Mocions presentades per ERC
 Moció per la millora i la inclusió dels parcs infantils

 Moció de suport a la facultat de medicina de la

 Moció per una administració socialment responsa-

 Moció per ampliar l'oferta educativa amb el cicle de

a Ripoll.
Aprovada: Sí
Data aprovació: 30-01-2018
Executada: No

ble per a garantir una vida digna a tots els conciutadans.
Aprovada: Sí
Data aprovació: 27-09-2016
Executada: Parcialment

 Moció del món local en defensa de l’acollida de les
persones refugiades (presentada amb tots els
grups).
Aprovada: Sí
Data aprovació: 28-06-2016 i 29-09-2015
Executada: No

UVIC-UCC (presentada amb tots els grups).
Aprovada: Sí
Data aprovació: 31-05-2016
Executada: Sí

tècnic o tècnica en conducció d'activitats fÍsicoesportives en el medi natural, perfil professional
d'explotació d'estacions d'esquí.
Aprovada: Sí
Data aprovació: 26-04-2016
Executada: No

 Moció referent al procediment de regularització
cadastral.
Aprovada: Sí
Data aprovació: 26-04-2016
Executada: Parcialment

gener 2019
Des de l’estiu del 2018 hem estat fent diverses trobades d’Amics d’ERC-Ripoll obertes a tothom. Hi hem realitzat
un exercici de participació ciutadana per conèixer l’opinió sobre l’estat de Ripoll i per a recollir propostes de millora pel
futur del municipi.
Si ho desitgeu, els dies 13-feb-2019 i 13-març-2019 a les 8 del vespre al local d’Esquerra de la Carretera de Ribes,
33, podeu acompanyar-nos a noves trobades d’Amics d’ERC-Ripoll.
En aquest butlletí (i en altres butlletins que es publicaran els propers mesos) podreu trobar un resum de les
propostes recollides en aquest procés participatiu.

Per a més informació
www. esquerra.cat/ripoll
ripoll

@esquerra.cat

o a través de les nostres regidores i regidor

Roger Bosch

Carme Serrano

Nani Mora

Teresa Espelt

Allò més remarcable del que hem estat parlant els amics
d’ERC-Ripoll és, sens dubte, la importància de voler viure a
Ripoll per al futur del poble.
 Per això us presentem les propostes que poden afavorir

No defallirem fins a assolir la plena llibertat
i la independència de Catalunya per fer un
país socialment just i solidari. Treballem per
tots i totes, per fer una república on tothom
tingui les mateixes oportunitats.
Volem enviar un record als companys
i companyes a la presó i a l’exili.

Estem amb vosaltres.
Tots som l’1-O.

que s’ompli de vida el nostre municipi.
 Ho complementem amb les mocions i preguntes fetes pel

grup Municipal d’ERC sobre aquest tema (algunes s’han
aprovat, poques s’han executat, i la majoria no s’han tingut
en compte).
 Al mateix temps, també us expliquem allò que ens ha

agradat o no ens ha agradat de l’acció de l’equip de govern
de CiU/PDeCAT.

Cal ATREURE POBLACIÓ,
especialment parelles joves,
però també
de totes les edats
i procedència.

Propostes d’Amics
d’ERC-Ripoll
del que ha fet el govern de CiU/PDeCAT

 S’han de fer campanyes publicitàries per atraure població a Ripoll i al Ripollès en

ü

general. Ripoll ha d’assumir paper de lideratge per aconseguir més població per a tota
la comarca.

 S’han de recuperar els ajuts a l’escolarització de 0 a 3 anys.
 S’han de millorar totes les zones de jocs infantils dels barris (amb terres de goma,
tanques de fusta al voltant, bancs pels acompanyants, adaptats per a persones amb
minusvalidesa, moderns i ben arreglats)

 Cal fomentar un major nombre d’activitats, de lleure i festa, infantils i juvenils.
 S’han de crear noves rutes i camins per passejar i fer esport a l’entorn dels rius i per
tot el municipi, amb una adequada senyalització i un bon manteniment.

 S’hauria de donar més utilitat al teatre Comtal, incrementant l’oferta cultural i
d’activitats amb entitats ripolleses i amb les escoles del poble.

ü

Després de 15 anys que ho
proposéssim i de molt d'esforç
sembla que aviat tindrem via
verda Ripoll-Campdevànol amb l'adequació del
camí ral. Caldria però, que l'arribada a
Campdevànol es resolgui sense perill evitant
haver de travessar la carretera!
Som conscients de la dificultat de que totes les
persones de diferents orígens que viuen el poble
s’hi sentin a gust i se’l facin seu. Després de
l’atemptat de Barcelona del 17-08-2017 el poble
ha patit una sotragada, i molts col·lectius i
l’ajuntament han treballat junts per trobar
solucions i evitar que es repeteixi el mateix
problema en el futur.

 Es proposa rehabilitar la Sala Eudald Graells, per permetre espais polivalents més

û

Aquest darrers 8 anys de “fer bullir
l’olla” d’un equip de govern sense
empenta i il·lusió ens han deixat un poble apagat
i sense rumb.

û

És cert que s’ha creat i millorat algun parc infantil,
però en general s’han deixat en mal estat la
majoria de parcs a tots els barris, antiquats i
sense inclusió.

û

No s’han aconseguit nous cicles formatius i estan
baixant el nombre d’inscripcions als cicles existents. Creiem que falta més empenta per aconseguir omplir els cicles de formació professional
(IES Abat Oliba, Aula d’Hosteleria, Fundació Soler)
i cal un esforç addicional per aconseguir nous
cicles.

û

Caldria recuperar l’Escola Oficial d’Idiomes, amb
més idiomes. Fent una bona difusió per aconseguir que hi hagi més alumnes i sigui rendible.

û

S’ha tancat el parc temàtic de la Devesa del Pla.
Es va realitzar un procés participatiu per a fer un
gran Parc al Pla, i no s’ha fet res. Al contrari, ara
està tancat i completament abandonat i deteriorat.

û

Ens continuen prometent un gran projecte a llarg
termini, però fins ara tot és fum. I la supressió de
barreres arquitectòniques al pont de Ripoll
(també anomenat pont de “Calatrava”) no s’ha fet.

û

D’aquesta nova urbanització al Pla només en
destaca un gran centre comercial i poca cosa més.
Els ripollesos i ripolleses han perdut una bona
oportunitat de transformació d’aquesta zona. El
poble hi ha sortit perdent.

û

Caldria que la policia local, en coordinació amb els
mossos d’esquadra, incrementin la vigilància de
persones que visquin a Ripoll amb risc de radicalització.

û

S’hauria d’establir algun pla per a evitar els
robatoris a habitatges ripollesos, malauradament
molt habituals darrerament.

adequats, per a teatre i concerts de petit format, amb insonorització, millora dels
lavabos i millora de llum i so.

 Les Fires tradicionals (40h, Mercadal del Comte Guifré, Santa Teresa, Nadal) es
proposa ampliar-les incloent sempre un cap de setmana.

 S’han de preveure més ajuts per a reformar habitatges i llogar-los a preus regulats.
Per tal d’incentivar a gent jove a viure i treballar a Ripoll.

 Es podrien atorgar bonificacions fiscals a l’IBI dels habitatges que estiguin habitats
amb totes les persones empadronades a Ripoll. Al mateix temps, l’IBI dels habitatges
desocupats hauria de ser més elevat.

Connexió de la via verda arribant a Campdevànol, punt perillós

 Es podrien fer accions per atraure gent gran per venir a viure a Ripoll. Remarcant que
és un lloc ideal per a passar-hi una bona jubilació.

 Caldria crear l’Oficina de la Gent Gran per a: donar informació (residència, serveis
d’assistència a domicili, activitats adreçades a ells, etc); presentar queixes, formar als
professionals que atenen a persones grans, promoure el voluntariat (per ajudar als
grans, sobretot a les persones que viuen soles, i també pels grans que vulguin fer
feines per a altres).

 Es podrien promoure pisos per a gent gran combinat amb pisos per a joves, amb

Parc temàtic de la Devesa del Pla tancat i deteriorat

serveis compartits, tal com es fa a països nòrdics.

 Cal aconseguir estudis universitaris, de la UVIC, a Ripoll, com els de serveis sociosanitaris o relacionats amb la indústria (mecatrònica).

 Cal incrementar l’oferta de cicles de formació professional vinculats a les característiques i necessitats de la nostra comarca i voltants, com el turisme de muntanya.

 L’acollida, a qualsevol persona que vingui a Ripoll, ha d’estar ben organitzada. Això és
especialment important per a persones que vinguin de llocs amb diferències d’idioma,
culturals, religioses, etc. Cal donar bona informació d’oportunitats de feina, formació,
habitatge, serveis socials, etc.

Pont de Ripoll amb barreres arquitectòniques
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