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Butlletí informatiu
Grup Municipal d’Esquerra

A les darreres eleccions municipals, del dia 26 de maig 
del 2019, el grup municipal d'ERC a Ripoll, va aconse-
guir 3 regidors/es i va esdevenir la segona força al 
consistori municipal.

Les tres persones escollides i que varen prendre pos-
sessió del càrrec el 15 de juny del 2019, van ser la Nani 
Mora, en Roger Bosch i la Chantal Pérez. El passat 
mes de maig la companya Nani Mora va renunciar a 
l'acta de regidora i va deixar pas a en Lluís Orriols, 
número 4 de la candidatura. Novament volem donar-li 
les gràcies a la Nani, per la seva feina com a regidora i 
per la seva empenta i valentia en encapçalar la llista 
d'ERC a les darreres eleccions municipals.

Després de 2 mandats de majoria absoluta de CiU/PDeCAT/JxCAT, ara és el moment, com a , de  caps de l'oposició
defensar amb fermesa el nostre programa electoral i traslladar a l'Ajuntament totes aquelles propostes, queixes o 
suggeriments que ens feu arribar. És per això que la nostra voluntat és estar prop del barris i de totes les perso-
nes de Ripoll.

Sabies que ...

Memòria històrica
El passat   de l'afusellament del .  15 d'octubre va fer 80 anys President Lluís Companys
Des de la secció local d'ERC i el Jovent Republicà ho vàrem commemorar amb un vídeo 
d'homenatge, atès que la situació de la         
pandèmia no va permetre realitzar l'acte inicial-
ment previst. Podeu recuperar el vídeo al codi 
QR:

El President Companys va visitar Ripoll el 27 de maig de 1934, 
per tal de sumar-se a la manifestació cívica que cada any es cele-
brava en record dels fets del 27 de maig de 1839. 

Enllaç amb més informació de la visita del President Companys a Ripoll:
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/ripolles/detall/Nova-Noticia-00713
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- Tal i com vam anunciar al nostre programa electoral, vam presentar una moció que entenem de vital 
importància per , i a l'hora per aconseguir diferenciar-nos d'altres llocs, per reivindicar la nostra història
atraure turisme familiar. Mostrar la història de Ripoll a través d'un gran parc infantil i juvenil a la Devesa del 
Pla amb una gran , “portalada rocòdrom” “un martinet gronxa-
dor”  els gegants,  de Ripoll per enfilar-s'hi… creiem que seria un 
revulsiu, malauradament la resta de companys del consistori no ho 
van veure així i ens van tombar la proposta.

- Ser  vol dir comprometre's a treballar per la municipi feminista  
transversalitat, urbanitzar Ripoll perquè sigui un espai més segur 
prevenint les , treballar per erradicar la agressions sexuals bret-
xa salarial geneaologia , donar valor als treballs de cura, a la 
femenina  la igualtat, coeducar en  i no contractar a qui no apliqui 
aquest valors.

Oriol Junqueras i Marta Rovira

Companys i companyes,

Estem molt il·lusionats en adreçar-vos aquestes línies des de la presó i l’exili per explicar el nou projecte que hem 
treballat malgrat la repressió i les adversitats. Tornarem a vèncer (i com ho farem) és un llibre escrit a quatre mans i 
amb el suport de tota la direcció del partit per traçar una proposta estratègica perquè l’independentisme recuperi la 
iniciativa i guanyem la República Catalana que anhelem.

Ser més i més preparats per tornar-hi i guanyar de manera definitiva. Aquest és l'objectiu 
principal que volem transmetre. Una proposta que posem al servei de tot 
l’independentisme de com ho tornarem a fer, perquè ho tornarem a fer i guanya-
rem. No en tingueu cap dubte.

Fugim dels retrets i ens focalitzem en treballar per minimitzar les nostres 
debilitats, perquè avui sabem millor que mai que no hi ha dreceres màgiques, 
sinó més i més feina fins a la victòria. 

Som on som i vam fer el que vam fer perquè volem un futur millor pels 
nostres fills i filles i pel conjunt dels ciutadans d’aquest país. Sabem que no hi 
ha futur en aquest Estat i, per això, treballem i treballarem de manera 
incansable fins a aconseguir-ho. Perquè només tenim una obsessió: 
guanyar la República Catalana. I ho aconseguirem perquè treballarem més 
que ningú. Fins a la victòria, sempre!

Roger Bosch Chantal Pérez Lluís Orriols

Destaca alguna afició teva La muntanya, tot i que no hi 
ha res com una bona 
sobretaula

La música Qualsevols esport, sobretot els 
de muntanya

Un indret de Ripoll per perdre’t Sant Roc i el bosc de la Carola El Passeig dels  Aurons (ara 
no, clar)

Si mai em perdo, segur que em 
troben en una de les 4 ermites 
de Ripoll

Quina cosa et fa més ràbia? No tenir el dret a decidir, com 
volem que sigui el nostre país

La vanitat Les injus�cies

Què t’agradaria per Ripoll? Un bon projecte de poble, per 
recuperar el Ripoll que hem 
perdut

Un futur amb igualtat 
d’oportunitats en tots els 
aspectes

Més alegria i els ves�dors del 
camp de futbol acabats

Instagram o Tik Tok? Instagram Avui, Instagram, d’aquí 1 
mes poder Tik Tok

De moment whatsapp, hahaha

Què diries als que no volen la 
independència?

Que tenim 16.000 milions de 
raons

Que facin una llista de pros i 
contres

Que pitjor que amb l’Estat 
Espanyol no podem estar

Quin producte �pic del Ripollès
prefereixes per menjar?

Un bon formatge! Fuet Sóc molt fan de les  mongetes 
amb llangonisseta

Quin llibre estàs llegint?... o 
quina sèrie de TV segueixes?

“3 nits de torb i 1 de Cap 
d’Any”

“Dones i poder” i “Virgin
River”. Normalment en 
llegeixo i en miro 2 o 3 a la 
vegada.

No sóc gaire de sèries. Ara 
llegeixo “Un pintor de almas” 
de Ildefonso Falcones

Coneix al nostre grup municipal 
El President Companys a Ripoll el 1934. (ACRI 150-44_N_373)

Xarxes socials:
h�ps://www.instagram.com/erc_ripoll
h�ps://www.facebook.com/ercripoll
h�ps://twi�er.com/ripolles

Web:
www.esquerra.cat/ripoll

Chantal Pérez, Roger Bosch i Carme Serrano

http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/ripolles/detall/Nova-Noticia-00713
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Malauradament, per la pandèmia provocada pel Covid-19, els nostres esforços han estat centrats bàsicament en 
minimitzar els seus efectes en la població de Ripoll. És per això que des del primer dia ens vàrem proposar 
treballar al costat de l'equip de govern  Comissió d'Impuls Econòmic i Social. Per aquest motiu es va crear la , 
on de moment, hem pres aquestes mesures entre tots els grups:

- Bonificació del del 1r semestre del 2020, a tots aquells comerços i 50% de la taxa d'escombraries 
autònoms afectats per la 1a onada de la pandèmia.

- Ajuts directes  afectats pel tancament.de 200 i 400 euros a empreses i autònoms
- Avançaments reintegrables, , fins a 3.000 euros:a interès 0%

o per a aquells comerços, empreses o autònoms, afectats econòmicament.

o per a tots aquells ripollesos, afectats per ERO o ERTO, que encara no hagin cobrat la seva 
prestació (SEPE).

- Bonificació del .100% de la taxa de terrasses del 2020
- Bonificació del t 50% de la taxa de terrasses pel 2021 i bonificació del 100% en mesos de tancamen

per Covid19.  
- , per a totes aquelles Increment de la partida econòmica, a través del Consorci de Benestar Social

persones de la vila que hagin hagut de necessitar ajut.
- Material informàtic i connexió a internet, a les famílies més vulnerables, per de facilitar la tasca escolar 

l'alumnat.

Hem plantejat altres mesures que, de moment, no han estat aprovades com :
-  per a persones de Ripoll afectades per ERTOS i EROS degut a la Covid19, per a Vals regal de 100 euros

consumir al propi municipi.
- La  municipals cobrats als negocis obligats a tancar degut a la Covid-19 bonificació urgent d'impostos

(vam sol·licitar la bonificació al 100% de la taxa d'escombraries i de guals del 2020).

A través de mocions i preguntes, també hem proposat -i en la majoria 
dels casos s'ha aprovat- el següent:
 

● Millora de les instal·lacions de la .piscina municipal
● Solució urgent pels municipal. vestidors del camp de futbol 
● Un Pla estratègic per a l'estudi, rehabilitació i promoció de 

la muralla de Ripoll, Bé Cultural d'Interès Nacional.
● Adequar un aparcament provisional del barri de la carretera 

de Sant Joan a la parcel·la municipal on ara hi ha contenidors 
vells d'escombraries.

● Bonificar l'IBI per  a Ripoll.atraure població
● Un augment i millora de les àrees de servei per a 

autocaravanes a Ripoll. 
● Ripoll es declara  gràcies a la moció municipi feminista

presentada per ERC. 
● Moció en record a les persones de Ripoll deportades als 

camps de concentració nazis.

● ERC ha escoltat a la població i va proposar millores en seguretat i convivència a Ripoll.

   Atenent a l'augment de la inseguretat i l'incivisme vam instar a l'equip de govern a prendre mesures urgents per 
revertir la situació, que passen per aplicar mà dura en el compliment de les ordenances en els casos flagrants i 
necessaris i alhora buscar solucions educadores amb més prevenció i agents i educadors socials.

● Es va proposar una a Ripoll i es va preguntar sobre  millora de la seguretat dels passos de vianants  
diversos punts del municipi amb tanques de fusta en mal estat. 

● Vam demanar més seguretat, neteja i adequació de tots els 
parcs infantils de Ripoll.

● Hem demanat reiteradament una millora en el sistema de 
recollida d'escombraries, andròmines, i el cartró dels 
comerços.

● Vam aconseguir a evitar el perill dels pollancres morts 
l'entrada de la C-17 de Ripoll.

● Vam preguntar al  sobre l'estat del mur del Raval de Barcelona 
costat del riu Freser.

● Vam demanar que  d'una vegada es construeixi  el pas de 
vianants accessible sota el pas a nivell del Passeig Ragull.

● Es va fer una petició de noves rotondes: a la Crta de Ribes 
amb connexió a la C-17; i a la Ronda Mas d'en Bosch de 
Ripoll. 

● ERC ha reclamat a Madrid les inversions pendents en tren i 
carreteres a Ripoll. 

● Es va fer la petició de fer accessible el pont de Calatrava.

La seguretat i el civisme, 
       una preocupació general

Què hem fet en aquest període

La pandèmia mundial del COVID-19 ens va arribar 
per sorpresa el mes de març i, encara avui, en patim 
les conseqüències.

Des d'ERC volem donar el condol a totes les ripolle-
ses i ripollesos que han perdut a algún familiar o a 
persones properes, i que ni tan sols els van poder 
acomiadar com es mereixien.

També volem transmetre el nostre més sincer agraï-
ment al personal sanitari i assistencial, al personal 
de l'ajuntament i del consorci de Benestar Social, 
als treballadors i treballadores de la Fundació Gui-
fré, al conjunt de voluntariat, membres de Protecció 

Civil, així com diverses entitats, comerços i empre-
ses, que des dels seus àmbits d'acció han estat i 
estan al capdavant per superar les adversitats que 
comporta la pandèmia del Coronavirus. I un reco-
neixement molt especial per a tota la població, que 
amb la seva actitud i compromís, hem fet que la 
incidència de la pandèmia a Ripoll no sigui pitjor.

Una gran mostra de solidaritat que ens fa millors 
com a societat i com a poble! Gràcies a tots i a 
totes! 

Aprofitem aquestes línies per desitjar-vos 
BONES FESTES. Cuideu-vos molt!

Condol i agraïment

Roser Capdevila i Nani Mora

Tanques en mal estat al Raval de Sant Pere

El diputat Joan Margall, Quico Terradelles 
i Laia Cañigueral a la carretera de Ribes

Quico Terradelles, Chantal Pérez i Eudald Casas
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Que tenim 16.000 milions de 
raons

Que facin una llista de pros i 
contres

Que pitjor que amb l’Estat 
Espanyol no podem estar

Quin producte �pic del Ripollès
prefereixes per menjar?

Un bon formatge! Fuet Sóc molt fan de les  mongetes 
amb llangonisseta

Quin llibre estàs llegint?... o 
quina sèrie de TV segueixes?

“3 nits de torb i 1 de Cap 
d’Any”

“Dones i poder” i “Virgin
River”. Normalment en 
llegeixo i en miro 2 o 3 a la 
vegada.

No sóc gaire de sèries. Ara 
llegeixo “Un pintor de almas” 
de Ildefonso Falcones

Coneix al nostre grup municipal 
El President Companys a Ripoll el 1934. (ACRI 150-44_N_373)

Xarxes socials:
h�ps://www.instagram.com/erc_ripoll
h�ps://www.facebook.com/ercripoll
h�ps://twi�er.com/ripolles

Web:
www.esquerra.cat/ripoll

Chantal Pérez, Roger Bosch i Carme Serrano

http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/ripolles/detall/Nova-Noticia-00713
http://www.instagram.com/erc_ripoll
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