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RIPOLLÈS |  JORDI ALTESA

A l’espera de com es concre-
ta el front de precipitacions 
per aquest cap de setmana, la 
falta de pluges continua sent 
un problema i fa que molts 
municipis tinguin el submi-
nistrament pen ant d’un fi l. 
L’aigua potable del gruix del 
Ripollès depèn de fonts i pous 
subterranis que s’omplen amb 
el desgel i les pluges i que ga-
ranteixen el servei. Aquests 
dipòsits, però, no suposen 
embassament d’on abastir-se 
d’aigua com pantans o preses. 

I les pluges no acompanyen, 
segons les dades recollides 
pels diferents observatoris del 
Servei Meteoròlogic de Catalu-
nya a la comarca entre el 21 de 
setembre i el 7 de febrer, facili-
tades a l ipoll s’. A lldeter 
s’han recollit 325 mm d’aigua; 
a Molló 245,6; a Sant Pau 162,6 
i a ant oan 1 0.
Per això, molts municipis viuen 
pendents dels dip sits d’aigua. 
Ja va ser el cas de Campelles, 
on la manca d’aigua va provo-
car talls en el subministrament 
que a es van poder solucionar. 
No és l’únic, però, que té la mi-

rada posada en les conseqüèn-
cies de la situació irregular de 
plu a. A ombr n, l’aprovisi-
onament dep n del org dels 

anyuts. L’alcalde, sar llé, 
explica que està prohibit el 
bany «però que el tancament 
del Torrent de la Cabana ha 
fet que molta gent vingui i no 
ho podem controlar». Aquest 
és el punt d’abastiment prin-
cipal que tenen i de moment 
aguanta «perquè no és estiu i 
no som tantes coses». 
Tot i això, en continuen pen-
dents perquè al dipòsit hi en-
tra un   d ai ua .

Molló
Fabert

245,6ml

Molló
FFFFaaabbbbeeerrrtttt

Sant Pau de
Segúries

162,2ml
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Sant Pau de
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Sant Joan de
les Abadesses

140ml

ml

Sant Joan de
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Ulldeter

325,2ml
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Adaptar-se
Els comerciants ripo-
llesos constaten que 

hi ha una certa tendència 
als canvis en el consum dels 
ripollesos. Adaptar-s’hi per 
aquests col lectius és clau. 

Noves escoles
ombr n treballa per 

intentar reobrir el seu 
centre educatiu Hug de Ma-
taplana. La lluita contra el 
despoblament té en aquest 
entorn el seu aliat més erm.

La motxilla pesa
En aquest número us 
oferim un reportatge 

sobre el cost pels universitaris 
ripollesos pel desplaçament 
als centres d’estudi. Les a u-
des són més que ustifi cades.

Caravanes
Ripoll estrena un 
nou i  amant espai 

d’aparcament d’autocarava-
nes que esperem que revi-
talitzi la zona de la carretera 

arcelona.

Acció/reacció (2) 
La setmana passada comen-
t vem als alls les difi cultats 
d’explicar la realitat del Ri-
pollès amb les traves amb les 
quals ens trobem perquè les 
coses no s’acaben de gestio-
nar bé o es fa Pasqua abans de 

ams. Aquest dilluns ten em 
una convocatòria per inaugu-
rar l’aparcament d’autocarava-
nes de ipoll. l dissabte abans 
d’aquesta inauguració a la qual 
ens convocaven, resulta que 
el mateix consistori informava 
que ja estava en marxa aquest 
equipament i que estava ple 
de caravanes. 

Casualitat?
Alcaldes que diuen que l’opo-
sició surt massa, oposició que 
creu que el govern surt massa i 
se’ls discrimina. artits pol tics 
que demanen esmenes a di-
erents in ormacions... aquest 

mes de febrer l’olor que ens 
ha arribat a la redacció és que 
s’acosten a les eleccions. i 
quan falten quinze mesos per 
les eleccions municipals, el ni-
vell a és aix  i aquesta olor de 
nervis ha d’anar creixent, sem-
bla que tindrem molts malde-
caps pels comicis dels 202 . 
Val més que anem prenent pa-
ci ncia tots plegats... 

Penjant d’un 
fil... d’aigua

GALLS

EL RIPOLLÈS

EL RIPOLLÈS

EL RIPOLLÈS

EL RIPOLLÈS

JUDITH LECHON EL RIPOLLÈS

Aquesta setmana no us oblideu de felicitar a:

SANTS DEL 3 AL 9 DE MARÇ

DIJOUS 3  Medir, Ementer o Emeteri, Celdoni o Celoni, Màrcia

DIVENDRES 4  Casimir, Luci, Nèstor, Eteri, Arcadi, Capitó

DISSABTE 5  Àfrica, Focas, Josep Joan, Olívia, Luperc 

DIUMENGE 6  Oleguer, Virgili, Coleta Boylet

DILLUNS 7  Perpètua, Felicitat, Teòfi l

DIMARTS 8  Joan de Déu, Veremon o Bermudo, Aurèlia

DIMECRES 9  Francesca, Pacià, Dagobert



P3ARARREUDijous, 3 de març de 2022

RIPOLL | DANA RICART

El centre de distribució d’ali-
ments de Ripoll encara per-
cep l’augment de la demanda 
que registra des de l’esclat de 
la pandèmia de Covid-19. Tot i 
que l’afectació sanitària del vi-
rus sembla que es vagi difumi-
nant, les seves conseqüències 
socioeconòmiques es mante-
nen: «Encara no s’ha reduït el 
nombre de persones que són 
benefi i ies a uest ti us 

a u es aliment ies  Estem 
atenent al voltant d’unes 450 
am lies i aix  es t a ueix en 

unes  e s nes , ex-
plica la directora Consorci de 
Benestar Social del Ripollès, 
Elisabeth Ortega. 
Cada una d’aquestes famílies 
poden acudir al Graner per ad-
quirir productes alimentaris els 
dimecres i els divendres que és 
quan obre aquest espai social. 
La pandèmia també ha obligat 
a canviar el format d’aquestes 
entregues: mb la i  les 
persones encara no poden 
ent a  a la b tiga  la s es 
preparen uns carros de men-
a  ue els usua is e isen i 

ue els i al , continua la Co-
ordinadora de Creu Roja Ripoll, 
Sílvia Gallard. 
L’entitat encarregada de valorar 
quines famílies poden tenir ac-
cés a la prestació alimentària és 
el mateix Consorci de Benestar 
Social. A partir d’aquí, cada una 

EL RIPOLLÈS

EL RIPOLLÈS

El i us ma xa  e  la isi 
s i e n mi a ntinua

de les seleccionades acumula 
una sèrie de punts en funció 
tant de la seva situació econò-
mica com de les persones que 
formen la seva unitat familiar. 
Seguidament, el Centre de Dis-
tribució d’Aliments organitza 
els productes seguint el format 

d’un supermercat: repartint-los 
en estanteries i marcant-los 
amb punts, en lloc de preus. Per 
poder optar a les aportacions 
de la UE el Graner ha de portar 
un registre de tots els usuaris, 
els punts de què disposen i els 
productes que s’emporten.

El Graner constata que l’augment de la demanda 
registrat durant la pandèmia es manté avui dia

El banc d’aliments rep una nova cambra frigorífica 
per poder conservar més temps les donacions

La nova cambra frigorífica que ha rebut El Graner

RIPOLL | D.R.

Arran de la situació de greu 
descens de les donacions 
que rep el Centre de Distri-
bució d’Aliments, les seves 
voluntàries van oferir una 
entrevista a l’ACN per trans-
metre la seva preocupació. 
A partir d’aquesta emissió, 
van rebre l’oferta del super-
mercat Mercadona d’aug-
mentar les seves aportaci-
ons. Una proposta que en 
un primer instant no podien 
assumir per falta de neveres 
que conservessin aquests 
aliments: «Es va posar en 
contacte amb nosaltres un 

El Graner estrena una nova nevera per poder 
emmagatzemar més aliments

i e tiu e e a na i ens 
a muni a  la se a inten
i  am lia  la na i  ue 
an abitualment i assa  a 
e la e mane a i ia , ex-

plica la Coordinadora de Creu 
Roja Ripoll, Sílvia Gallard. 
Tot i la necessitat de l’entitat 
de rebre aquesta aportació, 
la freqüència de dues entre-
gues setmanals posava en 
risc la conservació dels pro-
ductes que ara tenien opció 
de rebre: i am men
tar que ens faltaven cam-
b es ig fi ues e  e  
manteni  els aliments ue 
ens e ia i ens en a bus a  
una  ue a a m a a a em 

ebut , afegeix la voluntària 
del Banc d’Aliments, Sílvia 
Gallard. 
Les tres entitats col-
laboradores en la gestió del 
Graner han agraït pública-
ment aquesta donació, a 
més de les espècies que ara 
reben cada dia per part del 
supermercat. 
Gràcies a la nevera, el cen-
tre disposa de capacitat per 
assumir l’augment d’apor-
tacions que requereix ac-
tualment. En aquest sentit, 
l’entitat reitera la crida de 
donacions, en especial a par-
ticulars i empreses. Ara que 
han vist minvada l’ajuda per 

El graner atén unes 
450 famílies, cosa 
que es tradueix en 
unes 1.000 persones

es és s em ten ,  afegeix 
la voluntària de Càritas Inter-
parroquial de Ripoll, Roser 
Martínez. 

Pel que fa a la freqüència de 
dos repartiments setmanals, ha  
perillat després que s’hagin re-
duït les donacions tant per part 
de la Unió Europea com dels 
voluntaris particulars: «Aquest 
an  assat  i a agut una 

a alla a im tant e e
lli es  fi ns i t t al an e a
te  i a a e  ent e un  i 
un  men s e na i ns 
i ens a e u at m lt m 

ta  aliments a les am lies 

part de la Unió Europea, no 
veuen altra alternativa que la 
solidaritat de la gent per po-

der fer front a l’augment de 
famílies en situació de vul-
nerabilitat econòmica.
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RIBES DE FRESER | J.A.C.

El consistori de Ribes ha po-
sat fil a l’agulla a alguna de les 
actuacions més importants al 

asal de ultura del municipi 
per tal d’embellir-lo. n con-
cret, s’estan ent actuacions de 
millora a l’exterior  se’n millora 
la a ana, el balcó i la glorieta. 
Aquestes actuacions a la a a-
na eren importants perqu  a 
hi havia hagut algun despre-
niment d’alguna pe a en epi-
sodis de ortes ventades, que 
hauria suposat un perill per 
als vianants. 
L’actuació s’assumeix amb 
ons propis de l’A untament i 

permeten posar l’edifici al dia 
«que implicarà també pintar 

Comencen les obres a 
l’exterior del Casal de Cultura

RIBES DE FRESER | JORDI ALTESA

ibes de reser tindr  pr xima-
ment quatre punts de c rrega 
de vehicles el ctrics. oncre-
tament, s’instal laran al passeig 

ngel uimer , a l’aparcament 
del passeig igart, al sector de 

an usi i al carrer alandrau.
egons l’alcaldessa de ibes, 

M nica an aume, la decisió 
s’ha d’entendre en el marc de 
la «voluntat determinada del 
consistori d’impulsar l’ús del 
vehicle elèctric en el nostre 
municipi». ot plegat, segons 

an aume, impulsat pels ons 
europeus Next eneration que 
volen ser un canvi decisiu en 
aquesta transició energ tica.
L’empresa que en ar  la instal-
lació i gestió és la comercialit-

adora Lersa. an aume consi-
dera que és important «poder 
a ro tar e  conei e ent i 

e eri ncia de a nostra e c-
trica comarcal» i per aix  ho 
ar  amb una concessió dema-

nial pels pr xims quin e anys. 
La durada i el m tode escollit 
no han et el pes a l’oposició al 

consistori durant la celebració 
d’un ple extraordinari on s’ha 
votat. Des de ots om ibes, 
oaquim oqué, ha considerat 

que «quinze anys són molts»
i no entenien com «es fa un 

e e traordinari er aquea 
concessió». recisament, en 

JORDI ALTESA

JUDIT LECHÓN

Ribes instal·larà quatre punts 
de càrrega de vehicles elèctrics

Un dels punts on s’instal·larà un punt de càrrega de vehicles elèctrics

La bastida de les obres al Casal de Cultura

la façana i il·luminar-la amb 
condicions». L’alcaldessa de 
Ribes de Freser, Mònica San-
aume, recorda que el asal 

de ultura és un dels equipa-
ments municipals de ibes 
«que més entrades i sorti-
des genera d’usuaris i tam-
bé un dels que genera més 
activitat».
Millorar la seguretat i embellir 
el asal de ultura  era una de 
les propostes que l’equip de 
govern tenia al cap en el trans-
curs d’aquest mandat i s’han 
pogut tirar endavant a princi-
pis d’aquest mes. el que a al 
termini, les actuacions s’han 
d’enllestir entorn d’un mes 
i no a ectaran el dia a dia de 
l’equipament cultural.

aquesta mateixa l nia es va ex-
pressar lex Medrano, de  la 

 «Som ferms defensors 
que hi pot haver altres mane-

res i donar oportunitat a altres 
empreses on l’Ajuntament 
tingués a dir en les condici-
ons». ls dos partits s’hi van 
abstenir per aquest motiu, tot 
i compartir l’impuls al vehicle.

Suport als ucraïnesos
Abans del ple extraordina-
ri, s’ha et una lectura d’una 
declaració institucional que 
condemna l’atac de ússia a 

cra na i mostra el seu rebuig 
a l’actuació. A més, s’ha ex-
pressat el suport a tots els ve-
ns d’aquesta nacionalitat que 

viuen a ibes. an aume ha 
explicat que havia parlat amb 
totes les am lies d’origen ucra-
n s del poble  «M’he interes-

sat per la situació personal de 
cada una d’aquestes famílies 
i els he manifestat  que Ribes 
acollirà els ciutadans ucraï-
nesos i russos, especialment 
els seus familiars més pro-
pers que vulguin traslladar-se 
a casa nostra per refugiar-se 
durant aquest període d’ines-
tabilitat o vulguin  iniciar una 
nova vida a casa nostra». 

La comercialitzadora LERSA els instal·larà 
després d’una concessió demanial

L’oposició critica el procediment i la durada del 
contracte
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RIPOLL | JUDITH ESPERT

El parlament ha instat al Go-
vern a consensuar la fórmula 
perquè el Ripollès, el Bergue-
dà i el Solsonès s’incorporin 
en la consulta per decidir so-
bre els Jocs Olímpics d’hivern. 
Els partits que donen suport 
al Govern, també la CUP, han 
transaccionat aquesta esmena 
amb En Comú Podem, que és 
qui ha presentat la iniciativa. 
Tots els grups del Parlament 
també han emplaçat el Govern 
a fer pública tota la documen-
tació elaborada en el marc del 
projecte de la candidatura dels 

 d’hivern fins al moment. 
Demanen que s’especifiqui qui 
ha fet cada encàrrec, el cost de 
cada document, la forma d’ad-
judicació, quines han estat les 
empreses adjudicatàries, i tots 
els detalls que hi hagi disponi-
bles del projecte ara mateix.
Ara bé, la portaveu del Govern, 

en la roda de premsa posterior 
a la reunió de l’executiu català. 
Per a Plaja la moció aprovada 
implica ampliar la participació 
en altres comarques, sinó que 
«ve a dir que es manté a l’Alt 
Pirineu i l’Aran». Malgrat tot, 

assegura que «tindran veu» i 
«se’ls escoltarà» perquè «nin-
gú quedarà exclòs». 
L’alcalde de Ripoll i parlamen-
tari de Junts per Catalunya, 
Jordi Munell, recorda que el 
seu posicionament és clar: «Si 
s’ha de consultar, cal que si-
guem consultats i puguem 
tenir veu». Amb tot, assegu-
ra que veuen la candidatura 
com un «projecte palanca»
perquè, d’una banda, suposa-
ria una oportunitat per donar 
a conèixer el Pirineu i, de l’al-
tra, podria accelerar inversions 
«amb anys d’endarreriment»
com la línia ferroviària R3, les 
connexions amb comarques 
pirinenques com la Cerdanya 
o l’arribada de la fibra ptica 
a punts que encara no estan 
connectats. 
Munell de ensa, per , que el 
projecte ha de ser «sosteni-
ble» i, sobretot, «un projecte 
que engresqui la ciutadania». 

ACN

El Ripollès hi tindrà veu, però el Govern 
manté la consulta com estava prevista

El ple del Parlament durant la votació de la moció sobre els Jocs Olímpics d’hivern

Dijous, 3 de març de 2022

Unió de Pagesos emet 
el seu posicionament

VIELHA E MIJARAN | REDACCIÓ

Unió de Pagesos ha ad-
vertit que si es tiressin 
endavant noves infra-
estructures de cara a la 
celebració d’uns Jocs 
Olímpics d’hivern als Pi-
rineus, no haurien de 
suposar una «agressió»
al territori ni incremen-
tar els g ans fi its
que pateix aquesta zona. 

an afirmat que «només 
hauria de ser possible 
amb la posada en marxa 
de mesures generals de 
millora per a la població 
d’aquestes comarques», 
segons recull un comu-
nicat del sindicat agrari. 
Han exigit a les adminis-
tracions que implementin 
les accions necessàries 
per garantir l’equilibri a 
les comarques de mun-
tanya i per preservar una 
agricultura i ramaderia 
amb «característiques 
pròpies» i «més costos».

Patrícia Plaja, ha assegurat que 
la consulta «segueix prevista 
en els termes que ja s’han ex-
plicat». A e ectes pr ctics aix  
vol dir que es manté circumscri-
ta a l’Alt Pirineu i l’Aran. «Som 
allà mateix on érem», ha dit 
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RIPOLL | JUDIT LECHÓN

Aquest dilluns es va inaugurar 
l’àrea d’aparcament i de per-
noctació per a autocaravanes 
de la Devesa del Pla de Ripoll 
després de la finalit ació de 
les obres que van començar 
el mes de novembre i que han 
tingut un cost total de 84.000 
euros que han sorgit del pres-
supost municipal. La ona 
està dotada d’una quarantena 
de places d’aparcament, vint 
de noves per a autocarava-
nes i furgonetes amb diversos 
punts de subministrament 
d’aigua i tractament de les ai-
g es negres, a més d’una ona 
de pícnic. 
El cap de setmana, abans de 
l’obertura oficial de l’espai,  
prop d’una quin ena de vehi-

cles ja hi van pernoctar. Per al 
consistori de la vila, aquesta 
és una oportunitat per a con-
tinuar potenciant el turisme 

al poble, tant el nacional, com 
l’internacional. A més, no es 
concentra en una única èpo-
ca de l’any, sinó que s’estén 

JUDIT  LECHÓN

La Devesa del Pla de Ripoll estrena 
aparcament d’autocaravanes

El nou aparcament d’autocaravanes amb alguns vehicles que ja hi han pernoctat

durant totes les estacions. I 
el més important, segons l’al-
calde de Ripoll, Jordi Munell, 

iatgen sense massifi a i  
s n nsumi s els -
ductes locals i aprecien el 
territori».
Per a alguns no és la primera 
vegada, però d’altres s’estre-
nen en aquesta modalitat tu-
rística, com és el cas d’una de 
les famílies que van fer ús de 
l’espai el passat cap de setma-
na. La Sònia explica que és la 
primera vegada que viatgen 
amb autocaravana i «agraïm 
que hi hagi zones prepara-

es n e  a a  s b et t 
per als que no som experts i 

iatgem amb nens  ne essi-
tem estar a prop de tots els 
serveis».
La Sònia i la seva família van 

Hi ha una vintena de noves places, punts de subministrament d’aigua i tractament d’aigües negres

conèixer l’espai de pernoc-
tació a través d’una aplicació 
m bil i van aprofitar la seva 
estada a la capital del Ripo-
llès per adquirir productes de 
la ona. «Hem volgut treure 

fit e l aut a a ana ent 
els àpats aquí», diu, i afegeix: 
«Hem comprat algunes coses 
al su e me at  e  també 
hem volgut tastar produc-
te local i de proximitat. Allà 

n em anat em a fitat i 
n’hem adquirit».
D’aquesta manera Ripoll es 
posiciona com una destinació 
de referència a la comarca en 
el turisme d’autocaravanes i 
furgonetes campers, una mo-
dalitat emergent que cada ve-
gada té més adeptes. L’apar-
cament de la Devesa del Pla se 
suma al de Can Guetes.
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Repercussions d’una guerra
EDITORIAL

Quan sembla que acabem de superar una pandèmia, la de la Covid-19, va 
i es desferren les aspiracions d’un líder rus que sembla que no té cap con-
sideració pels drets d’altres països ni dels mateixos drets humans recollits 
per les Nacions Unides. Estem davant la demostració d’un lideratge ab-
surd en els temps actuals que l’ha portat a ocupar Ucraïna amb les seves 
forces militars.
Arguments polítics a part -que poden ser molts i discutibles, però sobretot 
rebutjables-, el plantejament que es fan els ciutadans és de quina manera 
pot repercutir aquesta situació a casa nostra. Si no hi ha una solució per 
aturar l’enfrontament, ens trobarem amb una Rússia aïllada i limitada en 
molts recursos que, de pic o de palada, també tindran repercussions per 
a Europa i els països que la integren. D’entrada el sector de la ramaderia, 
que a la comarca del Ripollès hi és ben present, pot patir un encariment 
de la matèria primera com és el pinso provinent dels cereals de la zona 
penalitzada, que n’és una de les principals productores. De retruc, el preu 
de la carn també s’apujarà i així amb l’efecte dominó per a tots aquells 
sectors implicats en la cadena alimentària. 
Un apartat especial també és l’energètic. Ja s’ha notat de manera prou real 
l’encariment de l’electricitat o els carburants: és ben probable que, entre la 
situació i les sancions a Rússia i els impediments d’Ucraïna per poder-ne 
exportar, provoquin una reducció de subministraments que acabi de 
rematar l’augment del cost de la vida. 
Per això l’única solució és que hi hagi posicionaments ferms de la Unió 
Europea per aturar aquesta situació bèl·lica, que tot i que ens pot semblar 
lluny, és ben a prop per la incidència en tots els aspectes que hem comen-
tat. I el principal fet és que, per més declaracions internacionals que es 
facin, es permeti que arguments de polítics dictatorials els passin pel folre 
sense donar valor a les persones i a les seves vides, només per les ànsies 
de poder i sobretot per l’economia. A les nostres comarques podem veure 
com ucraïnesos residents a pobles i viles ho pateixen directament per la 
situació tràgica de les seves famílies en el seu país, ara assetjat.
Tant de bo que la setmana vinent podem pensar que aquesta maleïda 
guerra hagi estat un malson, malgrat les destrosses i morts que ja ha 
produït.
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La prepotència 
i el menyspreu 
ens porten 
a ser males 
persones

Seria molt 
bonic dir 
que només 
caldria fabricar 
pancartes on es 
pugui llegir “No 
a la guerra

En un meu article de ja fa uns 
quants anys parlava de les bo-
nes i de les males persones 
desgranant uns exemples de 
les dues, comentant un article 
de La Vanguardia que parlava 
dels bons ofi cis de la monja 
Teresiana Anna Montserrat, 
fent el bé arreu del món, a 
Bòsnia, a Brasil, Angola... con-
traposada amb les informa-
cions d’aquells dies sobre les 
malifetes de Millet i Montull 
que tots recordem ben indig-
nats encara avui.
La crua actualitat d’aquests dies em 
porta a contrastar un cop més que en 
la vida quotidiana ens enfrontem gai-
rebé sempre a aquesta dicotomia dra-
màtica entre bones i males persones.
Encara no fa déu dies que ens congra-
tulàvem dels bons ofi cis dels nostres 
conciutadans ripollesos seleccionats 
i premiats als premis Líders del Ripo-
llès, valorant el seu esforç, la seva de-
dicació i el bon exemple que suposen 
per a tots els seus èxits professionals i 
socials. Bones persones.
I encara no fa ni una setmana que el 
president de Rússia Vladímir Putin ha 
declarat la guerra a Ucraïna i llençat 
atacs cruents contra aquest país i la 
seva gent, que ja han causat cente-
nars de morts i milers i milers de des-
plaçats i refugiats que fugen de l’hor-
ror d’una guerra iniciada per torçar la 
voluntat dels ucraïnesos i sotmetre el 
país a la seva voluntat i criteri per la 
força de les armes. Males persones.
En les incomptables imatges que re-
bem a tota hora d’aquesta ocupació 
cruenta, m’ha copsat d’una manera 

Mai de la vida es pot justifi car 
una agressió d’una persona 
cap a una altra, una agressió 
militar d’un territori cap a un 
altre. Aquesta hauria de ser la 
primera norma universal de 
la humanitat. La mort només 
hauria de venir com a conse-
qüència natural de la mateixa 
vida, valgui el negativisme i el 
positivisme dels mots “mort” 
i “vida”.
El ritme natural de l’ésser 
humà i dels éssers vius: néi-
xer, créixer, reproduir-se i 
morir hauria de ser l’únic ritme que 
seguíssim. Però com a humans que 
som, per la mateixa condició huma-
na que ens proporciona llibertat de 
pensament i acció, sempre caiem 
en el parany de l’agressió com a res-
posta. Malauradament, el nostre país 
sap ben bé de què va aquest tema.
Dit això, qui és el bo i qui és el dolent 
és quelcom difícil de saber, segura-
ment en l’actual confl icte a l’Europa 
de l’Est totes les parts implicades han 
tingut coses bones i dolentes, però 
hi ha una qüestió innegable: un ter-
ritori n’ha ocupat un altre pel simple 
fet de ser més gran i perquè es creu 

especial una seqüència en la 
qual un tanc rus es creua amb 
un vehicle civil per la carrete-
ra i, amb una escomesa pre-
potent i cruel, el tanc rus gira 
sobtadament i s’abraona sobre 
el vehicle esclafant-lo total-
ment. Males persones.
Quins sentiments guien al 
president Putin a envair mi-
litarment Ucraïna i provocar 
un daltabaix d’abast mundi-
al? No se m’acut cap altre que 
un sentiment de superioritat 
i prepotència i un menyspreu 

infi nit per la llibertat d’un país sobirà 
i per la vida dels seus habitants. Mala 
persona.
Quins sentiments guien al conductor 
d’un tanc per abraonar-se contra un 
vehicle civil i esclafar-lo com qui es-
clafa un insecte verinós? No se m’acut 
cap altre que un sentiment de supe-
rioritat i prepotència i un menyspreu 
absolut per la llibertat i la vida d’un 
civil ucraïnès. Mala persona.
Vull declarar el meu total suport al 
poble ucraïnès i desitjo que ben aviat 
s’acabi aquest mal son i es pugui re-
cuperar la normalitat que només pot 
portar la llibertat i la justícia entre els 
pobles.
Entretant vull posar en evidència la 
maldat que s’amaga rere un senti-
ment de prepotència vers als altres i 
també rere el menyspreu per la seva 
llibertat. La prepotència i el menys-
preu ens porten a ser males persones.
Només la justesa i el respecte mutu 
ens portaran a una vida en pau i con-
còrdia que desitjo per a tothom i que 
reclamo també par a mi.

amb el dret de “salvar” els 
territoris del seu voltant, de la 
seva òrbita. La qüestió bé de 
lluny i l’afany expansionista 
de l’antiga Unió Soviètica i de 
l’ideari comunista en general 
ha tornat a brotar en ple se-
gle XXI, quan semblava que 
aquestes eren unes lluites 
ideològiques del passat. Mal-
auradament, l’atac de Rússia 
a Ucraïna demostra que els 
estats continuen necessitant 
la defensa per ser estats i 
que els països que no tenen 

aquestes defenses són esborrats 
del mapa mundial geogràfi cament, 
econòmicament, culturalment i lin-
güísticament. Sembla que l’expan-
sionisme rus no acabarà a l’antiga 
república soviètica d’Ucraïna, sinó 
que voldrà anar més lluny. Què ha de 
fer Europa? Què ha de fer Occident 
davant les amenaces que provenen 
de l’Europa Oriental i del terrorisme 
islàmic? Seria molt bonic dir que no-
més caldria fabricar pancartes on es 
pugui llegir “No a la guerra”, seria el 
somni de tothom amb dos dits de 
front, però el “bonisme” ens pot por-
tar a l’extinció com a societat.

Bones i males 
persones (2)

Eudald
Castells

PRESIDENT DE LA UIER

La llibertat 
d’Occident

Jofre
Domènech

Aquesta societat tan criticada (no-
més faltaria que no se la critiqués) 
però que ens ha portat a un desen-
volupament i a uns nivells de vida 
mai vistos en la història de la hu-
manitat. Uns valors occidentals que, 
agradant més o menys, han fet que 
després de la II Guerra Mundial el 
nostre continent (la seva part occi-
dental) hagi viscut un període de pau 

i estabilitat del qual tots ens n’hem 
benefi ciat en tots els aspectes. I això 
no només és gràcies a les democrà-
cies (molt criticables) en les que vi-
vim, és també gràcies a les defenses 
que tenim i a la llibertat de la qual 
gaudim. I potser aquest és el nostre 
mal, el mal que no agrada fora de les 
nostres fronteres: viure en un occi-
dentalisme lliure.
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MOLLÓ  I SANT JOAN| J.A.C.

Durant tot aquest mes de març, 
ha començat a Molló la prime-
ra fase del projecte de pressu-
postos participatius. La partida 
a repartir és de 15.000 € i ara 
s’obre el primer pas per tal que 
siguin els veïns els que pre-
sentin les diferents propostes. 
Poden presentar les persones 
majors de 16 anys empadrona-
des al municipi. Cada persona 
en pot presentar fins a tres. 
Després serà el torn de l’estudi 
de les propostes i la validació a 
partir de diferents criteris com 
el de legalitat o la implementa-
ció. La votació serà ja el mes de 
maig i la seva execució es pre-

Molló i Sant Joan obren el procés dels 
Pressupostos Participatius

LLANARS | JORDI ALTESA

L’Ajuntament de Llanars està 
treballant per buscar una so-
lució als problemes d’excés de 
velocitat que hi ha a la traves-
sera urbana. Des del consisto-
ri expliquen que són sobretot 
persones que van a esquiar a 
Vallter i que no redueixen la ve-
locitat. Segons apunta l’alcalde, 
«tenim més trànsit entre gent 
que volta i persones de sego-
na residència que venen més 
que abans». El problema s’ac-
centua perquè «la carretera 
ens passa pel mig del poble i 
això no passa ni a Camprodon, 
Vilallonga o Setcases», ha ex-
plicat. Això fa que hi hagi més 
vida i ambient i gent que entra 
amb el cotxe, que creua o que 
s’hi facin més activitats pròpies 
pel fet de partir el poble.
Tot i que no hi ha hagut cap 
accident greu, Amadeu Rosell, 
explica que «hem tingut sor-
tides de carretera, han caigut 
dos fanals i gent que de nit 
va de festa i passen massa rà-
pid». Per això ara han decidit 

trobar-se amb el Servei Català 
del Trànsit i que faci un estu-
di sobre la mobilitat a la zona 
i com es pot millorar. La línia 

vermella que marca Rosell és 
que no volen la instal·lació 
d’un radar. L’objectiu és acon-
seguir reduir la velocitat «i 

BOMBERS

EL RIPOLLÈS

lana s l a ifi a  el t nsit 
sense e e  al a a

El bus que es va desfrenar  i va causar un ensurt el passat diumenge

Alguna de les actuacions dels pressupostos

veu que sigui durant el segon 
semestre de l’any. L’any passat 
es va imposar la proposta que 
demanava una tanca als com-
pactadors i una càmera de vi-
deovigilància de l’espai.
Qui també s’ha posat a treba-
llar amb els pressupostos par-
ticipatius és Sant Joan de les 
Abadesses. Per això, aquest 
dissabte a les 12 del migdia, 
es farà una sessió informativa 
i elaboració de propostes en 
una trobada a la Sala de Plens. 
El consistori hi destina 50.000 
€ en aquesta segona edició. 
La primera fase serà del 7 al 27 
de març quan es podran pre-
sentar les diferents propos-
tes. La votació en aquest cas 

es preveu que es faci entre el 
setembre i octubre d’aquest 
any. Es preveu fer votacions 
durant tres setmanes en forma 
presencial o telemàtica i obert 
també a majors de 16 anys em-
padronats al poble. 
En la primera edició es va impo-
sar (amb un 61,3% dels vots eme-
sos) la millora de la palanca de la 
batllia, que estava tancada per-
què no complia els estàndards 
de seguretat actuals. El projecte 
ha permès millorar l’estructu-
ra amb taulons nous, a més de 
guies travesseres, cables d’acer 
trenat, tensors, baranes i mallat 
de seguretat. L’estrena es farà el 
pròxim 2 d’abril a les 12.00, se-
gons ha anunciat el consistori. 

buscar alguna idea per soluci-
onar aquest tema». Tot i que el 
radar es dona per fet que seria 
«una solució fàcil, però que 

portaria problemes». El que 
busca Llanars és que la gent si-
gui conscient que travessa un 
poble i que, per tant, s’adapti la 
velocitat: un pas previ per a la 
reducció de la sinistralitat.
Per l’increment de visitants, 
també s’han emprès mesures 
com l’establiment d’aparca-
ments amb zona verda perquè 
Llanars era punt de trobada de 
gent que anava a esquiar i que-
dava allà, deixant cotxes tot el 
dia. Per això, s’ha posat aquesta 
zona per afavorir la mobilitat.

Ensurt amb un bus
Aquest diumenge a les 7.55 hi 
va haver un ensurt a causa d’un 
bus a Llanars. Va xocar con-
tra un mur que uneix el carrer 
Ajuntament amb la plaça de 
l’Om. El conductor en va sortir 
il·lès, tot i que segons la com-
panyia va ser un error humà el 
que va fer que se li desfrenés el 
cotxe. Els Bombers el van as-
segurar per evitar que bolqu-
és fins que va arribar una grua 
per a retirar-lo als volts de dos 
quarts d’una del migdia.

El consistori considera es reuneix amb el Servei 
Català de Trànsit per buscar una solució

Amadeu Rosell descarta el radar perquè 
prefereixen altres alternatives
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L’any 2009 es va aprovar el 
Pla d’Ordenació Urbana Mu-
nicipal (POUM) de Sant Joan 
de les Abadesses. Un docu-
ment que contemplava el 
trasllat dels equipaments 
educatius a la zona de la Co-
romina del Bac i la implanta-
ció d’una possible zona es-
portiva a les Planes de Torre, 
situades a més 2 quilòme-
tres de distància entre si. En 
aquell moment, des del nos-
tre grup, ja vàrem advertir de 
les conseqüències d’aquesta 
dispersió d’equipaments. Per 
una banda, l’impacte econò-
mic, social i comercial que 
suposava buidar el centre 
de la vila de la totalitat de la 
comunitat educativa i no pla-
nifi car alternatives al respec-
te i, per l’altra, l’augment del 
trànsit rodat i l’alteració de la mobi-
litat derivada de la nova planifi cació 
d’equipaments als extrems de la vila. 
Era i és una proposta molt poc soste-
nible en un municipi de població en-
vellida, que està perdent habitants i 
on molta part de la població neces-
sita disposar de més d’un vehicle per 
anar a treballar.
Malgrat que tan sols s’ha executat 
una petita part d’aquest àmbit del 
POUM - aquella consistent en la 
construcció d’una primera fase de 
l’institut-escola a la Coromina del 
Bac -, els problemes de mobilitat 
derivats d’aquesta dispersió d’equi-

paments ja s’han començat a 
evidenciar. Una problemàtica 
que a mesura que s’executi 
el POUM aprovat per l’equip 
de govern s’anirà accentuant 
perquè no s’ha refl exionat 
de forma pacient sobre com 
atendre a aquesta realitat.
En aquest sentit, una de les 
solucions que ha pres a cor-
recuita l’actual equip de go-
vern, per tal de fomentar el 
transport amb bicicleta, pa-
tinets i altres vehicles perso-
nals, ha estat la implantació 
d’un tram de carril bici al car-
rer Ramon d’Urg, que a hores 
d’ara ni tan sols està decidit 
acabar-lo i un dels seus ex-
trems no va enlloc.
Si bé estem d’acord amb la 
necessitat de fomentar el 
transport sostenible no com-

partim les formes amb les quals s’ha 
executat el denominat eix cívic. A 
través d’un decret d’alcaldia i sense 
cap mena de consens i informació 
prèvia als veïns de la zona ni a gran 
part de la població en general. De 
fet, els veïns es van trobar un cartell 
informatiu un divendres tot indicant 
que no es podia aparcar i el dilluns 
següent ja s’estava implantant el 
carril bici per davant de casa seva 
sense que cap representant públic 
els hi hagués explicat absolutament 
res. La forma òptima hauria estat 
reunir els veïns, principalment els 
més afectats, debatre les possibles 

alternatives i valorar l’impacte que 
podien tenir aquests canvis. En de-
fi nitiva, buscar una forma clarament 
més consultiva que garantís una im-
plicació superior al 4% de la població 
que va participar en el procés parti-
cipatiu i que només permetia donar 
resposta a preguntes poc concretes i 
massa genèriques.
A més a més, el mateix POUM con-
templa una zona de pas per darrere 
del camp de futbol, paral·lela al canal 
i al traçat del camí Ral, que seguiria 
per la plaça de Barcelona, per davant 
del cementiri municipal i perme-
tria arribar amb els centres escolars 
a través del carrer Joan Coromina i 
Cufí. Aquesta ruta s’uniria, també, 
amb la via verda que connecta amb 
la Vall de Camprodon. I, per l’ex-
trem oposat, el traçat seguiria amb 
línia recta, travessant la zona enjar-
dinada del carrer Jacint Verdaguer i 
connectaria amb el camí Ral, al seu 
pas paral·lel a l’accés de la fàbrica 
Espona. Des d’aquest punt, seguiria 
pel Pont Vell, a fi  de connectar amb 
la Ruta del Ferro i el Carbó, i amb el 
carrer Mestre Guiu, per tal de con-
nectar amb la Vila Vella i el centre 
del municipi.
Així, aquesta alternativa hauria con-
nectat directament amb la plaça de 
Barcelona, punt de concentració de 
joves i infants, i hagués esdevingut 
un carril bici més segur pel pas de 
bicicletes i patinets que el denomi-
nat eix cívic del carrer Ramon d’Urg. 
Un traçat que, a més a més de com-

plicar enormement l’accés de per-
sones grans i amb mobilitat reduïda 
al consultori mèdic, a la residència 
Fundació Emma i als habitatges de la 
Colònia Espona, s’ha dibuixat davant 
de més de vint portes de garatge i di-
versos encreuaments amb poca vi-
sibilitat. I, també, ha comportat una 
important pèrdua d’aparcaments 
que ja ha afectat negativament als 
comerços de la zona.
En resum, cal repensar el traçat 
d’una via de connexió veritable-
ment segura entre els edifi cis edu-
catius i el centre del poble. Un traçat 
producte del diàleg sincer i el con-
sens i no fruit de la improvisació i 
de la urgència per la justifi cació de 
subvencions sol·licitades pel mateix 
ajuntament. Alhora, cal establir me-
sures de reducció de velocitat dels 
vehicles a la majoria de carrers i es-
pais del municipi, implantar zones i 
trams de mobilitat escolar segura i 
apostar fermament per la reducció 
de barreres arquitectòniques. Un 
conjunt d’accions que, malaurada-
ment, arriben tard i, part d’aques-
tes, haguessin tingut cabuda dins la 
partida pressupostària de 334.000 
euros prevista per l’any 2021 per dur 
a terme possibles accions del Pla 
de Mobilitat Sostenible si l’equip de 
govern no hagués hagut de retornar 
més de 100.000 € de les subvenci-
ons rebudes per fi nançar la partida 
inicial, pel sol fet de no haver-les 
planifi cat, projectat i executat amb 
la sufi cient antelació.

Jo acostumo a comentar so-
vint que els humans com 
més estudis i coneixements 
tenim, menys ens mamem el 
dit per creure’ns les avui ano-
menades “Fake News”, fal-
ses notícies transmeses per 
molts mitjans de comunica-
ció, comprats o pressionats 
per poderosos grups econò-
mics i socials, que manipulen 
a gran quantitat de gent que 
té necessitat de creure-s’ho, 
ja que el que li diuen l’afalaga 
en els seus desitjos o li des-
mereixen als seus adversaris i 
opositors.
Avui podem veure com els 
mitjans d’informació que estan 
transmetent les notícies de la guer-
ra d’Ucraïna, a escala planetària, 
tenen grans difi cultats per donar 
informacions objectives, quan els 
contendents de cada bàndol sols els 
interessa que transmetin les seves 
versions partidistes.
En l’àmbit més proper, tots podem 
reconèixer gent populista que pre-

tén convèncer que se’l cre-
guin, tot explicant les seves 
grans virtuts i els defectes 
inventats o exagerats dels 
seus contraris, com poden 
ser entre nosaltres els Abas-
cal, Ayuso, Casado i mundi-
alment l’expresident Trump, 
que defensava la injecció de 
llexiu contra el virus, el veto 
a la mascareta de Bolsonaro, 
etc. i ara el maleït Putin.
Sobre aquest tema, la Univer-
sitat de Cambridge ha publi-
cat un estudi sobre l’impacte 
que ha ocasionat la pandè-
mia de la Covid al populisme 
ciutadà a Europa: 

A- Els partits populistes estan per-
dent votants: El percentatge d’inten-
ció de vot de les formacions populis-
tes ha passat del 38,8% a l’inici de la 
pandèmia al 27,4% el 2022. 
B- Els populistes s’han tornat impo-
pulars: De l’empat que hi havia entre 
els populistes i no populistes a l’ini-
ci de la pandèmia, els no populistes 
s’han mantingut i els populistes han 

A hores d’ara 
ni tan sols està 
decidit
acabar-lo i 
un dels seus 
extrems no va 
enlloc

baixat més d’un 10%. 
C- La gestió de la pandè-
mia per part dels governs: 
La dels governs conven-
cionals l’aprova el 68% de 
la població, mentre que la 
dels populistes es queda 
al 52%. 
D- Conclusions: La política 
populista “es va enfonsar” 
o es “va col·lapsar” durant 
la pandèmia, sense afectar 
els polítics més convenci-
onals que van tornar als 
nivells previs a la pandè-
mia. Sí que els ciutadans 
prefereixen cada vegada 
més l’autoritat dels ex-
perts en detriment dels 
polítics electes.
Havent seguit l’evolució de la pan-
dèmia a Espanya podem corroborar 
que el populisme del Partit Popular 
també ha fracassat, volent desacre-
ditar un Govern de l’Estat que ha es-
tat reconegut repetides vegades per 
la UE com un dels millors governs 
europeus en gestionar efi caçment 

la pandèmia de forma 
federal entre l’Estat i les 
autonomies. Pretendre 
lluitar contra la centra-
lització i primacia de 
Madrid per damunt de 
la resta d’autonomies 
ha provocat el confl icte 
i trencament del PP.
A l’Estat espanyol, cal 
una tasca solidària molt 
difícil, que tot just co-
mença, però que amb 
l’autoritat dels experts i 
l’ajut de l’Europa federal 
es vagi consolidant com 
Estat de les Autonomi-
es, amb un Senat que 
sigui una veritable Cam-

bra Territorial competent i autènti-
cament democràtic, descentralitzat i 
amb divisió de poders, que deixi en-
rere els posicionaments populistes i 
excloents. La irracional i nacionalista 
guerra d’Ucraïna ens ha de fer créixer 
en els valors del diàleg, la solidaritat 
i la fraternitat humana per damunt 
dels populismes egoistes i divisoris.

Reflexió sobre 
la polèmica 

del carril bici 
traçat al carrer 

Ramon d’Urg

Sergi
Albrich

REGIDOR PORTAVEU D’ERC A
SANT JOAN DE LES ABADESSES

La pandèmia 
ha frenat el 
populisme

Eudald
Fajula

EXREGIDOR DEL PSC

La irracional 
i nacionalista 
guerra 
d’Ucraïna 
ens ha de 
fer créixer 
en els valors 
del diàleg, la 
solidaritat i la 
fraternitat



P11ARARREU

RIPOLLÈS | JORDI ALTESA

La comarca del Ripollès ha 
tancat el 2021 amb 25.449 ha-
bitants, la xifra més alta des 
del 2015. Un increment de gai-
rebé vuit dècimes percentuals, 
que equivalen a 196 habitants. 
D’aquests habitants, 13.195 són 
nascuts al Ripollès i la resta 
hi han vingut des de diferents 
orígens: 6.372 han vingut des 
d’una altra comarca, 2.731 des 
de la resta de l’Estat i 3.151 des 
de l’estranger. 
Aquest increment de gairebé 
200 habitants es produeix tot 
i el descens de 80 habitants 
que ha tingut la capital, Ripoll. 
D’aquesta manera es trenca 
una tendència creixent des de 
fa quatre anys i l’allunya dels 
objectius dels 11.000. Amb 
data 1 de gener, hi havia 10.721 
habitants. 
Qui sí que creix de manera clara 
al cens és Camprodon, amb 137 

EL RIPOLLÈS

La meitat dels ripollesos no ha 
nascut a la comarca

L’exterior del centre educatiu

Dijous, 3 de març de 2022

Optimisme a Gombrèn amb la possibilitat de reobrir l’escola Hug de Mataplana

GOMBRÈN | J.A.C.

La possibilitat que Gombrèn 
acabi obrint de nou l’escola 
Hug de Mataplana està cada 
cop més a prop. L’any passat 
es va intentar obrir, però no 
es va arribar als mínims que es 
demanaven per tirar-ho enda-
vant. El curs passat es va mar-
car el topall mínim de quinze 
alumnes per tal de reobrir el 
centre com a primer pas per 
posteriorment trobar els me-
canismes per garantir la con-
tinuïtat del projecte educatiu. 
Tot i que Gombrèn tenia mai-
nada sufi cient, el nombre de 
famílies que s’hi van mostrar 
predisposats a matricular-lo al 
centre no arriba a aquesta xi-
fra. Ara, passat el temps, «hi ha 
famílies que després s’ho han 
plantejat d’una altra manera 
i l’haurien acabat portant», 
explica l’alcalde de Gombrèn, 
Cèsar Ollé, al programa ‘De Vall 
a Val’ de Televisió del Ripollès. 
Ollé manté que el Departa-
ment d’Educació ha mostrat la 
predisposició a obrir el centre 
i la principal novetat que hi ha 

EL RIPOLLÈS

La capital del Ripollès és dels municipis que més habitants ha perdut el 2021

habitants nous. En proporció, 
però, destaquen els municipis 
de Setcases i Vallfogona del 
Ripollès que han registrat un 
increment del 8,5% en tan sols 
un any. Unes tendències que es 
poden entendre derivades de la 
pandèmia i la necessitat de viu-
re en entorns rurals més petits, 
aprofi tant fi ns i tot la segona 
residència. De fet, alguns han 
aprofi tat per empadronar-s’hi 
per poder-s’hi instal·lar en cas 
d’un confi nament.
La població estrangera suposa 
un 10,35% del total, una xifra 
que només és més baixa al Pa-
llars Sobirà, Berguedà, Anoia, 
Vallès Oriental i Moianès. Per 
orígens, les comunitats que 
tenen major presència al Ri-
pollès són el Marroc amb 986 
habitants; Colòmbia amb 382; 
Hondures amb 260; Romania 
amb 181 i Pakistan amb 104. Fi-
nalment, a tall de curiositat, hi 
ha 51 russos i 31 ucraïnesos.

El Ripollès té 
empadronats 
a 51 russos i 31
ucraïnesos

6.300 habitants 
empadronats venen 
d’altres comarques 
catalanes

Vallfogona i 
Setcases han 
incrementat un 8,3% 
la població

a sobre de la taula és que el 
mínim d’alumnes que farien 
falta baixa de manera conside-
rable, el que fa factible pensar 
amb una reobertura de l’escola 
Hug de Mataplana. «Amb sis 
infants es pot obrir l’escola», 
assegura ara Cèsar Ollé que 
veu una predisposició millor 
de la Generalitat. Aquest canvi 
de criteri del Departament es 
deu a la voluntat expressada 
per recuperar les escoles rurals 

com a mètode educatiu que 
funciona i, per tant, està in-
teressa a poder-ho recuperar. 
«El Departament ens ha ex-
plicat que les escoles rurals, 
a nivell educatiu, són més 
efectives que les escoles amb 
un alt nivell de concentració 
d’alumnes», assegura el batlle. 
Un altre repte que implica la re-
obertura és la posada al dia del 
centre educatiu, que sembla 
que es podria assumir aquest 

any millor que l’any passat, on 
es podia fer alguna actuació 
de pintura i poc més. Ara, la 
inversió al centre educatiu tin-
dria també més predisposició: 
«el problema tècnic és més 
fàcil de superar i aquest any 
hi haurà més diners per tal de 
tirar-ho endavant». 
Que el projecte sigui real depèn 
ara del Departament, que ha 

demanat a l’alcalde de Gom-
brèn un cert marge perquè la 
reobertura «s’està cuinant». 
Ollé creu que el Departament 
té ganes de fer-ho i que hi ha 
hagut un canvi de tendència al 
Departament, ja que hi havia 
«alguna reticència a reobrir i 
més aviat la tendència era a 
centralitzar-ho tot en centres 
més grans».

ES NETEGEN XEMENEIES
de tot tipus

LLENYA, PELLET, GASOIL...

Jordi Monturiol
jordimonturiol@hotmail.com

Tel. 649 41 77 23

SERVEI TÈCNIC

Instal·lacions
d’estufes i 
xemeneies

des de 1992
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EVOLUCIÓ DELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS AL RIPOLLÈS

RIPOLLÈS | ABRIL CHINCHILLA

Els estudiants universitaris del 
Ripollès es veuen obligats a 
desplaçar-se per a poder cur-
sar els seus estudis. Per tant, 
les famílies encaren despeses 
com: transport, allotjament, 
alimentació... sense comptar 
el pagament de la matrícu-
la del curs universitari la qual 
oscil·la entre els 1.200 i els 
1.800 euros, en cas dels graus 
ofi cials de centres públics. s 
tracta, doncs, d’un seguit de 
despeses que per a moltes fa-
mílies costen d’assumir, i més 
si són dos els fi lls que han de 
cursar estudis universitaris. 
La Generalitat i el departament 
de Recerca i Universitats posen 
a disposició un seguit de be-
ques per tal d’alleugerir el cost 
a les famílies. Una d’aquestes 
beques és la dirigida a estu-
diants de l’Alt Pirineu a la Vall 
d’Aran i el Solsonès, per tal que 
els joves que viuen en comar-
ques lluny de les capitals on 
hi ha la gran part d’universitat 
puguin costejar-se el transport 
o el lloguer d’un pis. i ha fi ns 
a set comarques que formen 
part de la beca entre elles la 
Cerdanya o el Solsonès, terri-
toris que no s’allunyen massa 
del que suposa per a un estu-
diant del Ripollès desplaçar-se 
a Barcelona o Girona per a es-
tudiar. Tot i això, el Ripollès no 
forma part els ajuts. 
Estudiants de la comarca com 
Mar Caballero, Meritxell Curós 
o ergi hinchilla viuen aques-
ta realitat des que van comen-
çar la universitat. 
En el cas de la santjoanina 
Meritxell Curós, ella estudia 
Criminologia a la Universitat 
de irona i aprofi ta els des-
plaçaments d’altres joves de la 
zona o de la seva germana per 
tal d’arribar a la capital de pro-
víncia. El cost del pis en el qual 
habita durant la setmana és de 
prop de 250 euros amb despe-
ses incloses, un pis compartit 
amb tres persones més. Per a 
despla ar-se per la ciutat ho a 
en bicicleta o transport públic, 
tot i que «el meu pis està a 
deu minuts de la universitat 

JORDI ALTESA

Els universitaris del Ripollès 
afronten les despeses sense ajuts

Els viatges en transport públic ocupen gran part de la despesa dels estudiants

Pompeu Fabra de Barcelona,  
per anar de Ripoll a la capital 
agafa l’R3 «tot i que és bas-
tant nefast, mai va l’hora i el 
cost és excessiu pel servei 
que es dona», assegura. És per 
això que darrerament opta per 
anar fi ns a ic i all  aga ar l’au-
tobús. La Mar comparteix pis 
amb tres persones més, un pis 
pel qual els seus pares paguen 
250 euros més uns 50 euros 
de despeses. A més, per a po-
der desplaçar-se per la ciutat i 
anar a la universitat ha d’aga-
far el transport públic pel qual 
compra una T-Jove, una targe-
ta amb tarifa reduïda. «Inten-
to compaginar per treballar 
i col·laborar durant l’any», 
tot i això, «els meus horaris 
són bastant complicats, tinc 
classe els matins, seminaris a 
les tardes i cursos d’anglès». 
«Econòmicament, els meus 
pares els suposa una despesa 
molt gran», assegura. 
La situació d’en ergi hin-
chilla, estudiant d’ ducació 

rim ria a la niversitat Aut -
noma de Barcelona, és similar. 
Paga entre 270 i 300 euros, 
segons despeses, compartint 
pis amb tres joves més. Per a 
arribar fi ns a erdanyola del 
Vallès, on té el pis, compra un 
paquet de 10 viatges d’entre 
50 i 60 euros, i per moure’s 
per l’Àrea Metropolitana uti-
lit a el transport públic com-
prant un passi de 80 euros, 
cada tres mesos. Són unes 
despeses que se sumen a la 
compra aliment ria o a altres 
despeses que es puguin tenir 
del dia a dia, així com el pa-
gament de la matrícula del 
grau. De nou, els pares n’as-
sumeixen el cost, i el jove es-
tudiant aprofi ta per treballar 
durant les vacances per tal de 
poder-hi contribuir «Amb els 
horaris que tinc no puc tre-
ballar durant el curs, però sí 
que treballo als estius», ex-
plica en Sergi. «Crec que si hi 
hagués algun tipus d’ajuda 
per a aquests estudiants que 
ens hem de desplaçar cada 
setmana, aniria molt bé per 
cobrir algunes d’aquestes 
despeses», afegeix. 

Els joves del Ripollès no disposen de la beca per a 
la mobilitat i el lloguer 

Els joves paguen de mitjana 250 euros de lloguer 
compartint pis entre quatre persones

i deu minuts del centre així 
que vaig caminant». La des-
pesa del pis així com la matrí-
cula universit ria i les necessi-
tats b siques durant l’estada a 
Girona van a compte dels seus 

pares, tot i que «puc compa-
ginar treballar i busco feines 
de cangur o de monitora de 
lleure», explica la Meritxell. 
D’aquesta manera pot ajudar 
a la família en cobrir despeses. 

La situació canvia una mica en 
el cas d’aquells qui estudiant a 
Barcelona o a l’Àrea Metropoli-
tana. La Mar Caballero, estudi-
ant de Ciències Polítiques i de 
l’Administració a la Universitat 

Dijous, 3 de març de 2022
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Com funciona la beca?
CATALUNYA | A.CH.

• En què consisteix la 
beca per a l’estudiant 
universitari de les 
comarques de l’Alt Pirineu, 
la Vall d’Aran i el Solsonès?
El departament de Recerca i 
Universitats de la Generali-
tat, juntament amb AGAUR, 
posen a disposició dels joves 
universitaris de fora de l’àrea 
metropolitana una beca per 
a cobrir les despeses de mo-
bilitat i de lloguer d’habitatge 
durant el curs. 

• Quin import aporta?
Es tracta d’un ajut de màxim 
2.000 euros, un valor que va-
riarà segons la renda familiar 
de l’estudiant, i que és per a 
destinar a mobilitat o allotja-
ment fora de la comarca de 
residència.

• Qui hi pot optar?
D’aquesta beca en poden 
participar els estudiants de 
set comarques catalanes: 
l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, 
la Cerdanya, el Pallars Jussà, 
el Pallars Sobirà, el Solsonès i 
la Vall d’Aran. 

• Quins requisits han de 
complir els estudiants?
S’hi poden inscriure aquells 
qui s’hagin matriculat del 
curs o del semestre actual, 
en cas que el grau vagi per 
semestres. Per a ser-ne be-
neficiari també és impres-
cindible haver superat el 80% 
dels crèdits del curs anterior 
si s’està cursant ciències, 
ciències socials o humani-
tat, i un 60% dels crèdits en 
cas d’estudiar enginyeries o 

arquitectura, per exemple. 
Aquest requisit s’aplica als es-
tudiants que ja estudien a la 
universitat, no els que hi en-
tren enguany. 

• Quan de temps cobreix
la beca?
La beca cobreix un sol curs i 
s’ha de demanar a cada nou 
curs. 

• Com s’ha de demanar?
El procés de sol·licitud de la 
beca és totalment telemàtic, a 
través del portal ‘Tràmits’ del 
web de la Generalitat AGAUR. 

• Pot sol·licitar-la
un familiar?
No, ha de ser l’estudiant qui en 
faci la sol·licitud.

• Quina documentació
cal presentar?
Cal aportar una fotocòpia de 
l’imprès de la matrícula uni-
versitària corresponent al 
curs per al qual se sol·licita 
l’ajut amb l’acreditació que se 
n’ha fet efectiu el pagament. 
També fotocòpia de l’imprès 
de la matrícula universitària 
corresponent al curs immedi-

JCOMP / FREEPIK.COM

Les institucions comarcals 
reclamen els ajuts

EL RIPOLLÈS

El Consell Comarcal va aprovar una moció per fer arribar la petició al departament

RIPOLLÈS | A.CH.

A principis d’any, en sortir les 
convocatòries de les beques 
de mobilitat AGAUR, l’Ajunta-
ment de Ripoll no va tardar a 
aprovar una moció per tal de 
reclamar a la Generalitat que 
els estudiants de la comarca 
també puguin gaudir d’aquests 
ajuts. 
La regidora d’Educació, Maria 
Dolors Vilalta, explicava que 
«considerem que el Ripollès 
se’l deixa de banda quan està 
en igualtat de situació que 
comarques com el Solsonès». 
La erdanya també pot benefi-
ciar els seus estudiants univer-
sitaris amb aquests ajuts i, per 
tant, des del consistori es va 
considerar «un greuge com-
paratiu». 
La moció per fer arribar la 
queixa al departament de Re-
cerca i Universitats també va 
ser aprovada pel ple de gener 
del Consell Comarcal del Ripo-
llès, on l’alcalde de Ripoll, Jor-
di Munell, qualificava de «de-

safortunada» la decisió del 
govern d’afegir el Solsonès i 
no el Ripollès en les bases dels 
ajuts. Diversos ajuntaments es 
van anar sumant a la reclama-
ció després d’aprovar-ho per 
ple. Es considera que els joves 
del Ripollès també han de po-
der gaudir d’aquests ajuts, ja 
que per a ells el cost de despla-
çament cap a les grans ciutats 
també és elevat.
La consellera de Recerca i 
Universitats de la Generalitat 
de Catalunya, Gemma Geis, va 
assegurar durant la seva visi-
ta a Ripoll a mitjans de febrer 
que «canviarem la convo-
catòria perquè soc gironina 
i perquè estic compromesa 
amb aquesta terra», i va pun-
tualitzar que «hi estem treba-
llant». Actualment, aquests 
ajuts, que són d’un màxim de 
2.000 euros a l’any per aquells 
que han de viure fora de casa 
per estudiar, estan destinats 
a alumnes de l’Alt Pirineu, 
l’Aran i des d’aquest curs tam-
bé del Solsonès.

atament anterior al curs per 
al qual se sol·licita l’ajut. L’ex-
pedient acadèmic complet, 
on constin les assignatures 
matriculades, les qualifica-
cions i els crèdits acadèmics 
obtinguts en cadascuna 
d’aquestes assignatures i la 
convocatòria en què s’han 
obtingut, en el cas de les 
persones sol·licitants que no 
cursin per primera vegada 
estudis universitaris. Docu-
mentació que acrediti que 
l’estudiant resideix fora del 
domicili familiar durant el 
curs acadèmic. Fotocòpia del 
NIE dels estudiants comu-
nitaris i autorització de resi-
dència vigent dels estudiants 
estrangers no comunitaris. 

ambé el certificat municipal 
de convivència en què cons-
ti la data d’alta al padró de 
la persona sol·licitant en un 
municipi de les comarques 
esmentades.

• Quant de temps hi ha
per a presentar-la?
Hi ha un mes per a emplenar 
la sol·licitud i adjuntar-hi la 
documentació necessària des 
de la publicació de les bases.  

Dijous, 3 de març de 2022
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RIPOLL | A.CH.

La consellera de Drets Soci-
als de la Generalitat de Ca-
talunya, Violant Cervera, ha 
visitat el Ripollès per tal de 
copsar quina és la situació a 
la comarca després dels efec-
tes més durs de la pandèmia. 
La visita va consistir en una 
trobada amb l’alcalde de Ri-
poll, Jordi Munell, també va 
reunir-se amb el Consorci de 
Benestar Social i la Fundació 
Tutelar. 
D’aquesta manera Cervera ha 
pogut conèixer les diferents 
activitats i programes que es 
desenvolupen a la comarca. 
N’ha destacat la funció dels 
tres Punts Òmnia que hi ha 
a Ripoll, «que són bàsics en 

AJUNTAMENT DE RIPOLL

Violant Cervera palpa la situació 
postpandèmia de la comarca

La consellera va signar el llibre de l’ajuntament de Ripoll acompanyada de l’alcalde, Jordi Munell

aquesta època de pandèmia 
i per lluitar contra l’esclet-
xa digital». I és que un dels 
temes que més preocupa la 
conselleria és el col·lectiu de 
gent gran que no pot accedir a 
les tecnologies. Per altra ban-
da, Cervera ha assegurat que 
els joves «han estat un dels 
g ans amnifi ats a uesta 
pandèmia», i que cal treballar 
per afavorir les relacions soci-
als del col·lectiu el qual arran 
del confinament «els hem 
abocat a relacionar-se d’una 
determinada manera i ara 
els hem d’ajudar que tornin 
a sortir de casa». Per a parlar 
d’aquest tema han acompa-
nyat la consellera la secreta-
ria general i la coordinadora 
de Joventut de la Generalitat. 

La consellera de Drets Socials ha visitat els serveis 
del Ripollès

La gent gran i la jove són els col·lectius més 
afectats pel pas de pandèmia

RIPOLL | A.CH.

Amb la reobertura de l’oci 
nocturn, l’Ajuntament de Ri-
poll continua reforçant la 
seguretat durant les nits del 
cap de setmana. Hi ha quatre 
agents de la Policia Local, més 
els efectius de Mossos d’Es-
quadra patrullant al centre del 
poble. També s’estan efectu-
ant controls d’alcoholèmia i 
amb la unitat canina, controls 
d’estupefaents. 
Durant aquest cap de setmana 
en els quals s’ha dut a terme 
el reforç policial s’han aixecat 
set actes, tant per a alcoholè-
mia, com per tinença d’estu-
pefaents així com per a actes 
incívics.  «Volem que hi hagi 
una n i n ia a fi a , 
apunta la regidora de Segure-
tat Ciutadana de Ripoll, Maria 
Dolors Vilalta. 
A més, el consistori ha enge-
gat una nova campanya per 
evitar la venda d’alcohol a 

menors. «En l’àmbit de Ca-
talunya s’ha detectat que hi 
ha un augment de risc en-
tre els menors i el consum 
d’alcohol i això comporta 
una sèrie de problemes de 
salut, socials i de convi-
vència». La regidora ha re-

cordat que les sancions per 
a locals que venguin alcohol 
a menors poden arribar als 
10.000 euros.
Des del consistori de Ripoll 
es valora «positivament» el 
reforç de la seguretat durant 
aquests dos caps de setmana. 

AJUNTAMENT DE RIPOLL

Ripoll continua reforçant la 
seguretat nocturna

Control policial a l’entrada de Ripoll

Els veïns del Raval de Sant 
Pere tindran més aparcament

RIPOLL | A.CH.

L’Ajuntament de Ripoll ha 
destinat entre 7 i 8 mil euros 
en ampliar l’aparcament de 
la zona de baix de la Funda-
ció Guifré. S’han duplicat les 
places per tal de compensar 
les que es perdran amb el 
pas de la Via Verda pel raval 
de Sant Pere. Segons Joa-
quim Colomer, cap de l’Àrea 
de Serveis al Territori: «Hi 
haurà una part que estarà 
reservada només als veïns 

del Raval (...) També s’estan 
estudiant altres ubicacions 
per dotar la zona de més 
aparcament». 
Per tal d’ampliar aquestes 
places s’hi han dut a terme 
diferents intervencions com 
rebaixar la terra a la part final, 
podar la vegetació i s’hi posa-
ran nous arbres. 
Així doncs, ara l’aparcament 
disposarà d’entre 70 o 80 pla-
ces d’aparcament per tal de 
donar servei als veïns i veïnes 
del Raval de Sant Pere. 

ABRIL CHINCHILLA

S’han duplicat les places d’aparcament
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RIPOLL | DANA RICART

Ripoll Comerç valora positi-
vament una campanya de re-
baixes que enguany ha quedat 
repartida tant en dates com 
en àmbits de consum. «En ge-
neral, la campanya ha funci-
onat de manera desigual per 
sectors, amb resultats posi-
tius en algun, com en el de la 
roba», explica el president de 
l’entitat, Josep Forcada. 
De totes maneres, els resul-
tats d’enguany demostren 
que les rebaixes han perdut 
el seu objectiu original, tal 
com continua Forcada: «La 
força que tenien abans per 
liquidar el romanent de pro-
ductes que quedava a preus 
bons, ha quedat deslluïda 
per la legislació actual que 

ens permet fer descomptes 
tot l’any». 
A més d’aquest efecte, l’en-
titat també ha percebut certs 
canvis en les dinàmiques de 
compres dels clients que els 
obliguen a replantejar algu-
nes estratègies: «Veiem que 
cada vegada més, al dia a dia 
la gent se’n va més d’hora a 
casa. Abans la franja de 19 h 
a 20 h era una hora molt co-
mercial i ara a partir d’últi-
ma hora de la tarda, la gent ja 
no volta», afegeix el president 
de Ripoll Comerç. 
Segons ha pogut copsar l’as-
sociació de botiguers, els con-
sumidors cada vegada més 
compren en funció del que 
necessiten a cada moment, 
en lloc de reservar unes da-
tes de compres com s’havia 

fet abans. Si això se li suma 
l’augment del consum en línia 
a través de plataformes que 
permeten a la gent comprar 
sense sortir de casa, el sector 
té clar que s’ha de diferenciar 
en qualitat, producte i servei.
Més enllà d’això, Josep Forca-
da té clar un altre pas impor-
tant a dur a terme: «Sabem 
que els dissabtes a la tarda 
és el cavall de batalla de Ri-
poll. Des de l’associació fem 
pressió per fer extensiva 
l’obertura comercial, tot i 
que ara només som quatre 
els que obrim». 
En aquest sentit, el president 
de Ripoll Comerç demana 
paciència a aquells botiguers 
que no veuen clar aquest ho-
rari. En concret, els demana 
que ho provin durant un any 

JUDITH ESPERT

Les rebaixes denoten un canvi 
en les dinàmiques de compra

Les rebaixes han funcionat bé en l’àmbit de les botigues de roba 

i després analitzin si els surt a 
compte. 
Més enllà de les rebaixes, l’en-
titat celebra l’augment de so-

Els descomptes continus desllueixen una campanya que ha deixat de servir per rematar els estocs

cis que ha registrat enguany i 
encara noves cites com la Fira 
de les 40 Hores o l’Esotèric 
Shopping Night. 
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CATALUNYA | REDACCIÓ

El departament d’Educació 
ha decidit continuar amb la 
reducció de les ràtios a P3. 
A partir del pròxim curs les 
aules d’aquest curs d’infan-
til seran de 20 alumnes en 
comptes de 25. La reducció 
d’alumnes era una demanda 
històrica dels mestres, les di-
reccions de les escoles, sindi-
cats i famílies.
Ara la conselleria destinarà 
56,8 milions d’euros a reduir 
les ràtios de P3. Per a aconse-
guir-ho caldrà contractar 1.545 
professionals i obrir uns 450 
grups nous d’aquest curs. 
Després de més de 30 anys, 
per primera vegada s’inicia 

Les aules de P3 seran de màxim 20 alumnes a 
partir del pròxim curs

RIPOLL | ABRIL CHINCHILLA

El departament de Salut ha re-
tirat les quarantenes als grups 
bombolla dels centres educa-
tius. Les famílies no estaran 
obligades a comunicar casos 
de contactes estrets a les esco-
les. Un fet que els centres edu-
catius agraeixen: «Ens alleuja-
rà una mica a les direccions», 
explica Arnau Ferrer, director 
dels Salesians de Ripoll. L’apli-
cació de les quarantenes en 
grups bombolla i la constant 
notificació de casos positius va 
fer que la sisena onada «hagi 
estat el pitjor moment de la 
pandèmia».  També es deixarà 
de prescriure tests d’antígens 
als professors. 
El canvi en la normativa, però, 
té lletra petita. Les escoles 
d’educació especial sí que 
hauran de continuar amb les 
quarantenes. Una decisió que 
ha denunciat el Dincat, qui ho 
considera discriminatori. Tot 
i això, des de l’escola Ramon 
Suriñach de Ripoll creuen que 
d’aquesta manera «els nos-

tres alumnes estan més pro-
tegits», explica Neus Colomer, 
directora de l’escola, i afegeix 
que «estem molt contents 
que se’ns tingui en compte».  
Es tracta d’infants i joves per-
tanyents a un col·lectiu vulne-

rable i, per tant, des de l’escola 
ripollesa comparteixen la de-
cisió de mantenir els proto-
cols. A més, en el cas de les 
escoles d’educació especial es 
recomana que arran d’un pos-
sible contacte estret amb un 

EL RIPOLLÈS

EL RIPOLLÈS

Les escoles caminen cap a 
una certa normalitat

Ja no seran necessaris els confinaments de grup classe

Menys alumnes implica més grups i, per tant, més professorat

«un camí per reduir les rà-
tios» a les escoles de manera 
«estructural», segons ha ex-
plicat el conseller d’Educació, 
Josep Gonzàlez-Cambray.

La reducció de ràtios a més, 
pretén ser una mesura pro-
gressiva que s’estengui al llarg 
dels pròxims nou anys a la res-
ta de cursos de primària. 

positiu  els alumnes es quedin 
a casa, tot i que si les famílies 
no se’n poden fer càrrec, se’ls 
accepta al centre «fent-se 
testos periòdics», una mesu-
ra que anomenen «quaran-
tena supervisada». I és que 
aquests alumnes «necessiten 
unes rutines molt clares» i 
quedar-se a casa set dies pot 
ser complicat. És per això, que 
en cas de confinament des de 
l’escola fan classes en línia 
matí i tarda per mantenir unes 
certes rutines. 
Ara el que esperen els centres 
educatius ordinaris és que el 
pròxim protocol a suspendre 
és l’ús de la mascareta dins 
l’aula. Tot i que, amb la sus-
pensió de les quarantenes ja 
es respira una certa tornada a 
la normalitat.

Els centres d’educació especial continuen amb les 
quarantenes mentre s’eliminen a la resta d’escoles

La fi d’aquests protocols alleujarà la feina a les 
direccions dels centres

Adeu a la jornada intensiva
a secundària

RIPOLLÈS | REDACCIÓ

Es preveu de cara al curs vi-
nent un canvi en els horaris 
de secundària. El departa-
ment d’Educació considera 
que l’alumnat ha de poder 
tenir uns horaris més saluda-
bles, dinant més d’hora i, per 
tant, tornant a tenir classe a 
la tarda. És per això que el 
departament estudia acabar 
amb la jornada intensiva. 

A més, d’aquesta manera en 
els casos dels Instituts Esco-
la, els horaris de l’alumnat de 
primària i secundària seria 
semblant o igual, facilitant la 
recollida dels infants i joves 
de les escoles.
Tot i això, els centres que són 
únicament instituts haurien 
de tornar a oferir el servei 
de menjador per a aquells 
alumnes que no poguessin 
dinar a casa.

EL RIPOLLÈS

Uns canvis que implicarien el retorn del servei menjador als instituts
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RIPOLLÈS | REDACCIÓ

L’actualitat internacional s’ha 
vist sacsejada per la invasió 
russa a Ucraïna. Una decisió 
que té conseqüències econò-
miques i militars, però també 
socials per les conseqüènci-
es dels ciutadans del país que 
han vist la seva vida amenaça-
da i alguns han optat per mar-
xar i convertir-se en refugiats. 
Precisament, per solidarit-
zar-se amb el patiment del 
poble ucraïnès, els municipis 
catalans van convocar aquest 
dimarts concentracions de 
rebuig davant dels diferents 
ajuntaments. 
A la comarca, una de les més 
multitudinàries va ser a Ribes 
de Freser on es van concentrar 
una cinquantena de perso-
nes, segons càlculs del con-
sistori. En el cas de Ripoll n’hi 
van anar menys de la meitat, 
entorn d’una vintena davant 
de la plaça de l’Ajuntament. 
El sentiment entre els assis-

JUDIT CURÓS

La comarca se solidaritza i es 
mobilitza amb la invasió a Ucraïna

Una vintena de persones es van concentrar a Ripoll

Dijous, 3 de març de 2022

Dos detinguts per robar a cotxes a 
l’aparcament del Cremallera de Ribes

RIBES DE FRESER | REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra de la 
comissaria de Ripoll han de-
tingut dos homes de vint anys 
com a presumptes autors de 
set delictes de robatori amb 
força a vehicles. La detenció 
es va produir aquest dissabte 
després que la policia cata-
lana rebés l’avís de diferents 
persones que havien estacio-
nat el seu turisme al pàrquing 
de l’estació de Ribes-enllaç, 
els quals s’havien trobat amb 
els seus vehicles violentats. 
Els Mossos van comptabilit-
zar-ne set que presentaven 
algun dels vidres trencats i 
que de l’interior havien sos-
tret diferents objectes com 
ordinadors portàtils, telèfons 
mòbils, roba o documentaci-
ons diverses. En un dels cot-
xes van sostreure alguns te-
lèfons, aparells electrònics o 
maletes, tots ells valorats en 
1.500 euros.

Diverses patrulles van recercar 
per la zona i van localitzar dos 
joves amb una motxilla cadas-
cun, amagats darrer un edifici 
annex de l’estació de tren. En 
veure els policies, van llençar 
les motxilles i van començar 
a córrer per l’andana, la van 
travessar i van enfilar-se mun-
tanya amunt. En el marc de la 
recerca els mossos van detenir 
poc després un dels joves que 
havia baixat de la muntanya 

Convocada una tractorada d’Unió 
de Pagesos aquest dijous al matí

El sindicat agrari Unió de Page-
sos ha convocat per aquest di-
jous al matí una tractorada de 
protesta, ja que denuncien que 
les condicions del camp estan 
empitjorant. Aquest dijous és la 
primera part de les actuacions 
de protesta davant de les dife-
rents seus de la Conselleria. En 

La concentració va durar pocs minuts

JUDIT CURÓS

tents era que «la guerra no 
aporta res de bo», tal com 
deia Isabel Vall. La sensació 
era que amb aquesta inva-
sió del país «qualsevol dia 
podem ser nosaltres tam-
bé», explicava la mateixa Vall. 

A l’acte també hi van assistir 
diferents càrrecs electes, com 
l’alcalde Jordi Munell i altres 
regidors del govern i l’oposi-
ció. Una altra de les concentra-
des, arme rugarola afirmava 
que «cal acabar amb aquesta 

guerra, però també amb la 
resta de conflictes encara que 
no siguin tan mediàtics».
A banda d’aquestes actuacions, 
diferents entitats i organismes 
han fet una crida a la donació 
de productes per atendre a les 

famílies. Entitats i ONG com 
Unicef, Save The Children, Creu 
Roja o Acnur s’han desplegat 
al país o a la zona fronterera. 
També hi ha organitzacions 
nacionals com United Help 
Ukraine o Nova Urakine.

i s’havia ocultat dins un dels 
banys de l’estació. Prop de les 
cinc de la tarda els agents van 
detenir el segon autor al carrer 
Sant Quintí de Ribes de Freser. 
Els Mossos van recuperar els 
objectes sostrets i els van en-
tregar als seus propietaris.
Els detinguts, amb antece-
dents, van passar el dia 27 de 
febrer a disposició del jutjat de 
guàrdia de Ripoll, que els va 
deixar en llibertat amb càrrecs.

el cas de Ripoll, es farà una 
concentració a partir de les 
11 al polígon Els Pintors per 
posteriorment traslladar-se 
a davant de l’oficina del De-
partament al carrer Progrés. 
El sindicat també ha convo-
cat el 26 de març davant de 
grans superfícies. 
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ST. JOAN DE LES ABADESSES | JUDIT LECHÓN

El projecte d’urbanització de la 
Colònia Llaudet de Sant Joan 
de les Abadesses ja està gai-
rebé enllestit, i una prova és la 
visita de la directora de l’Inca-
sòl, Mercè Conesa, que aquest 
dimecres va reunir-se amb els 
empresaris de les companyi-
es instal·lades a la colònia i va 
poder comprovar de primera 
mà l’estat de les obres, tan pel 
que fa a la urbanització, com la 
conformació del museu.
Les actuacions van començar 
l’any 2016, i s’han desenvolu-
pat en cinc fases, en les quals 
s’ha procedit a la posada a 
punt del sector, amb la millora 
dels accessos i els serveis. Co-
nesa afirmava durant la seva 
visita que «encara queda una 
part important de parcel·les 
disponibles», de les quals les 

empreses ja ubicades a la colò-
nia se n’han interessat per ex-
pandir-se. La proposta és po-
sitiva, ja que això suposa que 
«hi ha empreses que volen 
continuar apostant per Sant 
Joan», deia la directora de 
l’Incasòl, i afegia: «Mirarem 
que aquest 2022 es puguin 

concretar més acords». De 
fet, hi ha 44.000 metres qua-
drats urbanitzables i fa poques 
setmanes Noel Alimentària va 
firmar la compra d’una parcel-
la de 12.000 metres quadrats 
per ampliar la seva producció.
Segons l’alcalde de la vila, Ra-
mon Roqué, «les empreses 

EL RIPOLLÈS

Les empreses volen créixer dins 
la Colònia Llaudet

Visita de la directora de l’Incasòl, Mercè Conesa, a la Colònia Llaudet

Dijous, 3 de març de 2022

Rescat a Campelles
Incendi en ple hivern al Pic de la Dona

El passat diumenge una ex-
cursionista es va fer mal a 
l’espatlla en accidentar-se a 
Campelles mentre feia la ruta 
del Baell a Montgrony i va 
haver de ser evacuada pels 
bombers. El cos va activar 
una dotació amb helicòpter 
amb membres del Grup d’Ac-
tuacions Especials (GRAE) i 
dels mateixos bombers per 
oferir-li una primera atenció, 
immobilització i extracció 
amb grua.

CAMPELLES | REDACCIÓ

El passat dimecres es va de-
clarar un petit incendi al Pic 
de la Dona de Setcases. Els 
Bombers van explicar a aquest 
setmanari que es desconeixen 
les causes d’un foc que va co-
mençar cap a quarts de set, 
que és quan van rebre l’avís. 
El foc tenia molt poca progres-

BOMBERS

que hi ha implantades estan 
generant llocs de treball i ac-
tivitat econòmica», i durant 
les visites d’aquest dimecres, 
«ens han transmès que tenen 
la voluntat de créixer aquí a 
la colònia».
Per al consistori santjoaní, veu-
re materialitzada la urbanitza-
ció de l’espai «és una satisfac-
ció», perquè suposa «un futur 
de creixement, de possibilitat 
d’inversions i de generar més 
economia pel territori i per 
Sant Joan», afirma oqué.
Les parcel·les que queden 
disponibles ja gairebé estan 
enllestides, com la resta del 
projecte d’urbanització de la 
Colònia Llaudet. Això suposa 
un atractiu per companyies de 
la comarca com Lersa, que té 
la voluntat de continuar crei-
xent i no descarta fer-ho en sòl 
de la colònia. 

Oferir els serveis necessaris 
per a totes les empreses in-
teressades a expandir-se o 
instal·lar-se des de zero a l’es-
pai és també un dels objectius 
principals del consistori. Per 
aquest motiu s’està treballant 
en la implementació del sis-
tema d’aigua, clavegueram, 
energia i fibra ptica perqu  
totes les empreses que formin 
part de la colònia puguin pro-
veir-se dels recursos necessa-
ris per a desenvolupar la seva 
tasca amb normalitat i como-
ditat. n definitiva, la urbanit-
zació «ha de ser de qualitat», 
tenint en compte que també 
hi passa la via verda i s’està 
apostant per comptar amb una 
bona connectivitat amb la res-
ta de municipis de la perifèria 
amb les diverses parades de 
transport públic que es troben 
a la zona.

sió i el matí de dijous, entorn 
de quarts de nou del matí, es 
va donar per apagat, tot i que 
hi quedava alguna fumerola. 
Hi van treballar diferents dis-
positius de Bombers, inclòs el 
GRAF, la unitat especialitzada 
en incendis forestals de mun-
tanya. L’incendi va cremar al 
voltant de 6,5 hectàrees de ve-
getació d’alta muntanya.

BOMBERS

Imatge de l’actuació dels Bombers a l’espai afectat per l’incendi
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S’acaben les quarantenes dels contactes estrets

RIPOLLÈS | JUDIT LECHÓN

A partir d’aquesta setmana, 
els resultats positius d’auto-
mostra ja no es poden comu-
nicar a través de les farmàci-
es, una decisió que ha pres el 
Departament de Salut davant 
la millora de la situació epi-
demiològica. Els canals d’avís 
són, a partir d’ara, únicament 
l’eConsulta, l’aplicatiu o portal 
web de Salut de la Generalitat i 
els centres d’atenció primària, 
que tornen a assumir aques-
ta «càrrega de feina», segons 
Pedro Cabrero, director de 
l’Àrea Bàsica de Salut de Ripoll 
- Sant Joan de les Abadesses - 

amprodon qui afirma que la 
decisió és gràcies a la «dava-
llada dels casos positius», per 
tant, «creiem que podrem ab-

s bi  sense ifi ultat .
La tendència a la baixa dels 
indicadors epidemiològics, 
també denota un descens 
de la pressió assistencial. En 
aquests moments, als centres 
de salut només els preocupa 
poder atendre correctament 
als pacients tenint en compte 
dues variables: «l’accessibi-
litat i la longitudinalitat». La 
primera fa referència al temps 
d’espera d’un usuari per ob-
tenir cita amb el seu metge 
de capçalera o infermera, i la 
segona el nombre de vegades 
que estableix un contacte amb 
el professional de referència 
de manera uida. Aix  la pan-
dèmia ho va «volatilitzar», diu 
Cabrero, però de mica en mica 
les dades indiquen que «ja 
estem treballant millor». Els 

registres indiquen que «estem 
lluny de recuperar els valors 
d’abans de la pandèmia, però 
anem pel bon camí». Si la si-
tuació pandèmica s’estabilitza 
i millora, aquestes mateixes 
dades també ho faran, per-
metent oferir una atenció més 
acurada als pacients.

Els indicadors
epidemiològics milloren
La corba de contagis al Ripollès 
també millora. Des del passat 
4 de desembre la comarca no 
baixava dels 100 casos positius 
confirmats en una mateixa 
setmana, i aquesta ho ha fet, 
situant-se en 81. L’índex de re-
brot també ha caigut en gaire-
bé la meitat des del registre de 
la setmana anterior passant de 
1.220 a 605. I la positivitat de 

RIPOLLÈS | REDACCIÓ

A partir d’aquest dissabte 5 
de març els contactes es-
trets de positius de covid ja 
no hauran de fer quarantena, 
independentment del seu es-
tat de vacunació, incloent-hi 
també els que no estan vacu-
nats. La decisió, presa per la 
Comissió de Salut Pública, va 
en consonància de l’elimina-
ció de les quarantenes a les 
escoles després d’haver su-

perat el pic de la sisena onada.
Tot i això, el sector sanitari re-
comana extremar les mesures 
preventives en el cas de les 
persones més vulnerables. La 
mateixa recomanació s’estén a 
tots els contactes amb la reduc-
ció de les interaccions socials 
durant els deu dies posteriors 
al contacte, a més de continuar 
amb l’ús correcte de la masca-
reta i la higiene de mans. 
D’aquesta mateixa decisió en 
va parlar el president espanyol, 

Els positius d’automostra ja no 
es comuniquen a les farmàcies

les proves diagnòstiques baixa 
del 16,48 al 6,62%. 
La sisena onada va en regres-
sió, però ja es parla d’una nova 
variant. «La que estem patint 
és la variant Òmicron BA.1, i 
la nova és la BA.2».
Encara que el seu índex de 
contagis sigui elevat, sembla 
que l’afectació d’aquesta nova 
variant no és preocupant. És 
més «patògena», però el seu 
comportament en humans és 
equivalent a l’anterior. 
L’estat vacunal de la pobla-
ció i l’arribada del bon temps 
amb l’increment de les troba-
des a l’aire lliure, són els fac-
tors que podran a udar a difi-
cultar la transmissió del virus 
de cara als pròxims mesos, 
segons l’opinió de les autori-
tats sanitàries.

La raó principal és la millora dels indicadors epidemiològics a tot el territori

La pressió 
assistencial remet

RIPOLLÈS | REDACCIÓ

Una de les preocupacions 
del sector sanitari també ha 
estat la pressió assistencial 
que ha patit el col·lectiu des 
de l’inici de la pandèmia. Du-
rant els mesos més compli-
cats d’aquesta sisena onada, 
l’allau de contagis entre la 
població i el personal sanitari 
va dificultar la tasca dels cen-
tres. «És l’onada que més 
ens ha afectat pels conta-
gis entre els treballadors», 
apunta Pedro Cabrero. Ara 
aquesta situació ha remès. 
La pressió assistencial ja no 
és elevada i els centres de 
salut tornen a una certa nor-
malitat després de mesos 
complicats, podent recupe-
rar algunes tasques.

L’APUNT

EL RIPOLLÈS

Pedro Sánchez, a principis 
d’aquesta setmana. A més, 
també va posar sobre la taula 
el debat sobre les mascare-
tes. Sense concretar dates, el 
president espanyol va evitar 
afirmar quan es podran retirar 
als interiors, després d’haver 
estat eliminades a l’aire lliure, 
però deixa la porta oberta al 
diàleg amb el sector sanitari. 
«No em vull aventurar, per-
què seran ells els que propo-
saran el moment», va dir.
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Vilallonga de Ter ofereix tot un se-
guit de sensacions que no deixen 
de satisfer al visitant. Paisatges 

impressionats, gastronomia de quali-
tat i de producte de la terra així com de 
descoberta. En aquest apartat sobresurt 
la vista  al mirador del Drac pel camí de 
les Roquetes que és una passejada ap-
ta per fer amb mainada i persona poc 
avesades a fer caminades.

Es tracta d’un recorregut que explica la 
llegenda escrita per Joan Miró i Ballabri-

a on narra com la iolant  filla del es-
comte Ponç de Descatllar, va deslliurar 
als habitants del poble del malèvol drac 
que els atemoria. 

El camí està molt ben condicionat, amb 
formigó i protegit amb baranes de fusta, 
que amb rampes i escalinates ens farà 
guanyar alçada ràpidament, gaudint de 
vistes aèries del poble.

VILALLONGA DE TER   •  REDACCIÓ

El mirador del Drac 
Camí de les Roquetes
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El Drac ofereix un 
espectacle de so i llum 
dues vegades al dia, al 
migdia i a la nit.
Durant els mesos d’estiu, 
surt a les 14 h. i a les 22 h.
I en els mesos d’hivern,
a les 13 h. i a les 21 h.

En arribar al pedró de sant Pere i 
sant Joan podem tornar pel mateix 
recorregut o bé fer una ruta circu-
lar, baixant per la pista del costat 
del Pedró, que tot seguint els se-

nyals grocs i verds, ens tornaran al 
carrer La Grau.

quest cam  s ele a tur  amunt fins a 
arribar al punt on hi ha situat el drac. Du-

rant el recorregut també hi trobareu tot 
un seguit d’estàtues de metall.

Totes formen part de la llegenda que 
podreu seguir mentre aneu fent el camí.
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Portada del conte El drac de Vilallonga
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i
Ajuntament de Vilallonga de Ter
Tel. 972 74 04 06
ajuntament@vilallongadeter.cat
www.vilallongadeter.cat

rò també creacions de l’artífex del Quer 
com la capella, la Trona o l’Univers Es-
garriat, entre d’altres.

Tots els elements apareixen al conte i 
la construcció no s’atura perquè encara 
hi falta algun personatge. De fet, tant la 
fi ura de la iolant la o e del conte  
com de la casa d ella a estan en mar a  
«En un futur, m’agradaria posar-hi tam-
bé un bar i que la gent s’hi pugui estar 
més estona», explica Sau. 

a iniciati a d aquest pro ecte trans-
versal va sorgir el 2014. Sau disposava 
d’uns «terrenys buits» amb «vistes 
del poble a vol d’ocell». «Vaig pen-
sar que s’hi havia de fer alguna co-
sa i a partir d’aquesta idea va néixer 
tot», explica. Editar un conte infantil 
no ha estat casual: «Si l’espai té èxit, 
és gràcies a la mainada». I per això 
s’ha decidit fer un conte per fer-los 
l’experiència més enriquidora. A més, 
el vilallonguí creu que ambdues inici-
atives es complementen: «El llibre es 

a ilallon a de er per con i er l espai 
de prop. Gràcies a la visita, als dibuixos 
del conte s’hi reconeixen els diferents 
personatges i el terreny on estan col-
locats. «Tot el que figura al conte, va 
lligat amb el que hi ha aquí», diu Sau.

ELS PROTAGONISTES DE LA 
LLEGENDA I EL CONTE DE 
PILARÍN BAYÉS  

n drac  una o e i una brui a s n els 
personatges principals del conte El drac 
de Vilallonga, el qual s’acaba de publi-
car amb il·lustracions de Pilarín Bayés 
El relat és una adaptació per a infants 
de la llegenda El drac del Quer que va 
escriure el camprodoní Josep Miró Ba-
llabri a entorn de l enorme drac de for a 
que hi ha al municipi, ubicat sota la ma-
sia del Quer.

l drac de ilallon a barre a elements de 
rondalles tradicionals del poble, com la 
bruixa Malavella, amb personatges nous. 

a fi ura del rac i les altres est tues 
de metall han estat creades per en Pere 
Sau Moret, veí del municipi, ¡ la llegenda 
per en Josep Miró Ballabriga.

El Drac ofereix un espectacle de so i llum 
dues vegades al dia, al migdia i a la nit. 
Durant els mesos d’estiu surt a les 14 h 
i a les 22 h. I en els mesos d’hivern, a les 
13 h i a les 21 h.

Tant la llegenda com el conte han estat 
impulsats per ere au  fill del uer  i es 
materialitzen en un «petit parc temàtic»
que ell mateix va construint -amb pe-
ces pròpies i del ferrer Pep Hubach- en 
un vessant de muntanya sota la masia. 

l drac a ser la primera pe a del con unt 
que Sau va encarregar al ferrer de Par-
dines. Un parell de cops al dia, surt de la 
balma on s’amaga movent les ales i tra-
ient fum per la boca. Des que es va instal-
lar, ara fa set anys, no ha parat d’atrau-
re visitants al municipi. I, ara, s’espera 
que la publicació del conte encara n’hi 
atregui més.

Actualment, al recorregut que es pot 
fer a peu  s i poden eure m s fi ures 
de ferro com la bruixa o una àguila, pe-

veurà més arreu i, en canvi, les peces 
són només aquí».

Per a la publicació, «el millor reclam 
era la Pilarín». Un cop acceptada la pe-
tici  la il lustradora es a despla ar fins 
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L’Espai Cultural Cal Marquès de 
Camprodon acull l’exposició del 
fotògraf Antoni Campañà “L’En-

demà de la Retirada: Portbou, 1939”. La 
presentació que s’ha portat a terme ha 
anat a càrrec del professor d’Història 
Moderna i Contemporània de la UAB, 
Arnau González.

CAMPRODON   •  REDACCIÓ

Camprodon acull l’exposició
d’Antoni Campañà L’endemà 
de La retirada, Portbou, 1939
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Espai Cultural Cal Marquès
C/ de Catalunya, 11
17867 Camprodon
T. 972 740 010

Oficina de Turisme de Camprodon
C/ St. Roc, 22 · 17867 Camprodon
T. 972 740 010
turisme@camprodon.cat
www.visitcamprodon.cat

Entorn de la 
mostra que 
s’exposarà fins 
al 23 de març 
s’organitzaran 
diferents 
activitats i una 
visita guiada

a mostra es podr  isitar fins al  de 
mar  de  urant aquests tres me-
sos hi haurà diverses activitats comple-
mentàries com ara la projecció de dos 
documentals i l’estrena d’una nova ruta 
guiada sobre la Retirada a Camprodon.

L’exposició es basa sobre el testimoni 
r fic dels punts neur l ics de la etira-

da per la zona de l’Alt l’Empordà i com-
plementada també amb altres elements 

inculats amb aquesta fita ist rica de la 
qual es compleixen 83 anys, i que tam-
bé va ser molt important al sector de la 
Vall de Camprodon.

El gestor de l’Espai Cultural de Cal 
Marquès, Lluís Bassaganya, historia-
dor especialitzat amb l’esdeveniment 
de la Retirada, ha anunciat que el mes 
de març es posarà en funcionament 

una ruta guiada amb un itinerari de 
4 quilòmetres on hi haurà elements 
i llocs que van ser determinants en 
els fets històrics de la Guerra Civil i 
La Retirada.
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PUBLICITAT

CORCAMP S.L.
TRACTANTS DE BESTIAR

Mas Coronetes, s/n
17530 CAMPDEVÀNOL

El Ripollès disposa d’una gran 
extensió de pastures on es cri-
en els vedells i vedelles.

En la línia de poder entrar en un mer-
cat cada vegada més exigent  i com-
petitiu, alguns productors s’han es-
pecialitzat en la producció ecològica 
d’aquest bestiar. A tot el territori hi 
ha diferents explotacions inscrites 
en el Consell Català de la Producció 
Agrària i Ecològica (CCPAE) .

Tot i que a la comarca del Ripollès hi 
ha diferents races, actualment des-
taca l’anomenada Bruna dels Piri-
neus. Aquesta raça prové d’un antic 
mestissatge  entre la va pròpia de 
Catalunya amb l’alpina suïssa. És 

RIPOLLÈS   •  REDACCIÓ

La Vedella,
carn de qualitat

una raça que s’ha adaptat molt bé 
a la zona del Ripollès.

La carn de vedella és la carn de vaca 
amb un màxim de 12 mesos d’edat 
en el moment de sacrifi car la que 
s’ha criat 12 mesos). Solen pesar 135 
kg de mitjana. El valor nutritiu de la 
carn de vedella és el mateix que 
la de bou.

La indústria càrnia és l’encarregada 
de processar els subproductes de 
la carn de vedella. Se sol conside-
rar com a carn vermella per raó del 
seu color vermellós i per la quanti-
tat de sang que conté. Té un alt va-
lor nutricional per les proteïnes que 
aporta per al consum humà.
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La Ruta del Ter, creada i gestionada 
pel Consorci del Ter (www.consor-
cidelter.cat), és un recorregut que 

ressegueix el curs del riu Ter i que es 
pot fer tant a peu (ruta senderista), com 
en bicicleta (ruta ciclista). Enllaça dos 
pols d’atracció turística: els Pirineus i la 
Costa Brava. L’itinerari ofereix la possi-
bilitat de conèixer i descobrir el riu, des 
del seu naixement a Ulldeter (Setcases), 
a 2.200 metres dins el Parc Natural de 
les ap aleres del er i del reser  fins 
a la desembocadura a la Mediterrània, 
a la Gola del Ter (Torroella de Montgrí 
– l’Estartit), al Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter. Bona part 
del recorregut està inclòs a la Xarxa Na-
tura 2000.

La ruta permet descobrir el llegat que 
el riu ha anat deixant a banda i banda de 
les seves ribes, símbols del dinamisme 
de la seva gent. També s’hi pot observar 
un paisatge canviant: alta muntanya al-
pina, mitja muntanya, agrari, costaner, 
urbà, riberenc i aiguamolls. Al llarg del 
seu recorregut es distingeixen clara-
ment cinc paisatges lligats a territoris 

RIPOLLÈS • REDACCIÓ

La Ruta del Ter

molt diversos entre si: Pirineus, Mean-
dres d’Osona, Embassaments de Sau-
Susqueda-el Pasteral, del Pasteral a Gi-
rona i Plana del Baix Ter.

En la major part del recorregut, amb-
dues rutes, senderista i ciclista, com-
parteixen traçat, sobretot a partir de la 
pista dels embassaments. Durant la ru-
ta i a una sen alit aci  espec fica de 
seguiment que permet seguir el traçat 
de principi a fi  a ruta a peu  est  mar- i

La ruta del Ter
93 850 71 52
972 40 50 91
comunicacio@consorcidelter.cat
www.rutadelter.cat

Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses
Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 720 100
www.santjoandelesabadesses.cat

Ajuntament de Sant Pau de Segúries
Carrer Guardia, 11
17864 Sant Pau de Segúries,
Tel. 972 747005
ajuntament@santpauseguries.cat
www.santpauseguries.cat
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Inauguració del nou tram

cada de color verd, i la ruta en bicicle-
ta, de color vermell grana. La majoria 
de senyals estan col·locades en pals de 
senyalització existents i fanals; també 
trobareu pilones indicadores, adhesius i 
marques pintades en arbres i/o pedres. 
A vegades, per causes diverses, la se-
nyalització pateix desperfectes i pot cau-
sar confusió a l’usuari. Per aquest motiu, 

La nova via està marcada per un itinerari 
en el que hi ha 4 passeres, la de Perella, 
coneguda com Can Barrera, La Folca-
rà, Quatrecases i Sant Pau. Les obres 
han suposat una inversió d’1,8 milions 
d’euros i els ha assumit la Generalitat. 

Amb el nou traçat els ciclistes i vianants 
poder fer un trajecte del riu Ter des de 
Ripoll passant per Sant Joan de les Aba-
desses i arribant a Sant Pau de Segú-
ries sense haver d’entrar en cap tram 
de carretera.

Amb aquest nou equipament, Sant Pau 
de Segúries obre la porta a visitants 
i excursionistes a fer esport i natura, 
dos conceptes fonamentals en la fi-
losofia de la promoci  del territori des 
d’aquest municipi.

es recomana baixar els tracks GPS de la 
pàgina web de la Ruta del Ter (www.ru-
tadelter.cat), ja que poden ser útils per 
no perdre la pista. Aquest 2018, a més, 
pots seguir la Ruta del Ter a través de 
l’aplicació Natura Local. 

Entorn de la Ruta del Ter, el mateix 
Consorci del Ter està creant rutes dels 

a uents que connecten amb la prin-
cipal. És el cas de la Ruta del Gurri, la 
Ruta del Freser, la Ruta de la Riera de 
la Gorga, la Ruta de la Riera de Les 
Llosses, la Ruta de la Riera d’Osor, la 
Ruta de l’Onyar o El camí Voramera / 
Ruta del Brugent. 

NOU TRAM DE VIA VERDA
Sant Pau de Segúries, des de fa unes 
setmanes, ha ampliat la xarxa de les 
Vies Verdes amb proximitat a l’ano-
menada Ruta del Ter a la comarca 
del Ripollès, amb un nou itinerari de 
2,6 quilòmetres.

La nova via verda, és una millora molt 
important per a la mobilitat sostenible al 
municipi, amb la possibilitat de passejar 
i anar en bicicleta per la zona. 
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L’Associació Units pel Cavall,  tor-
na a celebrar una de les activitats  
més emblemàtiques i populars a 

Olot i la Garrotxa. Es tracta de la festa 
de Sant Antoni Abat  que és quan els 
cavalls recorren els principals carrers 
de la ciutat en honor al patró de genets, 
cavallistes i carreters.

Aquest any es començarà com ja ve es-
sent costum amb un esmorzar als ter-
renys de l’antiga estació. En aquest es-
pai també hi haurà diferents exhibicions 
eqüestres amb la finalitat de promoure 
la pràctica de l’equitació en les seves 
diferents modalitats, 

OLOT   •  REDACCIÓ

Olot  torna a celebrar la 
Festa de Sant Antoni Abat

PUBLICITAT Al migdia sortirà la gran cavalcada  pas-
sant pels  carrers d’Olot i  fent els tradi-
cionals tres tombs al passeig d’en Blay, 
el Firal d’Olot, on tindrà lloc la benedic-
ció. Davant l’església de Sant Esteve.
La celebració acabarà  amb un dinar per 
als participants i familiars  i un ball de fi-
nal de festa.

L’organització ha volgut recuperar la ce-
lebració per no perdre la relació entre 
els cavallistes de la comarca i els que 
hi participen provinents de totes les co-
marques de la demarcació de Girona, 
Osona i Berguedà, entre d’altres.
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SANT EUDALD

LA COMISSIÓ DE 
FESTES OBRE 
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ÉS BECADA PEL 
SEU EXPEDIENT 
ACADÈMIC

Després d’una setmana d’activitats, 
el diumenge Ribes de Freser va do-
nar per finalit ada la celebració del 

Carnestoltes d’enguany. Des de l’arriba-
da de la protagonista de la festivitat, la 
Santa Truja, acompanyada del Rei Car-
nestoltes i els seus ministres, la vila no 
ha descansat. De fet, ha estat una cele-
bració amb pol mica inclosa per la figu-
ra de edro nche  i ere Aragon s en 
una postura difícil d’explicar. L’humor 
i la ironia formen part de la festa en tot 
moment i han estat presents en cadas-
cuna de les edicions celebrades a Ribes. 
El berenar de dijous llarder i el posterior 
sopar van ser els actes que van precedir 
les últimes activitats del cap de setma-
na. Dissabte, la Santa, com no podia ser 
d’altra manera, en comptes de sortir en 
rua ho va er en una processó pels car-

rers del poble. L’elevat nombre d’assis-
tents va posar de pal s, una vegada més, 
«que la gent té moltes ganes de festa, 
de sortir i es nota», diu Encarna Belda, 
la presidenta de l’entitat organit adora, 

eatre d’ merg ncia.
Diumenge, la matan a del porc fict cia i 
la crema del monument van donar per 
finalit ades les activitats del arnestoltes 
d’aquest 2022. «Com cada any el ninot 
acaba cremat», afirma elda, i a egeix  
«Que quedi clar que no matem cap porc, 
només fem pinxos». Abans de la pan-
d mia un carnisser s’encarregava d’en-
senyar com es feien les botifarres, però 
la situació sanit ria no ha perm s que 
alguna de les activitats, com aquesta, es 
desenvolupin amb normalitat. Per tant, 
la demostració s’ha susp s i ara s’ha op-
tat per un pat amb pinxos.

ADEU CARNESTOLTES, HOLA
NOVES PROPOSTES

eatre d’ merg ncia a comen a a prepa-
rar noves activitats. «Del Carnestoltes ara 
descansarem, perquè estem esgotats», 
comenta la presidenta, però «ja estem 
preparant una nova obra de teatre». La 
voluntat és, en certa manera, recuperar el 
temps perdut, perqu  la celebració dels 
trenta anys de l’entitat va quedar a l’ai-
re a causa de la pand mia, i ara els seus 
membres volen este ar l’e em ride com 
es mereix. «Aquest any fem els 30+1 i 
anirem fent activitats pel poble durant 
tot l’any». Aix  ibes de reser deixa uns 
quants dies intensos plens d’activitats on 
la Santa Truja, el Rei Carnestoltes i tota la 
seva comitiva han pogut tornar a sortir 
per celebrar el Carnestoltes i donar pas 
a noves propostes.

el
DEL 3 AL 9 DE MARÇ DE 2022 | SUPLEMENT D’OCI I DE CULTURA

Pàgines 22 i 23

Pàgina 26

Pàgina 24

Pàgina 25

RIBES TANCA UNA SETMANA PLENA 
D’ACTIVITATS PEL CARNESTOLTES

RIBES DE FRESER JUDIT LECHÓN

ACN



ME22 EL MERCAT

EL CARNESTOLTES ARRIBA A 
MÉS POBLES DEL RIPOLLÈS
EL CAP DE SETMANA DIVERSOS MUNICIPIS VAN VIURE LES SEVES PARTICULARS RUES I FESTES
AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ

El cap de setmana més po-
bles del Ripollès van cele-
brar el Carnestoltes, com 

és el cas de Llanars. El municipi 
va gaudir d’una cercavila pels 
carrers més cèntrics amenitzada 
pels alumnes de l’aula de mú-
sica. En arribar al punt concre-
tat, la pista coberta, els assis-

Vallter 2000 se suma a les propostes de
celebració del Carnestoltes

els dies 7 i 9,  però ja s’han co-
mençat a preparar algunes ac-
tivitats enfocades en la festivi-
tat. El passat cap de setmana 
es va oferir un taller de màsca-
res per als infants d’entre tres 
i cinc anys.

VALL DE NÚRIA
Les estacions d’esquí també 
s’han sumat a les propostes en 
el marc del Carnestoltes. Els més 
petits van poder gaudir d’un ta-
ller de maquillatge i es va repar-
tir xocolata calenta a tots els as-
sistents per endolcir la jornada. 
A més, el DJ Mad Hart va oferir 
una sessió musical a la terrassa 
de la Cabana dels Pastors.

una festa a càrrec de l’anima-
dor infantil Roger Canals. Du-
rant el transcurs de la celebra-
ció es fa oferir xocolata desfeta 
i coca entre tots els assistents 
a la jornada.

RIPOLL
La capital té prevista la celebra-
ció del Carnestoltes pel mes de 
maig, el cap de setmana d’entre 

RIPOLLÈS REDACCIÓ

Els més petits participen en un taller
de màscares a Ripoll

AJUNTAMENT DE RIPOLLVALLTER 2000

Vall de Núria anima als assistents a participar en les activitats

VALL DE NÚRIA

AJUNTAMENT DE LLANARS AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER

Llanars celebra la rua del Carnestoltes pels carrers de la vila Vilallonga de Ter gaudeix de la seva pròpia celebració

VALLTER 2000
La segona estació de muntanya 
de la comarca, Vallter 2000, va 
animar als usuaris amb la parti-
cipació d’un concurs de disfres-
ses per a participar en el concurs 
de dos forfets de dia i entrades al 
Parc Lúdic. També va oferir mú-
sica en directe com Vall de Núria.

I EL QUE VINDRÀ
Aquest dissabte cinc de març és 
el torn de Setcases. A partir de 
2/4 de cinc de la tarda la plaça 
Verda serà el centre neuràlgic de 
les activitats preparades per ce-
lebrar el Carnestoltes. Hi haurà 
música, in ables i coca i xoco-
lata per a tothom.
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tents van poder ballar al ritme 
de l’animació musical d’Ama-
deu i CIA. Per acabar, com és 
tradició, es va fer la crema del 
rei Carnestoltes.

VILALLONGA DE TER
També a la Vall de Camprodon, 
Vilallonga de Ter va celebrar la 
festivitat amb una altra rua el 
mateix dissabte per acabar amb 
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TORNA L’ESCUDELLADA, LES 
MONGETES I LES FARINETES
RIBES DE FRESER NO HA ESTAT L’ÚNIC MUNICIPI DE LA VALL QUE HA ESTAT DE CELEBRACIÓ, SINÓ QUE 
QUERALBS I PARDINES TAMBÉ HAN TORNAT A ACOLLIR ALGUNS DELS ACTES MÉS ESPERATS

A la tradició catalana, el Car-
nestoltes va acompanyat, 
a diferents llocs, de cos-

tums gastronòmics. Són, per nor-
ma general, àpats densos i que 
preparaven el cos per la Quares-
ma que manava la tradició. Ara 
aquests àpats encara es mante-
nen a diferents municipis, com és 
el cas de Queralbs, on s’ha tornat 
a celebrar l’Escudellada. 
Una escudella de Carnestoltes 
que es va servir a 5 euros el tiquet 
entre tots els assistents i on les 
diferents paroles van permetre 
dinar a tots els participants que 
es van aplegar a la plaça. La re-
cepta és la de sempre: «Hi ha les 
diferents parts del porc, el xai, 
les pilotilles, la botifarra negra, 
la blanca, els ossos d’esquena, 
les verdures, etcètera», detalla 
l’alcaldessa de Queralbs, Imma 
Constans. Això sí, no hem d’obli-
dar el procés d’ebullició. Segons 
la batllessa: «Ha de bullir les ho-
res que li pertoquen, això és dels 
punts més importants». 

La venda de tiquets va superar 
les expectatives aquest any, im-
pulsat pel bon temps. «La gent 
té moltes ganes de fer poble i 

la venda de tiquets va ser ele-
vada, a més de la participació de 
les persones que es van acostar 
a la plaça per gaudir de la fes-

de participar en aquestes ac-
tivitats», diu Constans. I una 
bona mostra va ser el passat 
diumenge a l’Escudellada, on 

RIPOLLÈS REDACCIÓ

DANA RICART
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ta amb motiu dels actes cele-
brats a la vila per les dates de 
Carnestoltes.

A PARDINES, MONGETES
I FARINETES
Un altre municipi, també de la 
Vall de Ribes, que celebra aquests 
àpats de Carnestoltes és Pardines, 
amb les tradicionals farinetes i 
mongetes. «Les mongetes, amb 
les rostes de cansalada i les fa-
rinetes és una crema de farina 
de blat de moro», diu el cuiner 
Gonçal Garcia. Fa gairebé mig se-
gle que es va tornar a reintroduir 
aquesta celebració a Pardines que 
té el seu origen en els pastors i la 
Transhumància. «L’any passat 
no es va poder fer a causa de la 
pandèmia, però s’ha anat fent 
des de fa molt de temps», co-
menta Marta Desel, regidora de 
l’Ajuntament de Pardines. La fa-
rina de blat de moro, les rostes de 
cansalada, les mongetes, el xoriç 
i el brou són algunes de les claus 
d’aquesta menja que van degus-
tar una bona colla de persones 
a Pardines el passat diumenge.

Els assistents gaudeixen de l’escudella a la plaça de la vila

DANA RICART

Els cuiners preparen les mongetes i farinetes de Pardines

DANA RICART

Més comensals durant l’àpat de l’Escudellada de Queralbs
DANA RICART

Els participants esperen per a poder tastar els plats
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LA TRANSHUMÀNCIA DEL 
VALLÈS AL PIRINEU

Una bona colla d’anys en-
rere, quan la transhumàn-
cia encara era una activi-

tat present a tot el territori i de 
manera recurrent, alguns pas-
tors emprenien el camí des del 

all s fins al irineu, i gr cies a 
la tasca de documentació de To-
màs Mas, ara el recorregut i to-
tes les seves variants han que-
dat recollides en un llibre. Amb 
la participació dels membres de 
diversos centres excursionistes, 
es van proposar fer una etapa al 
mes, i començar a recopilar tota 
la informació extreta de l’expe-
riència d’un pastor per confor-
mar la publicació adaptada en 
l’actualitat. «Vaig actualitzar 
la informació que coneixia a 
través de les vivències que un 
pastor li havia explicat al meu 
pare», diu l’autor.
A banda del recorregut, el llibre 
ofereix informació complemen-
tària dels camins, com «els ma-

resentació del llibre al Museu tnogr fic de ipoll

es  m lta t g afia i els t a s 
que es poden descarregar per 
a fer el recorregut a peu o amb 
bicicleta».

n definitiva, es tracta d’una mos-
tra de la història i la cultura de Ca-

talunya quan els pastors pujaven 
cap al irineu amb el bestiar. Ara 
aquests mateixos camins es po-
den recórrer a través de la infor-
mació recollida al llibre ‘Trans-
hum ncia del all s al irineu’.

RIPOLL JUDIT LECHÓN

ROGER SALADRIGUES

EL CINEMA CATALUNYA ACULL 
LA MOSTRA DELS PREMIS VOC

UNA EXPOSICIÓ COL·LECTIVA 
D’UNA TRENTENA D’ARTISTES

El Cinema Catalunya de 
ibes ha acollit un any 

més la mostra dels re-
mis VOC, el reconeixement que 
fa Òmnium Cultural a una sèrie 
de peces audiovisuals en cata-
là. La d’enguany és la vuitena 
edició d’aquests premis que es 
divideixen en dos formats dife-
rents, el u t e fi i  i el -
cumental», diu aume almés, 
membre de la Junta dels Amics 

Fins al 24 d’abril es pot veu-
re al Cercle Campdevano-
lenc una exposició con-

junta d’una trentena d’artistes 
locals. Una mostra col·lectiva 
del talent que tenen diferents 
pintors i que vol reivindicar les 
arts des del quilòmetre zero. A 
més, permet unir forces a dues 
entitats que vetllen per la cul-
tura local com Campdevànol 

ibes de reser ha estat la seu de la trobada cinematogr fica

ls assistents gaudeixen de la mostra exposada a l’espai

del inema de la all de ibes.
Aquest dissabte es van poder 
veure 4 documentals i 8 curts 
de ficció, entre els quals destaca 

er ncia, d’ udald orominas. 
Una producció que ja va quedar 
molt ben classificada a l’últim 
festival Gollut. 

rop d’una trentena de perso-
nes es van acostar al cinema de 

ibes per donar valor a l’audi-
ovisual català, que reivindica 
la seva qualitat tot i no passar 
pel seu millor moment.

Cultura i Compromís i el Cer-
cle Campdevanolenc. 
L’exposició ha permès descobrir 
pintors de Campdevànol que no 
els tenien controlats o que ho fe-
ien sense haver-ho et públic i el 
total s’enfila a .
La inauguració va coincidir el 
passat cap de setmana amb la 
celebració del Dia del Soci del 
Cercle, on es va fer l’Assemblea 
i un concert amb el grup local 

he a aners. 

RIBES DE FRESER REDACCIÓ

DANA RICART

ROGER SALADRIGUES

CAMPDEVÀNOL REDACCIÓ
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MÚSICA I CINEMA A LA 
BIBLIOTECA DE RIPOLL

LA BECA A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA 
DE RIPOLL PER ALBA GÓMEZ

LA LAMBERT MATA FORMARÀ PART DEL PROJECTE ‘FOMENT DE LA MÚSICA A LES
BIBLIOTEQUES’ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Lambert Mata de Ripoll 
serà una de les set biblio-
teques que formen part del 

projecte ‘Foment de la música’.  
Consistirà en tres jornades d’ac-
tivitat al voltant de la música de 
la mà de Josep Mir i Ramon Mu-
sach. Es vol continuar apostant 
per fomentar la presència de la 
música en aquest tipus d’espais.
Segons ha explicat la directora 
de la biblioteca, Montse Guix, 
«les biblioteques tenim un 
gran fons musical, però com 
que la gent utilitza altres pla-
taformes, aquests CD no sur-
ten». És per això que ha través 
d’aquest projecte es pretén 
«promocionar la música que 
tenim a la biblioteca». 
Cada centre ha escollit un gènere 
musical. En el cas de la bibliote-
ca de Ripoll s’ha escollit el cine-
ma musical. D’aquesta manera 

Un any més l’Ajuntament 
de Ripoll ha fet entrega de 
la beca al millor expedi-

ent acadèmic de secundària. En 
aquest cas ha estat el del 2020-21. 
La beca que premia l’excel·lència 
acadèmica ha estat per a Alba Gó-
mez Ventura, actualment estu-
diant de Ciències Biomèdiques a 
la Universitat de Barcelona. L’es-
tudiant va recollir el guardó a la 
sala de plens de l’ajuntament, de 
la mà de l’alcalde, Jordi Munell, la 
regidora d’Educació, Maria Do-
lors Vilalta i el regidor de Joven-
tut, Joan Maria Roig. També va 
estar acompanyada de la seva 
família. 
La beca  consta de 1.450 euros 
per tal d’ajudar a minvar les des-
peses de la vida universitària fo-
ra de casa, «una vida totalment 
diferent», assegura l’Alba, qui 
també ha agraït al consistori el re-
coneixement. «És una gran ini-

ciativa que reconeguin l’esforç 
dels joves», ha explicat. 
L’Alba va assolir un 12,7 a la se-

lectivitat i cursa una carrera 
«molt difícil, però és el que 
m’agrada». 

LAURA PRAT PARLA 
D’EMOCIONS I CÀNCER

En el marc de les activitats 
del Dia de la Dona, Laura 
Prat ha ofert una xerrada 

titulada ‘Emocions i càncer, allò 
del que ningú parla’. Prat va pa-
tir un càncer de tiroides i es va 
trobar que «els metges se cen-
tren en la part del diagnòstic i 
queda totalment oblidada la 
part psicològica i emocional». 
Així doncs, ella va voler com-
partir la seva experiència. «Crec 

La xerrada es va celebrar a la biblioteca de Ripoll

L’entrega de la beca es va celebrar a l’ajuntament de Ripoll

que més enllà de les xerrades 
tècniques que es puguin fer 
és important compartir testi-
monis i trencar tabús perquè 
alhora de dir coses bones tot-
hom hi està disposat i sembla 
que quan n’has de dir de do-
lentes costa molt». 
Una xerrada destinada a perso-
nes diagnosticades però tam-
bé a les seves famílies, ja que 
«no existeix un acompanya-
ment emocional en la Segu-
retat Social».

es fomenta la música i també una 
activitat que fa temps que es de-
senvolupa a la biblioteca: el ‘Par-
lem de cinema’. Seran tres dies 
d’activitat: aquest dijous dia 3 es 

cals que han acabat esdevenint 
obres teatrals. El projecte posa-
rà el punt final el dijous dia 17, 
de la mà de Ramon Musach.  La 
darrera activitat consistirà en el 
col·loqui de la pel·lícula Once de 
John Carney. «Parlar de cinema 
és important (...) hi ha moltes 
maneres de veure les coses», 
assegura Musach. La pel·lícula es 
podrà llogar a la mateixa biblio-
teca, la qual també disposa d’un 
ampli catàleg de cinema musical, 
i d’aquesta manera poder parti-
cipar en el col loqui sobre el film. 
Des de la biblioteca Lambert Ma-
ta ja han avançat que els partici-
pants en l’activitat «s’emporta-
ran un obsequi».  
Per altra banda, la biblioteca de 
Ripoll també s’està plantejant 
«repensar l’espai per a escol-
tar música», i atraure el públic 
a les instal·lacions per gaudir no 
només dels llibres sinó també de 
la música.

durà a terme la xerrada ‘Del tea-
tre al cinema’, amb Josep Mir, on 
es repassaran les obres teatrals 
musicals que han acabat sent 
grans pel·lícules. Serà a les set 

RIPOLL ABRIL CHINCHILLA

RIPOLL A.CH.

RIPOLL A.CH.

EL RIPOLLÈS

ROGER SALADRIGUES

ABRIL CHINCHILLA
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de la tarda. El següent dijous dia 
10, hi haurà la xerrada ‘Del cine-
ma al teatre’, també amb Josep 
Mir, on s’estudiarà el fenomen 
contrari, grans pel·lícules musi-
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EL CARTELL DE LA FESTA MAJOR
DE SANT EUDALD, A CONCURS

La Comissió de Festes de Ri-
poll ha publicat les bases per 
a participar en el concurs de 

cartells de la Festa Major de Sant 
Eudald d’aquest 2022. La cele-
bració tindrà lloc entre els dies 
11 i 15 de maig, i l’entitat ja està 
treballant en les activitats que 
conformaran la festa, incloent-hi 
el cartell que il·lustrarà l’esdeve-
niment. Les propostes han d’es-
tar emmarcades sota l’eslògan 
‘seny i rauxa’, i hi ha de constar 
el text: FESTA MAJOR SANT EU-
DALD 2022 RIPOLL - DEL 10 AL 
15 DE MAIG.
El termini d’admissió de les can-

ELS PREMIS CARLES RAHOLA 
GUARDONEN CAMPRODON

Els premis Carles Rahola han 
guardonat l’àrea de comu-
nicació de l’Ajuntament de 

Camprodon com a millor projec-
te de comunicació institucional 
per la seva estratègia envers la 
ciutadania, a través de llistes de 
distribució de notícies municipals 
que el jurat va considerar «d’in-
terès social». El guardó compta 
amb  una dotació econòmica de 

Tots els guardonats a la gala dels Premis Rahola de periodisme

Xavier Guitart i Núria Mayà acompanyats de Quim Ayats

Cartell de presentació de la proposta impulsada per la Comissió de Festes

1000 euros i han estat Joan Faig i 
Núria Mayà els reconeguts. L’al-
calde, Xavier Guitart, també va 
assistir a l’entrega de premis, que 
va tenir lloc a l’auditori de Girona 
en una gala presentada pel peri-
odista Marc Giró. El millor pro-
jecte de comunicació periodís-
tica va ser per Marc Faro i Anna 
Teixidor, per les propostes ‘Josep 
Costa Serra (1898-1976), la mira-
da d’una nissaga de majordoms 
al castell de Peralada’.

didatures ser  fins al 1 de mar  
a les set de la tarda, i fins aquesta 
data es poden presentar a l’Ajun-
tament de Ripoll o al Casal de Jo-
ves El Galliner.
El premi per al guanyador o gua-
nyadora ser  de 00 euros i es 
farà públic el dijous 7 d’abril.
Els participants han de complir 
uns requisits, com tenir més de 
18 anys i presentar una única obra 
original i inèdita. Pel que fa als 
cartells, no hi ha cap limitació de 
creació, el color, el procediment o 
tècnica queden a disposició dels 
participants. La votació popular 
per escollir el guanyador es farà 
durant la Fira de les 40 hores, els 
dies 1, 2 i  d’abril.

RIPOLL JUDIT LECHÓN

EL MONESTIR 
S’ADAPTA A LES 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
VISUAL

Un projecte entre el Mo-
nestir de Ripoll i l’ONCE 
permetrà que les per-

sones amb discapacitat audio-
visual puguin gaudir de la seva 
estada dins el monument pa-
trimonial amb diversos ma-
terials que faran que la seva 
visita sigui accessible.
La proposta oferirà l’oportuni-
tat que els visitants coneguin 
els elements que conformen 
el monestir gràcies al material 
complementari.

RIPOLL J.L.

COMISSIÓ DE FESTES DE RIPOLL

ACN

DIPUTACIÓ DE GIRONA

CAMPRODON REDACCIÓ
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La Devesa del Pla - coincidint amb el Mercat dels Encants

Taller participatiu

RECICLA LA TEVA SAMARRETA I
CONVERTEIX-LA EN UNA PRÀCTICA BOSSA

6 DE MARÇ - D'11 A 13 H

Per apuntar-se, enviar un correu a
comunicacio@ajripoll.cat o bé fer-ho presencialment als

Casals Cívics de La Devesa del Pla i Ripoll Centre

Si en tens, porta una samarreta vella!
TALLERGRATUÏT

*Vàlid coma activitat optativa del programade bon
comportament ambiental de l'Ajuntament*
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LA DONA SOLA, A SANT 
JOAN DE LES ABADESSES
L’OBRA S’EMMARCA EN LES ACTIVITATS I PROPOSTES 
PREPARADES ENTORN EL DIA 8 DE MARÇ 

Sant Joan de les Abadesses 
comença a escalfar motors 
de cara al 8 de març, dia de la 

dona. Ho ha fet amb l’espectacle 
‘La dona sola’, de la mà de l’actriu 
i cantant Yolanda Valero, una re-
presentació sobre la violència de 
gènere més i menys visible que 
pateixen les dones. Un monòleg 
còmic sense deixar de banda la 
duresa de la situació que va con-
tinuar amb un debat. Valero diu 
que «la comèdia sempre s’ha fet 
per tocar problemes polítics o 
religiosos», tots aquells àmbits 
que són complicats d’expressar 

Yolanda Valero, actriu i cantant, durant la representació de l’obra a Sant Joan de les Abadesses

des del drama, per això s’ha pro-
posat fer-ho des de la comèdia.
L’obra narra la vida d’una dona 
que està segrestada a casa seva 
per culpa del seu marit, i a tra-
vés de la quotidianitat i d’entau-
lar una conversa amb la veïna, 
o suposada veïna, expressa els 
seus sentiments i relata la seva 
vida i el seu dia a dia des de dins 
de casa. Per tant, l’espectacle se 
centra en l’interior del seu habi-
tatge, des d’on es desenvolupa 
tota la trama.
Als volts del dia de la dona, al 
març o el dia contra la violència 
de gènere, al novembre, se solen 
concentrar la majoria d’actes re-

ferents a aquest tema, però la vi-
olència de gènere i el masclisme 
s’ha de tenir present cada dia, ai-
xò és també el que intenta mos-
trar i ensenyar l’obra.  La mateixa 
Valero comenta: «Això s’ha de 
mantenir en el dia a dia», amb 
els fi lls, les parelles o altres do-
nes, en tots els àmbits.
L’acte va tenir lloc al casal Jaume 
Nunó on es va aplegar un públic 
majoritàriament femení, tot i que, 
Valero assegura que cal que els 
homes s’impliquin en aquest ti-
pus de propostes i prenguin cons-
ciència de la realitat de moltes 
dones en trobar-se i viure situ-
acions de violència de gènere.

SANT JOAN DE LES ABADESSES REDACCIÓ

EL RIPOLLÈS
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Amb motiu del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, di-
versos municipis de la comarca se sumen a la voluntat de pre-
parar activitats per a remarcar el paper de les dones.

 RIPOLL 
A la capital, el mateix dia de la commemoració s’inaugurarà una 
exposició al Museu tnogr fi c. Domna Domina mostra la dona 
des de quatre mirades diferents a través de les obres de quatre 
artistes ripolleses. El mateix dia, la Biblioteca Lambert Mata ofe-
rirà una exposició de llibres protagonitzats per dones.

 SANT JOAN DE LES ABADESSES
A banda de l’obra teatral ‘La dona sola’, el municipi santjoaní tam-
bé ha preparat altres activitats per commemorar la diada. El dia 11 
de març es projectarà el documental ‘EnFemme’, i posteriorment 
s’oferirà la possibilitat de participar en el col·loqui amb la seva di-
rectora, Alba Barbé, i algunes protagonistes al Palau de l’Abadia.
El dia 13 de març l’artista Noelia Molina oferirà un concert a la 
plaça de l’Abadia i al restaurant de la Ruta del Ferro s’organitzarà 
una assemblea de l’Associació de Dones i un dinar. 

 CAMPRODON
A les deu del matí de dimarts s’ha preparat un taller dinàmic 
per a dones a l’Espai Cultural Cal Marquès i a les dotze del mig-
dia, es llegirà el manifest a la plaça de la vila. El dia 12 de març, 
per continuar commemorant la diada, s’anima a tothom qui 
vulgui a participar en la caminada popular i posterior vermut. 

l recorregut va des de l’estació d’autobusos, fi ns al antua-
ri del Remei.

 CAMPDEVÀNOL
Aquest cap de setmana, concretament dissabte, ja comencen els 
actes al municipi campdevanolenc. El Centre Cívic acollirà un se-
minari de defensa personal per a dones a càrrec de Laia Garcia i 
a les vuit del vespre s’ha preparat un recorregut pels espais de la 
por de la mà de Jordi Coch.
El pròxim dissabte, el 12 de març, el col·lectiu Ortiga Feminista 
ofereix un taller, ‘Parlem de Feminismes’. Després, tindrà lloc el 
Sopar de la Dona.

 ALTRES PROPOSTES
La Plataforma 8M Ripollès comença amb les activitats emmar-
cades en el Dia Internacional de la Dona aquest cap de setmana. 
Dissabte s’han preparat diversos actes i micro obert a la Lira. I el 
mateix dia 8 de març, el col·lectiu ofereix un dinar de ‘pa i porta’, 
posterior manifestació davant el jutjat de Ripoll i concentració a 
la plaça de l’Ajuntament.

EL RIPOLLÈS 
COMMEMORA EL 8M
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EL MUSEU ACULL L’EXPOSICIÓ 
‘REFUGIAR-TE’ DE L’ESCOLA VEDRUNA

Els alumnes de tercer de pri-
mària de l’escola Vedruna 
de Ripoll han treballat des 

del mes de setembre un projec-
te sobre els refugiats, el qual va 
començar aprenent que a Ripoll 
existeixen refugis antiaeris. Els 
nens i nenes van aprendre el pas-
sat històric de Ripoll de la mà del 
Museu tnogr fic i també van 
tractar les persones refugiades. A 
partir d’aquest treball ha nascut 
l’exposició ‘Refugiar-te’. «Quin 
seria l’objecte que ens empor-
taríem si fossin refugiats. Quin 
és el seu refugi i de què es re-
fugien», aquestes són algunes 

TALLER PER 
A RECICLAR 
SAMARRETES

TALLERS PER COBRIR LES 
NECESSITATS EDUCATIVES 

Aquest diumenge i co-
incidint amb el Mercat 
dels Encants de Ripoll, 

es durà a terme un taller per a 
aprendre a reciclar samarretes 
per a convertir-les en bosses. 
El taller el realitza l’equip de 
la botiga de segona mà de la 
Fundació MAP, i s’emmarca en 
el projecte de ‘Ciutats Educa-
dores’ i del Programa de bon 
comportament ambiental de 
l’Ajuntament de Ripoll. El taller 
serà gratuït, però caldrà apun-
tar-se prèviament als Casals 

vics o a través del correu co-
municacio@ajripoll.cat.

En el marc del Pla Educatiu 
d’Entorn Ripoll ha iniciat 
diferents tallers per tal de 

donar resposta a les mancances 
de l’alumnat. Gràcies a l’apor-
tació de 15.000 € que ha rebut 
Ripoll es podran oferir tallers a 
les diferents etapes educatives. 
A l’etapa de primària s’ofereix el 
‘Llegir Junts’, ‘Estratègies Ma-

ambé s’hi poden veure pintures de arme olé

L’exposició es podr  veure fins al 0 de mar  al Museu de ipoll

temàtiques’ i ‘Caixa d’Eines’. A 
la secundària: ‘Taller d’Estudi 
d’ ’ i l nostre lleure, el nostre 
temps’. Uns tallers que es duen a 
terme als diferents centres edu-
catius. Aquests pretenen ajudar 
l’alumnat amb eines per a l’es-
tudi o la millora de competèn-
cies.  A més, dels tallers, des de 
principi de curs que es desenvo-
lupen activitats del la a través 
de l’Espai Familiar.

de les preguntes que es respo-
nen a la mostra, segons explica 
l’alumne Helga Torrejón. Així 
doncs, paraules com «la por o 
la Covid» formen part de l’ex-
posició, així com objectes: pelui-
xos, sabates... segons ha expli-
cat la Judit Cobes. Tot allò que 
caldria o seria indispensable en-
dur-se per a aquests nens i ne-
nes. «Hem treballat l’empatia 
i les emocions», per tal de po-
sar-se a la pell dels infants re-
fugiats, assegura en Biel Cruz. 
Un treball important, ja que els 
alumnes consideren imprescin-
dible que els nens i nenes de la 
seva edat aprenguin que hi ha 
infants en aquesta condició: «Els 
refugiats ho passen molt ma-
lament i tothom pot ser refu-
giat en algun moment. A més, 
aquests nens perden gairebé 
tots els seus drets», assegura 
la Júlia Rota. 
Ariadna Delgado, mestra de er 
de Primària de l’escola Vedruna, 
valora «molt positivament» el 
treball d’aquests mesos. «Hem 
arribat a transformar un pro-
jecte fosc amb emocions re-

RIPOLL ABRIL CHINCHILLA RIPOLL REDACCIÓ

ARIADNA DELGADO

ARIADNA DELGADO

RIPOLL REDACCIÓ
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alment dures en un projecte 
d’esperança a través de l’art i 
les emocions». 
L’exposició ‘Refugiar-te’ es pot 
visitar al Museu tnogr fic de 

ipoll fins al 0 de mar . A més, 
els visitants podran fer un do-
natiu a l’organització Pallassos 
sense Fronteres.
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CINEMA
Casal Camprodoní

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

Cinema Comtal Cinema Catalunya

EL PACTO
Dinamarca, 2021. (115 min)
De Bille August. Amb Birthe Neumann, Simon 
Bennebjerg, Asta Kamma August, Nanna Skaarup Voss, 
Anders Heinrichsen, .
HHH

L’escriptora Karen Blixen, de 63 anys, està al cim de 
l’èxit i sembla ser la pròxima a guanyar el Premi Nobel 
de Literatura. S’ha reinventat a si mateixa com una 
sensació literària. Ella continua sent un geni aïllat. La 
seva vida trontollarà el dia que coneix a un talentós 
poeta de 30 anys. Karen li promet la fama literària si 
ell a canvi l’obeeix incondicionalment, fins i tot a costa 
de perdre-ho tot en la seva vida.
Drama
Dissabte a les 18 i les 22 h. Diumenge a les 18 i les 21 h.

BELFAST
El Regne Unit, 2021. (98 min)
De Kenneth Branagh. Amb Jude Hill i Caitriona Balfe.
HHH

Drama ambientat en la tumultuosa Irlanda del Nord de 
finals dels anys 0. egueix al petit uddy mentre creix 
en un ambient de lluita obrera, canvis culturals, odi in-
terreligiós i violència sectària. Buddy somia amb un futur 
que l’allunyi dels problemes, però, mentrestant, troba 
consol en la seva passió pel cinema, en la nena que li agra-
da de la seva classe, i en els seus carismàtics pares i avis.
Drama
Dissabte a les 18 h. Diumenge a les 19.30 h. Dilluns a les 21 h.

TROS
Espanya, 2021. (83 min)
De Pau Calpe. Amb Roger Casamajor i Pep Cruz.
HHH

Alcastrer, Ponent. Un petit poble on només viuen 100 
persones. Joan, un pagès vell i malcarat, està cansat de 
sofrir robatoris en la masia i decideix sumar-se a la ronda 
nocturna de pagesos que vigila les terres. l seu fill ep, 
que acaba de tornar de ciutat, l’acompanya.
Drama
Dissabte a les 20.30 h. Diumenge a les 17 h. 

WEST SIDE STORY
Els Estats Units, 2021. (156 min)
De Steven Spielberg. Amb Rachel Zegler, Ansel Elgort, 
David Alvarez i Ariana DeBose.
HHH

ls adolescents ony i Maria, malgrat tenir afiliacions 
amb colles de carrer rivals, els Jets i els Sharks, 
s’enamoren a la ciutat de Nova York en la dècada dels 
50. Nova versió del llegendari musical ‘West Side Story’, 
al seu torn adaptació d’una famosa obra de teatre de 
Broadway, que modernitzava la història de ‘Romeu i 
Julieta’, de Shakespeare.
Musical. Romanç.
Dissabte a les 19 h.

SUPLEMENT  D’OCI I DE CULTURA
DEL 3 AL 9 DE MARÇ DE 2022
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TV RIPOLLÈS
Programació del 3 al 9 de març de 2022

07.00 Notícies en Xarxa

09.00 Fet a mida

11.00 El Magazín

11.45 Sota zero

12.00 Avanç informatiu

12.15 Connecti.cat

13.15 La tertúlia del Magazín

14.00 Comarca Informatiu

14.25 El temps

14.30 Al Dia Comarques de Girona

15.00 La porteria

16.00 Caminant per Catalunya

16.30 Fet a mida

18.30 Gaudeix la festa

20.00 Comarca Informatiu

20.25 El temps

20.30 El Magazín

21.15 Música.cat

21.30 Ita Vita

22.00 Comarca Informatiu

22.25 El temps

22.30 Al Dia Comarques de Girona

23.00 Paisatges encreuats

23.30 Torna-la a tocar, Sam

00.00 La tertúlia del Magazín

00.50 Comarca Informatiu

01.15 El temps

01.20 El Magazín

02.30 Fet a mida

07.30 Clínica integral

08.30 Comarca Informatiu.

Edició cap de setmana

09.00 El Magazín

10.00 Caminant per Catalunya

11.00 Missa de Montserrat

12.25 En Joc: Futbol

14.45 Música.cat

15.00 Paisatges Encreuats

15.25 En Joc

20.30 NEX cap de setmana

21.00 Aventura’t

21.30 El nou temps d’en Picó

22.15 Teló de fons

22.45 Al Dia Comarques de Girona

23.30 Mira com ballaven

00.15 Clínica integral

01.15 Que n’aprenguin 

01.45 Barcelonautes 

07.00 Notícies en xarxa
09.00 Fet a Mida
11.00 El Magazín
11.45 Música.cat
12.00 Avanç Informatiu
12.15 Connecti.cat
13.15 La tertúlia del Magazín
14.00 Comarca informatiu
14.25 El temps
14.30 Al Dia Comarques

de Girona
15.00 La porteria
16.00 Ripollès Avui
16.30 Fet a Mida
18.30 De vall a vall
19.00 Connecti.cat
20.00 Comarca Informatiu
20.25 El temps
20.30 El Magazín
21.15 Música.cat
21.30 Aventura’t
22.00 Comarca Informatiu
22.25 El temps
22.30 Al Dia Comarques

de Girona
23.00 De vall a vall
23.30 Teló de fons
00.00 La tertúlia del Magazín
00.45 Comarca Informatiu
01.00 El temps
01.15 El Magazín
02.30 Fet a Mida

07.30 Mira com ballaven

08.30 Comarca Informatiu.

Edició cap de setmana

09.00 El Magazín

10.15 Caminant per Catalunya

11.00 El Magazín

11.45 Música.cat

12.00 Connecti.cat

13.00 Només Esport: resultats

13.30 De vall a vall

14.00 Comarca Informatiu.

Edició cap de setmana

14.30 Caminant per Catalunya

15.00 Només Esport: l’entrevista

15.30 Ripollès avui

16.00 La Vitrina

16.30 The Weekly Mag

18.00 En joc

20.30 NEX Cap de setmana

21.00 Ita Vita

21.30 Quina canalla!

22.00 De sol a sol

22.30 Objectiu Paki

00.15 Al Dia Comarques de

Girona

00.45 Misteris amb el Dr. Darbó

07.00 Notícies en xarxa
09.00 Fet a Mida
11.00 El Magazín
11.45 Música.cat
12.00 Avanç Informatiu
12.15 Connecti.cat
13.15 La tertúlia del magazín
14.00 Comarca informatiu
14.25 El temps
14.30 Al Dia Comarques de Girona
15.00 La porteria
16.00 Només Esport: resultats
16.30 Fet a Mida
18.30 La Vitrina
19.00 Connecti.cat
20.00 Comarca Informatiu
20.25 El temps
20.30 El Magazín
21.15 Música.cat
21.30 Ripollès Avui
22.00 Comarca Informatiu
22.25 El temps
22.30 Al Dia Comarques de Girona
23.00 La Vitrina
23.30 El nou temps d’en Picó
00.15 La tertúlia del Magazín
00.45 Comarca Informatiu
01.00 El temps
01.15 El Magazín
02.30 Fet a Mida

07.00 Notícies en xarxa

09.00 Fet a mida

11.00 Caminant per Catalunya

11.30 Paisatges encreuats

12.00 Avanç Informatiu

12.15 Clínica Integral

13.15 La tertúlia del Magazín

14.00 Comarca informatiu

14.25 El temps

14.30 Al Dia Comarques de Girona

15.00 La porteria

16.00 Ita Vita

16.30 Fet a Mida

18.30 Torna-la a tocar, Sam

19.00 Connecti.cat

20.00 Comarca Informatiu

20.25 El temps

20.30 El Magazín

21.15 Música.cat

21.30 Només Esport: Resultats

22.00 Comarca Informatiu

22.25 El temps

22.30 Al Dia Comarques de Girona

23.00 Clínica Integral

00.00 La tertúlia del magazín

00.45 Comarca Informatiu

01.00 El temps

01.15 El Magazín

02.30 Fet a Mida

OBJECTIU PAKI, EL 
TALENT SHOW DE LES 
TELEVISIONS LOCALS

Els dissabtes a la nit és moment de gaudir del programa de 
talent musical de les televisions locals. ‘Objectiu paki’ celebra 
cada setmana una gala on els concursants han de demostrar 

que han après i practicat el que cal per a continuar una setmana 
més en el programa. La formació i també la convivència juguen 
un paper important en aquesta edició. 

Divendres 4

Diumenge 6 Dimecres 9

Dissabte 5

Dimarts 8Dilluns 7

CAMINANT PER CATALUNYA
Descobreix les millors rutes, 
paisatges i patrimoni de 
Catalunya sense moure’t del 
sofà.  Aquesta setmana visitem 
Calders.
Dijous a les 21.30 h. 

SOTA ZERO
Un programa que repassa la previsió 
del cap de setmana a les pistes d’esquí 
catalanes. Imprescindible pels amants 
de la neu.
Dijous a les 21.15 h. 

07.00 Notícies en Xarxa
09.00 Fet a mida
11.00 El Magazín
11.45 Música.cat
12.00 Avanç informatiu
12.15 Connecti.cat
13.15 La tertúlia del Magazín
14.00 Comarca Informatiu
14.25 El temps
14.30 Al Dia Comarques de Girona
15.00 La porteria
16.00 Aventura’t
16.30 Fet a mida
18.30 Només Esport: l’entrevista
19.00 Connecti.cat
20.00 Comarca Informatiu
20.25 El temps
20.30 El Magazín
21.15 Sota zero
21.30 Caminant per Catalunya
22.00 Comarca Informatiu 
22.25 El temps
22.30 Al Dia Comarques de Girona
23.00 Només Esport: l’entrevista
23.30 Gaudeix la festa
00.00 Sota zero
00.05 La tertúlia del Magazín
00.50 Comarca Informatiu
01.15 El temps
01.20 El Magazín
02.30 Fet a mida

Dijous 3

Dissabte a les 22.30 h.



ESPORTS
Clàudia Romero, nova 
presidenta de la UE Sant Joan

Clàudia Romero agafa les regnes a Martí Serra que es desvincula 
totalment de la Junta de la UE Sant Joan

Tenen com a objectiu mantenir les activitats més tradicionals, però 
volen incorporar-ne de noves

ST. JOAN DE LES ABADESSES | JUDIT CURÓS

La Unió Excursionista de Sant Jo-
an de les Abadesses necessitava 
frescor i idees noves.  Després de 
molts anys dedicats a l’entitat, 
l’antiga Junta Directiva volia fer 
un pas al costat per deixar en-
trar, sobretot, joves amb ganes 
de donar continuïtat el projecte. 
Un relleu motivat pel canvi gene-
racional que neix després d’una 
crida massiva dels que eren fins 
ara els membres per continuar 
fent créixer la UE Sant Joan, so-
bretot després d’una època com-
plicada per la pandèmia. Un pregó 
que  va tenir efecte i d’una Jun-
ta de tres persones s’ha passat a 
una que supera la desena. Una 
comissió que trenca esquemes 
i que mostra també el progrés al 
llarg dels anys de la figura de la 
dona, que cada cop agafa més 
poder dins la direcció esporti-
va. Dels deu membres que con-
formen l’entitat, sis són dones. 
Clàudia Romero i Palau és la nova 
presidenta de l’entitat i agafa les 
regnes a Mart  erra, qui fins ara 
era al capdavant i que es desvin-
cula totalment de la Junta, tot i 
que ha assegurat que continua-
rà col·laborant amb el projecte. 
Carla Palmerola agafa el rol de 
vicepresidenta, Lídia Pous ho fa 
de secretària i Miquel Alvarado 
serà tresorer.  
La Junta actual neix arran de tres 
factors: «la devoció pel poble, 
l’addicció a la muntanya i la 

il·lusió per portar aquests dos 
en una unió», explica Romero. 
Afronten  aquesta etapa amb 
moltes ganes i volen abraçar tots 
els extractes dels socis oferint ac-
tivitats per a tots els perfils, des 
dels principiants, als veterans, 
passant pels més experimen-
tats. «N’hem d’aprendre dels 

veterans i poder aplicar tam-
bé aquest caire més social a to-
tes les activitats que organit-
zem», afirma la presidenta. ot 
això dins dels valors que perse-
gueix la Unió Excursionista que 
es basen a fomentar l’activitat 
física,  el coneixement de l’en-
torn i el respecte al medi ambient.

L’equip es mostra motivat per 
superar nous reptes. «Jo crec 
que hem de donar-li una mica 
de vida ara que som més per-
sones que ens hi podem dedi-
car», assegura Romero. 
L’objectiu que tenen és mantenir 
les activitats  més tradicionals i 
històriques com són la pujada al 

Primera victòria 
de l’HC Ripoll en la 
fase d’ascens a 
Nacional Catalana

La UE Ripoll 
buscarà donar 
continuïtat a la 
ratxa de victòries

Partit clau de la 
UE Camprodon 
contra el Llançà a 
Segona Catalana

La Transgrancanaria 
és la primera cursa 
de la temporada 
de Clàudia Tremps

El Club Patí Ripoll 
ofereix classes per 
adults els 
dissabtes

ES ES ES ES ES

UE SANT JOAN

Membres de l’antiga i la nova Junta en l’assemblea de relleu celebrada a Sant Joan de les Abadesses

pessebre i la aga 20 0 , per  
es mostren motivats per encabir 
noves propostes i volen incorpo-
rar una prova d’obstacles al ca-
lendari d’aquesta temporada. «És 
una cursa, però alhora és una 
manera divertida de poder com-
partir entre tots», indica la pre-
sidenta de l’entitat santjoanina.

P32ESPORTS P33ESPORTS P34ESPORTS P35ESPORTS P36ESPORTS
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RIPOLL | J.C.

El Club Tennis Taula Ripoll 
haurà de remuntar l’elimina-
tòria si vol continuar lluitant 
per l’ascens. Els de la capital 
van perdre per 2 a 4 en el partit 
d’anada contra el Blanxart Xa-
loc Olesa. Els del Baix Llobregat 
es van fer amb els dos primers 
jocs, però Xavier Sellas va es-
curçar distàncies al marcador 
després d’imposar-se rotun-
dament a Suñé als tres onzes. 
Sellas també es va imposar a 
Garcia i va aconseguir els dos 
punts individuals. Isaac Coll i 
Manel Nofuentes van caure en 
els dos jocs que van disputar.
Tot i la derrota, els ripolle-
sos tenen l’«esperança» de 
revertir el resultat en el par-
tit de tornada, tal com asse-
gura el jugador Xavier Se-
llas que afegeix que serà 

CTT Ripoll té l’eliminatòria en contra

El Ripollès RC visita el
CN Poblenou 

CTT Camprodon repeteix la 
victòria contra l’Albera

RIPOLL | JUDIT CURÓS

Primera prova de foc superada. 
L’Hoquei Club Ripoll va vèncer 
per 3 gols a 5 al Caldes Recam 
Làser en el primer partit de la 
segona fase de la lliga. Els ri-
pollesos es van mostrar ferms 
en defensa i van saber portar 
el temps del partit en atac, i 
això els va ajudar a sumar tres 
punts importants.
Tot i que els del Vallès Oriental 
es van avançar al marcador, els 
ripollesos de seguida van reac-
cionar i es va arribar al descans 
amb un 2 a 3 favorable als visi-
tants. A la represa, els de Fran-
cesc Carmona van ampliar dis-
tàncies i van saber mantenir 
l’avantatge a l’electrònic. Qua-
tre gols d’Enric Monje i un de 
Jaume Farrés són els que van 
donar finalment la vict ria als 
ripollesos. 
L’estrena a casa haurà d’espe-
rar perquè el partit que havien 
de jugar aquest cap de setma-
na contra el Club Hoquei Far-
ners al pavelló municipal fi-
nalment es jugarà a domicili el 
diumenge a dos quarts de vuit.

A l’altra cara de la moneda hi 
ha l’Hoquei Club Ripoll B que 
s’està jugant el descens de la 
categoria. Aquest cap de set-
mana també es van estrenar, 
però ho van fer amb una con-
tundent derrota per 17 gols a 0 
contra el Club Hoquei Olot. Els 
ripollesos són últims del grup 
2-2 amb tres punts. 
El pròxim dissabte a dos quarts 
de sis de la tarda rebran el CH 
Sant Jordi Desvalls al pavelló 
municipal. Serà el primer par-
tit d’aquesta nova fase dels 
empordanesos.

CAMPRODON | REDACCIÓ

El Club Tennis Taula 
Camprodon iniciava aquest 
cap de setmana la segona 
volta de la competició do-
mèstica. Els de la Vall només 
van guanyar un partit a la 
primera volta contra l’Albera 
i aquest cap de setmana van 
tornar a repetir la victòria. 
Es van imposar per 3 a 4 als 
dobles en un partit molt dis-
putat fins al final. na vict -

ria que els permet continuar 
vius a la Primera Territorial. 
L’objectiu per aquesta sego-
na volta és sumar el màxim 
de punts possibles per poder 
salvar la categoria. 
Isidro Magallón, Joan Collbo-
ni i Alfons Àvlia donen aire al 
club davant la difícil situació 
que viu amb l’esperança de 
repetir la victòria en el prò-
xim encontre que serà l’11 de 
març a casa contra el Club 
Tennis Taula Olot.

HOQUEI CLUB RIPOLL

EL RIPOLLÈS

JUDIT CURÓS

EL RIPOLLÈS

Tres punts més a 
prop de l’ascens

«difícil guanyar a casa seva». 
De cara al partit de tornada no 
descarten fer canvis en l’aline-
ació per a poder revertir l’eli-
minatòria. «Hem volgut sal-
var bastants punts per poder 
tenir opcions a la tornada i la 

intenció és canviar la posició 
dels jugadors, tot i que enca-
ra ho hem de parlar», explica 
Isaac Coll, jugador del CTT Ri-
poll. El partit de tornada serà el 
pròxim 19 de març a les cinc de 
la tarda a Olesa de Montserrat.

L’HC Ripoll va vèncer en el primer matx de la fase d’ascens

RIPOLL | REDACCIÓ

Després de dos caps de 
setmana de descans el Ri-
pollès Rugby Club torna a 
la competició regular. Ho 
farà el dissabte a les qua-
tre de la tarda quan visitarà 
el Club Natació Poblenou 
C. Les dues derrotes que 
sumen els ripollesos a la 
Quarta Catalana han estat a 
domicili, tot i que en l’últim 

matx van acabar amb la mala 
dinàmica de visitant i van su-
mar una victòria important. 
Ara buscaran donar-li conti-
nuïtat contra un equip que ar-
riba amb dinàmiques similars. 
Els barcelonins també han su-
mat quatre victòries de les sis 
possibles i han caigut en dos 
encontres, l’últim va ser en la 
darrera jornada de lliga on van 
caure per un contundent 100 a 
0 contra el RC Vilafranca B.

Partit d’aquesta temporada de l’HC Ripoll

Els ripollesos buscaran una nova victòria fora de casa

Partit del CTT Ripoll contra el Xaloc Olesa

El CTT Camprodon en un entrenament

HOQUEI Primera Catalana | Grup A1 | Jornada 1

CLUB HOQUEI SANTA PERPETUA - CLUB PATÍ SANT CELONI 0 - 4

CH CALDES RECAM LÀSER - HOQUEI CLUB RIPOLL 3 - 5

CLUB HOQUEI PATINS SANT FELIU - CLUB VILASSAR HOQUEI 4 - 5

CLUB HOQUEI FARNERS - CP RODA -- 

Classificació

Equip PT PJ PG PE PP GF GC GAV

1.- CLUB PATÍ SANT CELONI 19 7 6 1 0 26 11 15

2.- CLUB HOQUEI FARNERS 15 6 5 0 1 45 24 21

3.- CLUB VILASSAR HOQUEI 12 7 4 0 3 24 20 4

4.- CH CALDES RECAM LÀSER 10 7 3 1 3 28 32 -4

5.- HOQUEI CLUB RIPOLL 9 7 3 0 4 18 23 -5

6.- CH PATINS SANT FELIU 7 7 2 1 4 36 40 -4

7.- CP RODA 4 6 1 1 4 17 24 -7

8.- CH SANTA PERPÈTUA 3 7 1 0 6 22 42 -20
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RIPOLL | J.C.

La UE Ripoll B va vèncer per la 
mínima en el matx ajornat que 
es va disputar aquest cap de 
setmana al pavelló de l’Avella-
neda. Un resultat de 79 a 75 els 
permetia sumar dos valuosos 
punts contra el Club Bàsquet 
Palau Sacosta Salt en un en-
contre molt disputat que no es 
va decidir fins al final. ls dos 
primers parcials de 13 a 10 i  de 
20 a 15 permetien als ripolle-
sos arribar al descans amb un 
avantatge de vuit punts, però a 
la represa l’electrònic es va cap-
girar i els gironins van aconse-
guir arribar a l’últim quart amb 
màxima igualtat al marcador 
(68-68). Els últims minuts van 
ser decisius per la victòria ripo-
llesa i un parcial d’11 a 7 els va 
fer sumar dos punts a la lliga. 
Amb aquesta sumen ja tres vic-

El CB Campdevànol visita 
l’Escolàpies Figueres

RIPOLL | JUDIT CURÓS

La Unió Esportiva Ripoll suma 
ja quatre encontres conse-
cutius guanyats a la Segona 
Masculina. L’últim el passat 
cap de setmana després de 
vèncer per 68 a 53 al Foment 
Deportiu Cassanenc en el 
matx que havia quedat ajor-
nat per la covid-19.  Després 

de tres parcials amb màxima 
igualtat al marcador, l’últim 
quart va ser decisiu per la vic-
tòria ripollesa. Amb un ajus-
tat 45 a 46 s’iniciava l’últim 
parcial que finalment va aca-
bar amb un avantatge de 15 
punts pels locals. «Ja fa uns 
partits que hem pujat la in-
tensitat en els jugadors i es 
nota», explicava el tècnic Vi-
cenç Vilarrasa.
Els de la capital han començat 
el 2022 amb força i sumen ja 

quatre victòries consecutives 
que deixen molt bones sensa-
cions al conjunt ripollès i que 
evidencien que estan en «el 
millor moment de la tem-
porada», tal com assegurava 
l’entrenador ripollès. 
Els de la capital continuen 
escalant posicions i es col-
loquen setens i cada vegada 
són més a prop de salvar la 
categoria. El pròxim matx serà 
el diumenge a les cinc a la pis-
ta del Tordera.

ROGER SALADRIGUES

EL RIPOLLÈS

CB CAMPDEVÀNOL

Pòquer consecutiu de 
victòries per la UE Ripoll

tòries consecutives a la Sénior 
A Masculina. Buscaran donar 
continuïtat als bons resultats el 
dissabte a les quatre rebran el 
Sant Julià de Ramis.

La UE Ripoll va vèncer per 68 a 53 al FD Cassanenc

CAMPDEVÀNOL | REDACCIÓ

Després de dues setmanes 
de descans el Club Bàsquet 
Campdevànol torna a la 
càrrega i ho farà aquest dis-
sabte a dos quarts de vuit 
del vespre visitant la pista 
de l’Escolàpies Figueres. El 
conjunt entrenat per Oriol 
Lázaro es vol treure l’espina  
clavada de l’últim encontre 
disputat, que va ser pre-
cisament el derbi ripollès 
i que va acabar amb con-
tundent victòria per 48 a 88 
pels de la capital. El tècnic 
espera recuperar efectius 

i sortir amb els dos punts per 
poder col·locar-se dins la zona 
d’ascens. Ara són setens amb 
20 punts a set del lideratge, 
però tenen dos partits menys 
disputats.
El CB Campdevànol femení, per 
la seva banda, sí que va jugar el 
passat cap de setmana quan va 
perdre per 17 a 48 contra l’As-
sociació Esportiva Begur. La 
situació de les campdevano-
lenques és crítica perquè són 
l’únic equip de la categoria que 
encara no ha guanyat cap matx 
aquesta temporada. Aquesta 
setmana descansaran i no tin-
dran jornada de lliga regular. 

El matx es va decidir a l’últim quart

Els campdevanolencs tornen a la competició després de dues setmanes

Els ripollesos tornaran a jugar aquest dissabte al pavelló de l’Avellaneda

La UE Ripoll B agafa empenta i es col·loca en quarta posició

BÀSQUET C.T. Sènior A Masculí - Fase Prèvia | Grup 1 | Jornada 17

U.E. RIPOLL B - CB PALAU SACOSTA SALT 79 - 75

Partit recuperat de la 12a jornada

Classificació

Equip PJ PG PP NP PF PC PT

1.- CBGX SANTJOANENC SENIOR D 14 13 1 0 1018 604 27

2.- CB OLOT 13 11 2 0 876 651 24

3.- AE BEGUR 12 10 2 0 846 625 22

4.- U.E. RIPOLL B 13 8 5 0 828 760 21

5.- CE PALAMÓS BLAU 13 8 5 0 789 806 21

6.- CB GRIFEU LLANÇÀ 15 6 9 0 836 938 21

7.- SOLDATAL CB CAMPDEVÀNOL 12 8 4 0 676 679 20

8.- ESCOLÀPIES FIGUERES 14 5 9 0 696 909 19

9.- CB PALAFOLLS A 13 4 9 0 690 817 17

10.- A.B. SANT JULIÀ DE RAMIS 15 2 13 0 751 927 17

11.- CB PALAU SACOSTA SALT 12 4 8 0 657 702 16

12.- CB VALL DEL TERRI-ARBRE DE MAIG 14 1 13 0 632 877 15

BÀSQUET C.C. Segona Categoria Masc. - Fase Prèvia | Jornada 17

U.E. RIPOLL A - FD CASSANENC 68 - 53

Partit recuperat de la 9a jornada

Classificació

Equip PJ PG PP NP PF PC PT

1.- BÀSQUET GIRONA 17 16 1 0 1452 1037 33

2.- C.B. FARNERS A 16 13 3 0 1194 1071 29

3.- CB QUART BICENTURY 16 11 5 0 1158 1040 27

4.- CEEB TORDERA 16 10 6 0 1132 1144 26

5.- C.E. VILATORTA 15 10 5 0 1121 1041 25

6.- MULTICAPACITATS CB SALT B 16 9 7 0 1102 1054 25

7.- U.E. RIPOLL A 15 8 7 0 1026 1058 23

8.- BÀSQUET VILAFANT 17 6 11 0 1095 1088 23

9.- C.B. TORELLÓ SM 16 6 10 0 1114 1178 22

10.- F.D CASSANENC A 17 4 13 0 1114 1213 21

11.- BC TORROELLA 16 4 12 0 1084 1250 20

12.- NOU CAULES CB 17 0 17 0 898 1316 17
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RIPOLL | R.S.

Després de l’aturada per la 
celebració de Carnavals en al-
guns pobles de Catalunya, les 
dues organitzacions esporti-
ves del Ripollès de Tercera Ca-
talana reprendran la competi-
ció aquest cap de setmana. La 
Unió Esportiva Campdevànol 
jugarà a domicili, mentre que 
l’Abadessenc ho farà a casa.

Torna la competició a Tercera Catalana

La Fec Vall del Ter es pot col·locar 
en la tercera posició de la lliga

Partits complicats pel Club Futbol Ripoll i la 
Ribetana aquest cap de setmana

CAMPRODON | ROGER SALADRIGUES

La Unió Esportiva Camprodon 
jugarà l’últim partit a casa de 
la primera fase davant el Club 
Esportiu Llançà. A falta de dos 
encontres per acabar el sub-
grup 1A de Segona Catalana, 
els camprodonins buscaran 
sumar els tres punts en un 
partit on es jugaran l’última 
posició de la lliga. El duel serà 
diumenge a les 4 de la tarda. 
Els del Ripollès disposen de 7 
punts en 20 enfrontaments re-
alitzats, mentre que els de l’Alt 
Empordà en tenen 9 amb els 
mateixos duels jugats. Els dos 
clubs ocupen la part baixa de 
la classificació. Amb tot, estar  
en joc l’orgull de no ser el cuer 
del torneig. 
Les dues entitats esportives 
presenten uns números força 
semblants, ja que ambdues 
han sumat dues victòries, tot 
i que el Camprodon només ha 
empatat un matx i el Llançà 
3. També són molt igualades 
les xifres golejadores dels dos 
conjunts. Els homes que en-
trena Albert Parés han anotat 
21 dianes i n’han rebut 66, en 
canvi, el combinat de la costa 
brava n’ha fet 20 i n’ha encai-
xat 61.
A la primera volta, els de ver-
mell van caure per un contun-

dent 4 a 0, després d’una pri-
mera meitat on van encaixar 
tres gols pràcticament seguits 
abans d’arribar en el descans.
Aquest cap de setmana, els de 
vermell tindran l’oportunitat 
de mostrar una altra cara i re-
fer-se de la dura derrota que 
van patir a Llançà.

Amistós entre la Unió 
Esportiva Campdevànol i la 
Unió Esportiva Camprodon
Aprofitant l’aturada utbol s-
tica per la celebració d’alguns 
Carnavals en alguns punts 
de Catalunya, la Unió Espor-
tiva Campdevànol i la Unió 
Esportiva Camprodon van 
disputar un amistós per no 
perdre el ritme competitiu, el 
divendres.
En un matx amb moltes rota-
cions, els campdevanolencs 
es van imposar a casa per 2 

gols a 0. La primera part va ser 
força igualada i amb poques 
ocasions. Els de verd-i-blanc 
es van avançar en el minut 20 
mitjançant un cop de cap des 
de l’àrea petita després d’una 
bona centrada lateral. Amb l’1 
a 0, el Camprodon va disposar 
d’alguna ocasió per fer l’em-
pat, però la pilota no va acabar 
al fons de la xarxa. 
A la segona meitat els campro-
donins van tenir el control del 
partit. L’equip es va bolcar a 
l’atac i va generar alguna opor-
tunitat, però el gol no va arri-
bar. Van estar a punt en una 
acció on la pilota va acabar to-
cant el travesser. 
Ja a les acaballes de l’encontre, 
el ampdev nol va aprofitar 
l’acumulació de jugadors del 
Camprodon en zona ofensiva 
per sortir en una ràpida transi-
ció i fer el segon de la nit.

RIPOLL | R.S.

Els dos clubs del Ripollès que 
militen a Quarta Catalana te-
nen dos partits complicats 
aquest cap de setmana. El 
Club Futbol Ripoll i la Ribe-
tana visitaran dos equips que 
es troben a la part alta de les 
seves respectives lligues.
El Ripoll jugarà dissabte a les 
4 de la tarda al camp del Club 
Esportiu Bescanó, els segons 
del grup 27. Els ripollesos 
trepitjaran la gespa del com-
binat del Gironès després 
d’haver aconseguit una bona 
victòria davant l’Atlètic Olot 

per 5 gols a 0, un matx que 
tenien ajornat i que corres-
ponia a la jornada 13.
Després de l’aturada futbo-
l stica per la celebració de 
Carnavals en alguns punts de 
Catalunya, els jugadors de la 
Ribetana es tornaran a cal-
çar les botes a Sant Quirze de 

esora, els l ders del grup , 
el dissabte a les 4 de la tarda. 
El conjunt de Ribes de Fre-
ser encadena dues setmanes 
consecutives sense competir, 
ja que el duel que havia de 
disputar amb la Santperenca 
es va ajornar. Aquest es juga-
rà el dimarts 15 de març.

EL RIPOLLÈS

ROGER SALDADIRGUES

EL RIPOLLÈS

EL RIPOLLÈS

La Unió Esportiva Camprodon 
rep el Club Esportiu Llançà

Els campdevanolencs visitaran 
el complicat camp de la Unió 
Esportiva Fornells, el dissabte 
a les 4 de la tarda. Duel d’alt 
voltatge entre els dos conjunts 
per fer-se amb la quarta posi-
ció del grup 19. El Campdevà-
nol és cinquè amb 34 punts, 
mentre que el Fornells és el 
quart amb 37.
En el vuitè lloc hi ha l’Abades-
senc, que aquest 5 de març 

a les 4 de la tarda rebrà a les 
Preses. Aquest també serà un 
encontre atractiu perquè les 
dues entitats estan molt igua-
lades a la classificació. l com-
binat de la Garrotxa es troba 
en la novena posició amb els 
mateixos punts que els de 
Sant Joan de les Abadesses, 
28. Tot i això, els visitants han 
disputat un partit menys que 
els santjoanins.

CAMPRODON | R.S.

La FEC Vall del Ter té l’opor-
tunitat de col·locar-se en la 
tercera posició del grup 4 
de la lliga emen  Amateur 
Futbol-7 si suma els tres 
punts aquest cap de set-
mana. Les camprodonines 
rebran el Penya Bons Aires 
el diumenge a partir d’un 
quart de 7 de la tarda.
Una victòria permetria 
al combinat de la vall de 
Camprodon superar a l’At-
lètic Ripoll, ja que ara ma-
teix els dos clubs del Ri-

pollès estan empatats amb 
26 punts i les ripolleses tenen 
jornada de descans aquesta 
setmana.
Les futbolistes que dirigeix 
Joan Sala entraran en el ter-
reny de joc després d’empatar 
a un amb el Club Futbol Ca-
mallera, les l ders de la lliga. 
El conjunt de l’Alt Empordà no 
ha perdut cap encontre en tota 
la temporada, només ha cedit 
dos empats. Precisament, l’al-
tre duel on no van aconseguir 
guanyar va ser contra el Penya 
Bons Aires (2-2), el pròxim rival 
de les camprodonines.

El Camprodon defensant un llançament de falta en el darrer matx jugat a casa

Una jugadora de la FEC Vall del Ter marcant un gol contra el Porqueres

Durant l’amistós que van disputar el Campdevànol i el Camprodon

Un dels gols que va anotar el Club Futbol Ripoll contra l’Atlètic Olot va ser de penal
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CAMPDEVÀNOL | J.C.

Oriol Freixa i Oriol Cabré són 
dos joves de Ripoll i Campde-
vànol que estan cursant el grau 
superior d’Esports al Centre 
d’Estudis El Seminari de Vic i 
com a pro ecte de fi de grau han 
decidit organitzar un torneig de 
pàdel a les instal·lacions espor-
tives de Campdevànol. La com-
petició tindrà lloc els pròxims 
8 i 9 d’abril i comptarà amb ca-
tegoria mixta, que es disputarà 
el divendres, i masculí i femení, 
que es jugarà el dissabte. L’ob-
jectiu principal d’ambdós estu-
diants va més enllà de l’àmbit 
competitiu i busquen «que la 
gent participi i s’ho passi bé, 
així com promocionar l’es-
port», explica Oriol Cabré, un 

Dos joves del Ripollès organitzen un 
torneig de pàdel a Campdevànol

Dues medalles del Club 
Judo Ripoll a la Supercopa

Bronze de Moret al 
Campionat d’Espanya

OGASSA | JUDIT CURÓS

Clàudia Tremps ja es troba a 
Gran Canària per disputar la 
primera ultra de la temporada: 
la Transgrancanaria el diven-
dres. 126 quilòmetres de recor-
regut i 6.919 metres de desni-
vell positiu en una de les ultres 
més importants del país i que 
enguany aglutinarà a gairebé 
4.000 participants. Tremps es 
vol treure l’espina clavada de 
l’any passat on va patir algunes 
complicacions que li van fer 
perdre el lideratge de la prova. 
«Vaig agafar una hipotèrmia 
i això em va passar factura, 
vaig perdre la primera posició 
i finalment aig a aba  seg -
na», explica l’atleta. 
Aquest any el nivell compe-
titiu ser  alt i remps haur  
de competir contra les millors 
del món. L’americana Kaytlyn 

erbin torna a l’illa. ambé ho 
ar  l’holandesa agna Debats. 

«Tocarà batallar i serà difícil 
ser al capdavant», afirma. 
La d’Ogassa busca millorar el 
temps de l’any passat sense 
centrar-se en les posicions. 

El crucial, assegura, és «que-
dar-me amb què he fet una 
bona carrera i he donat el mi-
llor de mi». 
La Transgrancanaria és la pri-
mera cursa de la temporada, 
però Tremps ja té el calendari 
d’enguany tancat i a ha confir-
mat que tornarà a ser a la Ul-
traTrail del Montblanc i corre-
rà la Trail 100 Andorra, on ja es 
va penjar la medalla d’or l’any 
passat. 

L’atleta afronta amb ganes la 
nova temporada, però assegura 
que «ha estat un any compli-
cat en l’àmbit personal per-
què estava en l’últim tram de 
la carrera universitària» i això 
no li ha perm s poder entrenar 
les hores que hauria volgut. i 
ha hagut canvis a la seva vida 
i encara està vivint el procés 
d’adaptació. Espera que això no 
tingui conseq ncies ma ors en 
el seu rendiment.

MOLLÓ | REDACCIÓ

rancesc Moret va finalit ar 
en la tercera posició a la se-
gona prova del Campionat 
d’ spanya de ard nduro, 
disputada a Cantoria, Alme-
ria. El pilot de Molló va liderar 
la prova els primers minuts, 
però un avançament de Mario 
Román li va fer perdre la pri-
mera posició. Durant pr cti-
cament tota la carrera va anar 
segon, tot i que llavors el pilot 

Sulf Sella el va passar. Els dos 
esportistes van mantenir una 
bonica lluita pel segon lloc 
amb avançaments constants. 
El mollonenc no el va poder 
tornar a passar i finalment 
va pu ar fins al tercer calaix 
del podi. «Esperava l’error a 
l’última volta, però no en va 
cometre cap», explicava el 
mollonenc. Moret es mostra 
satisfet amb les millores que 
ha et a la moto i que li perme-
ten sentir-se «més preparat». 

INSTAGRAM CLÀUDIA TREMPS

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

ARTRACING

CLUB JUDO RIPOLL

Primera ultra de 
Clàudia Tremps 

dels organitzadors. 
L’Ajuntament de Campdevànol 
s’ha posat a disposició dels alum-
nes per facilitar-los tot el materi-
al que necessitin. El Club Tennis 

aula ampdev nol també ha col-
laborat cedint les instal·lacions. 

De moment la valoració que en 
fan és positiva i ja s’estan foca-
litzant en la tasca organitzativa 
per buscar espònsors i fer els 
enquadraments de la competi-
ció. Pròximament s’obriran les 
inscripcions. 

Clàudia Tremps disputarà la Transgrancanaria 

RIPOLL | REDACCIÓ

El Club Judo Ripoll segueix 
acumulant trofeu, aques-
ta vegada en categoria Ca-
det. L’entitat va firmar dues 
medalles a la Supercopa de 
Catalunya que es va dispu-
tar al CEM Mundet, a Barce-
lona. La Nerea Espinosa va 
quedar segona en la catego-
ria de -52 quilos i Jemmima 
Sabartes es va penjar la me-
dalla de bronze en -70 kg. 
També van participar en la 

competició Júlia Beltran que 
va quedar cinquena en -48 kg 
i Asier Martin que ho va er en 
la de -90 kg. Oscar Pineda, Ian 
Ventura, Ricard Martínez  i Pau 
Mart ne  van firmar una parti-
cipació.
A tot aix  cal sumar-hi el bron-
ze d’Ivet Beltran que va aconse-
guir al Torneig de Sant Cyprien 
disputat a França en categoria 
Infantil. A la competició també 
hi van participar els udo es del 
club ripoll s runa ru  i Adri-
an Garcia-Muñoz. 

Entrenament de Clàudia Tremps d’aquesta temporada

El Club Judo Ripoll va ser a la Supercopa de Catalunya

La regidora d’Esports de Campdevànol, Blanca Sánchez, amb Oriol Cabré i Oriol Freixa

Francesc Moret a la tercera prova del Campionat d’Espanya



P36 ES ESPORTS Dijous, 3 de març de 2022

RIPOLL | ROGER SALADRIGUES

Mai és massa tard per comen-
çar un esport. Això ho saben 
perfectament des del Club 
Patí Ripoll que des del mes de 
novembre han recuperat les 
classes de patinatge per adults. 
Cada dissabte una desena de 
patinadores es calcen els pa-
tins i aprenen des de patinar 
fi ns a er algunes fi gures i salts 
del patinatge artístic.
«Sempre havia volgut fer pa-
tinatge, però començar amb 
dotze anys amb nenes de cinc 
em feia vergonya i aquest any 
vaig veure que feien les clas-
ses», explica Clara Roig, una 
de les patinadores que s’han 
apuntat a la iniciativa. La Cris-
tina Ordeix també és una pati-
nadora que habitualment llisca 

per la pista. En el seu cas, va 
deixar aquest esport per una 
lesió, però ara s’hi ha tornat a 
enganxar. «El meu objectiu és 

tornar a fer el que feia i anar 
millorant de mica en mica».
Patinar no només és divertit, 
sinó que també aporta be-

EL RIPOLLÈS

Prop d’una desena de persones 
aprenen a patinar els dissabtes

Un grup de noies fent alguns exercicis en les sessions de patinatge per a adults

nefi cis per la salut, a que per 
exemple, tonifi ca alguns mús-
culs del cos. 
Aquesta activitat a es eia 
abans de la pandèmia, però 
amb l’esclat del virus de la Co-
vid-19, es va deixar de fer. A la 
tardor es van recuperar les ses-
sions i de moment està agra-
dant molt a les participants. 
«Ens ho passem molt bé, 
aquest és el principal objectiu 
i així també fem esport», des-
taca Roig. «Som poques noies, 
però ens avenim molt i és una 
hora de riures i de passar-t’ho 
bé», afegeix Ordeix.
Des del club també es mostren 
molt satisfets amb la participa-
ció que hi ha. «Ens ho passem 
pipa i Déu n’hi do el que han 
après. Des del novembre que 
ho estem fent, hi ha moltes 

El Club Patí Ripoll imparteix sessions de patinatge per a adults que es volen iniciar en aquesta pràctica

ganes i estan molt concentra-
des», relata Maria Teresa Tur-
tós, entrenadora de patinatge 
del Club Patí Ripoll. 
De fet, algunes «ja comencen 
a fer alguns salts i cabrioles 
i a vegades els hi he intentat 
dir si s’atrevirien a fer una 
exhibició, si féssim el festi-
val», indica Turtós, que agrega: 
«Quan el puguem fer, les que 
es vegin amb cor, podríem fer 
una mica d’exhibició».

ot i que a a uns mesos que 
van arrencar, no hi ha llistes 
tancades, així que tothom qui 
ho vulgui s’hi pot inscriure en-
cara. Fins i tot, ho poden pro-
var totes aquelles persones 
que mai han patinat. L’horari 
dels entrenaments és tots els 
dissabtes d’11 del matí a les 12 
del migdia.

Servei de notes de condol

ALTIMA
97 270 27 21



P37GSGUIA DE SERVEISDijous, 3 de març de 2022

SALUT

SERVEIS

ANUNCIA’T
A LA GUIA DE MEDICINA

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

972 70 21 12
publicitat@corisa.cat

972 70 21 12
publicitat@corisa.cat

ANUNCIA’T
A LA GUIA DE MEDICINA

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

972 70 21 12
publicitat@corisa.cat

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...

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

Clínica Dental
Dr. F. LLAGOSTERA

IMPLANTS
ORTODÒNCIA

PRÒTESIS

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

TRANSPORTS DELICATS

empreses i particulars
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• 600 g de patates
• 85 g de farina de cigró
• 15 ml de vinagre de poma
• 50 ml de llet vegetal
• 2 cullerades de midó de
 blat de moro
• 250 ml d’aigua
• Sal
• Oli d’oliva

INGREDIENTS

RIPOLLÈS | REDACCIÓ

Avui us proposem la versió ve-
gana d’un clàssic de la nostra 
gastronomia, una truita de pa-
tates sense ou.
Pelem les patates, les rentem i 
tallem a rodanxes fi nes. scal-
fem una paella amb oli abun-
dant i fregim les patates a foc 
mitjà, tot remenant-les de tant 
en tant. Quan estiguin tendres 
les traiem i les escorrem per re-
tirar l’excés d’oli.
Tot seguit fem la barreja que 
substituirà l’ou, posem en un 
bol la farina de cigró, el vinagre, 
la llet vegetal, el midó de blat 
de moro, l’aigua i un pessic de 
sal, ho barregem tot 2 minuts o 
fi ns a obtenir una massa suau i 
homogènia.

Barregem les patates amb la 
massa. scal a una mica d’oli 
d’oliva en una paella i hi abo-
quem la barreja. Tapem la pae-
lla i deixem coure a foc baix en-
tre 7 i 9 minuts tot vigilant que 
no es cremi.
Quan s’hagi daurat per la part 
de sota li donem la volta i cui-
nem per l’altra banda amb la 
paella també tapada.
Quan s’hagi daurat per ambdós 
costats, apaguem el foc i dei-
xem reposar la truita 5 minuts.

on profi t

Truita de patates vegana

ANUNCIA’T A L’ESPAI 
GASTRONÒMIC
D’ELRIPOLLĒS

la guia gastronòmica 
més gustosa

tel. 972 70 21 12

ANUNCIA’T A L’ESPAI 
GASTRONÒMIC
D’ELRIPOLLĒS

la guia gastronòmica
més gustosa

tel. 972 70 21 12

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

ESMORZARS
ENTREPANS

PLATS COMBINATS
PRODUCTES DE

PROXIMITAT I
ECOLÒGICS

DEL RIPOLLÈS

972 71 52 22
P.I. Rocafi guera, 18 | RIPOLL

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 1878
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ANUNCIA’T A L’ESPAI GASTRONÒMIC 
D’ELRIPOLLĒS

la guia gastronòmica més gustosa

tel. 972 70 21 12

ANUNCIA’T A L’ESPAI GASTRONÒMIC 

D’ELRIPOLLĒS
la guia gastronòmica més gustosa

tel. 972 70 21 12

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

Obrim de dimarts
a diumenge

a partir de les 19h
Tapes per emportar

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

BRASERIA - GRILL

50anys!

GRANJA • BAR
Tapes • Entrepans
Creps • Plat del Dia

Exposició de quadres 
itinerant

972 730 904
C. Balmes, 4 · Campdevànol

     Cal Grill

r 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 i
Cap de setmana

CUINA CATALANA DE PAGÈS · SERVEI DE BOTIGA

DISSABTE
POLLASTRES A L’AST I PLATS PER EMPORTAR

Ctra. Berga, s/n · Sora · elserradet.guiacat.cat

T 93 855 03 27

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

Sant Joan de les Abadesses

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

Menú migdia
Menú cap de setmana i festius

Cuina tradicional italiana i mediterrània
Servei a domicili i per emportar

Reserves: 97 272 05 25
Restaurant: de 13h a 16h i 20h a 23:30h  Servei a domicili: de 20h a 23:30h

Ctra. de Camprodon, 2-4 · Sant Joan de les Abadesses



LC LA CONTRA

Miquel Coromina Farrés (62)
Miquel Coromina Rodríguez (35)
Ramaders de bestiar boví

CAMPDEVÀNOL | FRANCESC RUBIÓ

• Miquel, juntament, amb el seu 
germà, representen la tercera 
generació de ramaders, seguint la 
iniciativa de l’avi Eduard i el pare 
Miquel. A què és degut?
Senzillament, perquè la feina m’agra-
da. No m’agradava estudiar i vaig vo-
ler seguir la feina del pare, juntament 
amb el meu germà Eduard. I això va 
ser quan tenia 18 anys, o sigui, ara en 
fa 17 que m’hi dedico. Primer, vaig 
treballar uns anys fora de casa i vaig 
entrar a un curs de jove agricultor, a 
partir d’allà sempre he estat a la gran-
ja amb el meu pare.
• El sector ramader del boví passa 
per bons moments? 
Hem de ser clars i actualment els cos-
tos de la matèria primera s’han apujat 
molt: pinso, energia, transport... Tot 
i que també s’ha apujat la carn, les 
despeses s’han doblat respecte a la 
venda.
• Una de les iniciatives que han 
impulsat des de la seva ramaderia 
ha estat la introducció de la 
valorada raça wagyú al mercat 
català...
Sí, va ser als voltats de l’any 2017. És 
una raça molt controlada, tot i que els 
orígens són del Japó, allà on es pot 
comercialitzar, ho tenen protegit i no 
poden sortir. És a partir d’Austràlia on 
Europa pot comprar. Tota la genètica 
l’hem portat d’allà.
• Quin va ser el procés?
Vam comprar els embrions i vam fer 
un trasplant a una vaca frisona. Un 
cop gestada vam començar a fer trac-

taments de superovulació i trasplan-
taments a les nostres vaques i a partir 
d’aquí hem obtingut animals purs de 
wagyú, amb el seu ADN i el certifi cat 
ofi cial del 100% d’autenticitat amb 
carta australiana. Crec que hem estat 
els primers de Catalunya. Va ser com 
una aventura perquè encara no hi ha-
via aquest boom. Quan vam comen-
çar em vaig haver d’escoltar de tot: 
que si els costos, que el temps que 
suposava cuidar-les, que si era una 
pèrdua de temps i de diners... i ara es-
tem molt contents. En tenim un nom-
bre estable de 35 exemplars, que ja és 
prou important pel cost que suposen.
• Quins clients té d’aquesta per 
aquesta carn?
Bàsicament alguns restaurants i cli-
ents particulars. Ara estem treballant 
en un projecte per fer una empresa 
per tractar i comercialitzar aquest 
producte i altres relacionats amb la 

Mas Coronetes, una nissaga 
de ramaders del Ripollès

F.R.

F.R.

carn de vedella, com pot ser la carn 
de vaca envellida.
•La raça llimosina és la raça que 
vostès més treballen?
És una modalitat que per mi és la mi-
llor per la qualitat de carn, sense pro-
blemes de part, els vedells de seguida 
mamen i creixen bé...
• I la bruna dels Pirineus?
És una altra raça que per més que es 
digui que és d’aquí, tampoc és ben 
cert. És una vaca que es va portar de 
Suïssa i que en algunes zones del Piri-
neu s’hi ha adaptat bé, es pot aprofi tar 
bé la llet i els formatges, però, repe-
teixo, que per nosaltres és millor carn 
és la de llimosina. Hem de reconèixer 
que les millors races estan a Fran-
ça i amb això ens porten molts anys 
d’avantatge.
• L’exportació és un altre aspecte 
en el qual es basa la seva activitat a 
Mas Coronetes...

Actualment, durant l’any devem mou-
re uns 13.000 caps l’any. La nostra zona 
d’exportació és Itàlia, majoritàriament, 
amb 25% dels caps que venem. La res-
ta, majoritàriament a zones de l’estat 
espanyol, com Salamanca i Extrema-
dura, on hi ha molt bestiar.
• El pare d’en Miquel Coromina, 
Miquel Coromina Farrés, recorda 
els orígens!
Fa uns seixanta anys. Després de la 
guerra, el meu pare Eduard, es va po-
sar a fer de tractant de bestiar. Des-
prés jo m’hi vaig afegir a vendre i ex-
portar boví.
• Els seus fi lls també el segueixen?
Estic content amb ells, en Miquel i 
l’Eduard, perquè hem pogut diversi-
fi car l’activitat de l’explotació... Miri, 
amb això del Wagyú es va fer una 
gran inversió i tot just ara, després 
cinc anys, en comencem a treure un 
petit rèdit.
• Una de les seves funcions és la de 
viatjar molt per comprar i vendre 
bestiar...
Sempre t’has de moure, no hem de 
pensar que tot és com abans. Actu-
alment, com a ramaderia, a més de 
ser dels més destacats a la comarca, 
ens coneixen a Salamanca, Valladolid, 
Madrid, Extremadura al nord, a Can-
tàbria, a Torrelavega, entre altres, i 
sortosament sempre per bé.
• L’administració és crítica amb la 
ramaderia d’expansió?
No ho entenc perquè la veritat més 
que la feina de comprar i vendre, el 
que ens porta més temps és fer tots els 
documents d’acord amb les normati-
ves vigents i fer-ho al màxim de bé.

Ja són tres generacions i han estat dels 
primers a introduir raça wagyú a Catalunya

Des de Campdevànol mobilitzen més 13.000 caps de bestiar 
en el mercat de l’estat espanyol i països com Itàlia i França

Els inicis de la 
ramaderia 

del mas 
Coronetes, 
actualment 
empresa 
Corcamp, es 
troben al mas 
Pujol de Vidrà 
quan l’avi 
Eduard, l’Eduard 
Coromina i 
Coromina, es 
trasllada a 
Ripoll. Al cap 
d’uns anys 
adquireixen 
la fi nca Mas 
Coronetes de 
Campdevànol 
on el fi ll Miquel 
i els seus dos 
nets, en Miquel 
i l’Eduard, 
segueixen el 
negoci de la 
ramaderia. 
L’explotació de 
bestiar, a més 
de la comarca 
del Ripollès, 
també la tenen 
a Osona i segons 
quines èpoques 
a l’Empordà.

Dues generacions de la família Coromina al Mas Coronetes

Dissabte
De 9 a 11 del matí

Diumenge
De 12 a 14 del migdia




