador. Confi em que no sigui així, 
però quan contemplo el sotabosc 
ressec i desvitalitzat, se’m fan pre-
sents els pitjors auguris.

Que la suma dels partits dits inde-
pendentistes passava el cinquan-
ta per cent dels vots a les últimes 
eleccions al Parlament era un fet, 
com també és un fet que els par-
tits no són tan independentistes. 
Dit això, del que un bon grapat de 
persones ja fa temps que alerten, 
aquest no és el tema preocupant. 
Ja ens van enganyar com van vo-
ler fa tres anys i mig, aquella tar-
dor del 2017. Per què no haurien 
de seguir-ho fent si els votants els 
segueixen premiant a les urnes?
El tema, però, és més greu. Men-
tre se segueixen publicant llibres 
a un ritme frenètic explicant el 
què volen i els interessa d’aquells 
dies passats, mentre continuen 

El miracle del 
bosc ha entrat 
en un declivi 
preocupant

Paràsits

Daniel
Palomeras

METGE I ESCRIPTOR

Una mostra 
diferent

Frederic
Martínez

La mort entre 
les baralles

Jofre
Domènech

les discussions per qui es queda tal 
tros del pastís, mentre ens parlen de 
la dreta de no sé on i l’esquerra de 
no sé on més, mentre tot això pas-
sa només hi ha una realitat: la mort 
agonitzant de Catalunya. M’explico. 

Intenteu, com si d’un joc es tractés, 
passar un parell de dies sencers vivint 
plenament en català. I plenament vol 
dir, del tot, sense cap excepció: anant 
a comprar, demanant l’esmorzar o el 
dinar a un bar o restaurant, escoltant 
la ràdio, mirant la televisió o intentant 
gaudir d’una pel·lícula sense moure’s 
de casa. El resultat? IMPOSSIBLE. I 
aquest és el gran problema. Intenteu 
escoltar i veure els mitjans de comu-
nicació que depenen de la Generalitat 
(la nostra, diuen) i comproveu, cons-
cientment, el provincianisme que pa-
tim per, atenció, culpa d’aquest ‘nos-
tres’ governants. 
Perquè, estimats, entre baralla i bara-
lla només es veu la mort d’un país.
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RIPOLL | JOAN MANUEL ROBLES 

El govern espanyol acaba d’am-
pliar el marge de les comuni-
tats autònomes per dirigir les 
ajudes d’11.000 milions d’euros 
anunciades per pal·liar els efec-
tes negatius de la COVID-19. 
D’aquestes, 7.000 milions es 
destinaran als sectors i empre-
ses en forma d’ajuts directes.
En una modificació del Real 
Decret, ja ha flexibilitzat dues 
qüestions que preocupaven a 
la Unió Intersectorial Empre-
sarial del Ripollès (UIER). Una 
d’elles era incloure com a re-
ceptores certes activitats eco-
nòmiques que són importants 
a la comarca, com per exemple 
les escoles d’esquí. L’altra con-
sistia a eixamplar el període per 
analitzar les empreses que són 
viables per merèixer les ajudes. 
Fins ara, les empreses que ha-
vien registrat pèrdues el 2019 
quedaven directament exclo-
ses de les ajudes en ser consi-

UIER

Josep Pascal, gerent de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès 

Empresariat Cerdanya, han fet 
pinya en la redacció d’un ma-
nifest que traslladaran als esta-
ments competents. 
Encara hi ha dues qüestions 
que voldrien veure resoltes. 
Una d’elles és l’avançament 
de les ajudes mitjançant els 
crèdits ICO o l’Institut Català 
de Finances. «El que esperen 
les empreses és que arribin 
els diners», argumenta el ge-
rent de la UIER, Josep Pascal. 
«Veien que el Govern català 
encara ha de constituir-se», 
continua, «l’ICO o L’ICF hau-
rien d’avançar-ho perquè els 
fos retornat un cop arribessin 
les ajudes».
Finalment, les patronals del 
Ripollès i la Cerdanya, comar-
ques afectades especialment 
pel tancament perimetral de 
Nadal, volen que es compari la 
baixada de la facturació entre 
els períodes que van del segon 
trimestre del 2019 al primer 
del 2020 i d’aquest al primer 

del 2021, i no comparar tot el 
2019 amb tot el 2020 com es 
planteja en aquests moments. 
D’aquesta manera es podria 
reflectir el perjudici que el tan-
cament perimetral va suposar 
fins al període de Reis del 2021.
En l’àmbit local, les patronals 
volen aconseguir el suport del 
Consell Comarcal de la Cerda-
nya i del consell d’alcaldes del 
Ripollès. El seu president, Ra-
mon Roqué, assegura que el 
plenari del consell d’alcaldes 
donarà suport al manifest de 
l’empresariat. «Jo penso que es 
va en la bona línia», assegura 
Roqué, «els alcaldes de la co-
marca estan a favor d’aquesta 
lluita per les nostres empre-
ses. Esperem que la Generali-
tat, amb la seva convocatòria, 
sigui prou flexible i tingui una 
mentalitat prou oberta». El 
consell d’alcaldes portarà a va-
lidació el manifest de les patro-
nals en el proper ple, previst en 
les pròximes setmanes.

La UIER vol eixamplar el nombre d’empreses 
que poden optar a les ajudes de l’Estat

La patronal batalla per incloure noves flexibilitzacions juntament amb Empresariat Cerdanya

derades inviables. A partir d’ara 
el govern espanyol flexibilitza 
aquest punt perquè es pugui 
calcular la viabilitat fent balanç 
dels darrers tres anys fins a fi-
nals del 2019.
El Real Decret de mesures ex-
traordinàries de suport a la 
solvència empresarial dibuixa 
les línies generals marcades 

per l’executiu espanyol sobre 
les quals la Generalitat haurà 
d’acabar aplicant els ajuts. La 
UIER considera que els partits 
catalans i l’executiu espanyol 
han fet bona feina per inclou-
re les sensibilitats del territo-
ri, i vol que la Generalitat sigui 
igualment sensible a l’hora 
d’atorgar-les. Juntament amb 

RIPOLLÈS  | REDACCIÓ

L’Agència Catalana de Turisme, 
juntament amb 12 empreses i 
institucions catalanes com el 
patronat Vies Verdes de Giro-
na/Pirinexus, han participat en 
la fira virtual Fiets en Wandel-
beurs Online Experience per 
promocionar les activitats de 
senderisme i cicloturisme a 
Bèlgica i Holanda. L’objectiu és 

El senderisme i el cicloturisme del Pirineu es promocionen 
mantenir visible la destinació 
i posicionar-la en dos mercats 
d’interès propers geogràfica-
ment. Les noves tendències 
mostren que els turistes pro-
cedents d’aquest mercat viat-
jaran en cotxe a destinacions 
properes buscant activitats a 

l’aire lliure. Fa dos anys, més 
d’un milió de turistes belgues i 
holandesos van visitar Catalu-
nya, on van fer una despesa de 
1.200 MEUR. Segons la Gene-
ralitat, el Benelux és un mercat 
“imprescindible” per a Catalu-
nya. L’any 2019, Catalunya va 

rebre 758.600 i 375.400 turistes 
procedents dels Països Bai-
xos i Bèlgica, respectivament. 
Aquests visitants van generar 
una despesa de 747,6 milions 
d’euros en el cas del mercat ho-
landès i 472,2 milions en el cas 
del mercat belga.
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LES LLOSSES | JOAN MANUEL ROBLES

El president del Consell Co-
marcal, Joaquim Colomer, i la 
consellera de Medi Ambient, 
Imma Constans, amb els ser-
veis tècnics de la corporació, 
han visitat aquest dimecres les 
obres que s’estan fent a l’antic 
abocador R3 de Les Llosses. 
Els treballs es porten a ter-
me per millorar el tractament 
dels lixiviats, els residus lí-
quids generats per l’abocador, 
i estalviar així els costos extra-
ordinaris que la mala imper-

JOAN MANUEL ROBLES

Milloren el tractament de 
lixiviats per estalviar costos

El president del Consell i la consellera de Medi Ambient han visitat les obres juntament amb els tècnics de la corporació comarcal

Dijous, 29 d’abril de 2021

AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Visita al comerç del 
poble del nou agent 
de dinamització 

CAMPRODON | REDACCIÓ

Carme Espinosa, nova agent 
de dinamització econòmica 
de l’Agència de Desenvo-
lupament del Ripollès, està 
realitzant visites als establi-
ments comercials com els 
de Camprodon per tal d’ex-
plicar-los la nova campa-
nya de promoció que s’ini-
ciarà en breu a la vila. Així 
ho ha exposat l’ajuntament 
de Camprodon. Serà una 
campanya amb la voluntat 
d’afavorir la descoberta del 
comerç local. Alhora, fomen-
tarà la compra als establi-
ments del municipi. Aquesta 
és una de les iniciatives sor-
gides arran de les taules de 
treball de dinamització de 
Camprodon, celebrades com 
a conseqüència dels efectes 
econòmics causats per la 
pandèmia de la COVID-19.

meabilització de les antigues 
instal·lacions comporta cada 
any per a tots i cadascun dels 
municipis del Ripollès.
Els treballs van començar fa 
aproximadament un mes i 
s’espera que a l’estiu en fina-
litzi la primera fase, d’uns 440 
mil euros, consistent a separar 
les aigües pluvials dels lixi-
viats, el residu líquid generat 
a l’abocador. D’un temps cap 
aquí, l’aigua entrava en con-
tacte amb els lixiviats quan 
plovia o nevava en aquestes  
instal·lacions, perjudicant-ne 

el tractament. També s’instal-
larà un sistema de vigilància 
informàtica per controlar di-
àriament el tractament, i no 
manualment, com s’ha estat 
fent fins ara.
El Consell Comarcal espera 
que, un cop acabada la pri-
mera fase, es pugui començar 
ràpidament la segona, per tal 
d’acabar els treballs entre fi-
nals del 2021 i principis del 22. 
En la segona fase, es construi-
rà una planta de tractament 
de lixiviats pel procés ano-
menat electrodesnitificació, 

després de validar els resul-
tats d’una prova pilot pionera 
a tot l’Estat. La planta separa 
l’amoni de la resta de com-
ponents dels lixiviats a través 
d’un procés electroquímic, fins 
a un nivell suficient que per-
met abocar-lo a la depuradora. 
Això estalviarà haver de portar 
els lixiviats fins a una planta 
de tractament que es troba a 
Barcelona, reduint-ne així els 
costos, tal i com ha explicat la 
consellera comarcal de Medi 
Ambient, Imma Constans: «Al 
2020, només el tractament 
dels lixiviats de l’abocador 
R3 del Ripollès va suposar un 
cost d’uns 260.000 euros». 
Amb l’acabament de les obres, 
s’espera que el cost anual bai-
xi fins a aproximadament uns 
30.000 euros. Les obres, d’un 
cost total d’un milió 200 mil 
euros, comptaran amb apor-
tacions per part de l’Agència 
Catalana de Residus, la Di-
putació i el Pla Únic d’Obres i 
Serveis que cobriran la meitat 
del cost. La resta, uns 600.000 
euros, l’hauran d’aportar els 
ajuntaments ripollesos. En els 
últims dos anys, els consisto-
ris han reservat uns 200.000 
euros per donar continuïtat a 
la segona fase tant bon punt 
finalitzi la primera.
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ST. PAU DE SEGÚRIES | G.S./ R.S.

La població de Sant Pau de Se-
gúries ha crescut l’últim any 
amb un increment de 45 per-
sones. El passat 1 de gener del 
2020, el padró municipal regis-
trava 688 habitants, una xifra 
que ha augmentat fi ns a 733 
aquest any. Aquest fet podria 
ser a causa de la pandèmia, ja 
que ha propiciat un èxode de 
persones de les ciutats cap als 
pobles, però també perquè «a 
Sant Pau el preu de l’habi-
tatge no és molt elevat, això 
també engresca a parelles jo-
ves a venir-hi a viure», explica 
Dolors Cambras, alcaldessa de 
Sant Pau de Segúries, que afe-
geix que també hi ha algunes 
persones «de segona residèn-
cia que han canviat el seu em-

ROGER SALADRIGUES

Creix el nombre d’habitants 
a Sant Pau de Segúries

Fotografia de tot un conjunt de cases de Sant Pau de Segúries

La pandèmia podria ser un dels motius que explicaria aquest augment de població a la vila

padronament». Un dels avan-
tatges que busquen els nous 
veïns és millorar la seva qua-
litat de vida. «Aquí en els po-
bles, sobretot de muntanya, 
tenim més oportunitats per 
sortir a l’entorn natural, tenir 
més tranquil·litat i facilitat 
per esbargir-nos d’una altra 
manera», remarca Cambras. 
Des de l’ajuntament veuen el 
creixement amb bons ulls, so-
bretot perquè això els pot aju-
dar a reclamar més serveis, com 
millorar les telecomunicaci-
ons. «La fi bra no acaba d’arri-
bar, la connexió a vegades és 
defi citària i això ens provoca 
problemes», afi rma la batlle. 
L’ens local creu que aquesta 
tendència de creixement po-
dria evolucionar en funció de 
com ho faci la pandèmia.

Un any més, coincidint amb la 
campanya de la renda correspo-
nent a l’exercici 2020, i a partir 
del proper dijous, el director 
del grup BARTRINA CON-
SULTORS, David Bartrina, i els 
membres del seu equip, respon-
dran a les preguntes que els for-
mulin els lectors del setmanari 
EL RIPOLLÈS sobre la declara-
ció de Renda.

Les respostes que es facilitaran 
seran a títol merament infor-
matiu, i la seva selecció es farà 
segons criteris de data de re-
cepció i de continguts, evitant la 
repetició de temàtiques ja plan-
tejades en anteriors qüestions.

CONSULTORI FISCAL

Aquesta secció i els seus con-
tinguts tenen exclusivament 
caràcter informatiu i no cons-
titueixen de cap manera as-
sessorament fi scal, el qual es 
recomana que sigui sempre 
sol·licitat a un expert abans 
d’emprendre qualsevol actua-
ció en aquest sentit.

David Bartrina Portell
Gestor Administratiu
Economista - Advocat

Podeu enviar els 
vostres dubtes sobre 

la declaració de la 
Renda al següent 

e-mail:
informatius@corisa.cat

O bé al telèfon: 
972 702 112

gestors · economistes · advocats

www.bar t r inaconsu l to rs .com

pl. Torras i Bages, 4
17860 Sant Joan de les Abadesses (Girona)

t. 972 721 138 | f. 972 722 264

c. Major, 26
17534 Ribes de Freser (Girona)
t. 972 727 704 | f. 972 727 759

c. Mn. Cinto Verdaguer, 29 B Baixos
17500 Ripoll (Girona)

t. 972 700 188 | f. 972 702 902

• El termini per a la presentació de la Renda, fi nalitza el 
dia 30 de juny de 2021. Recordem que si del resultat de la 
declaració en surt una quantitat a ingressar, es pot efectuar 
el seu pagament en dues vegades, establint-se el dia 5 de 
novembre com a data per a l’ingrés del 2n termini.
No obstant això, si s’han rebut prestacions derivades 
d’un ERTO i la declaració de renda presenta un resultat a 
ingressar, es podrà sol·licitar un fraccionament del deute 
per un període de 6 mesos. Els pagaments es realitzaran 
amb venciment els dies 20 de cada mes, essent el primer 
el 20 de juliol.  Atenció, en aquest cas, no es meritaran 
interessos!
• Obligació de declarar: Tot i que en general s’estableix un 
import de 22.000 euros com a llindar per a l’obligació de la 
confecció de la renda, l’import baixa fi ns als 14.000 euros si 
els rendiments del treball provenen de més d’un pagador (i 
aquests superen els 1.500 euros anuals).

Així doncs, en el cas de treballadors que s’han vist afectats 
per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), 
donat que hauran percebut ingressos per part del SEPE (el 
qual tindrà la consideració de segon pagador), podran veu-
re’s obligats a fer la renda, si superen els llindars esmentats.
• Pel què fa a les deduccions familiars, les mares treballa-
dores amb fi lls menors de 3 anys que s’hagin vist afectades 
per un ERTO, no podran aplicar-se la deducció correspo-
nent, durant el període de suspensió de l’activitat.
• Al maig de l’any passat fou aprovat l’Ingrés Mínim Vital, 
una prestació econòmica dirigida a prevenir el risc de 
pobresa i exclusió. Tot i que els rendiments percebuts per 
aquest concepte estaran exempts en la majoria de casos, 
els titulars estan obligats a presentar la renda.
• Els empresaris que hagin percebut algun tipus d’ajuda o 
subvenció derivades de la COVID-19, les hauran de tenir 
en compte en la seva declaració.

Recordatoris i principals novetats
de l’IRPF 2020
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RIPOLLÈS | J.L.

Des d’aquest dilluns les perso-
nes d’entre 70 i 79 anys poden 
demanar dia i hora per rebre 
la dosi corresponent de Pfizer 
als punts habilitats fora dels 
Centres d’Atenció Primària, els 
mateixos espais que ja s’estan 
utilitzant per administrar els 
vaccins a les persones que es 
troben entre la franja d’edat de 
60 a 69 anys.
Es tracta d’una estratègia de 
vacunació per tal d’administrar 
els vaccins en el mínim temps 
possible i així accelerar la cam-
panya, per això la conselleria 
de Salut anima als ciutadans 
que es troben dins la franja 
d’edat esmentada a triar un dia 
i hora a través del portal web 
vacunaciocovidsalut.cat

Les persones d’entre 70 i 79 anys poden 
demanar dia i hora per vacunar-se

Poc més del 28% de la 
població vacunada al Ripollès

RIPOLLÈS | JUDIT LECHÓN

«La situació epidemiològica 
al Ripollès és dolenta», així 
ho descriu el director Gerent 
de l’Hospital de Campdevànol, 
Joan Grané.
Durant l’última setmana el risc 
de rebrot ha pujat en més de 
150 punts. Si en la darrera ac-
tualització se situava als 470, 
ara ja en comptabilitza 612. 
La velocitat de contagi també 
ha augmentat, passant d’1,28 
a 1,38, un lleuger increment 
de la mateixa manera que es 
registra en la positivitat de les 
proves PCR realitzades. De les 
653 fetes la darrera setmana, 
sumant els 142 TA, el 6,59% 
eren positius. Ara la seva po-
sitivitat augmenta, ja que de 
les 346 proves PCR realitzades 
aquesta setmana, gairebé la 
meitat que l’anterior, sumant 
els 176 TA, la seva positivitat en 
conjunt és del 13,35%, més del 
doble. Per aquest motiu el sec-
tor sanitari demana «no rela-
xar-se», perquè la incidència 
continua «essent elevada» i 
segueix empitjorant.

La situació a l’hospital, però 
millora. En aquests moments 
hi ha dos pacients aguts in-
gressats per COVID-19. Per tant, 
la pressió hospitalària «no és 
elevada» i no s’ha hagut de 
suspendre cap intervenció pro-
gramada. «Ens estranya per-
què tornem a estar en aquella 
situació com en la primera 
onada que la gent no venia a 

urgències per por. En aquesta 
mateixa època de l’any nor-
malment tindríem entre 30 i 
35 urgències al dia i n’estem 
fent entre 20 i 25», remarca 
Grané. Per aquest motiu, la di-
recció del centre manifesta que 
l’espai és segur i que és con-
venient tractar-se a temps per 
evitar complicacions.
Pel que fa a la mobilitat, amb 

RIPOLLÈS | J.L.

El Ripollès és la quarta co-
marca de Catalunya amb 
un percentatge de la pobla-
ció vacunada de la primera 
dosi més elevat. Per darre-
re de les Garrigues, amb un 
30,31% de la població amb 
la primera dosi ja adminis-
trada, Terra Alta, amb un 
29,96% i el Pallars Jussà, 
amb un 29,52%, el Ripollès 
se situa amb un 28,59% dels 
seus habitants que ja han 
rebut el primer vaccí.
Fins al 22 d’abril s’han re-
gistrat 7.149 vacunats de la 
primera dosi a la comarca 
i  2.268 de la segona. Du-
rant l’última setmana han 
estat 483 les persones que 
han rebut el primer vaccí i 

269 el segon, quedant com-
pletat el cicle de vacunació 
previst amb les persones 
que se’ls ha administrat la 
segona dosi.
El ritme de vacunació, però 
queda estancat quan els 
centres de salut no reben 
les dosis esperades. De fet, 
al Ripollès només un 9,07% 
de la població ha rebut la 
segona dosi, un percentatge 
molt similar a la resta de co-
marques del territori català, 
on gairebé cap supera el 10% 
dels seus habitants amb la 
segona dosi ja administrada. 
El sector sanitari espera l’ar-
ribada de més vaccins, ja que 
es considera que la immu-
nitat de grup s’aconseguirà 
quan se superi el 70% de la 
població vacunada.

EL RIPOLLÈS

EL RIPOLLÈS

«Alguns dels indicadors milloren, 
però no ens podem relaxar»

En aquests moments hi ha dos pacients aguts ingressats per COVID-19 al centre

Punt de vacunació habilitat al Ripollès fora dels Centres d’Atenció Primària

El ritme de vacunació s’ha 
accelerat durant les últimes 
setmanes i es preveu que en-
cara ho faci més les pròximes, 
quan també s’espera l’arribada 
de l’única vacuna monodosi, 
la de Janssen. La campanya 

de vacunació avança segons 
les dosis disponibles en cada 
moment i el sector sanitari 
treballa per accelerar el procés 
sempre que sigui possible, per 
així aconseguir la immunitat 
de grup com més aviat millor.

El director Gerent de l’Hospital de Campdevànol fa un balanç de la situació epidemiològica

l’aixecament del confinament 
comarcal Grané es reafirma en 
la seva posició: «Si els despla-
çaments es fan amb cap, el 
perill es redueix. La mobili-
tat ha de ser controlada per 
evitar incidències i les reuni-
ons també».
De fet, també s’havia qüesti-
onat la mobilitat per Setmana 
Santa, sota el perill de viure 

un empitjorament de la situa-
ció epidemiològica, però s’ha 
comprovat que «de moment 
no ha estat així». Grané atribu-
eix l’estancament de la situació 
de després del període festiu al 
ritme de vacunació. «Això ens 
dóna protecció», però remarca 
que «mentre no tinguem un 
60 o 70% de la població vacu-
nada hem de fer bondat».

EL RIPOLLÈS

La direcció de l’hospital afirma que les instal·lacions són segures
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LES LLOSSES | JUDIT LECHÓN

Les obres de la plaça de Ma-
tamala van acabar a principis 
d’aquest any 2021 i el municipi 
ja prepara un acte d’inaugu-
ració el diumenge 2 de maig, 
quan també se celebrarà una 
nova edició de la Festa del Pi. 
L’any passat no es va poder dur 

Les Llosses prepara la Festa del Pi a la nova plaça

SETCASES | REDACCIÓ

L’Ajuntament de Setcases ha 
rebut la queixa d’un veí de se-
gona residència per l’estat de 
deixadesa de la llera, on s’hi 
han trobat residus que haurien 
d’estar als contenidors, princi-
palment plàstics i objectes com 
un televisor. Segons la batlles-
sa, Anna Vila, les zones habi-
litades on dipositar la brossa 
presenten dos problemes: 
«El primer és que són espais 
que no estan ben adequats 
i el segon és l’ús que en fem 
els ciutadans, ja que no és el 
correcte». El vent tampoc és 

GUILLEM SÁNCHEZ

GUILLEM SÁNCHEZ

El reciclatge: assignatura pendent

Els contenidors es troben a un espai proper a la llera del riu

Estat actual de la plaça renovada després de les obres de rehabilitació

a terme i enguany es recupera 
amb el pi com a protagonista, 
jocs de fusta per als més petits i 
parades a la plaça.
L’esdeveniment podrà organit-
zar-se a la nova plaça amb els 
treballs ja enllestits, on s’ha ai-
xecat el formigó perquè estava 
trencat i alçat per culpa d’un ar-
bre que ja es va tallar i s’ha fet el 

terra nou amb llosa. «Hem in-
tentat que combini bé amb el 
terreny arquitectònicament, 
hi hem fet algunes places de 
pàrquing i hem renovat l’en-
llumenat», diu Andreu Llimós, 
alcalde de Les Llosses.
L’ajuntament s’ha fet càrrec del 
cost total de les obres, pressu-
postades en 120.000 euros.

un bon aliat per mantenir els 
residus dins dels contenidors, 
perquè «fi ns i tot el servei de 
recollida quan ve a buscar-ho 
en tombar els residus, com 
que no estan ben classifi cats, 
molts d’aquests materials, so-
bretot plàstics se’n van amb 
el vent i queden escampats 
per l’entorn», diu Vila.
També es constata que alguns 
residus no es dipositen al con-
tenidor que toca o de la manera 
que s’hauria de fer. «La bossa 
en algunes ocasions queda 
a la sortida del contenidor o 
a terra i després els animals 
les rebenten i escampen la 

brossa». En aquest sentit, el 
consistori demana el suport i 
consciència dels veïns i visi-
tants, principalment perquè 
això té conseqüències també 
en la taxa d’escombraries. «En-
guany tot i haver treballat no-
més quatre o cinc mesos dels 
12 la factura que hem hagut 
de pagar ha estat pràctica-
ment la mateixa, si es recicla 
bé la factura també disminu-
eix», remarca l’alcaldessa.
De cara al 2030 hi ha l’objectiu 
de reciclar el 70% dels residus 
generats i Setcases, de mo-
ment, queda lluny d’aconse-
guir aquest propòsit.

L’Ajuntament de Setcases demana el suport dels 
veïns per controlar l’abocament de residus al riu

Una persona s’ha queixat de l’estat de deixadesa 
de la llera del riu Ter al seu pas pel municipi
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RIPOLLÈS | A.CH.

Els voluntaris de Protecció 
Civil de Ripoll, Campdevànol 
i Sant Joan de les Abadesses 
han signat l’escrit de greuges 
que diferents Associacions de 
Voluntaris de Protecció Civil 
(AVPC) d’arreu de Catalunya 
han fet arribar al vicepresi-
dent amb funcions de Presi-
dent, Pere Aragonès. Aquestes 
associacions que han estat 
desenvolupant una tasca de 
servei essencial des de sempre 
i especialment durant la pan-
dèmia se senten menystingu-
des per part de la Generalitat, 
i, sobretot, pels departaments 
d’Interior i Salut. A l’escrit es 
demanen una sèrie d’acci-

Malestar per part dels voluntaris de Protecció 
Civil davant el tracte rebut de la Generalitat

RIPOLL | ABRIL CHINCHILLA

L’Associació Comarcal per a 
la Promoció i Ajut a les per-
sones amb Discapacitat i les 
seves famílies (ACPAD) se-
gueix treballant per assolir 
una bona mobilitat per a to-
tes les persones a qualsevol 
dels municipis de la comarca. 
Tal com ha explicat la repre-

sentant de l’entitat, Montse 
Gallego, «apostem per una 
accessibilitat universal, que 
totes les persones, vagin en 
cadira de rodes, crosses, in-
vidents... puguin accedir a 
tot arreu. No som partida-
ris que es facin accions per 
a les persones en cadira de 
rodes perquè també hi ha de 
poder passar la mare que va 

amb un cotxet». Per assolir 
aquesta fita, l’associació es 
basa en fer pedagogia a la po-
blació en general, assessorant 
entitats públiques i privades, i 
reivindicant els drets de totes 
les persones. Tot i això, que-
da per fer «moltíssima feina 
a tots els pobles», assegura 
Gallego.

ABRIL CHINCHILLA

«Apostem per una 
accessibilitat universal»

Montse Gallego posa d’exemple el Pont de Calatrava de Ripoll

ons urgents a portar a terme: 
l’obertura d’ajudes i subvenci-
ons per part de la Generalitat 
per a l’adquisició de material 
per a realitzar les tasques que 
siguin necessàries -actual-
ment el finançament va a càr-
rec dels municipis- també es 
demana la realització d’acord 
i/o convenis directes de la 
Generalitat amb les AVPC; el 
reconeixement del voluntari-
at com a personal essencial i 
per tant, la vacunació contra la 
COVID-19 de tots els voluntaris 
de protecció civil.
També es demana la creació 
d’una taula de diàleg perma-
nent entre la Direcció General 
de Protecció Civil i una repre-
sentació de les AVPC catala-

nes; tenir un lloc de represen-
tació al Centre de Coordinació 
Operativa de Catalunya en si-
tuacions d’emergència d’àm-
bit supramunicipal; oferir 
més places anuals dels cursos 
bàsics de protecció civil; des-
centralitzar la formació contí-
nua del voluntariat de protec-
ció civil, acostant els cursos al 
territori.
Es tracta d’unes reclamaci-
ons que venen de lluny però 
que la pandèmia ha posat 
especialment de manifest. 
Consideren que «hi ha un 
manifest greuge compara-
tiu de com se’ls tracta en 
comparació a d’altres enti-
tats», segons han expressat 
en un comunicat.

A Ripoll, una de les princi-
pals barreres arquitectòni-
ques que l’entitat fa temps 
que posa sobre la taula és el 
Pont de Calatrava: «És im-
portant que d’una vegada 
per totes aquesta barrera 
deixi d’existir i les perso-
nes que tenen algun tipus 
de dificultat puguin passar 

d’una banda a l’altra del 
poble sense haver d’anar a 
donar tota la volta». A més, 
des de l’associació es quei-
xen que «hi ha coses que 
no es poden arreglar però 
hi ha coses d’obra nova que 
s’estan fent malament i això 
és amb el què nosaltres ens 
enfadem més (...) no pot ser 
que una obra nova no es faci 
des d’una mirada de disseny 
universal». 
La mobilitat universal és un 
tema que l’ACPAD sempre 
posa sobre la taula en les re-
unions que fan amb els dife-
rents ajuntaments de la co-
marca. És per això que des 
de l’associació fan una crida 
als veïns i veïnes del Ripo-
llès: «nosaltres agraïriem 
moltíssim que les persones 
que tinguin barreres per 
accedir a qualsevol lloc de 
la comarca ens ho fessin ar-
ribar».  Per a contactar amb 
l’ACPAD es pot fer a través del 
seu Whatsapp (621 27 14 85), o 
a través del correu electrònic: 
acpadripolles@gmail.com.

L’ACPAD considera que queda molta feina per fer per tal d’eradicar les barreres arquitectòniques
dels municipis de la comarca
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Sordesa i hipoacúsia, 
disminució auditiva

La hipoacúsia o disminució 
de la capacitat auditiva de les 
persones és causa freqüent de 
consulta mèdica. Pot ser con-
seqüència de diverses causes: 
traumatismes en l’orella, in-
feccions, tumors, malalties 
congènites, vasculars, degene-
ratives, etc.

En relació a les causes dege-
neratives, fa anys que hem 
detectat un augment de casos 
associats a l’increment de l’es-
perança de vida: l’edat s’asso-
cia de manera inexorable a la 
sordesa. Essent, per tant, ne-
cessaris controls audiomètrics 
seriats per a la població de ter-
cera edat.

D’altra banda, degut a la con-
taminació acústica (ciutats 
sorolloses, discoteques, sales 
de cinema, dispositius elec-
trònics...) fa que cada dia hi 
hagi més joves també afectats 
de problemes d’audició. Dife-
rents estudis europeus posen 
de manifest que entorn del 17-
18% de la població entre 24 i 40 
anys té pèrdua auditiva i més 
de 2.000 nens neixen cada any 
amb diferents graus de sorde-
sa a l’estat, on hi ha més de 2 
milions de persones afectades 
de problemes auditius. 

Davant d’aquesta situació, 
cada vegada té més impor-
tància l’especialista en otor-
rinolaringologia, responsable 
no solament del diagnòstic i 
tractament més efi cient per 
cada pacient, sinó també de la 

prevenció amb pautes de con-
ducta i consells mèdics.

Es recomana realitzar un estudi 
audiològic a aquelles persones 
que treballin en ambients so-
rollosos, que tinguin vibracions 
en l’orella, infeccions o supura-
cions o que els costi mantenir 
converses telefòniques, amb 
la fi nalitat de poder realitzar el 
diagnòstic de manera precoç i 
optimitzar resultats terapèutics.

En relació als nens, és impor-
tant realitzar controls pedià-
trics en la consulta de l’otor-
rinolaringòleg quan pateixen 
problemes d’otitis, retard en el 
llenguatge, supuracions d’ore-
lla, etcètera. Molt importants, 
son els Potencials Auditius de 
tronc cerebral i estat estable, 
que permet diagnosticar els 
problemes de sordesa infantil 
de manera precoç i evitar pos-
sibles seqüeles.

La microcirurgia otològica i 
de l’audició permet resoldre 
la immensa majoria dels pro-
blemes d’oïda en pacients, 
tant infantils com adults. 
L’Hospital de Campdevànol 
ha fet un gran esforç amb la 
incorporació de nous profes-
sionals mèdics especialitzats 
en Otorrinolaringologia i en 
la dotació de material qui-
rúrgic per donar solució a la 
majoria de problemes de sor-
desa amb una unitat especi-
alitzada en la cirurgia del co-
lesteatoma, reconstrucció de 
perforacions timpàniques, de 
l’otosclerosi, i també per a la 
cirurgia del vertigen.

Per solucionar els proble-
mes d’audició existeixen gran 
quantitat d’audiòfons digitals 
molt petits i que són pràctica-
ment imperceptibles, que su-
posen una gran ajuda als paci-
ents. També es poden realitzar 

tractaments quirúrgics que 
permeten solucionar tot tipus 
de sordesa, com la col·locació 
d’una pròtesi substitutiva de 
la cadena d’ossets de l’ore-
lla; cirurgies reconstructores 
mitjançant la col·locació d’im-
plants orella mitja, dispositius 
implantables osteointegrats 
tipus PONTO i BAHA, que uti-
litzen el crani per transmetre 
l’estímul sonor, o bé implants 
coclears que permeten donar 
audició a persones amb sorde-
sa profunda.

Totes aquestes alternatives 
han marcat un abans i un des-
prés en la problemàtica auditi-
va i en la cirurgia de l’audició.

Així doncs, davant de qualse-
vol problema relacionat amb 
la sordesa, al nostre centre in-
tentarem establir el diagnòstic 
i tractaments més adequats en 
cada cas.

Dr. Ivan Domènech

ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA
COL. PROFESSIONAL HOSPITAL CAMPDEVÀNOL

DIRECTOR MÈDIC D’AMIQ
RESPONSABLE DE ZEISS

Dijous, 29 d’abril de 2021
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SETCASES | ROGER SALADRIGUES

El Consell Comarcal del Ri·
pollès i l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) han arribat a un 
acord per realitzar la licitació 
d’un estudi per l’eliminació 
d’aigües blanques al sistema 
de sanejament de la depura·
dora de  Setcases.  Aquestes 
aigües “blanques” arriben a la 
depuradora i es barregen amb 
les conegudes com a “grises”, 
que provenen de l’ús domès·
tic. Segons el Consell Comar·
cal, es destinaran gairebé 60 
mil euros per portar a terme la 
diagnosi.
Es portarà a terme una opera·
ció que permetrà reduir l’en·
trada d’aigües pluvials o pro·
vinents de deus al sistema de 
clavegueram i al col·lector, tal 
com han informat des de l’ad·
ministració comarcal. A més 
d’això, l’ajuntament de Set·
cases s’ha vist obligat a aug·
mentar la capacitat del dipòsit 

d’aigua del municipi a conse·
qüència de l’augment d’ha·
bitants de segona residència. 
Això s’ha fet perquè un tram 
del riu, una mica més avall 
passada la depurada, s’hi agru·
paven sediments provinents 
de l’equipament.
El consistori ha executat una 
redimensió del dipòsit, però 
l’ACA, que gestiona la instal·
lació, no ho ha fet. «De tenir 

150 habitants empadronats 
a tenir-ne quatre-cents amb 
segona residència s’ha hagut 
de fer un redimensionament 
del dipòsit d’aigua, cosa que 
no s’ha fet amb la depurado-
ra», comenta Anna Vila, alcal·
dessa de Setcases. «Per tant, 
si el dipòsit s’ha hagut de fer, 
per aquests nous usuaris, la 
depuradora també s’hauria 
de fer», destaca la batlle.

GUILLEM SÁNCHEZ

La depuradora de Setcases sotmesa a un 
estudi per eliminar les aigües blanques

La depuradora de Setcases

Dijous, 29 d’abril de 2021

La Diputació posa en marxa una 
oficina de transició energètica

RIPOLLÈS | ROGER SALADRIGUES

La Diputació de Girona ha in·
format que ha posat en marxa 
una oficina de transició ener·
gètica a Ripoll. L’objectiu és 
mobilitzar les inversions en 
energia sostenible i impulsar 
una economia de baix con·
sum energètic. Per fer·ho, es 
volen promoure projectes 
concrets per mitigar el canvi 
climàtic, com ara impulsar i 
fer créixer comunitats d’ener·
gia local, a través la instal·lació 

de plaques fotovoltaiques en 
equipaments municipals. Tal 
com ha informat la Diputació 
en una nota de premsa, es 
faran tasques d’acompanya·
ment a Planoles i a Vallfogo·
na del Ripollès. L’avantatge 
d’aquestes comunitats és que 
podrien abastir amb energia 
edificis municipals, habitat·
ges en situació de pobresa 
energètica o veïns que se su·
min a la proposta. A més del 
Ripollès, també es farà al Baix 
Empordà i al Gironès.

EL RIPOLLÈS

La façana de l’Ajuntament de Planoles



P19PUPUBLICITATDijous, 29 d’abril de 2021



P20 AR ARREU Dijous, 29 d’abril de 2021

RIPOLLÈS | J.L.

La DGT ha establert nous límits 
de velocitat en vies d’un únic 
carril per sentit de circulació a 
la ciutat, on a partir de l’11 de 
maig no es podran sobrepassar 
els 30 km/h.
L’objectiu és «humanitzar» 
les urbs i convertir les vies en 
espais per a persones i no per 
als cotxes. Per aquest motiu, la 
DGT i la Federació Espanyola 

A partir de l’11 de maig entra en vigor una 
nova normativa referent a la velocitat

RIPOLLÈS | JUDIT LECHÓN

En el marc del projecte euro-
peu ConnECT s’està treballant 
en l’elaboració d’un estudi so-
bre la mobilitat transfronterera 
com a mètode complementa-
ri a les actuacions realitzades 
dins la iniciativa. L’objectiu de 
la investigació és conèixer les 
necessitats dels territoris que 
s’hi inclouen, especialment per 
als treballadors i estudiants.
Els membres de l’Espai Català 
Transfronterer tindran l’opor-
tunitat de formar part d’aquest 
estudi, on es preveuen avaluar 
les necessitats de cada àmbit.

EL RIPOLLÈS

EL RIPOLLÈS

Treballen en un estudi sobre 
mobilitat transfronterera

L’anàlisi pretén aprofundir en les necessitats de la població

Les vies d’un únic carril per sentit passaran a ser de 30 km/h

de Municipis i Províncies han 
presentat una guia perquè les 
administracions locals tinguin 
present la nova normativa, on 
s’hi inclouen també les diver-
ses casuístiques que es poden 
trobar en les seves poblacions.
Així els límits a les ciutats que-
den en 50 km/h en vies de dos 
o més carrils, de 30 km/h a les 
d’un únic carril per sentit de 
circulació i de 20 km/h en les 
que es disposi d’una plataforma 

única de calçada. Aquesta nor-
mativa ja havia estat sol·licitada 
per diversos ajuntaments del 
territori espanyol i alguns estu-
dis constaten que la rebaixa de 
la velocitat en aquest tipus de 
carrers redueix gairebé en un 
10% la mortalitat en cas d’atro-
pellament d’un vianant.
Ara, les demandes s’han fet 
realitat i la nova normativa 
entra en vigor el pròxim dia 11 
de maig.

Durant la celebració del Comi-
tè Consultiu del projecte que 
va tenir lloc aquest mes d’abril, 
també es va fer un balanç del 
funcionament de les cinc lí-
nies de bus que uneixen els 
dos territoris des de Puigcer-
dà, Camprodon, la Jonquera i 
Maçanet de Cabrenys, encara 
que es troben aturades des del 
mes de desembre a causa de la 
pandèmia.
L’anàlisi previst inclourà una 
diagnosi de l’oferta en trans-
port existent en aquests mo-
ments, tant de la xarxa viària 
com de la ferroviària, a més de 
les línies de llarga distància. 

També s’analitzarà el flux de 
treballadors i estudiants que en 
fan ús d’aquest servei dins l’Es-
pai Català Transfronterer i s’es-
tudiaran les necessitats dels 
usuaris, a més de les expecta-
tives dels residents en els terri-
toris esmentats per conèixer la 
seva voluntat.
En aquest sentit, s’està treba-
llant sota el propòsit d’eliminar 
l’efecte fronterer amb la creació 
de línies de busos interurbanes 
i promovent la xarxa sanitària 
transfronterera. L’estudi oferirà 
solucions i recomanacions a la 
mobilitat entre territoris per sa-
tisfer les seves necessitats.

La investigació preveu conèixer les necessitats 
dels residents dels territoris implicats

L’objectiu és oferir solucions a la mobilitat per 
donar resposta a les mancances existents
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La Muntanya de Montserrat presenta 
unes característiques tan sorpre-
nents que ha esdevingut un dels 

símbols de Catalunya. Tot i que en el lí-
ric himne del Virolai s’afirma que: “Amb 
serra d’or, els angelets serraren eixos 
turons...”, l’explicació científica sobre la 
gènesi del massís montserratí és força 
diferent, i, en darrer terme, fa responsa-
bles del sorprenent modelat de la Serra 
als agents atmosfèrics.

NATURA
La muntanya de Montserrat és, sobre-
tot, una muntanya d’alzinars i, malgrat 
la seva aparença de muntanya més avi-
at erma i rocallosa, quan ens endinsem 
pels seus camins descobrim fins a quin 
punt la vegetació és ufanosa en els re-
plans i, sobretot, en les canals. L’exis-
tència d’unes condicions ecològiques 
molt marcades fa que hi trobem tam-
bé espècies endèmiques en cingleres 
i roquissars.

FAUNA
Com a conseqüència de la pressió huma-
na i de l’increment de l’hàbitat a l’entorn 
de la muntanya, la fauna, i especialment 
la gran fauna, va iniciar un procés de 
desaparició, situació que es va agreu-
jar després de l’important incendi que 
es produí a la muntanya l’any 1986. Avui 
dia, les espècies que s’hi poden trobar 
són, en general, típicament mediterrà-
nies, per bé que conviuen, en certs am-

MONTSERRAT   •  REDACCIÓ

El Parc Natural de Montserrat
Muntanya emblemàtica

GENCAT.CAT GENCAT.CAT
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GENCAT.CAT

GENCAT.CAT

PUBLICITAT

i
Recinte del Monestir de Montserrat
Plaça Abat Oliba, s/n
08199 Muntanya de Montserrat
muntanyademontserrat.gencat.cat
muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/el_
parc/cultura/patrimoni_arquitectonic/
Tel. 93 835 06 44 / 93 828 40 07
Fax: 93 835 05 91

bients de la serra, amb algunes de ten-
dència centreeuropea.

PATRIMONI IMMATERIAL
La muntanya de Montserrat ocupa un 
espai molt important en l’imaginari col-
lectiu de Catalunya gràcies a obres lite-
ràries, personatges històrics i productes 
gastronòmics.
• Virolai
• Montserrat i Verdaguer
• El Mansuet
• Mató de Montserrat

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
A les rodalies del Monestir es troben 
jaciments arqueològics d’especial im-
portància per entendre la història de 
Montserrat.
• Castell de la Guàrdia
• Coves de Salnitre
• Ermita de Sant Pere
• La Bestorre

PATRIMONI DOCUMENTAL
La Biblioteca de l’Abadia de Montserrat 
guarda com a primer volum del seu fons 
manuscrit el còdex que actualment és 
conegut amb el nom de Llibre Vermell 
de Montserrat. Aquest còdex, que deu 
el títol al color de les cobertes, s’esta-
va copiant l’any 1399, i és considerat un 
espècimen notable sortit de l’escriptori 
montserratí.

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Al llarg de la història s’han construït a la 
muntanya de Montserrat diversos edi-
fi cis que esdevenen excel·lents exem-
ples d’art català.
• Sant Pau Vell
• La Salut
• Monestir de Sant Benet
• Plaça dels Apòstols
• Ermites de Montserrat
• Enginyeria civil: El cremallera i el funi-
cular han estat les dues obres que han 

permès l’accés de pelegrins i visitants 
al Santuari de la Mare de Déu.
• Funicular de Sant Joan
• Cremallera

EL PATRONAT 
El Patronat de la Muntanya de Mont-
serrat va ser creat pel Decret llei del 16 
d’octubre de 1950. Els motius de la seva 
instauració es basen en la importància 
religiosa i cultural del Monestir i del San-
tuari i en la bellesa i la singularitat de la 
muntanya, que han convertit aquest in-
dret en un centre turístic internacional. 
A més, les actuacions dels poders pú-
blics que exigeixen les circumstàncies 
esmentades no poden ser exercides per 
les entitats locals que es reparteixen el 
territori de la muntanya. El parc compta 
amb  territoris dels termes municipals 
d’El Bruc, Collbató, Monistrol de Mont-
serrat, i Marganell i de les comarques 
de l’Anoia, el Bages i el Baix Llobregat.

C. Sant Pere, 6 - 17500 RIPOLL
Tel. 972 70 00 94 - Fax 972 70 37 03
e-mail: lersa@lersaelectricitat.com

L’energia del Ripollès

LA SEVA ENERGIA
100% RENOVABLE
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Les mines de carbó d’Ogassa, que es 
van explotar entre finals del segle 
XVII i l’any 1967, fan d’aquest mu-

nicipi del Ripollès un nucli que conserva 
totes les característiques arquitectòni-
ques d’un poble miner. En destaquen les 
mines de La Dolça, El Pinter i La Gallina, 
així com els plans inclinats, el cable aeri, 
l’estació o la fàbrica de pans de carbó, 
recentment rehabilitada.

OGASSA   •  REDACCIÓ

Visites guiades al Museu 
del Miner d’Ogassa

i
Museu del Miner d’Ogassa
La visita es pot fer durant tot l’any amb 
reserva prèvia:
Dissabtes i diumenges: 1a sortida a les 10 
hores i 2a sortida a les 12:30 hores.
Per visites de grups, horaris a convenir, 
trucant al telèfon d’alcaldia (676 052 372)
o a l’ajuntament (972 720 380).

La concentració minera d’aques-
ta zona motivà l’arribada del ferro-
carril al Ripollès l’any 1880, a fi de 
traslladar ràpidament el carbó cap 
a Barcelona.
El Museu del Miner d’Ogassa enca-
ra no està de ple en funcionament, 
però es poden fer visites guiades a 
l’interior de l’edifici i conèixer com 
treballaven els miners i el procés 
que se seguia a l’hora de fer els pans 
de carbó.

L’estació de cable aeri de Ca l’Er-
mengol també és visitable, així com 
la font Gran, on es va crear la pri-
mera turbina que donava llum a les 
cases mineres i a la indústria, o el 
barri del Prat del Pinter, on hi ha l’es-
glésia parroquial de Santa Bàrbara, 
feta pels miners en honor a la se-
va patrona.
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El teixit empresarial del Ripollès i de les 
comarques veïnes, és actiu i innovador 
ens molts aspectes.

Empresa.cat és un suplement periòdic 
dins el setmanari El Ripollès, on la fina-
litat és fer conèixer i difondre l’activitat 
i promoció econòmica de les nostres 
empreses, empresaris, entitats i insti-
tucions.

Amb aquesta informació facilitarem el 
coneixement d’aquest sector que con-
siderem que és d’interès per a tots els 
nostres lectors.
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ENTITAT\\  AJUNTAMENT DE CAMPRODON

Emprèn tot l’any a Camprodon
Emprèn tot l’any a 
Camprodon és un projecte 
que dona suport econòmic 
als autònoms i emprenedors 
que s’instal·lin al municipi. 
Per tal de fomentar l’esperit 
d’emprenedoria, l’Ajunta-
ment posa a disposició dels 
ciutadans una nova eina efi-
caç per a implantar noves 
activitats industrials, co-
mercials i de serveis al mu-
nicipi. Aquesta nova línia de 
subvencions per a emprene-
dors va adreçada a tots els 
veïns i veïnes empadronats 
a Camprodon. Es preveuen 
ajuts econòmics de fins a 
1.000 € per persona.

Per tal d’optar a aquesta 
línia de subvencions, cal 

presentar tota la documen-
tació que s’estableix a les 
bases de la convocatòria. 
Es pot fer la presentació de 
la sol·licitud a la Seu elec-
trònica de l’Ajuntament de 
Camprodon o de manera 
presencial a:

• Oficina d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament de 
Camprodon
Pl. de la Vila 1, Camprodon. 
Tel. 972 740 005.

• Seu de l’Agència de 
Desenvolupament del 
Ripollès, ADR
C. Joan Miró 2-4, Polígon 
Industrial Els Pintors, Ripoll. 
Tel. 972 704 490.
www.ripollesdesenvolupament.com

Un cop presentades les sol-
licituds, si cal, se citarà als 
candidats per mantenir una 
entrevista individualitzada. 
Les resolucions seran noti-

ficades individualment per 
mitjà de la seu electrònica 
en el termini màxim de tres 
mesos a comptar des de la 
seva presentació.

2

AJUNTAMENT DE 
CAMPRODON

Plaça de la Vila, 1
17867 Camprodon
Tel. 972 740 005

registre@camprodon.cat
www.camprodon.cat



Taller Segadell continua creixent i 
ampliant les seves instal·lacions

Destaca per disposar de ma-
quinària especialitzada i per 
oferir una garantia de ser-
vei i qualitat, alhora que és 
capaç de realitzar qualsevol 
mena de treball dins del seu 
àmbit. Tot això es comple-
menta amb una oficina tècni-
ca equipada amb tecnologia 
d’última generació.
Fundada fa més de 30 anys 
a Ripoll, inicialment es fo-
calitzà a donar serveis de 
reparació i manteniment de 
maquinària industrial i a la 
serralleria. Amb el canvi de 
mil·lenni, l’empresa renovà i 
incorporà nova maquinària 
amb l’objectiu de diversifi-
car els seus múltiples serveis. 
Actualment Taller Segadell 
continua creixent i ampliant 
les seves instal·lacions, actual-
ment repartides en tres naus.
Avui dia, Taller Segadell SL 
pot oferir serveis de tall, fa-
bricació de components per 
a tota mena de maquinària, 
treballs de serralleria -portes, 
baranes, i molts més-, a més 
de la construcció d’estructu-
res metàl·liques. Treballa tant 
amb acer inoxidable, ferro 
corten, acer, niló, alumini o 
goma, per exemple.

TALLER SEGADELL  //EMPRESA 3

TALLER SEGADELL

Polígon Industrial Casanova
de Baix, 14
17500 Ripoll
Tel.: 972 71 43 14
Fax: 972 71 43 09

www.tallersegadell.com
info@tallersegadell.com

Amb l’acurada combinació 
entre capital humà, profes-
sional, i els equipaments 
tècnics d’última generació, 
Taller Segadell pot garantir 
satisfer totes les necessitats 
dels clients més exigents.
Per oferir aquesta garantia 
de servei i qualitat, Taller 
Segadell compta amb ma-

quinària especialitzada per 
dur a terme qualsevol mena 
de tasca: maquinària de tall 
per làser 3500 o doll d’ai-
gua, plegadores hidràulica i 
elèctrica, cisalla hidràulica, 
equips de soldadura...
L’empresa proporciona ser-
vei integral de serralleria 
(inclosa la fabricació de 

baranes, escales, etc.), re-
paracions de maquinària, 
fabricació de peces tallades 
amb doll d’aigua, soldadura, 
reparació de pales excava-
dores, construccions metàl-
liques, treballs amb acer 
inoxidable, fabricació de 
maquinària per a la indús-
tria ceràmica, i molt més.

Taller Segadell es dedica a la 
fabricació de peces tallades 
amb doll d’aigua i làser, a les 
construccions metàl·liques i 
a la serralleria.



EMPRESA\\  AGBAR

FP Dual de l’aigua, la millor opció formativa 
per a una ocupació de qualitat

Els joves han estat un dels col·lectius 
més greument afectats per la pan-
dèmia de la Covid-19. L’atur juvenil 
s’ha enfilat fins al 38,1% durant el 
2020, segons les dades del quart 
trimestre de l’Enquesta de Població 
Activa. Aquesta xifra és gairebé tres 
vegades més que l’atur global a Cata-
lunya, que és del 13,8%.

Tota una generació albira un futur 
fosc, però no ens podem deixar 
portar per aquesta tendència tan 
negativa, sinó que hem de cercar 
les oportunitats per recuperar la 
prosperitat.
 
La realitat del nostre mercat labo-
ral és que es produeix un decalatge 
entre les competències que deman-
da el mercat i l’oferta de professio-
nals. Segons el Centre Europeu pel 
Desenvolupament de la Formació 
Professional, en 2025, el 49% dels 
llocs de treball que s’ofereixin a Es-
panya requeriran una qualificació 
intermèdia, és a dir, perfils tècnics 
i tècnics superiors, que són preci-
sament pels quals capacita l’FP. La 
xifra actual de persones amb un ni-
vell intermedi de qualificació és del 
25 %, davant del 48 % de la Unió 
Europea. Tenim l’oportunitat de 
duplicar les persones amb aquesta 
formació que es podrien incorporar 
al mercat de treball.

Pel que fa a les taxes d’escolaritza-
ció en FP de grau mitjà, Espanya 
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en té una de les pitjors de l’OCDE: 
el 12% davant del 26% dels països 
que integren l’organització. És molt 
probable que aquest fet expliqui la 
taxa d’atur juvenil que tenim entre 
els menors de 25 anys, situada en el 
41% a Espanya (el 38,1% a Cata-
lunya), mentre que en els països del 
nostre entorn és del 14%. A països 
com Alemanya, on hi ha un fort ar-
relament de l’FP Dual, la taxa d’atur 
juvenil era del 5,6% el 2019, fet 
que demostra l’alta inserció laboral 
d’aquest model formatiu.
 
El camí a seguir és precisament el 
que ja van recórrer països com Ale-
manya, Àustria, Itàlia o Suïssa, que 
van fer una aposta decidida per l’FP 
i, específicament, per l’FP Dual, en 
què es realitza una alternança dels 
estudis entre el centre i pràctiques 
a l’empresa.
 
Amb una inserció laboral al voltant 
del 70%, i en determinades famíli-
es professionals com les vinculades 
a la digitalització, del 100%, l’FP 
Dual es perfila com la millor alter-
nativa per accedir a un lloc de tre-
ball. Tanmateix, a Espanya només 
representa el 3% de tota l’oferta 
educativa d’FP, mentre que pot as-
solir el 40% a països com els anteri-
orment referenciats.

 AGBAR I L’FP DUAL A CATALUNYA 
Agbar és el referent de l’FP Dual en 
el sector de l’aigua i promou, a tra-

vés de l’Escola de l’Aigua, aquesta 
modalitat formativa des de fa nou 
anys en col·laboració amb instituts 
públics, ajuntaments i el Departa-
ment d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

La companyia ha participat des d’un 
primer moment en el disseny de l’FP 
Dual, que combina les classes a l’au-
la amb l’aprenentatge a l’empresa. 
Així mateix, ha impulsat un grau 
mitjà a Catalunya l’any 2014 i, pos-
teriorment, ha participat en la confi-
guració del cicle superior.

L’èxit d’aquest model educatiu, basat 
en la col·laboració entre administra-
cions públiques, centres educatius 
i empreses, permet unir ocupació, 
talent i productivitat. Actualment, 
s’imparteixen programes duals del 
sector de l’aigua en tres centres pú-
blics de Catalunya, l’Institut Pere 
Martell de Tarragona, l’Escola Mu-
nicipal del Treball de Granollers, i 
l’Institut Esteve Terradas de Corne-
llà de Llobregat.
 
Des de l’Escola de l’Aigua, es co-
ordina la implementació dels pro-
grames a partir d’un treball estret 
amb els docents dels instituts i els 
experts d’Agbar, que ofereixen la 
seva experiència i coneixement com 
a referents dins del sector de l’aigua. 
Aquest enfocament repercuteix en 
el foment de l’ocupació de qualitat, 
un dels vectors sobre els quals se 

sustenta el pacte social que impulsa 
la companyia.

En aquest sentit, per exemple, el 
grau mitjà compta amb una ocu-
pabilitat al voltant del 80% dels 
estudiants que finalitzen el cicle for-
matiu. La tecnificació i innovació 
del sector de l’aigua permet generar 
llocs de treball de qualitat, amb una 
formació adaptada a les necessitats 
de les empreses.
 
Així doncs, l’FP Dual del sector de 
l’aigua genera oportunitats de fu-
tur i obre un horitzó per garantir 
una ocupació de qualitat als joves. 
Convidem els més joves a descobrir 
aquest sector i el seu futur professio-
nal a través d’aquests cicles i els cen-
tres educatius per al curs 2021-22 a 
www.fpdualaigua.info

 EL PROJECTE EUROPEU 3LOE 
El gran repte és involucrar les pimes 
en l’FP Dual, ja que representen més 
del 99% del nostre teixit empresa-
rial. En aquest sentit, Agbar parti-
cipa, juntament amb l’Institut Pere 
Martell de Tarragona i el Departa-
ment d’Educació, en un projecte eu-
ropeu de centres d’excel·lència d’FP, 
que té com a objectiu impulsar la 
transició ecològica de forma com-
petitiva en les PIMES. I la fórmula 
per dur-ho a terme és a través dels 
cicles de formació professional del 
sector de l’energia i de l’aigua. Les 
accions principals del projecte pre-

tenen afrontar els reptes de l’econo-
mia verda a través d’una cooperació 
transnacional.

El projecte s’emmarca dins del Pacte 
Verd Europeu, el full de ruta que im-
pulsa la UE per assolir una economia 
sostenible. L’acompliment d’aquest 
objectiu exigirà que transformem els 
reptes climàtics i mediambientals en 
oportunitats en tots els àmbits i asso-
lim una transició justa i integradora 
que no deixi ningú enrere. En aquest 
sentit, la UE té particularment en 
compte un dels actors fonamentals 
dels ecosistemes industrials euro-
peus, les pimes, que suposen el 99% 
de les empreses europees, el 50% del 
PIB de la UE i són responsables de 
dos de cada tres llocs de treball. Així 
mateix, considera l’FP Dual com a 
palanca fonamental de la competiti-
vitat empresarial.

El programa Erasmus+ ha impul-
sat la creació de 7 Centres d’Excel-
lència Professional per proporcionar 
estudis de formació professional 
d’alta qualitat i així atendre la de-
manada de joves professionals per 
part de les empreses del sector, do-
nar suport a activitats emprenedores 
i difondre la innovació en l’àmbit de 
l’economia verda com a eina de su-
port a la competitivitat de les petites 
i mitjanes empreses.

Més informació sobre el projecte 
europeu 3LoE al web www.3-loe.eu
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Des del mes de juny del 2020 estem operant logísticament en el nou 
magatzen on podeu gaudir de la nostra botiga en format físic a la 
mateixa ubicació.



ENTITAT\\  SANT PAU DE SEGÚRIES

Fusió d’entorn i empresa a 
Sant Pau de Segúries

L’Ajuntament de Sant Pau de 
Segúries ha apostat per la sim-
plificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica, que té 
per objectius:
· Reduir els tràmits
· Incrementar la transparència
· La simplicitat dels
  procediments 
· Eliminar el temps per iniciar
  una activitat.

És dir, reduir les barreres ad-
ministratives a les empreses i 
emprenedors i facilitar la po-
sada en marxa d’activitats eco-
nòmiques.

És vol aconseguir una millora 
en el canvi de model de la rela-
ció entre les empreses i l’admi-
nistració basat en la confiança 
mútua i es va donar el termini 
d’un any perquè les normati-
ves sectorials s’adaptessin a 
aquests principis.

Això afecta de forma transver-
sal totes les activitats econòmi-

ques, perquè defineix uns prin-
cipis d’actuació i uns règims 
d’intervenció genèrics i estan-
darditzats a tot el territori. 

També afecta de forma con-
creta a les empreses que volen 
iniciar o modificar activitats 
innòcues o de baix risc per a 
les persones, els béns i el medi 
ambient. 

En canvi no afecta les activi-
tats que comporten riscos so-
bre el Medi Ambient, la segu-
retat de les persones i els béns. 
Aquestes activitats es regeixen 
per la seva pròpia normativa.
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SANT PAU DE SEGÚRIES

C. de Guàrdia, 11
17864 Sant Pau de Segúries 
Tel.: 972 74 70 05
Fax: 872 55 80 21

www.santpauseguries.cat
ajuntament@santpauseguries.cat
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Les vacances de càmping són una 
tradició molt arrelada a Europa, 
especialment a França. A diferència 

dels hotels, són recintes turístics ubicats 
en plena natura, el contacte amb aques-
ta i la vida a l’aire lliure fan que aquests 
destins de vacances cada cop comptin 
amb més usuaris, especialment entre 
famílies amb nens., Per això el càmping 
és  un destí turístic contemplat per mol-
tes famílies.
  

RIPOLLÈS   •  REDACCIÓ

El camping, gaudir de les 
vacances en plena natura

Els càmpings 
s’uneixen 
per garantir 
la salut i la 
seguretat dels 
campistes

PUBLICITAT

i
Associació de Càmpings de Girona
Carrer Bonastruc de Porta, 15
17001 Girona
Telèfon: 972 215 534
Fax: 972 227 122
www.campingsingirona.com

L’estada en un càmping és una assegu-
rança de dies de tranquil·litat, de descans 
en un entorn natural, de desconnexió del 
soroll i la velocitat de les grans ciutats 
i de llibertat absoluta per als nens. Les 

seves ubicacions, normalment en zo-
nes privilegiades de paisatges de gran 
riquesa natural a prop, molts cops, de 
parcs naturals, fan d’ells la millor opció 
per als amants de la natura. 

SALUT I SEGURETAT
Des de Càmpings de Girona durant 
aquests últims mesos, tot el grup de 
càmpings de Girona s’ha  treballat 
conjuntament per afrontar una de les 
temporades més atípiques. Com a 
resultat de tot aquest treball i esforç, 

neix WeCare. Un full de ruta executat 
per Càmpings de Girona que servirà 
per garantir l’acompliment de les 
mesures de seguretat, l’adaptació 
dels protocols de salut, l’actuació del 
personal dels càmpings i la conducta 
dels visitants a tots els càmpings del 
territori.

Actualment, l’estada en un càmping no 
implica, necessàriament, el fet de dor-
mir en una tenda de campanya. Molts 
ofereixen un gran assortit de bungalous, 

casetes de fusta o mòbil homes, allot-
jaments que disposen de moltes de les 
comoditats que es poden trobar en qual-
sevol apartament de lloguer com cui-
nes completes i totalment equipades, 
aires condicionats, banys complets o, 
fins i tot, terrassetes moblades. 
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SANT JORDI

LA DIADA 
DEIXA BONES 
SENCACIONS

CAMPRODON

ARRENCA 
EL FESTIVAL 
MICROCLIMA

CENTENARI

RIBES DE FRESER 
COMMEMORA EL 
CENTENARI DE 
L’ARRIBADA DEL 
TREN

CULTURA

CLOENDA 
DEL CICLE 
D’ESPECTACLES 
INFANTILS DE 
SANT JOAN

La investigació del catedràtic en Pa-
leografia de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, Jesús Alturo, i la 

investigadora i predoctoral, Tània Alaix, 
sobre centenars de documents de l’arxiu 
episcopal de Vic ha donat lloc a una no-
va interpretació dels orígens culturals del 
bisbat dels segles IX i X. A més, també ha 
servit per demostrar que la invasió sarra-
ïna no va fer desaparèixer les institucions 
culturals de Vic. Un altre fet rellevant és 
que s’ha pogut documentar el primer prés-
tec d’un llibre a una dona. Segons explica 
Alturo,«en un inventari dels béns de la 
catedral de Vic de l’any 971 s’esmenten 
uns llibres i que els tenien en préstec 
una sèrie de personatges masculins que 

hem pogut identificar com a canonges 
de la mateixa catedral i amb la singula-
ritat  que el llibre El Llibre dels Reis va 
ser deixat en préstec a una senyora que 
es deia Riquell (...) hem pogut determi-
nar que era una monja que pertanyia a 
la comunitat de Sant Joan de Ripoll».

  Aquest és un fet que sorprèn, ja que en 
l’edat mitjana solien ser els homes ecle-
siàstics els quals sabien llegir. Tanma-
teix això deixa veure la importància cul-
tural del monestir de Sant Joan de les 
Abadesses en temps medievals. De fet, 
la idea dels investigadors és continuar 
aquest fil d’investigació ben aviat: «Des 
del moment de la fundació de Sant Jo-
an de Ripoll el nivell social d’aquestes 

monges acompanyades d’uns sacer-
dots molt ben preparats per l’època fa 
que hi tinguem un interès especial», 
assegura Alturo.
La investigació ha resultat en un llibre 
anomenat El canonge Adanagell de Vic 
(ca. 860-925), llavor de noves semences. 
La cultura a la diòcesi d’Osona en els pri-
mers temps carolingis on «ens apropem 
a aquest període de la història sobretot 
des d’un punt de vista cultural (...) ex-
pliquem com era la diòcesi d’Osona en 
temps medievals hem donat a conèixer 
conceptes com el de biblioteca, escrip-
tori... I ho emmarquem en un moment 
que fins ara era del tot desconegut», 
explica Alaix. 

el
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BONES SENSACIONS DEL SANT 
JORDI DESCONFINAT

LA RESIDÈNCIA DE CAMPDEVÀNOL DIU 
‘T’ESTIMO’ A TRAVÉS DEL SEU LLIBRE ANUAL

LLIBRERIES I FLORISTERIES VAN SUPERAR LES VENDES ESPERADES, ON ALGUNS COMPRADORS VAN SER 
PREVISORS I VAN FER ELS ENCÀRRECS DIES ABANS PER NO QUEDAR-SE SENSE ELS ARTICLES CERCATS

La Diada de Sant Jordi al Ripo-
llès va superar les expectati-
ves dels sectors floristes i lli-

breters. De fet, els primers van fer 
curt en els seus encàrrecs, perquè 
ja al migdia començaven a veure 
que les seves previsions  no havien 
estat les encertades i a  la tarda ja 
no tindrien cap més rosa per servir. 
«És un producte perillós, perquè 
el seu dia és per Sant Jordi i tam-
poc podíem preveure què passa-
ria. Després de l’experiència de 
l’any passat no volíem viure la 
mateixa situació, així que vam 
comprar segons la nostra impres-
sió, però no en vam tenir prou», 
diu Maria Campà, de la floristeria 
Alarcón de Ripoll.
En el cas dels llibreters, tot i no 
quedar-se sense existències, les 
vendes també van superar les se-
ves expectatives. Ja dies abans 
alguns compradors havien fet els 

La residència Vella Terra de 
Campdevànol va acudir no-
vament a la seva cita amb 

el Sant Jordi amb un llibre on els 
usuaris en són els protagonistes. 
Normalment, el títol recollia la sa-
viesa dels residents del centre per 
difondre-la a través de les seves 
pàgines, però en aquesta ocasió 
els usuaris han preferit retornar 
les mostres d’afecte rebudes en 
aquest difícil any de pandèmia 
dient t’estimo en múltiples llen-
gües d’arreu del món. «El llibre 
es titula ‘T’estimo’ perquè en 
tot el context que hem viscut 
durant la pandèmia no ens hem 
pogut fer abraçades ni petons 
amb els nostres familiars, però 
sí que ens hem pogut dir moltes 
vegades t’estimo a través de di-
ferents mitjans; ja sigui per ví-
deotrucada o per telèfon, però 
de visites se n’han fet poques i 

ens va fer gràcia dir t’estimo a 
través de la publicació d’aquest 
any», explicava Isabel Mir, direc-
tora de la Residència Vella Terra 
de Campdevànol.
El llibre es pot trobar a la pròpia 

residència, per un mòdic cost que 
es destina al funcionament dels 
serveis del propi centre. I així, un 
any més, els usuaris han parti-
cipat en la creació de la publi-
cació anual.

La publicació es pot trobar a la mateixa residència

seus encàrrecs, de manera que 
la previsió va ser molt més fàcil. 
«La gent tenia ganes de sortir, 
l’ambient a Ribes de Freser va 
ser molt bo durant tot el dia, 
amb les terrasses dels bars ple-
nes i la gent voltant pels car-
rers», explica Àngel Aguerri, de 

nadament i no es van formar 
aglomeracions».
Entre els llibres més venuts, l’au-
ge de personatges vinculats al 
món de la medicina, i sobretot a la 
pandèmia, han estat els més sol-
licitats. «El llibre d’Oriol Mitjà i 
el de ‘Vall de Núria Desaparegu-

da’ d’Agustí Dalmau han estat 
els que més hem venut aquí a 
Ribes», diu Àngel Aguerri. «Els 
que més ens han demanat són 
el d’Oriol Mitjà, ‘La dona de la 
seva vida’, de Xavier Bosch i ‘La 
Sira’, de María Dueñas», remar-
ca Pilar Capdevila.

la papereria l’Arcada de Ribes.
I una situació similar és la que va 
viure Pilar Capdevila, de la Lli-
breria Peipoch de Campdevànol, 
qui explica que «no sabíem com 
aniria, però la veritat és que ens 
ha quedat una bona impressió. 
La gent va anar venint esglao-

RIPOLLÈS JUDIT LECHÓN

CAMPDEVÀNOL REDACCIÓ
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UNA LECTURA DE POEMES I EL TASTET 
D’AUTORS A LA REVETLLA DE SANT JORDI

La Diada de Sant Jordi a Ri-
poll ja va començar dijous 
amb una revetlla a l’Espai 

Espriu, on es va commemorar el 
cinquantè aniversari de la mort 
del poeta català Josep Carner amb 
una lectura de poemes a càrrec de 
Maria Dolors Vilaplana i Florenci 
Crivillé. «Hem pensat que com 
s’està acabant l’any de comme-
moració era convenient fer-ho 
ara amb una selecció de poe-
mes per recordar-lo», diu Cri-
villé. «Ha vingut la gent que ens 
aprecia i que volen gaudir de la 
poesia», afi rma Vilaplana.
La celebració va tenir lloc  a l’ex-

CAMPDEVÀNOL DONA 
A CONÈIXER ELS 
GUANYADORS DEL 
CERTAMEN LITERARI

El 20è certamen literari de 
Campdevànol va posar 
punt fi nal amb l’entrega 

de premis el passat dissabte. 
L’ajuntament va celebrar un 
acte al Centre Cívic per donar 
a conèixer els guanyadors i  fer 
l’entrega dels premis.
Raimon Aguiló es va imposar 
en la categoria de prosa, men-
tre que Àngel Fabregat ho va fer 
en l’apartat de poesia. Montser-
rat Gil va ser la vencedora de 
l’accèssit de relat curt que es 
va crear aquest any  amb mo-
tiu de l’aniversari centenari de 
l’Hospital de Campdevànol. Pel 
que fa als premis infantils, Hel-
ga Torrejón va guanyar en pre-
mi infantil A en prosa, Blanca 
Gàmez ho va fer en el B i Ingrid 
Hernando en el C. En poesia Ar-
tai Miró va ser distingit com  el 
guanyador de la modalitat in-
fantil B i Aina Carnerero en la C. 
L’ens local va recuperar el certa-
men després que el 2020 no se 
celebrés a causa de la Covid-19.

Durant l’entrega de premis

Prop d’una vintena de persones van assistir a l’esdeveniment

terior per complir amb les mesu-
res per fer front a la pandèmia, 
Montse Guix, directora de la Bi-
blioteca Lambert Mata explica 
que «ho hem fet a l’aire lliure 
perquè dins la biblioteca només 
hi poden entrar 20 persones, 
però a fora fa molt fred i tam-
poc ha pogut venir massa gent. 
Esperem que l’any que ve pu-
guem celebrar la revetlla dins 
amb tot el que fem normalment 
com el piscolabis».
Per la seva banda, Òmnium Cul-
tural va organitzar el seu tradici-
onal tastet d’autors locals on es 
van presentar les novetats lite-
ràries vinculades a la comarca. 
«Sembla que el confinament 

RIPOLL JUDIT LECHÓN

ABRIL CHINCHILLA

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
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aquesta vegada ha fet que hi 
hagi menys producció, s’han 
fet quatre obres i a més a més 
molt variades. Hi ha un còmic, 
un conte infantil il·lustrat i du-
es novel·les. A més, en un dels 
casos és una novel·la de Víctor 
Coch, que s’estrena com a au-
tor, per tant és una qüestió molt 
interessant per descobrir amb 
aquest tastet d’autors de qui-
lòmetre zero», remarca Agustí 
Mas, membre de la Junta d’Òm-
nium Cultural. 
Per acabar, l’entitat va fer entrega 
dels guardons dels Premis Sam-
bori de narrativa escolar, concre-
tament a tres alumnes de l’Insti-
tut Abat Oliba de Ripoll.

CAMPRODON FA ENTREGA 
DELS PREMIS LITERARIS

Enguany Camprodon va 
impulsar dos certàmens 
literaris tant per a la gent 

gran com pels infants.  A prin-
cipis de mes d’abril els partici-
pants van enviar les seves pro-
postes i el dia de Sant Jordi es 
van donar a conèixer els gua-
nyadors. En el cas del concurs 
per a la gent gran, organitzat per 
Creu Roja Vall de Camprodon  i 
amb el suport del consistori,  es 
van guardonar a Valentí Ribes 
en la categoria de poesia i a Nú-
ria Aguado en l’apartat de nar-
rativa. Tal com explica l’ajun-
tament en la seva pàgina web, 
els premis es van anar a lliurar 
els domicilis dels guanyadors.
A més d’aquest concurs, la bibli-
oteca municipal de la vila també 

El lot de llibres que han obtingut els premiats del concurs de la Biblioteca

va posar en marxa aquest any el 
primer certamen literari on van 
participar els centres educatius 
del poble. En aquest cas, es va 
premiar a Lia Estrach, alumne 
de l’escola Dr. Robert, en cate-
goria A; Aïna Vila, estudiant de 
l’institut Germans Vila Riera, va 
ser la guanyadora de la catego-
ria B i fi nalment Mia Cabanach, 
també del mateix centre de se-
cundària, va quedar primera en 
la categoria C. Els premiats se’ls 
va fer entrega d’un lot de llibres 
que va facilitar la Diputació de 
Girona. En un vídeo difós per 
l’ajuntament a la seva  pàgina 
web, tant l’alcalde Xavier Gui-
tart, com la bibliotecària Elena 
Moreno van fer una bona va-
loració de la participació que 
va tenir la primera edició del 
concurs literari.

CAMPRODON ROGER SALADRIGUES

AJUNTAMENT DE CAMPRODON



ME24 EL MERCAT

UN LLIBRE RECULL COM EL TREN 
VA PORTAR EL PROGRÉS A RIBES
LA PRESENTACIÓ DE L’OBRA ‘CENT ANYS DE L’ARRIBADA DEL TREN A RIBES DE FRESER, PROGRÉS I ESTIUEIG’ 
CLOU ELS ACTES DE COMMEMORACIÓ DE LA CONNEXIÓ DE LA VILA AMB AQUEST MITJÀ DE LOCOMOCIÓ

El Sant Jordi 2021 va allar-
gar-se a Ribes de Freser amb 
la presentació del llibre que 

no es va poder fer durant els me-
sos més durs de la pandèmia i que 
dissabte va aplegar tant els au-
tors, Vicenç Orta, Joaquim Ma-
ria Puigvert i Miquel Sitjar, com 
el vicepresident de la Diputació 
de Girona, Albert Piñeira i fins i 
tot l’historiador, escriptor i ex-
conseller de Política Territorial, 
Joaquim Nadal. Es tractava del 
llibre ‘Cent anys de l’arribada del 
tren a Ribes de Freser, progrés i 
estiueig’, que es presentava al pú-
blic en un acte que va servir com 
a clausura de la commemoració 
del primer segle de connexió fer-
roviària a la vila ripollesa.

El teatre municipal va acollir l’acte de presentació del llibre L’alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sanjaume, a l’acte de presentació

Durant la seva intervenció, l’al-
caldessa, Mònica Sanjaume, va 
voler destacar tot el que va arri-
bar amb el tren el 1919. «Desitjo 
que gaudiu molt d’aquest llibre 

pobles de la Vall de Ribes ja exis-
tien abans de l’arribada del tren, 
però que el mitjà de locomoció 
les ha ajudat a mantenir-se i en-
fortir-se, fent-ho d’una manera 
més sostenible que a través de 
l’ús massiu del vehicle particular.

UNA CATALUNYA COMPETITIVA 
DE VIC EN AMUNT
L’exconseller de la Generalitat 
i director de l’Institut Català de 
Recerca en Patrimoni Cultural, 
Joaquim Nadal, va destacar en 
el seu torn de paraula com el lli-
bre explica els canvis socials, cul-
turals, esportius i econòmics a 
la Vall de Ribes a partir de l’arri-
bada del tren, i ho fa de manera 
equilibrada i entenedora. Aprofi-
tant la presència a l’acte del pre-

i descobriu com el progrés, l’es-
tiueig i la revolució econòmica 
van arribar a Ribes ara fa 100 
anys de la mà del tren», va as-
segurar. Un dels autors del llibre, 
el professor titular de la UdG Jo-
aquim Maria Puigvert, va recollir 
aquesta idea, fixant-se en l’im-
pacte que la pràctica de l’estiueig 
va tenir en una vila com Ribes de 
Freser, que esdeveniments com 
l’arribada del tren i la Segona Re-
pública van contribuir a demo-
cratitzar durant les primeres dè-
cades del segle XX, donant dret 
a vacances pagades a la classe 
treballadora i transformant-lo 
en un estiueig de masses, tam-
bé a la Vall de Ribes. Un altre dels 
autors, Miquel Sitjar, va recordar 
que les entitats compartides dels 

RIBES DE FRESER JOAN MANUEL ROBLES

Miquel Sitjar ha estat un dels autors del llibre

EL RIPOLLÈS
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sident de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat, Ricard Font, Nadal va 
defensar la plena transferència 
de l’R3 a l’empresa de la Gene-
ralitat i també el desdoblament 
de la línia perquè el tren trans-
pirinenc seguís sent encara ara 
una clara aposta de futur. «Fent 
el símil del tren de la Pobla», 
va començar, «la plena trans-
ferència de l’R3 [va permetre] 
desdoblar-la de Barcelona fins 
a Vic per fer-la competitiva de 
Vic en amunt».  L’Ajuntament 
de Ribes de Freser ha promogut 
l’elaboració del llibre mentre que 
la Diputació de Girona n’ha fi-
nançat l’edició, que inaugura la 
col·lecció local de llibres sobre 
la història, la cultura i la identi-
tat ribetanes.
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LA PRESENTACIÓ DE LA 
MOSTRA VA PRECEDIR L’ACTE

L’acte de presentació del 
llibre del centenari de l’ar-
ribada del tren a Ribes va 

estar precedit per la presenta-
ció, mitja hora abans, de l’ex-
posició del mateix nom al pas-
seig Àngel Guimerà. La mostra 
es compon de grans plafons 
on hi són impreses fotografi-
es històriques i curioses sobre 
l’arribada de la connexió fer-
roviària i el que va comportar 
per a la societat ribetana. 
A tall d’introducció, s’hi pot lle-

gir, per exemple, com el tren a 
Ribes va ser el primer tram en 
funcionament «d’un ambiciós 
projecte ferroviari transfron-
terer que, en última instància, 
havia de connectar Barcelona 
i París pel camí més curt. A di-
ferència de moltes altres líni-
es de l’època, amb un caràcter 
marcadament local o regio-
nal», continua el text, «aques-
ta ja va néixer amb la categoria 
d’internacional». La inaugura-
ció de la mostra va congregar un 
nombrós públic que va seguir 
l’acte amb mascareta.

RIBES DE FRESER J.M.R.

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

La presentació de l’exposició al passeig Àngel Guimerà va congregar un nombrós públic
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UN PASSEIG PER AL CAMPRODON DELS 
POETES I ESCRIPTORS

Camprodon ha estrenat la 
ruta literària que recorre els 
espais de la vila que han 

inspirat autors locals de fora a 
l’hora de compondre narracions, 
poemes, cançons o còmics. La 
proposta turística, sota el nom 
El Camprodon literari I, és la pri-
mera part de l’itinerari, ja que a 
conseqüència del gran volum 
d’autors que han escrit sobre el 
poble, s’ha decidit fragmentar-la 
en dues parts. 
El camprodoní Oriol Molas, con-
ductor de la ruta, juntament amb 
Sílvia Planas, ha estat encarregat 
de la investigació per descobrir 
la prolífica inspiració que ha su-
posat Camprodon, de sempre, 
per a poetes i escriptors. S’han 
localitzat una trentena d’autors 
que s’han basat en el poble per a 
escriure, des del segle s.XIX fins 
al XXI. Des de la visió simbolista 
i preciosista de mossèn Cinto a 
les modernes reflexions que ens 
transporten al món mític d’Ire-
ne Solà i la seva premiada novel-
la Canto jo i la muntanya balla.
La ruta comença a la font de Sant 
Patllari i clou al carrer València, 

‘A PEU DE BALCÓ’, EL NOU LLIBRE DE JOSEP MARIA SEBASTIAN 

El campdevanolenc Josep 
Maria Sebastian ha pre-
sentat el seu nou llibre A 

peu de balcó. Postals des d’una 
finestra oberta. Ha estat al centre 
cívic del municipi, en el marc de 
les activitats de la diada de Sant 
Jordi. En temps de confinament, 

i curiositat, però també «mani-
festo el meu pensament», deta-
lla, en un llibre en què ha cultivat 
l’art de «badar», cosa que «tant 
vol dir entrebancar-se com que-
dar-se extasiat».
La resposta dels veïns de Camp-
devànol «ha estat excel·lent», 
en paraules de Sebastian. Bona 
prova d’això, és el gran nombre 

La ruta s’ha estrenat en el marc dels actes per a celebrar la diada de Sant Jordi

Josep Maria Sebastian firmant exemplars del seu nou llibre 

inicia amb les paraules de mos-
sèn Cito Verdaguer i acaba amb  
la música d’Alfonso Vilallonga. 
També es visita els cingles de Sant 
Antoni, la plaça de l’Ajuntament, 
la casa consistorial o el Pont Nou.
 I és que la ruta inclou tant au-
tors de caràcter local i d’àmbit 
nacional com literats més his-
tòrics i actuals. La ruta s’inspi-

ra, per exemple, en les paraules 
de Joan Manuel Serrat i la can-
çó A quien corresponda, Martí 
Genís  amb Julita o el còmic de 
Jan Superlópez y los cerditos de 
Camprodon.
De moment, la ruta està disponi-
ble a l’app de Natura Local, però 
es treballa amb l’objectiu de po-
sar a disposició codis QR en els 

CAMPRODON JUDITH ESPERT

CAMPDEVÀNOL J. ESPERT

ROGER SALADRIGUES
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d’exemplars que va signar en aca-
bar-se la presentació. 
Els beneficis de la  publicació, au-
toeditada, serviran per poder  edi-
tar la següent publicació, la qual 
vol publicar el setembre. Això sí, 
girarà entorn una temàtica ben di-
ferent: «És una novel·la de tipus 
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punts estratègics, els quals en-
llacin a la pàgina web on hi ha 
l’itinerari. A cada punt, ara, hi ha 
un petit text que «explica l’au-
tor i el justifica dins Camprodon 
i en la seva obra» així com un 
«fragment del text de l’autor 
que hem escollit», relata Molas. 
Posteriorment, es podrà escoltar 
el fragment literari o la cançó. 

S’està treballant un segon itine-
rari, el qual inclourà una quinze-
na més d’autors i de localitza-
cions que portaran dels Plaers 
ficticis de Lluís Maria Todó a les 
Muntanyes de Maragall. Els seus 
autors, a més, conviden a la ciu-
tadania que «si troben a faltar 
algun autor, que sap que hi ha 
alguna obra que parla sobre 
Camprodon, que ens ho digui 
perquè ens permet anar fent 
esmenes i ampliar-la per aca-
bar tenint un corpus de tots els 
autors», diu Molas. 
Des de la regidoria de Cultura, 
Maria Àngels Reixach, consi-
dera que aquesta aposta ser-
veix per «posar en relleu» els 
autors que han «fet esment de 
Camprodon». A més, subratlla 
que és una nova iniciativa per «a 
les persones que ens visiten, de 
caràcter més cultural».  
De cara al mes de juny, el con-
sistori camprodoní té previst 
estrenar quatre rutes més a 
l’app, encara que a l’Oficina 
de Turisme és previst que per 
festa major ja estiguin dispo-
nibles. Una d’elles serà inclu-
sives mentre que la resta seran 
per a públic familiar.

rural, per reconstruir la memò-
ria del meu poble des d’abans de 
la república fins a l’actualitat», 
avança Josep Maria Sebastian. 
L’autor ja té publicats tres llibres 
més i uns quants més d’escrits, 
encara per a publicar, que vol anar 
espaiant-los en el temps. 

Sebastian ha volgut fer un exer-
cici periodístic, professió que ha 
exercit, a través de la memòria. 
Uns records personals que confi-
guren el relat, però que compar-
teixen «un temps i un lloc» amb 
el lector. 
«Vull compartir aquest espai per 
apropar-nos ara», relata l’autor. 
Hi apareixen noms propis, casos 

ES NETEGEN XEMENEIES
de tot tipus

LLENYA, PELLET, GASOIL...

Jordi Monturiol
jordimonturiol@hotmail.com

Tel. 649 41 77 23

SERVEI TÈCNICSERVEI TÈCNIC

Instal·lacions
d’estufes i 
xemeneies

des de 1992
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CLOU EL 17È CICLE 
D’ESPECTACLES INFANTILS 

ELS ARTESANS EXPOSEN LES 
SEVES CREACIONS A RIPOLL

SANT JOAN DE LES ABADESSES TANCA EL FESTIVAL AMB UNA REPRESENTACIÓ DE LA LLEGENDA DE 
SANT JORDI QUE S’ESCAPA DEL SEU FORMAT ORIGINAL

El 17è cicle d’espectacles in-
fantils de Sant Joan de les 
Abadesses va posar punt fi-

nal el passat diumenge amb una  
actuació sobre la llegenda de Sant 
Jordi. La companyia Patawa va 
presentar l’espectacle Princeses, 
dracs, cargols (i altres animalons), 
una representació molt innova-
dora que s’escapa del format ori-
ginal. Els dos actors que hi actuen 
van trencar estereotips sobre el 
conegut relat del 23 d’abril i van 
transmetre valors més actuals. «És 
la típica història de Sant Jordi 
explicada de la manera típica, 
que ho deixa de ser en el moment 
que comencen a passar coses 
perquè els actors que estaven 

L’Associació de Dones de Ri-
poll va tornar a organitzar una 
mostra d’artesania a Ripoll, 

concretament la dotzena edició. 
La plaça de la Lira va acollir el pas-
sat dissabte la proposta, a la qual 
s’hi van poder observar i trobar  un 
ampli ventall d’objectes fets de ma-
nera artesanal. Durant tot el matí 
hi va anar passant gent, un aspec-
te que van agrair molt els paradis-
tes, ja que el sector va passar una 

els seus productes al llarg del dis-
sabte. Davant el difícil context que 
han viscut els artesans, Casolà va 
aprofitar per agrair l’organització 
de l’activitat: «Agraïm molt els 
ajuntaments, com aquest cas el 
de Ripoll i l’Associació de Dones 
que donin l’oportunitat de po-
der sortir perquè és una època 
complicada».
El procés de vacunació permet als 
artesans mirar el futur més imme-
diat amb cert optimisme, però cal-
drà tenir paciència. 

LA COBLA TRES VENTS TANCA LA 
DIADA DE SANT JORDI A RIPOLL

La Diada de Sant Jordi a la 
capital del Ripollès va anar  
molt ben acompanyada 

per música. La cobla Tres Vents 
va aconseguir omplir la plaça 
Sant Eudald  amb un concert 
força innovador. La formació 
va oferir un repertori de can-
çons de sardanes, però també 
van tocar altres melodies que 

van sorprendre el públic que 
es va reunir a l’espai. Tot i que 
no es van poder ballar sardanes 
a causa de la situació de pan-
dèmia, el públic va gaudir de 
l’actuació assegut en cadires i 
entonant eixordadors aplaudi-
ments al final de cada peça mu-
sical que la cobla interpretava. 
El bon temps durant la jornada 
i la música van oferir una gran 
cloenda de Sant Jordi a Ripoll. 

contractats per la princesa no 
apareixen», narra Antoni Àngel 
Serena, un dels actors, que agrega: 
«Ens hem de conformar amb un 
Sant Jordi una mica pintoresc i 
un drac que en realitat és un car-
gol que no vol fer de cargol per-

què està fart que el trepitgin i vol 
ser un drac perquè faci por». La 
proposta va sorgir de la interacció 

SANT JOAN DE LES ABADESSES ROGER SALADRIGUES

RIPOLL ROGER SALADRIGUES

RIPOLLROGER SALADRIGUES

ROGER SALADRIGUES

JORDI AMÀRITA
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L’últim espectacle del cicle infantil de Sant Joan de les Abadesses

amb el públic, on els personatges 
canvien el seu rol i la història de 
Sant Jordi s’adapta en l’actualitat. 
«Ens trobem que les princeses 
també volem ser valentes i ma-
tar dracs, però també volem ser 
sensibles i que ens cuidin. Ens 
trobem que ser valents no vol dir 
no tenir por, sinó que tens por, 
però fas el que has de fer», co-
menta Esther Miñarro, actriu de 
l’obra, que també afegeix: «Ens 
trobem  que ser un heroi i ser el 
guapo, doncs que hi ha moltes 
maneres de ser guapo». La pro-
posta és una gran manera d’educar 
als nens i nenes, tot divertint-se 

amb una funció teatral. «Ens fa 
molta il·lusió arribar al públic 
amb aquests valors més actuals   
sense perdre la llegenda que tant 
ens agrada», manifesta Miñarro. 
Aquesta interpretació va supo-
sar el tancament del cicle infan-
til d’enguany. Després que l’any 
passat no es pogués celebrar a 
causa del confinament total, el 
d’aquest 2021 ha tingut una bo-
na resposta per part del públic, ja 
que durant els dos actes culturals  
el Teatre Centre va quedar ple. Els 
dos espectacles que va programar 
l’ajuntament tenien un compo-
nent pedagògic.

temporada complicada a causa de 
la impossibilitat de celebrar fires i 
mercats per la pandèmia. «La veri-
tat que ha estat una època molt di-
fícil perquè això de no poder sor-
tir al carrer ens ha frenat molt», 
comentava Olga Casolà,  una ar-
tesana de Llanars, que va vendre 
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EL FESTIVAL MICROCLIMA DONA EL 
TRET DE SORTIDA AQUEST DIUMENGE

Laia Llach i Pau Lobo seran 
els encarregats d’encetar el 
cartell del Festival Microcli-

ma 2021 de Camprodon. Després 
d’una edició 2020 marcada per la 
pandèmia, aquest any s’ha pre-
parat un cartell complet que es 
desenvoluparà durant els dife-
rents diumenges del mes de maig. 
Aquest diumenge dia 2, la cantau-
tora catalana Laia Llach apropa-
rà la seva veu cautivadora amb 
cançons pròpies i versions amb 
toc personal en un concert que 
tindrà lloc al passeig de la Font 
Nova de Camprodon, a les 7 de la Laia Llach encetarà el cicle de concerts

tarda. Seguidament serà el torn 
de Pau Lobo, qui ha estat al cap-
devant del grup La Sra. Tomasa 
però que ara ha decidit impulsar 
la seva carrera en solitari. El con-
cert del cantant també tindrà lloc 
a la Font Nova a partir de les 8. Les 
entrades als concerts del festi-
val són gratuïtes però cal reser-
var-les amb antel·lació a través 
del web de La Tornada o presen-
cialment a l’Oficina de Turisme 
de Camprodon. A dos quarts de 
7 de la tarda d’aquest diumenge 
s’obriran les portes del recinte per 
tal que el públic vagi agafant lloc 
per gaudir d’aquesta primera pro-
posta del Microclima. 

CAMPRODON ABRIL CHINCHILLA

MICROCLIMA
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Altres concerts pels quals ja es 
poden reservar l’entrada són els 
de Xavi Sarrià (el dia 8 de maig al 
passeig Maristany de Camprodon), 
Berta Sala (el dia 15 a Rocabruna), 
Lluís Gavaldà i Joan Pau Chavez (el 
dia 22 a Beget) i Sandra Monfort, 
que clourà el festival el diumen-
ge 29 de maig davant del Mones-
tir de Sant Pere de Camprodon. 
El festival es desenvoluparà amb 
totes les mesures de prevenció 
davant la COVID-19. Es recomana 
que en cas de no poder assistir al 
concert es retorni l’entrada, ja que 
l’aforament serà limitat i d’aquesta 
manera tothom qui vulgui podrà 
disposar d’una plaça.

TORNEN LES SARDANES 
A LA COMARCA

Els diferents ajuntaments de 
la comarca ja han publicat 
al web la guia sardanista 

2021 on s’hi pot trobar tota l’ac-
tivitat al voltant de la sardana 
que es realitzarà aquest any als 
diferents municipis del Ripollès. 
Aquest cap de setmana l’activitat 
se centra a Ripoll i a Campdevà-
nol. A la capital de comarca, el 
diumenge 2 de maig tindrà lloc 
un concert de sardanes amb la 
cobla Vents de Riella. Serà en 
un acte a l’aire lliure, a la plaça 
Abat Oliba, a les dotze del mig-
dia. Per altra banda, el dia abans, 
1 de maig, dia del treballador i 

A Ripoll també es van poder sentir les sardanes per Sant Jordi

la treballadora, es farà una au-
dició-concert amb la cobla La 
Principal d’Olot a la plaça de la 

Dansa. Serà a dos quarts de 6 
de la tarda, si no hi ha cap can-
vi d’última hora.

RIPOLLÈS A.CH.

ROGER SALADRIGUES

EL CICLE GAUDÍ TORNA A 
RIPOLL AMB ‘SENTIMENTAL’

Aquest divendres, a par-
tir de dos quarts de 8 
del vespre, el cinema 

Comtal de Ripoll acull una no-
va proposta del Cicle Gaudí. 
La pel·lícula ‘Sentimental’ 
del director Cesc Gay, cone-
gut per l’exitós film ‘Truman’, 
farà reflexionar al públic so-
bre la vida en parella i la sexu-

RIPOLL REDACCIÓ alitat. Tot plegat, tractat amb 
ironia i humor. Així es posa-
ran sobre la taula temes com 
la convivència, la valentia, el 
sexe, l’amor i l’apariència.
Hi apareixen com a intèrprets 
els actors Javier Càmara, Gri-
selda Siciliani, Belén Cuesta i 
Alberto San Juan. Les entrades 
ja es poden comprar de forma 
anticipada a través del web de 
l’ajuntament.
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JORNADA DEDICADA ALS 
MERCATS A PLANOLES 

Aquest dissabte 1 de maig 
Planoles acollirà un seguit 
de mercats per tal d’ame-

nitzar l’arribada de visitants i 
segona residència que s’espera 
aquest cap de setmana. S’hi podrà 
trobar un mercat dedicat al món 
dels olis i els vins amb paradetes 
de comerciants vinguts d’arreu 
que ens podran acosellar i gui-
ar per la tria del millor producte. 
A més, l’associació de dones de 
Planoles ha organitzat la sego-
na edició del ‘Canvi d’armari a 
Planoles’, es tracta d’una opor-
tunitat on trobar roba de sego-
na mà molt bé de preu i també 
per poder desfer-se d’allò que 
ja no ens posem. El mercat de 
roba es complementarà amb un 
mercat de flors per poder guar-
nir bé la casa amb l’arribada del 
bon temps. Aquesta proposta es 
trobarà a partir de les onze del 
matí a la plaça 1 d’octubre. Les 

LITERATURA I ART A LA BIBLIOTECA 
LAMBERT MATA DE RIPOLL

ISABEL ALLENDE I EL SEU LLIBRE 
’PAULA’ CENTRE DEL CLUB DE 
LECTURA DE SANT JOAN

La biblioteca Lambert Mata 
de Ripoll reprèn a poc a poc 
l’activitat que fins ara havia 

dinamitzat el centre. Aquest di-
vendres dia 30 es durà a terme la 
presentació del llibre ‘La petita 
chronica de Marseille’ de Fre-
deric Martínez, David Martínez 
i Albert Clotet. L’acte comptarà 
amb la presència de l’alcalde de 
Ripoll, Jordi Munell.  Està previst 
que l’esdeveniment comenci a 

La biblioteca Josep Picola de 
Sant Joan de les Abadesses 
celebra aquest divendres a 

les sis de la tarda, una nova edi-
ció del Club de Lectura. L’obra 
escollida per a debatre és ‘Pau-
la’, d’Isabel Allende. Es tracta de 
l’autobiografia de l’autora i d’un 
homenatge a la seva filla Paula, 
la qual va morir després de caure 
en coma i no poder-se recupe-

S’hi presentarà el llibre ‘La petita chrònica de Marseille

El Club de lectura de Sant Joan sempre compta amb molts de lectors

Planoles aposta pels mercats amb l’obertura de la mobilitat

les sis de la tarda i es demana 
la inscripció prèvia a l’acte per 
tal de poder complir amb les 
restriccions d’aforament. Per 
a inscriure’s cal enviar un mail 
a la biblioteca de ripoll (biblio@
ajripoll.cat) o trucant al telèfon 
de les instal·lacions. 
I de cara al dia 3 de maig, s’inau-
gurarà la mostra pictòrica ‘Du-
es generacions, dues mirades’ 
de Josep Trilla i Albert Trilla, 
la qual es podrà visitar fins el 
30 de maig.

rar. Aquesta és una de les obres 
magistrals de l’autora espanyola 
i per tal de fer més enriquidor el 
debat que es crearà durant el club 
de lectura es convidarà a Maria 
Dolors Vialalta per tal de parlar 
sobre les voluntats anticipades 
i l’eutanàsia. 
Serà un acte per a  joves i adults 
que es durà a terme al Palau de 
l’Abadia. Per a participar-hi cal 
fer l’inscripció prèvia trucant al 
telèfon de la biblioteca. 

inscripcions per a participar en 
el canvi d’armari s’han de fer a 
través del telèfon de contacte 
que apareix en el cartell de la 
proposta el qual es pot trobar a 
través de les xarxes socials de 
l’ajuntament planolenc o a tra-

vés del web de la vall de Ribes. 
Els mercats es faran a l’aire lliu-
re per tal de garantir la seguretat 
davant la propagació de la CO-
VID-19. Es demana l’ús adequat 
de la mascareta i respectar les 
distàncies de seguretat. 

PLANOLES  A.CH.

RIPOLLA.CH.

EL RIPOLLÈS

EL RIPOLLÈS

EL RIPOLLÈS

SANT JOAN DE LES ABADESSES REDACCIÓ
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CINEMA
Cinema Comtal

HHHHH Obra mestra HHHH Molt bona HHH Bona HH Passable • Dolenta - Sense qualificar

Casal Camprodoní

Cinema Catalunya

SENTIMENTAL
Espanya, 2020. 82 minuts.
HHH

De Cesc Gay. Amb Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta, Alberto San Juan.
En Julio i l’Ana fa més de quinze anys que estan junts. Formen una parella que ja 
no es mira ni es toca, i que ha fet del seu dia a dia una batalla. Una nit conviden uns 
veïns a casa, una parella més jove que els farà una sorprenent proposta. Comèdia
Divendres a les 19.30 h.

OTRA RONDA
Dinamarca, 2020. 116 minuts.
HHH

De Thomas Vinterberg. Amb Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang.
Quatre professors d’institut s’embarquen en un experiment sociològic en el qual cadas-
cun d’ells haurà de mantenir la taxa d’alcohol al mateix nivell, durant la seva vida dià-
ria, intentant demostrar que poden millorar en tots els aspectes de la seva vida. Drama
Dissabte a les 19.15 h. Diumenge a les 19.30 h. Dilluns a les 19.30 h.

L’UNIVERS EN MINIATURA DE NO-NO
França, 2017.
HH

De Mathieu Auvray i Wassim Boutaleb.
L’ornitorrinc No-No i els seus amics viuen a Les Balses del Bosc una vida tranquil·la 
i pacífica fins que passa una cosa inesperada! El grup d’amics viurà grans aventures 
encongits de la mida d’una formiga. Animació
Dissabte i diumenge a les 17.30 h.

OTRA RONDA
Dinamarca, 2020. 116 minuts.
HHH

De Thomas Vinterberg. Amb Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars 
Ranthe.
Quatre professors d’institut s’embarquen en un experiment sociològic en el qual ca-
dascun d’ells haurà de mantenir la taxa d’alcohol al mateix nivell, durant la seva vida 
diària, intentant demostrar que poden millorar en tots els aspectes de la seva vida.
Drama
Dissabte i diumenge a les 17 h i a les 20 h.

EL CHICO
EEUU, 1921. 68 minuts.
HHHH

De Charles Chaplin. Amb Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance.
Es tracta del primer llargmetratge de Charles Chaplin. L’Edna acaba de donar llum 
a un fill no desitjat. Amb gran dolor, decideix abandonar-lo dins del cotxe d’una fa-
mília adinerada. És allà on un alegre, despreocupat i innocent rodamón el troba. 
Encara que intenta desfer-se’n uns quants cops, l’acaba adoptant. Sobreviuen a 
base d’una divertida trama
Comèdia
Dissabte a les 19 h.

SUPLEMENT  D’OCI I DE CULTURA
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TV RIPOLLÈS
Programació del 29 d’abril al 5 de maig de 2021

07.00 NEX Matí

09.00 Fet a mida

11.00 El Magazín

11.45 Música.cat

12.00 Avanç Informatiu Ripollès

12.15 Connecti.cat

13.15 La Tertúlia del Magazín

14.00 Comarca Informatiu

14.25 El temps

14.30 Al Dia Girona

15.00 La porteria

16.00 Caminant per Catalunya

16.30 Fet a mida

18.30  Gaudeix la festa

19.00 Connecti.cat

20.00 Comarca Informatiu

20.30 El Magazín

21.15 Caminant per Catalunya

21.45 Música.cat

22.00 Comarca Informatiu

22.30 Al Dia Girona

23.00 Gaudeix la festa

23.30 Teló de fons

00.00 Connecti.cat

01.00 Comarca Informatiu

01.30 El Magazín

08.30 Comarca Informatiu

 edició cap de setmana

09.00 El Magazín

10.00 Caminant per Catalunya

11.00 Missa des de Montserrat

12.30 Futbol en joc

14.45 Del paisatge a la taula

15.00 Paisatges encreuats

15.30 En joc

20.30 NEX Cap de setmana

21.00 Caminant per Catalunya

21.30 El nou temps del Picó

22.30 Al Dia Girona

23.00 Ripollès Avui

23.30 Aventura

00.00 Torna-la a tocar, Sam

00.30 Que n’aprenguin

01.00 Barcelonautes

01.30 La clau de la nostra història

EXCEL·LENT
Un programa per posar en relleu 
i promocionar els productes 
de proximitat, com la carn, les 
begudes, les conserves, els 
làctics o les aigües.
Dilluns a les 11.30 h.

QUINA CANALLA
Els més petits de casa parlen 
sobre diferents temes 
d’actualitat, com l’amor, els 
somnis o l’escola, entre altres.
Dissabte a les 21.30 h.

08.30 Comarca Informatiu

 edició cap de setmana

09.00 El Magazín

10.00 Clínica integral

11.00 El Magazín

11.45 Música.cat

12.00 Connecti.cat

13.00 Teló de fons

13.30 Aventura

14.00 Comarca Informatiu

 edició cap de setmana

14.30 Caminant per Catalunya

15.00 Només esport

15.30 Excel·lent

16.00 The weekly mag

18.00 Campionats de Catalunya

 Universitaris: Rugbi

20.00 La música dels premis

 Enderrock

20.45 Música.cat

21.00 Aventura

21.30 Quina canalla

22.00 De sol a sol

22.30 Al Dia Girona

23.00 Misteris amb el dr. Darbó

01.30 Teló de fons

07.00 NEX Matí

09.00 Fet a mida

11.00 El Magazín

11.45 Música.cat

12.00 Avanç Informatiu Ripollès

12.15 Connecti.cat

13.15 La Tertúlia del Magazín

14.00 Comarca Informatiu

14.25 El temps

14.30 Al Dia Girona

15.00 La porteria

16.00 Excel·lent

16.30 Fet a mida

18.30  Els vint-i-cinc

19.00 Connecti.cat

20.00 Comarca Informatiu

20.30 El Magazín

21.15 Excel·lent

21.45 Música.cat

22.00 Comarca Informatiu

22.30 Al Dia Girona

23.00 Els vint-i-cinc

23.30 Tu qui ets? I ara què?

00.00 Connecti.cat

01.00 Comarca Informatiu

01.30 El Magazín

07.00 NEX Matí

09.00 Fet a mida

11.00 El Magazín

11.45 Música.cat

12.00 Avanç Informatiu Ripollès

12.15 Connecti.cat

13.15 La Tertúlia del Magazín

14.00 Comarca Informatiu

14.25 El temps

14.30 Al Dia Girona

15.00 Caminant per Catalunya

16.00 Paisatges encreuats

16.30 Fet a mida

18.30  Torna-la a tocar, Sam

19.00 Connecti.cat

20.00 Comarca Informatiu

20.30 El Magazín

21.15 Paisatges encreuats

21.45 Música.cat

22.00 Comarca Informatiu

22.30 Al Dia Girona

23.00 Torna-la a tocar, Sam

23.30 La clau de la nostra història

00.00 Connecti.cat

01.00 Comarca Informatiu

01.30 El Magazín

07.00 NEX Matí

09.00 Fet a mida

11.00 El Magazín

11.45 Música.cat

12.00 Avanç Informatiu Ripollès

12.15 Connecti.cat

13.15 La Tertúlia del Magazín

14.00 Comarca Informatiu

14.25 El temps

14.30 Al Dia Girona

15.00 La porteria

16.00 De vall a vall

16.30 Fet a mida

18.30  Només esport

19.00 Connecti.cat

20.00 Comarca Informatiu

20.30 El Magazín

21.15 De vall a vall

21.45 Música.cat

22.00 Comarca Informatiu

22.30 Al Dia Girona

23.00 Només esport

23.30 Patrimonis

00.00 Connecti.cat

01.00 Comarca Informatiu

01.30 El Magazín

07.00 NEX Matí

09.00 Fet a mida

11.00 Caminant per Catalunya

11.30 Excel·lent

12.00 Avanç Informatiu Ripollès

12.15 Clínica integral

13.15 La Tertúlia del Magazín

14.00 Comarca Informatiu

14.25 El temps

14.30 Al Dia Girona

15.00 La porteria

16.00 Aventura

16.30 Fet a mida

18.30  De sol a sol

19.00 Connecti.cat

20.00 Comarca Informatiu

20.30 El Magazín

21.15 Aventura

21.45 Música.cat

22.00 Comarca Informatiu

22.30 Al Dia Girona

23.00 El nou temps d’en Picó

00.00 Connecti.cat

01.00 Comarca Informatiu

01.30 El Magazín

LES FINALS DE L’ESPORT 
UNIVERSITARI, EN DIRECTE 
A TELEVISIÓ DEL RIPOLLÈS

L’esport universitari ha pogut reprendre les seves competici-
ons aquesta temporada i, com és habitual, s’han de decidir 
els campions en les diferents modalitats esportives. Aquest 

dissabte, a partir de les 6 de la tarda i en directe, els Campionats 
de Catalunya Universitaris de rugbi. No us els perdeu!

Dissabte a les 18 h.

Dijous 29

Diumenge 2

Dissabte 1

Dimecres 5

Divendres 30

Dimarts 4Dilluns 3

MON.UVIC.CAT

LA XARXA

LA XARXA



Victòria de Gerard Cano a Sabadell

RIPOLLÈS | G.S.

El ciclista Cadet de Camp-
devànol Gerard Cano es va 
imposar el darrer cap de set-
mana al XXV Memorial Fidel 
Bagan de Sabadell. Un gran 
resultat de l’esportista del 
Ripollès, que es va sumar a 
la bona actuació que la resta 
de companys seus del Team 
Torrent van poder dur a ter-
me a la cursa: Roger Pareta va 
ser tercer i Lluc Plana, quart, 
mentre que tots plegats van 
aconseguir la primera posició 
per equips. 
Els bons resultats també són 
conseqüència, segons els 
responsables de l’equip, de 
la concentració que van rea-

litzar a Mas Gircòs. «En cada 
competició es pot veure com 
aquesta colla de ciclistes es 
cohesiona com a equip, res-
pectant-se i ajudant-se en 
cada carrera», apunten des 
del Team Torrent. En l’àmbit 
ciclista, també, sis alumnes 
de l’escola de ciclisme de Ri-
poll, que dirigeix el mateix 
Carles Torrent, van ser a la 
cura de la Tramunkids.

TEAM TORRENT

ESPORTS
Moret, al Hard Enduro amb 
Rieju després de Montesa

El pilot de Molló anuncia que canvia d’equip i de disciplina esportiva, en 
una decisió «difícil» després de tota una vida lligada al trial

L’estrena amb la seva nova marca serà en la primera prova del Campionat del Món, 
que tindrà lloc a Portugal

RIPOLLÈS | GUILLEM SÁNCHEZ

El pilot mollonenc Francesc 
Moret canviarà els seus objectius 
per a aquesta temporada. Així 
ho anunciava a les seves xarxes 
socials i ho ha confirmat al 
setmanari El Ripollès. Tal com 
també ha expressat la marca 
Rieju, aquest 2021 Moret formarà 
part de l’equip que competirà a 
les proves de Hard Enduro. Una 
modalitat que Moret ja havia 
tastat últimament en dues proves 
del Campionat d’Espanya (a La 
Seu d’Urgell i a Arnedo) i que serà, 
de moment, el que li permetrà 
tornar al món de la competició. 
Concretament, la setmana que ve 
prendrà part en la primera prova 
de la Copa del Món, que tindrà 
lloc a Portugal. «Fa una setmana 
que estic treballant amb la moto 
i tot ha anat molt ràpid, però, tot 
i saber que és molt just, tenim 
ganes», ha expressat Francesc 
Moret. La marca i el mateix pilot 
«farem el que es pugui».
La disciplina esportiva és diferent 
de la del trial, ja que es competeix 
amb una moto de major pes i, 
per tant, cal un entrenament 
diferent, donant més èmfasi a 
la força i a la resistència. Per això, 
aquests dies el pilot treballa per 
passar el màxim d’hores sobre 
la moto i, així, trobar les millors 
sensacions. Ara bé, Moret no vol 
tancar les portes al món del trial 
de manera definitiva, que és el 
que ha marcat la seva vida. Les 

opcions que li havien arribat 
no acabaven de convèncer al 
pilot «i arriba un punt que no 
pots viure dels aires del cel i 
necessites tenir un retorn», 
exposa. La decisió de deixar 
el trial ha estat «difícil», però 
«espero seguir fent trial i si 
trobés quelcom per competir, 
no ho descarto», puntualitza, 
de cara a aquest mateix 2021 o 
més enllà.
Dies abans de confirmar-se el 
fitxatge per Rieju, Moret havia 
deixat clar que no seguiria aquest 
2021 amb Montesa. A més, a 
finals de la temporada passada, 

l’RG Trial Team (equip satèl·lit de 
Montesa amb el qual competia 
Moret) es va dissoldre «i això 
va fer que fos difícil la meva 
continuïtat amb la marca», 
explica el mollonenc. Fins a 
aquest mes d’abril, pilot i equip 
van estar buscant tota mena 
d’opcions per poder continuar 
treballant plegats, «però no ha 
pogut ser», després de 7 anys 
de tasca conjunta. «Només tinc 
paraules d’agraïment cap a 
la fàbrica i ha col·laborat per 
tenir la moto al 200% i m’han 
cuidat perquè no em faltés 
res», diu.

L’EFS Ripoll juga 
pel títol i l’HC 
Ripoll té difícil ser 
al grup d’ascens

Tot preparat per 
viure el primer i 
únic derbi de l’any 
a Tercera Catalana

Eulàlia González, 
tot un prodigi en la 
modalitat de raid 
arreu del món

Ripoll viu una gran 
primera prova de 
la Copa Catalana 
de Trial

Títol de lliga per a 
Aleix Garrido amb 
el Juvenil B del 
Barça

ES ES ES ES ES

INSTAGRAM FRANCESC MORET I RIEJU

Francesc Moret, amb la seva nova moto aquesta temporada
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RIPOLL | G.S.

L’Escola Futbol Sala Ripoll dis-
putarà aquest cap de setmana 
ja el primer partit de la segona 
fase de la Primera Nacional Ca-
talana, que servirà per definir el 
campió d’enguany de la com-
petició. Serà dissabte, a l’Ave-
llaneda, contra l’Albelda Futsal 
(a dos quarts de 7 de la tarda). 
Aquesta segona fase de la lliga 
compta amb els millors equips 
dels dos grups de Nacional Ca-
talana que s’havien format (l’A i 
el B). A més de l’EFS Ripoll i l’Al-
belda, també la jugaran el Padre 
Damián Sagrados Corazones, 
l’ACE Sansur, el Teià Futbol 
Cinc B, l’Olímpic Argentona, el 
Betània Patmos, el Futbol Sala 
Prat, l’Unión Llagostense i el 
Montsant Sala 5. Tots ells dis-

L’EFS debuta amb l’Albelda a la segona 
fase de la Lliga Nacional Catalana

L’HC Ripoll B lluitarà per pujar i 
s’assegura la Segona Catalana

El CB Campdevànol recupera 
el duel amb el Santjoanenc

RIPOLL | G. SÁNCHEZ

No serà fàcil que l’Hoquei Club 
Ripoll de Primera Catalana no 
jugui per mantenir la categoria. 
Aquest cap de setmana es dis-
puta l’última jornada de la pri-
mera fase i els homes de Màrius 
Doblas tenen l’objectiu de que-
dar entre els quatre primers per 
ser al grup de l’ascens. En cas 
que això no sigui així, quedarien 
enquadrats en el grup per man-
tenir la categoria, en la segona 
part de la competició 2020/21 
amb altres equips de Primera 
Catalana classificats a partir del 
cinquè lloc dels seus grups.
Les combinacions depenen 
dels resultats del partit de l’HC 
Ripoll (d’aquest dissabte a dos 
quarts de 8 del vespre, a casa 
contra el GEiEG) i, també, dels 
duels del Palafrugell i el Cassa-
nenc. Tant el conjunt de Cas-
sà de la Selva com el Lloret ja 
van disputar aquest dimarts 
un partit pendent entre ells 
de la jornada 13, que van gua-
nyar els locals per 5 a 2, fet que 
els dona un clar avantatge en 
aquesta lluita per acompanyar 

al Voltregà, al GEiEG i al Roda 
al grup d’ascens.
El darrer cap de setmana, l’Ho-
quei Club Ripoll va treure un 
bon punt de la pista del Voltre-
gà, precisament, amb un empat 
a cinc gols. Un matx molt in-
tens, d’alt nivell i amb un mar-
cador sempre molt igualat (amb 
empats a un gol, a dos i a tres, 
per exemple). Andreu Dalmau 
va estar encertat a la porteria i 
tots els jugadors van culminar 
una gran actuació col·lectiva 
sobre la pista, amb l’agreujant 
que a la segona part només van 
disposar de quatre jugadors de 
pista, per la lesió de dos inte-
grants al primer temps.

RIPOLLÈSS | REDACCIÓ

Aquest dissabte a les 5 de la 
tarda, al pavelló Mercè Guix 
de Campdevànol, es dispu-
tarà el matx de la tercera jor-
nada de la lliga territorial de 
bàsquet entre el CB Campde-
vànol i el Santjoanenc Blanc. 
El matx s’havia d’haver cele-
brat el passat cap de setma-
na, però finalment es jugarà 
aquest, aprofitant que hi ha-
via jornada de descans. Això 
significa que la UE Ripoll no té 
partit fins al pròxim 8 de maig, 
segons s’apunta al calenda-
ri. Els de la capital sí que van 
jugar el passat dissabte, a casa 
contra el CB Olot, a qui van 
guanyar per 64 a 60, per su-
mar el segon triomf del curs. 
Al final del tercer període, els 
garrotxins guanyaven per 42 
a 52, gràcies a un bon encert 
ofensiu. Però el 22 a 8 del dar-
rer quart va permetre als de 
casa capgirar l’electrònic.

EL RIPOLLÈS

Es complica poder 
ser al grup d’ascens

putaran una sola volta de par-
tits des d’aquest primer cap de 
setmana de maig i fins al darrer 
de juny, sense descans i, d’en-
tre els participants en sortirà el 
guanyador de la lliga 2020/21.
L’EFS Ripoll ja havia confirmat la 
seva classificació per a aquesta 
agrupació que lluitarà pel títol 
de lliga abans de l’últim partit de 
la primera fase, que va jugar el 
darrer cap de setmana. Va ser a 
la pista del Padre Damián Sagra-
dos Corazones, on va empatar a 
dos gols, jugant-se la primera 
posició simbòlica de la taula. 
Per la seva banda, dissabte 
passat l’EFS Ripoll B va caure a 
la pista de l’Unión Llagostense 
B (a la competició de Primera 
Territorial) i només ha pogut 
sumar un triomf en cinc jor-
nades. El següent partit l’en-

L’HC Ripoll de Primera acaba la primera fase el dissabte

RIPOLL | G.S.

Aquest cap de setmana que 
ve començarà la segona 
part del campionat de lliga 
de Segona Catalana. I el fi-
lial de l’Hoquei Club Ripoll 
lluitarà per intentar assolir 
una de les places d’ascens 
a Primera, com a un dels 4 
millors classificats del sub-
grup 1B de Segona al final 
de la primera part de la lliga, 
el cap de setmana passat. 
La victòria per 7 a 3 contra 
el CP Roda els va permetre 
sumar els punts per accedir 
a aquesta part alta del grup 
i, per tant, «evitar el des-
cens», que es jugaran els 
equips de tots els grups de 
Segona Catalana classificats 
a partir de la cinquena po-
sició en els seus respectius 
subgrups. «L’objectiu sem-
pre és mantenir la catego-
ria», creu l’entrenador de 
l’HC Ripoll B, Eduard Vidal 
i, «si en van arribant de 
nous, benvinguts siguin», 
diu el tècnic. Els quatre 
primers del subgrup 1B de 
Segona (Sant Feliu, Cente-

Segona victòria de la UE Ripoll

lles, Caldes i Ripoll) quedaran 
enquadrats en una nova lli-
ga amb el Sant Jordi Desvalls, 
l’Olot, el Girona i el Jonquerenc 
i disputaran una sola volta 
d’enfrontaments per optar així 
a l’ascens, partint dels punts 
que havien aconseguit fins al 
moment. «Ara serà més com-
plicat, estem justos d’efec-
tius», recorda Eduard Vidal. El 
filial s’havia pogut aprofitar de 
convocar jugadors del primer 
equip en alguns partits, però 
«hem de mirar de complir 
que el Primera pugui salvar 
la categoria».

HC RIPOLL

fronta a l’Olímpic Argentona, 
aquest mateix dissabte a casa 
a les 4 de la tarda.

FUTBOL SALA Lliga Nacional | Grup A | Jornada 11

A.E. CENTELLES - LUB ATHLETIC AGUILAR DE SEGARRA  5 - 4 

F.S. TELIC BIGUES I RIELLS ‘’B’’ - OLÍMPIC ARGENTONA PANS  0 - 3

ESCOLA PIA SANTA ANNA MATARÓ - TEIÀ FUTBOL CINC 0 - 1

ALBELDA FUTSAL - A.C.E. SANSUR “B”  14 - 3

F.S. PRAT BAR LA TERRAZA ALCALÀ - C.F.S. LA GARRIGA 4 - 1

PADRE DAMIÁN SSCC - EFS RIPOLL A SERVYCAT  2 - 2

Classificació

Equip PJ PG PE PP GF GC AVG S. PT

1.- EFS RIPOLL A SERVYCAT  11 8 3 0 38 7 31 0 27

2.- OLÍMPIC ARGENTONA PANS  11 8 2 1 43 27 16 0 26

3.- PADRE DAMIÁN SSCC  10 8 1 1 38 11 27 0 25

4.- ALBELDA FUTSAL  11 7 2 2 51 27 24 0 23

5.- F.S. PRAT LA TERRAZA ALCALÀ  11 7 2 2 35 20 15 0 23

6.- TEIÀ FUTBOL CINC  11 5 2 4 37 41 -4 0 17

7.- C.F.S. LA GARRIGA  11 5 1 5 28 31 -3 0 16

8.- A.E. CENTELLES  11 4 1 6 33 43 -10 0 13

9.- CA AGUILAR DE SEGARRA  10 3 0 7 30 45 -15 0 9

10.- A.C.E. SANSUR “B”  11 2 0 9 22 63 -41 0 6

11.- EP SANTA ANNA MATARÓ  11 0 0 11 0 10 -10 0 0

12.- F.S. TELIC BIGUES I RIELLS ‘’B’’  11 0 0 11 0 30 -30 0 0

HOQUEI Primera Catalana | Grup 1A | Jornada 15

G.E. i E.G. - CP FOLGUEROLES 9 - 4

CP VOLTREGÀ - HC RIPOLL 5 - 5

CH PALAFRUGELL - FD CASSANENC 3 - 2

CH FARNERS - CP RODA 1 - 5

Classificació

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

1.- CP VOLTREGÀ 16 7 5 1 1 34 21

2.- G.E. i E.G. 15 7 5 0 2 29 22

3.- CP RODA 14 8 4 2 2 33 22

4.- FD CASSANENC 13 7 4 1 2 31 22

5.- HC RIPOLL 10 7 3 1 3 17 19

6.- CH PALAFRUGELL 10 7 3 1 3 14 16

7.- CH LLORET 9 7 3 0 4 20 23

8.- CH FARNERS 6 7 2 0 5 14 25

9.- CP FOLGUEROLES 0 7 0 0 7 14 36

HOQUEI Segona Catalana | Grup 1B | Jornada 13

HP TONA - CALDES Recam Làser 3 - 7

HC RIPOLL - CP RODA 7 - 3

CHP SANT FELIU - CP CENTELLES 4 - 3

Classificació

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

1.- CHP SANT FELIU 18 6 6 0 0 37 14

2.- CP CENTELLES 13 6 4 1 1 24 15

3.- CALDES Recam Làser 9 6 3 0 3 26 27

4.- HC RIPOLL 8 6 2 2 2 28 30

5.- HP TONA 7 6 2 1 3 18 23

6.- CP VIC 3 6 1 0 5 15 26

7.- CP RODA 3 6 1 0 5 15 28

BÀSQUET C.T. Sènior A Masculí - Fase Prèvia | Grup 4 | Jornada 3

U.E. RIPOLL B - CB OLOT 64 - 60

SOLDATAL CB CAMPDEVÀNOL - CBGX SANTJOANENC BLANC --

Classificació

Equip PJ PG PP NP PF PC PT

1.- U.E. RIPOLL B 3 2 1 0 201 180 5

2.- SANTJOANENC BLANC 2 2 0 0 114 81 4

3.- CB OLOT 3 1 2 0 178 171 4

4.- SOLDATAL CB CAMPDEVÀNOL 2 0 2 0 113 174 2
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RIPOLL | ROGER SALADRIGUES

El Ripoll Club Futbol visitarà 
el camp del Penya Esportiva 
Montagut amb l’objectiu de 
continuar liderant el grup 27 
de Quarta Catalana. Els homes 
d’Adan Morillas encadenen 
cinc partits sense perdre, tan 
sols han cedit dos punts dels 15 
possibles en les darreres jorna-
des. De fet, en aquestes quatre 
victòries que l’equip ha acon-
seguit, no només han dominat, 
sinó que també han golejat els 
seus rivals. Aquests bons re-
gistres es veuen plasmats en la 
classificació, ja que sumen 25 
dianes en el seu compte gole-
jador, el conjunt amb més gols 
anotats de la lliga i amb diferèn-
cia respecte als altres. El segon 
que més vegades ha perforat 
la porteria rival ha estat el Cas-

El Ripoll visita el Montagut amb l’objectiu 
de continuar a la part alta de la lliga

La FEC Vall del 
Ter rep el líder

El Camprodon busca 
la primera victòria 
del torneig

RIPOLLÈS | ROGER SALADRIGUES

La Unió Esportiva Campdevà-
nol i l’Abadessenc protagonit-
zaran el derbi esportiu de la 
temporada aquest dissabte a 
les 4 de la tarda. Després del 
duel que va enfrontar el Ripoll 
i el Campdevànol de bàsquet, 
aquesta setmana serà el torn 
en futbol amb el partit corres-
ponent a la jornada 14 del grup 
18 de Tercera Catalana. Els de 
Sant Joan de les Abadesses ar-
ribaran al camp del Campde-
vànol més ben posicionats en 
el campionat, ja que se situen 
cinquens, mentre que els locals 
ocupen l’onzè lloc, tot i que 
amb un partit menys. «Espero 
recuperar els jugadors i a mi 
guanyar-lo o perdre’l, és un 
derbi, però valen tres punts 
com qualsevol altre», comen-
tava Toni Garcia, entrenador de 
l’Abadessenc. D’altra banda, el 
tècnic del Campdevànol, Sergi 
Bassaganya, afirma que «sa-
bem que serà complicat, te-
nen un molt bon equip i amb 
bons jugadors». Els locals arri-

baran en el duel després d’una 
derrota per 4 gols a 2 al camp 
de l’Escola Futbol Garrotxa. El 
conjunt va fer un bon partit, 
però els errors van castigar els 
campdevanolencs.
«Quan semblava que tení-
em el partit més controlat i a 
camp contrari hem tornat a 
cometre una errada i així és 
molt difícil de poder remun-
tar», afirmava Bassaganya. 
En canvi, els blancs i negres 
venen d’aconseguir un em-

pat a un contra les Preses. Els 
homes de Garcia van comen-
çar perdent a causa d’un error 
defensiu, però van reaccionar 
a temps per empatar el matx. 
Els santjoanins es van bolcar a 
l’atac, però el segon gol no va 
acabar entrant a la porteria del 
rival. «Veient com anava el 
partit un empat està bé per-
què no hem perdut, però cre-
iem que aquí casa els hem de 
guanyar tots», deia el tècnic 
de l’Abadessenc.

CAMPRODON | ROGER SALADRIGUES

La Unió Esportiva Camp-
rodon rebrà el Besalú 
aquest dissabte a un quart 
de 5 de la tarda en el par-
tit corresponent a la sisena 
jornada del grup 1 del Tor-
neig de Segona Catalana. El 
club camprodoní buscarà la 
primera victòria d’aquesta 
lliga després de quatre par-
tits sense puntuar. El club 
es troba en l’última posició 
de la classificació, tot i que 
amb un partit menys, ja que 
el passat cap de setmana el 
duel que havia de disputar 
contra el Bosc de Tosca va 
ser ajornat.

ROGER SALADRIGUES

ROGER SALADRIGUES

ROGER SALADRIGUES

Tot a punt per l’únic derbi 
ripollès de la temporada

tellfollit, amb 17. En el darrer 
encontre, corresponent a la jor-
nada 12, la punteria dels ripolle-
sos va quedar plasmada amb la 
victòria que van aconseguir per 
5 gols a 1 davant el Palamós.
Un hat-trick de Miquel Gainza, 
a més dels gols de Jordi Pineda 
i Nicolás Olivera van suposar la 

quarta victòria de la temporada 
en sis enfrontaments. Aquesta 
bona dinàmica la volen con-
tinuar aquest diumenge a les 
quatre de la tarda per continu-
ar liderant la taula classifica-
tòria, a l’espera que el Terri, el 
segon, recuperi el partit que li 
falta per disputar.

El Campdevànol rep l’Abadessenc el dissabte a les quatre

CAMPRODON | ROGER SALADRIGUES.

La FEC Vall del Ter femení re-
brà el líder del grup 3 del Fut-
bol Amateur F-7 aquest dis-
sabte a dos quarts de set del 
vespre. Serà un duel vibrant, 
ja que s’enfrontaran els dos 
primers classificats del cam-
pionat. El conjunt del Ripollès 
tindrà l’oportunitat de retallar 
distàncies si aconsegueix su-
mar una nova victòria, ja que 
les de l’Alt Empordà disposen 
d’un marge de 5 punts res-
pecte a les jugadores de Josep 
Canseco.
La FEC arribarà amb bones 
sensacions després de vèncer 
per golejada el passat diu-
menge contra el Llavaneres. 
Es van imposar per 5 gols a 0.

Arxé rematant una centrada que va suposar el gol de l’empat

La FEC abans d’executar un còrner

El Ripoll celebrant un dels gols que van anotar en el partit contra el Palamós

FUTBOL Tercera Catalana | Grup 18 | Jornada 13 

ABADESSENC, C.E. A - LES PRESES, C.F. A 1 - 1
CELLERA, C.F. A - VILABLAREIX FUTBOL CLUB A 1 - 2
SANT PRIVAT D’EN BAS, F.C A - SANTA PAU, P. A 5 - 2
SANT ROC OLOT , C.F. A - LES PLANES, C.F. A 4 - 2
SANT PONÇ, AT. A - UNIÓ GIRONA A.C.E. A 2 - 5
BANYOLES CLUB AT. A - FORNELLS, UE. A 0 - 2
ESCOLA F. GIRONES-SABAT A - HOSTOLES, U.D. A 3 - 3
ESCOLA F. GARROTXA A - CAMPDEVÀNOL, U.E. A 4 - 2
SANT GREGORI, A.E. A - FONTCOBERTA, U.E. A --

Classificació
Equip PT PJ PG PE PP GF GC
1.- FORNELLS, UE. A 18 8 5 3 0 14 4
2.- UNIÓ GIRONA A.C.E. A 17 8 5 2 1 25 11
3.- FONTCOBERTA, U.E. A 16 7 5 1 1 15 10
4.- ESCOLA F. GARROTXA A 15 8 4 3 1 14 10
5.- ABADESSENC, C.E. A 14 8 4 2 2 12 10
6.- SANT PRIVAT D’EN BAS, F.C A 12 8 3 3 2 17 10
7.- SANT ROC OLOT , C.F. A 12 8 4 0 4 13 12
8.- SANTA PAU, P. A 12 8 4 0 4 19 22
9.- LES PRESES, C.F. A 11 8 2 5 1 13 10
10.- SANT PONÇ, AT. A 11 8 3 2 3 17 16
11.- CAMPDEVÀNOL, U.E. A 10 7 3 1 3 14 13
12.- ESCOLA F. GIRONES-SABAT A 9 8 2 3 3 17 17
13.- VILABLAREIX FUTBOL CLUB A 8 8 1 5 2 8 12
14.- HOSTOLES, U.D. A 6 8 1 3 4 10 16
15.- LES PLANES, C.F. A 5 8 1 2 5 10 19
16.- BANYOLES CLUB AT. A 5 8 1 2 5 10 20
17.- CELLERA, C.F. A 5 8 1 2 5 7 18
18.- SANT GREGORI, A.E. A 3 6 0 3 3 5 10

FUTBOL Quarta Catalana | Grup 27 | Jornada 12

SANT MIQUEL CAMPMAJOR, U.E. A - PE MONTAGUT A --

CORNELLÀ TERRI, A.E. A - SERINYÀ, C.F. A 3 - 0

VALL D’EN BAS CLUB FUTBOL A - LA CANYA, A.E. A 2 - 3

JOVENTUT SANT PERE MÀRTIR A - OSOR, U.E. A 4 - 1

CASTELLFOLLIT, U.E. A - FLAÇÀ, C.D. B 4 - 0

LES PRESES, C.F. B - BONMATÍ, C.F. A --

RIPOLL CLUB FUTBOL A - FUNDACIO ESPORTIVA PALAMÓS B 5 - 1

CAMÓS, C.F. A - MAIÀ, CE A --

Classificació

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

1.- RIPOLL CLUB FUTBOL A 13 6 4 1 1 25 10

2.- CORNELLÀ TERRI, A.E. A 13 5 4 1 0 15 1

3.- LES PRESES, C.F. B 13 6 4 1 1 15 6

4.- LA CANYA, A.E. A 12 6 4 0 2 16 11

5.- CASTELLFOLLIT, U.E. A 11 7 3 2 2 17 9

6.- JOVENTUT ST. PERE MÀRTIR A 10 5 3 1 1 12 7

7.- OSOR, U.E. A 8 5 2 2 1 11 9

8.- SERINYÀ, C.F. A 7 5 2 1 2 9 6

9.-PE MONTAGUT A 3 4 0 3 1 8 11

10.- VALL D’EN BAS CF A 3 5 1 0 4 6 15

11.- FE PALAMÓS B 0 4 0 0 4 1 15

12.- FLAÇÀ, C.D. B 0 4 0 0 4 5 22

13.- MAIÀ, CE A 0 4 0 0 4 1 19

FUTBOL Femení Amateur F7 | Grup 3 | Jornada 5

CAMALLERA, C.F. A - MONTMELÓ UNIÓ ESPORTIVA,CF A 4 - 2

FEC VALL DEL TER A - LLAVANERES, C.E. A 5 - 0

VALLGORGUINA, F.C. A - BASE LLAGOSTERA CLUB FUTBOL A --

Classificació

Equip  PT PJ PG PE PP GF GC

1.- CAMALLERA, C.F. A 15 5 5 0 0 30 7

2.- FEC VALL DEL TER A 10 5 3 1 1 20 6

3.- MONTMELÓ UE,CF A 10 5 3 1 1 21 11

4.- VALLGORGUINA, F.C. A 3 4 1 0 3 16 16

5.- LLAVANERES, C.E. A 3 5 1 0 4 11 35

6.- BASE LLAGOSTERA CF A 0 4 0 0 4 9 32

FUTBOL Torneig Segona Catalana | Grup 1 | Jornada 5

COMACRÒS, U.E. A - AMER, C.F. A 1 - 3

CAMPRODON, U.E A - ESCOLA F. BOSC DE TOSCA, C A AJORNAT

PORQUERES, U.E. A - BESALÚ, C.E. A 2 - 0

Classificació

Equip  PT PJ PG PE PP GF GC

1.- AMER, C.F. A 13 5 4 1 0 10 2

2.- PORQUERES, U.E. A 11 5 3 2 0 10 3

3.- COMACRÒS, U.E. A 9 5 3 0 2 11 9

4.- BESALÚ, C.E. A 3 4 1 0 3 6 10

5.- EF BOSC DE TOSCA, C A 1 3 0 1 2 5 8

6.- CAMPRODON, U.E A 0 4 0 0 4 2 12
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Els veïns del Raval de Sant 
Pere es queixen del volum

Dijous, 29 d’abril de 2021

Últim partit de primera fase 
i derrota a Mataró

La ripollesa Eulàlia Gonzàlez 
fa història a Dubai

RIPOLLÈS | G.S.

Tot i ser una temporada 
«estranya», s’ha pogut 
«gaudir del rugbi». Així 
definia l’Osona Ripollès 
Rugby club la fase regular 
de la competició d’aquest 
curs 2020/21, que va acabar 
el passat cap de setmana a 
Mataró per als seus inte-
ressos. Els del Ripollès i la 
comarca veïna d’Osona van 
disputar el matx de la quar-
ta jornada pendent contra 
el Mataró RC. Un duel que 
es van endur els locals de 
manera clara, per 76 a 5. 
Després d’uns primers mi-
nuts «igualats», els ànims 
de l’Osona Ripollès van 
caure despres de la primera 
marca del Mataró, que va 
arribar al minut 8 per mitjà 
de Roger.
A partir d’aquí, domini ab-
solut del Mataró, excepte 
en les jugades de ‘touche’, 
molt disputades també pel 
conjunt visitant. Al des-
cans, els de casa ja guanya-
ven per un clar 41 a 0. A la 
segona part, l’Osona Ripo-
llès RC va aconseguir trenar 
millor jugades i defensar 
amb més contundència. 
L’única marca dels del Ri-
pollès va arribar ja a mitja 
segona part de l’enfronta-
ment de la mà de Marçal 

RIPOLL | ROGER SALADRIGUES

La ripollesa Eulàlia Gonzàlez 
ha fet història en convertir-se 
en la primera dona en guanyar 
una prova de resistència de 
160 quilòmetres amb cavalls a 
Dubai. Fins ara, mai cap dona 
havia aconseguit vèncer en el 
conegut raid del món eqüestre 
que porta per nom H.H. Sheik 
Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum Endurance Cup, que 
es va celebrar el passat 3 d’abril. 
Aquesta competició és mix-
ta. L’amazona, que competeix 
amb l’equip M7 Stables, i el seu 
cavall, Bilal De La Belange, es 
van imposar en la carrera, que 
va reunir fins a 161 binomis. Les 

curses amb cavalls són molt 
populars als Emirats Àrabs, de 
fet aquest animal és molt esti-
mat al país. Tenint en compte 
això i altres condicionants ex-
traesportius al país, que la ca-
talana pugés fins al graó més 
alt del podi va ser «perfecte, el 
fet de guanyar és com un pas 
endavant, és com una obertu-
ra per la seva ment», comenta 
Eulàlia Gonzàlez. La victòria no 
va ser fàcil, ja que la cursa es va 
disputar en ple mes d’abril, una 
època en què a l’Orient Mitjà 
hi fa molta calor i és quan sol 
acabar la temporada de curses 
de resistència amb cavalls als 
Emirats Àrabs. «Feia més ca-
lor i això els cavalls ho noten, 

INSTAGRAM OSONA RC

M7 STABLES

Eulàlia Gonzàlez cavalcant damunt del cavall durant el raid que va tenir lloc a Dubai

s’endureixen les condicions 
i és un bon resultat», ressalta 
Eulàlia Gonàlez. La prova es re-
alitza per un circuit marcat i es 
divideix en cinc fases, amb un 
descans d’uns 40 minuts apro-
ximadament. En la primera, els 
binomis van recórrer 40 quilò-
metres, en la segona i tercera, 
35; en la quarta 30; i en la dar-
rera, 20. L’esdeveniment no el 
guanya qui aconsegueix el mi-
llor temps o qui arriba primer, 
sinó el cavall que aconsegueix 
de mitjana el millor ritme. Gon-
zàlez va assolir una velocitat 
de 25,08 km/h de mitjana en 
les cinc etapes que dura el raid, 
cosa que li va permetre liderar 
la classificació final. 

Arumí, aprofitant una acció de 
‘touche’. A partir d’aquí, l’Oso-
na Ripollès haurà d’afrontar 
els dos partits de ‘play-off’ que 
es disputaran, sense opció de 
lluitar pel títol de la Divisió 
d’Honor Masculilna.

RUGBI Sènior Masculí | Fase prèvia | Grup C | Jornada 5

CR CARBONERS - CEU 5 - 73

RC MATARÓ - OSONA RC - RIPOLLÈS R C (partit de la jornada 4) 76 - 5

BANYOLES GBR - CNPN B 31 - 15

Classificació

Equip PJ PG PE PP TF TC DT EF EC BO BD PT

1.- CEU 5 5 0 0 215 49 166 29 5 3 0 23

2.- BANYOLES GBR 5 4 0 1 176 63 113 25 7 2 0 18

3.- CNPN B 5 3 0 2 217 102 115 33 13 2 0 14

4.- RC MATARÓ 5 2 0 3 191 93 98 29 13 2 0 10

5.- OSONA RC - RIPOLLÈS RC 5 1 0 4 72 252 -180 11 40 1 0 5

6.- CR CARBONERS 5 0 0 5 31 343 -312 5 54 0 0 0
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ST. JOAN DE LES ABADESSES | G.S.

El Moto Club Abadesses s’ha 
proposat no oblidar els 3 Dies 
Trial Santigosa i per això ja 
fa dies que ha impulsat la 
campanya #Som3DTS. Amb 
aquesta, s’anima a tothom a 
publicar fotografies i vídeos 
antics de la competició de tri-

Imatges històriques dels 3DTS

Obertes les inscripcions per al Trial de Camprodon

RIPOLL | GUILLEM SÁNCHEZ

Alejandro Montalvo i Vera Ba-
rón són els primers guanyadors 
de la Copa Catalana de Trial en 
la categoria Elit Masculí i Feme-
ní després de la prova inaugu-
ral de la competició, celebrada 
diumenge passat a la zona in-
door del Centre de Tecnificació 
Esportiva del Ripollès. Varón, 
guanyadora de la Copa del Món 
del 2019, ho va fer amb una di-
ferència notable sobre Laia Es-
quís i Nina Vabre, mentre que 
Montalvo va haver de suar més 
per superar a Borja Conejos 
(número 1 del rànquing mundi-
al Elit 20 i guanyador de la Copa 
del Món 2019) i Nico Vallée 
(francès, número 1 del rànquing 
mundial Elit 26, que tornava a 
la competició després de dos 
anys). 
«Ho valoro positivament», 
explicava el mateix Montalvo, 
després d’un 2020 «compli-
cat». «Aquestes competicions 
ens venen molt bé per agafar 
ritme», assegurava. Durant la 
prova «he anat millorant a 
mesura que avançava la com-
petició».

Finalment, la prova de Ripoll de 
la Copa Catalana va reunir 190 
participants, en 13 categories, i 
amb pilots vinguts de França, 
Suïssa i altres punts del territori 
estatal, com el País Basc, Ma-
drid o València. També hi van 
prendre part els tres alumnes 
d’enguany del Centre de Tec-
nificació Esportiva del Ripollès: 
Nil Benítez (10è en Elit Masculí), 
Martí Riera (15è en Elit Masculí) 
i Virginia Rusca (5a en Elit Fe-
mení). «No m’ha anat massa 
bé, ha plogut i he caigut un pa-
rell de cops», exposava Rusca, 

després de la prova. El santjoaní 
Pau Poveda (membre del Bike 
Abadesses) va ser finalment 
quart en categoria Aleví, amb 
340 punts dels 500 en joc.
La jornada de competició i bici 
trial va ser d’allò més positiva, 
havent de complir amb proto-
cols anti-COVID per a la seva 
celebració, com l’establiment 
de franges horàries per a cada 
categoria, la separació dels es-
pais per a participants, jutges o 
acompanyants i altres mesures 

CAMPRODON | REDACCIÓ

A partir d’aquest dijous es-
tan obertes les inscripcions 
per participar en la cinquena 
edició dels Dos Dies de Trial 
Internacional de Camprodon, 
que tindrà lloc el cap de set-
mana del 15 i 16 de maig. Es 
tracta de la cursa de llarga 
durada de trial més rellevant 

d’aquesta primavera, després 
que altres cites habituals com 
els 3 Dies Trial Santigosa que-
dessin posposats fins a la tar-
dor. Aquests dies s’estan ulti-
mant els detalls de preparació 
de les zones i el recorregut, 
que utilitzarà passos que els 
pilots professionals van poder 
completar durant el Gran Pre-
mi d’Espanya del 2017 i 2018.

TRIALSPORT

Èxit en la primera cita de la 
Copa Catalana de Trial

El podi de la categoria Elit masculí, a Ripoll, diumenge passat

per evitar acumulació de gent. 
«Estem aplicant mesures que 
potser haguéssim fet en dos o 
tres anys», exposava el tècnic 
de bici trial de la Federació Ca-
talana de Ciclisme i entrenador 
al CTER, Dani Parramon. També 
es mostrava satisfet del nombre 
total de participants: «ens afa-
laga, és un símptoma que les 
coses s’estan fent bé» quan 
es porten poques proves de la 
temporada.
Diferents autoritats com el 
delegat territorial de l’Esport, 
Josep Pujols, o el secretari ge-
neral de l’Esport, Gerard Figue-
ras, van ser presents a la Copa 
de Ripoll. Figueras va destacar 
l’aposta feta en el seu moment 
per territorialitzar els centres de 
tecnificació esportiva, tot recor-
dant que «sense base no hi ha 
campions» i que treballen des 
de Catalunya «per detectar el 
talent i oferir l’oportunitat de 
tecnificar-se». Figueras espera 
que se segueixin fent «passes 
endavant» en l’esport per viu-
re un estiu i un curs vinent «el 
més normalitzat possible».

Fins a 190 participants lluiten a Ripoll per la primera victòria en la represa d’aquesta competició

Dijous, 29 d’abril de 2021

TWITTER MARCEL MIQUEL / MCA

al santjoanina, amb aquesta 
etiqueta, a les xarxes socials. 
L’entitat de Sant Joan recoma-
na acompanyar la publicació 
d’un petit text identificatiu i 
la data, si es coneix, per «re-
cuperar la nostra història» i 
projectar «el nostre futur», 
pensant ja en l’edició número 
50 del trial.

Imatge de les escales de l’Arçamala, a mitjans dels anys 70 (foto de Lluís Miquel)

ROGER SALADRIGUES

RESULTATS

Elit Masculí:
1. Alejandro Montalvo .... 490 p.
2. Borja Conejos ............... 480 p.
3. Nicolas Vallée ............... 450 p.

Elit Femení:
1. Vera Barón ......................470 p.
2. Laia Esquís .................... 290 p.
3. Nina Vabre .................... 200 p.

R1:
1. Travis Asenjo ................ 400 p.
2. Josep Sabé .................... 360 p.
3. Martí Rusiñol .................350 p.

R2:
1. Alba Riera .......................470 p.
2. Guillermo Garcelán ......410 p.
3. Pau Castias .................... 380 p.

R3:
1. Álvaro Vélez .................. 420 p.
2. Guillem Montoya .........410 p.
3. Gorka Merino ................370 p.

Aleví:
1. Pep Llopart .................... 390 p.
2. Guillem Coromina ....... 380 p.
3. Jan Puig ..........................350 p.

Principiant:
1. Aran Puig ....................... 400 p.
2. Biel Castaño ...................350 p.
3. Nil Hosta .........................350 p.

Benjamí:
1. Aran Gutiérrez .............. 400 p.
2. Jordi Costa .................... 400 p.
3. Ot Perarnau .................. 400 p.

Prebenjamí:
1. Lluc Cunill ...................... 290 p.
2. Marc Muñoz ................. 280 p.
3. Jordi Marcé ....................250 p.

R2:
1. Alba Riera .......................470 p.
2. Guillermo Garcelán ......410 p.
3. Pau Castias .................... 380 p.

Open Blau:
1. Axel Méndez ................. 400 p.

Open Blanc:
1. Erik Manrique ............... 390 p.

Open Negre:
1. Artau Alemany ............. 400 p.
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RIPOLLÈS | REDACCIÓ

La classifi cació de Xavi Ra-
baseda i el seu San Pablo 
Burgos per als ‘play-off ’ de la 
lliga ACB d’enguany pràctica-
ment està garantida. L’equip 
castellà ocupa la sisena posi-
ció amb 19 triomfs i 13 derro-
tes (32 partits jugats) i té cinc 
victòries de marge respecte 
a l’Unicaja (30 partits dispu-
tats), primer equip que no 
jugaria per al títol d’aquesta 
temporada, ja que és novè a 
la taula. Els homes de Joan 
Peñarroya podrien confi rmar 
la seva classifi cació aquest 
dijous, en el partit que els 
enfronta al Real Betis, o bé 
el cap de setmana, en el seu 
duel envers el Bilbao Basket. 
Ser caps de sèrie (quedar en-
tre els quatre primers a la fase 
regular) és complicat, però 
Rabaseda i els seus com-
panys lluitaran per obtenir la 
millor classifi cació i així tenir 
una eliminatòria de quarts de 
fi nal més favorable. 

Lluitant per ser caps de 
sèrie als ‘play-off’ 20/21

Aleix Garrido, campió de 
lliga amb el FC Barcelona

RIPOLLÈS | REDACCIÓ

El futbolista ripollès del FC 
Barcelona, Aleix Garrido, ha 
sumat aquest mes d’abril un 
nou títol al seu palmarès. El 
jugador del Juvenil B blau-
grana va proclamar-se, jun-
tament amb els seus com-
panys, campió de lliga el 
darrer cap de setmana, en 
guanyar el seu equip al Ba-
dalona per 2 a 4, en partit de 

la tercera jornada de la sego-
na fase de la Lliga Nacional 
Juvenil. Un títol que arriba 
quan encara resten dues jor-
nades per cloure el campio-
nat. Però ningú pot assolir ja 
la xifra de 58 punts que suma 
el Barça i, d’aquesta mane-
ra, Garrido confi rma aquesta 
bona actuació durant la tem-
porada, assolint la primera 
lliga del curs del futbol for-
matiu blaugrana.

FCBARCELONA

El jove futbolista ripollès, en el duel al camp del Badalona (2 a 4)

Últims partits de competició 
a l’OK Lliga d’enguany

RIPOLLÈS | REDACCIÓ

Encara queden coses per deci-
dir a l’OK Lliga 2020/21. La com-
petició s’acabarà aquest pròxim 
mes de maig, amb els darrers 
partits. El jugador del Liceo, 
Jordi Adroher, amb orígens a 
Ribes de Freser, encara té opci-
ons ben bones de proclamar-se 
campió. Tot i que el separen set 
punts amb el Barça, actual lí-

der, els gallecs tenen dos partits 
pendents de disputar. Hi haurà 
emoció fi ns al fi nal en aquest 
sentit. També, per saber si el 
CP Voltregà d’Humbert Serra 
pot assolir la sisena posició. El 
jugador del Ripollès també va 
participar el darrer cap de set-
mana al duel del fi lial osonenc 
contra el CP Vic, en la repesca 
de la categoria, per lluitar per al 
‘play-off ’ de la categoria.

TWITTER CP VOLTREGÀ

Bona jornada per al filial del Club Patí Voltregà

Pere Coromina i Solà
† 21-4-2021

Els seus familiars agraïm les mostres de condol rebudes
així com també l’assistència en l’acte d’enterrament.

Ripoll, 29 d’abril de 2021.

Dolors Basagaña i roma
† 22-4-2021

Els seus familiars agraïm les mostres de condol rebudes
així com també l’assistència en l’acte d’enterrament.

Campdevànol, 29 d’abril de 2021.

Servei de notes de condol

ALTIMA
97 270 27 21
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Clínica Dental
Dr. F. LLAGOSTERA

IMPLANTS
ORTODÒNCIA

PRÒTESIS

Tel. 972 70 33 91
C. Progrés, 41 · 17500 Ripoll

SALUT

SERVEIS

972 70 21 12
publicitat@corisa.cat
Colònia Santa Maria

Ctra. C-17 km 91,5
17500 Ripoll

ANUNCIA’T
A LA GUIA DE MEDICINA

tel.972 70 21 12
e-mail: publicitat@corisa.cat

972 70 21 12
publicitat@corisa.cat

Dijous, 29 d’abril de 2021

DR. JOAN TELL
OFTALMÒLEG

NOVA CONSULTA
C. del Prat, 2 baixos de Ripoll.

NOU HORARI
Visites dimarts i dissabte

a les 10.15 h.

Només els dies de visita

J 972 440 450
C. Prat, 2 baixos · Ripoll

Q 667 665 800

ESPECIALISTA EN TRACTAMENT DEL DOLOR

Dr. J.M. de Ferrer

Tel. 669 406 411 | 629 082 101Clínica Sant Josep · Vic
carrer Sant Segimon, 3

PRIVATS I MÚTUES
Aliança, Adeslas, Mútua General de Catalunya, Caser, Wintherthur...

629 594 340
972 703 037

Progrés, 44 baixos A · Ripoll 

Passeig Sant Joan, 9 · 17500 Ripoll
Tel. 972 70 01 01 · a/e: acoma@ribasalvarez.cat

a
s

s
e

s
s

o
ria

Joan Ortiz Ávila
CORREDOR D’ASSEGURANCES
DGPFA F-172GC
Col·legiat núm. 72866

C. Berenguer, 11, bxs · Ripoll
T/F: 972 70 02 31· joan@ortizcorredor.com

C. Canigó, 83 4t 3a · Vic · T. 619 357 973 · 675 921 376

ESPECIALISTES 
EN MUNTATGE I 
DESMUNTATGE

DE MOBLES

SERVEI DE 
GUARDAMOBLES

CAMPDEVÀNOL
616 232 754
646 447 370

luiselmanetes@gmail.com

Inf
orma-te’n

w

ww.carolbrugue
ra
.c

om

Aquest any, el color
te’l regalem nosaltres.

Entre gener i març les coloracions i els serveis
relacionats et sortiran gratis! 

www.carolbruguera.com 

Ripoll / Pl. Nova, 3 / 972 714 038
Olot / C. Sant Ferriol, 12 / 972 112 847

·Sortides guiades 
·Activitats en família 
·Packs complerts                    
·Formació i cursos                    
·Amants de la bona vida  

Planifiquem, organitzem
i conduïm persones a 
viure experiències

El Ripollès
Descobreix
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AQUESTA SETMANA RECOMANEM...

Dijous, 29 d’abril de 2021

ANUNCIA’T A L’ESPAI 
GASTRONÒMIC
D’ELRIPOLLĒS

la guia gastronòmica 
més gustosa

tel. 972 70 21 12972 70 21 12

ANUNCIA’T A L’ESPAI GASTRONÒMIC
D’ELRIPOLLĒS

la guia gastronòmica
més gustosa

tel. 972 70 21 12972 70 21 12

ANUNCIA’T A L’ESPAI 
GASTRONÒMIC
D’ELRIPOLLĒS

la guia gastronòmica 
més gustosa

tel. 972 70 21 12972 70 21 12

RE
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C. Sant Pere, 15 · Ripoll
Tel. 972 70 33 80

Obrim de dilluns a
diumenge a les 18h
Tapes per emportar

r e s t a u r a n tr e s t a u r a n t

c u i n a  c a s o l a n a

Pl. Gran, 4 · Ripoll · restperla@hotmail.com
972 70 00 01 · 649 24 02 17

Menú diari iMenú diari i
Cap de setmanaCap de setmana

• 1 gra d’all
• 1 ceba morada o de Figueres
• 1/2 bròcoli
• 1 pastanaga grossa
• 3 tasses de fulles de col kale
• 4 ous
• 125 ml de nata
• 1/3 de tassa de beguda vegetal 
• Sal
• Pebre negre
• Cúrcuma en pols
• Pebre vermell en pols
• Farigola
• Romaní
• Oli d’oliva verge extra

INGREDIENTSRIPOLLÈS | REDACCIÓ

Avui us proposem una frittata
de bròcoli i col kale. La frittata
és similar a una truita i com-
bina perfectament amb tot ti-
pus de verdures.

Comencem preescalfant el 
forn a 180 ºC. Mentrestant 
blanquegem les fulles de col 
kale, retirem el tronc central 
de les fulles de kale i les po-
sem en aigua calenta durant 
uns 3 minuts, fi ns que ens 
quedin toves. Les escorrem bé 
i reservem. Piquem, per sepa-
rat, el bròcoli, la pastanaga i la 
ceba i reservem les verdures.
En un bol batem els ous amb 
la nata i la beguda vegetal, hi 
afegim un punt de sal i espè-

Frittata de bròcoli i kale
cies, el pebre negre, la cúr-
cuma, la farigola i el romaní, 
barregem bé els ingredients i 
reservem.
Posem un rajolí d’oli d’oliva en 
una paella i daurem la ceba i 
l’all. A continuació hi afegim 
el bròcoli i, tres minuts més 
tard, incorporem la pastanaga. 
També hi afegim un pessic de 
les herbes aromàtiques i bar-
regem bé tots els ingredients.
Retirem les verdures del foc i 
les afegim al bol dels ous ba-
tuts, també hi afegim les fulles 
de kale i barregem bé tots els 
ingredients.
Aboquem tot el preparat en 
un motlle rodó apte per al forn 
i ho coem durant 25 minuts o 
fi ns que quedi tot ben daurat.
Quan ja sigui cuit hi tirem una 

mica de pebre vermell al gust 
per sobre i servim.
Bon profi t!



P39GGGUIA GASTRONÒMICA
AQUESTA SETMANA RECOMANEM...

Dijous, 29 d’abril de 2021

ANUNCIA’T A L’ESPAI 
GASTRONÒMIC
D’ELRIPOLLĒS

la guia gastronòmica 
més gustosa

tel. 972 70 21 12972 70 21 12

ANUNCIA’T A L’ESPAI
GASTRONÒMIC D’ELRIPOLLĒS
la guia gastronòmica més gustosa

tel. 972 70 21 12972 70 21 12

5050anys!anys!

C/ Beat Miró, 1
T. 972 720 371 · 646 843 598

Sant Joan de les Abadesses

Pl. de la Dansa   Campdevànol
629 806 949    972 71 27 75 

· Hamburgueses
  i frankfurts casolans
· Frankfurt de
  1/2 metre i de
  pam i quart
· Tapes Variades
· Tenim terrassa
· Futbol  i motos

Pl. Sant Eudald, 4 · Ripoll
Tel. 972 70 32 06
www.elmoli.cat

BRASERIA - GRILL

St. Pere, 14 · 972 70 07 66
Rocafi guera, 1 · 972 70 19 50
Ctra. Barcelona, 66 · 972 70 01 25

DOLCERIA JUNYENT, S.L.
dolceriajunyent@elripolles.com

Ripoll

CASA FUNDADA AL 1878CASA FUNDADA AL 1878

Al costat del camp de futbol
Ctra. de Barcelona, 43 . Ripoll
972 701 429 . 626 579 951

ENTREPANS FREDS I CALENTS
BILLARS DE CARAMBOLES
TENIM TERRASSA
OBRIM CADA DIA

Els Billars

TAPES
ENTREPANS

PLATS D’AUTOR
MARISCADES I ARROSOS 
                   PER ENCÀRREC

C/ Mossèn Masdeu, 8
Sant Joan de les Abadesses
620 699 134 Frankfurtpk2
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Arnau Tenas Ureña (20)
Porter de la plantilla del 1r equip del Barça

BARCELONA/CAMPDEVÀNOL | FRANCESC RUBIÓ

• Ha passat per totes les cate-
gories del Barça fi ns a arribar al 
primer equip...
Sí, vaig començar a l’equip benja-
mí A quan tenia nou anys i així he 
anat passat per totes les categori-
es. Ara ja en porto onze al Futbol 
Club Barcelona i he pogut arribar 
a ser convocat en el primer equip 
del Barça.
• Ara viu uns bons moments?
I tant!, he tingut el privilegi de 
compartir l’alegria immensa que 
suposa haver guanyat la Copa del 
Rei amb el primer equip i espero 
poder-ne celebra altres.
• Tot això és fruit d’un treball 
constant...
Penso que és el treball fet any rere 
any, aplicant tot el que m’han en-
senyat els grans entrenadors que 
he tingut a La Masia i al club.
• El seu futur és el Barça?
Sí, sens dubte. El meu pla de futur 
és el Barça. Fa uns mesos que he 
renovat amb el club tres anys més. 
M’il·lusiona molt i, si puc, ho allar-
garia al màxim que pugui perquè el 
Barça és el club dels meus somnis.
• Espera debutar aviat amb el 
primer equip?
M’agradaria, de moment no he tin-
gut minuts, però soc conscient que 
soc de la plantilla del Barça B. Ja és 
molt, però, que pugui anar convo-
cat amb el primer equip com a un 
dels porters de la plantilla.
• Quins moments destacaria de 
la seva trajectòria?

Un dels més importants, a més de 
la recent Copa del Rei, va ser acon-
seguir el campionat d’Europa a Ar-
mènia amb la Selecció espanyola 
sub-19 on a més de ser titular, em 
van designar com a millor porter a 
l’onze ideal del campionat. Va ser 
un torneig espectacular i on vaig 
tenir la confi ança del míster, qui 
em va fer jugar tots els partits.
• A tres anys, l’Arnau Tenas ja 
jugava de porter?
Sí, ho tenia clar. Vaig començar 
amb el Vic-Remei que avui en dia 
és el Vic Riuprimer i la fundació 
que es van ajuntar ja fa temps. En 
aquesta edat el meu germà i jo ja 
començàvem a remenar la pilota 
i d’allà vam entrar al Vic i després 
en va venir a buscar el Barça i des 
del primer moment no varem tenir 

Arnau Tenas, arrels ripolleses per 
al futur de la porteria del Barça

A.T.

A.T.

cap dubte en anar-hi.
• El fet de ser porter no és casua-
litat, l’avi i el pare ja ho eren...
El meu avi, que va morir fa uns 
anys, i el meu pare jugaven de por-
ters i jo sóc la tercera generació de 
la família que hi jugo. El meu avi, 
que en pau descansi, havia jugat 
a Segona i Tercera Divisió amb el 
Sant Andreu i la Gramenet. Em va 
ajudar molt amb els seus consells i 
després el meu pare, que per a mi 
és un pilar fonamental, havia jugat 
de porter a l’Espanyol.
• Actualment entrena al costat 
de Marc-André Ter Stegen, con-
siderat un dels millors porters 
del món...
Ter Stegen és un porter especta-
cular que sempre m’ajuda davant 
qualsevol dubte que tingui i només 

tinc paraules d’agraïment i d’admi-
ració cap a ell.
• Arnau Tenas forma part de la 
generació de porters que, a més 
de manar a l’àrea, ha de saber 
jugar amb els peus...
Des de ben petit ja m’han inculcat 
aquest ADN Barça, on una de les 
característiques que necessita un 
bon porter és saber jugar amb els 
peus. És una qualitat que et dona 
un plus de superioritat a l’hora de 
superar les línies atacants, i això 
ho estem treballant amb els entre-
nadors que tinc.
• El seu germà Bessó, en Marc, 
és un bon davanter format a la 
pedrera de l’Atlètic de Madrid...
Sí, ja fa bastants anys que és a la 
pedrera de l’Atlètic i li va molt bé.
• En aquests moments el seu 
club i el del seu germà es dispu-
ten el títol de lliga de la primera 
divisió...
És així, però evidentment, la lliga 
l’ha de guanyar el Barça
• Quina relació hi manté ac-
tualment amb la comarca del 
Ripollès i concretament amb 
Campdevànol?
És el poble dels meus avis i del meu 
pare. Tot i que vaig néixer i visc a 
Vic, a Campdevànol hi tinc la meva 
família. Part de la meva infància 
l’he passat allà i només recordo 
moments molt bonics i entranya-
bles que em quedaran per sem-
pre. Actualment quan puc hi vaig a 
veure la meva iaia, la tieta, la meva 
gossa i tota la família, que per a mi 
també és un suport important.

L’Arnau complirà vint anys d’aquí a un mes i ja 
és un dels porters del primer equip blaugrana

Amb la selecció espanyola Sub-19 va guanyar el campionat 
d’Europa i és la tercera generació de porters de la família

Arnau 
Tenas, va 

nèixer a Vic i 
a partir dels 
nou anys es 
va formar a 
la Masia del 
Futbol Club 
Barcelona. 
Actualment 
forma part del 
grup de porters 
del primer 
equip amb Ther 
Stegen i Neto 
mentre que 
Arnau Tenas 
i Iñaki Peña 
comparteixen 
en tercer lloc de 
la convocatòria. 
L’Arnau també 
juga partits 
amb el Barça B 
que, en aquests 
moments, 
manté encara 
aspiracions 
de pujar de 
categoria a 
Segona A.

Arnau Tenas defensant la porteria del Barça

EL TEU PORTAL INFORMATIU
DEL RIPOLLÈS
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