
Mocions presentades per ERC

Aprovada: Sí

Data :presentada 31-01-2017

Executada: No
febrer 2019

Des de l’estiu del 2018 hem estat fent diverses . Hi hem realitzat untrobades d’Amics d’ERC-Ripoll obertes a tothom

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, el dia de la Carretera de Ribes, 33, podeu acompan-13-març-2019 a les 8 del vespre al local d’Esquerra

yar-nos a una nova trobada 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.

Els amics d’ERC-Ripoll desitgem un poble on moltes persones

vulguin viure a Ripoll i on, moltes d’elles, hi puguin treballar.

� Per això us presentem les propostes que poden afavorir la

feina al 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 mantenir l’activitat industrial de
Ripoll i comarca, de sectors

tradicionals i de referència -com el
CLÚSTER DE LA VENTILACIÓ-,

però s’ha de fomentar el gran
potencial de creixement de

l’activitat AGROALIMENTÀRIA, el
TURISME i el COMERÇ.

. Moció d’Unió de Pagesos de Catalunya davant la

necessitat de renovar el contracte de la societat amb la

pagesia.

Aprovada: No

Data :presentada 28-02-2017

Executada: No

. Moció de proposta de consulta popular sobre el

polígon de la carretera de Les Llosses.

Aprovada: Sí

Data :presentada 31-07-2018

Executada: No

. Moció per reivindicar el valor dels establiment

històrics de la vila.

Aprovada: No

Data :presentada 29-01-2019

Executada: No

. Moció sobre de zonescanvis a la zona d’aparcament

taronja i blava per afavorir el comerç de Ripoll.

Aprovada: --

Data :presentada 26-02-2019

Executada: --

. Moció del grup municipal sobre el lloguer de locals

municipals per a autònoms: artistes i professionals

liberals o altres.

Treballa a Ripoll



� No es poden ocupar noves planes agrícoles per a ús industrial. Cal reconvertir les antigues
pedreres de la Carretera de Les Llosses en sòl agrícola/ramader.

� Cal buscar acords, dels interessats a instal·lar una planta a Ripoll amb els propietaris, per a facili-
tar que s'omplin les naus i solars buits en sòl industrial, i es podria acompanyar de bonifica-
cions d'impostos.

� S'hauria de crear l'associació amb seu a Ripoll.clúster de la ventilació de Catalunya

� S'han d' que no s'estan utilitzant (fortí de l'Estrella, tallers antics del Plaoferir espais municipals
o altres) . Amb concessions a baix cost, o sense cost a canvi deper a professionals autònoms
rehabilitacions.

� Caldria (editorials petites, audiovisual, estudisfomentar l'arribada d'empreses del coneixement
de música).  Podem atreure experts en .Indústria 4.0 i desenvolupaments informàtics

� Cal , tant venedors com compradors. Cal fomentar iatreure més persones al mercat de Ripoll
ampliar les parades km 0 (de pagesia i artesans, del Ripollès i zones properes).

� Cal .incentivar que obrin les botigues de Ripoll el dissabte tarda i diumenge

� Cal afavorir el comerç , per a tot tipus d'usuaris.facilitant l'aparcament en zones taronja i blava

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

� La caldria que tingués un fort lligam amb els productes alimentaris amb R delFira de Sta Teresa
Ripollès.

� La hauria de tenir una temàtica principal més específica i concreta de Ripoll.Fira de les 40 hores
Amb i promocionant els productes agroalimentarisuna part dedicada als Orígens de Catalunya
i artesanals del Ripollès.

� Ripoll hauria de ser la Capital històrica i cultural de la nova República Catalana. Es podria
impulsar una nova renaixença de Catalunya (tal com es va fer a finals del segle XIX) amb el
monestir de Ripoll com a símbol.

� S'ha de vincular molt més amb Ripoll, el Comte Guifré, la seva llegenda de l'escut amb les 4
barres i els orígens de Catalunya. Es podria fer una escultura a la nova rotonda de l'entrada a
Ripoll per la C-17 sobre la llegenda. Es proposa involucrar altres administracions amb vinculació
històrica amb el Comte Guifré (Barcelona, Girona, Osona, Urgell, Cerdanya, Conflent) per a fer
promoció conjunta d'activitats, llocs a visitar, etc.

� S'haurien de fer servir totes les rotondes d'entrades a Ripoll per a fer-hi difusió “tipus apara-
dor” per a cada activitat prevista al municipi (Fires o altres activitats rellevants durant l'any).

� Es proposa fer material per a establiments turístics de Ripoll, per a fer diferents tipus de promo-
cions sobre: Història dels orígens de Catalunya a Ripoll (Comte Guifré, llegenda de les 4 barres,
etc); Productes agroalimentaris amb R del Ripollès; Llocs de visita turística a Ripoll; Calendari de
Fires o activitats culturals; etc.

� S'ha de promoure la de la Generalitat a Ripoll. Es plantegen algunsconstrucció d'un alberg
indrets, com la zona de la Fundació Soler o la fàbrica vella del Pla.

� Afavorir la , ja siguin de titularitatnova implantació de zones d'aparcament d'autocaravanes
privada com pública. Les zones públiques haurien de tenir una durada màxima d'estada i uns
serveis mínims (aigua, il·luminació, escombraries).

� Promoure la circulació d'un entre Ripoll i La Tor de Carol.“tren transpirinenc turístic”

� Foment del . Caldria fer descomp-turisme relacionat amb la bicicleta (o caminadors/corredors)
tes als usuaris de rutes BTT (o altres rutes) en equipaments turístics municipals. I promoure'ls
en establiments privats (hotels, restaurants, bars, lloguers de bicis, etc) S'haurien d'oferir visites
guiades en bici, per a esportistes i per a famílies. Tot plegat amb una bona promoció per webs
específiques, xarxes socials i altres mitjans.

� Cal , a part del monestir.potenciar La Lira i altres atractius del poble Ripoll s'ha de visitar en
1,5 dies mínim.

� La instal·lació de Sodeca a La

Barricona, permet que un sector de

referència mundial, com és el de la

ventilació, continuï creixent al Ripollès. Amb ERC a

l’alcaldia es va fer la urbanització del polígon,  es

van construir 6 naus municipals de lloguer per a

emprenedors i es va realitzar la venda de les

parcel·les on s’ubica avui Sodeca.

� Les accions de promoció realitzades i els passos

administratius fets per aconseguir que la Portalada

del monestir Patrimoni de lasigui escollida

Humanitat no poden parar. Entre tots –i amb la

complicitat de totes les administracions- hem de ser

capaços d’assolir-ho. Sens dubte, serà un reclam

turístic de primer ordre a nivell mundial.

� Aquest darrers 8 anys de “fer bullir

l’olla” d’un equip de govern sense

empenta i il·lusió poble apagatens han deixat un i

sense rumb.

� No entenem l’obsessió per fer un polígon industrial

a la zona de la Carretera de Les Llosses. Un indret

que hauria de ser clarament d’ús iagrícola-ramader

com a El Ripollès és una comarcacorredor biològic.

on una part important dels llocs de treball ha de ser

de la pagesia i del turisme. L’ocupació sense fre de

planes agrícoles és clarament contraproduent si

volem conservar aquesta riquesa paisatgística.

� Cal reomplir d’activitat econòmica les moltes naus

abandonades dels polígons industrials o les colònies

properes als rius. L’ajuntament hauria de donar

suport als propietaris per aconseguir  que s’instal·lin

noves empreses (o creixin les existents) en aquests

indrets.

� L’equip de govern no té prou confiança en el

potencial turístic de Ripoll i comarca. Caldria

fomentar molt més les activitats en cap de setmana

(dissabtes i diumenges) i festius, i ajudar més al

comerç i a l’hosteleria a aprofitar les demandes dels

visitants.

� Molts dels usuaris dels comerços del centre de Ripoll

(dels per cert)pocs comerços que resisteixen,

diuen que l’aparcament els condiciona a l’hora d’anar

a comprar o passejar. Per una banda pel cost que

suposa i, també per la limitació d’horari o per la

dificultat d’utilitzar una App.

� No s’aprofita llegendagens la força turística de la

del Comte Guifré i l’escut de les 4 barres. Hi havia

una exposició molt completa, amb material audiovi-

sual i didàctic al CAT de Can Guetes, que s’ha

amagat sense cap sentit i s’ha de tornar a mostrar.

� Encara no s’han retirat totes les andròmines,

trastos i barraques (normalment d’horts) situats a

la zona de domini públic hidràulic de Ripoll. A més

del seu perill en cas de riuades, aquest tipus

d’andròmines, trastos i barraques generen un fort

impacte paisatgístic molt perjudicial per a l’atractiu

turístic de Ripoll.

� A l’ de l’ajuntament caldria donar-li unaEscola Taller

empenta per ampliar l’oferta de treballadors

(fusters, llauners, etc) per a la indústria existent a la

comarca.
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