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El passat 9 de setembre, a la Plaça Sant Eudald, va tenir lloc l'acte de presen-
tació de la Chantal Pérez i Capdevila com a candidata a l'alcaldia de Ripoll per
ERC.

L'acte el va presentar la periodista Ruth Espuny, amiga personal de la candi-
data, i també va comptar amb la presència de l'Elisenda Alamany, regidora
d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona.

Davant de més de 150 persones, la Chantal va fer un petit repàs de la seva
vida i de les persones, les circumstàncies i les vivències que l'han portat a ser
qui és avui.

La Chantal es defineix al seu perfil d'Instagram com a dona, mare, advocada i
mediadora. A la presentació, la Ruth Espuny hi va afegir que era valenta,
generosa, amb responsabilitat social, sempre disposada a ajudar i bona
persona.

Durant l'acte es va descobrir el lema JO PER RIPOLL, pensat per empoderar-nos a tota la població. La Chantal va fer una pinzellada ls 3 eixos prin-de
cipals del projecte, simbolitzats per 3 colors, que a grans trets us resumim a continuació.

"CATALUNYA, RIPOLL, ON SOM I ON ANEM“.

Chantal Pérez

El passat 19 d'octubre va tenir lloc a l'Església de Sant Pere una conversa entre el president
d'ERC, Oriol Junqueras, i l'alcaldable d'ERC a Ripoll, Chantal Pérez, amb el títol "CATALUNYA,
RIPOLL, ON SOM I ON ANEM“.

Durant una hora van conversar sobre el passat, el present i el futur de Ripoll i de Catalunya i
del paper clau que hi han tingut les polítiques republicanes. Després de l'acte, en un petit
refrigeri, van conversar amb els assistents. D'altra banda, es va aprofitar l'acte per copsar
l'opinió de ripolleses i ripollesos amb petita enquesta.una

D'aquesta enquesta, cal destacar que les persones que hi van assistir valoren principalment
l'entorn i millorarien la seguretat.

� Per un Ripoll que exerceixi de capital de
comarca i de capital històrica de la
República Catalana.

� Per un Ripoll que faci honor a la seva
història i preservi la llengua, els serveis,
l'entorn i el dinamisme.

� Per un Ripoll net i atractiu.

� Per un Ripoll que fomenti l'economia
circular i l'eficiència energètica.

� Per un Ripoll que fomenti els mitjans de
transport sostenibles.

� Per un Ripoll que recicli més i millor i
que generi menys residus.

� Per un Ripoll referent en la lluita contra
discursos lgtbiqfòbics, masclistes i d'odi
en general.

� Per un Ripoll segur, facilitador de la
convivència i de la vida de les persones
que la respecten i rigorós amb aquells
que no ho fan.

� Per un Ripoll exemple d'igualtat
d'oportunitats que prioritzi les persones
i la seva dignitat.

Chantal Pérez i Oriol Junqueras
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SEGURETAT

BONES FESTES I FELIÇ 2023

Proposa'ns i participa

El nostre ADN és la participació ciutadana. Volem que tothom
s'impliqui més amb la política local, només d'aquesta manera
podrem canviar realment les coses.

Ens agrada que ens atureu pel carrer per explicar-nos les
vostres propostes i les vostres inquietuds. Seguim a la vostra
disposició.

Expliqueu-nos-ho, només així podrem fer arribar la vostra veu
a l'Ajuntament.

Roger Boch roger.erc@gmail.com
Chantal Pérez chantalperez@icab.cat
Lluís Orriols llorriols@gmail.com

De fet, la seguretat és un tema que preocupa i molt a la gent
de Ripoll. I nosaltres no en som aliens. Després de fer una
trobada virtual amb comerciants i restauradors, a l'octubre
del 2020 vàrem presentar una moció al plenari de l'Ajunta-
ment amb el títol “PER LA MILLORA DE LA SEGURETAT I
CONVIVÈNCIA A RIPOLL”. Tot i alguna millora puntual,
seguim pensant que és un tema de rabiosa i necessària
actualitat, els temps han canviat i cal adaptar el model
policial a les noves circumstàncies.

� La seguretat i el civisme han de ser una prioritat.

� Apostem per la policia de proximitat amb patrullatge
constant a peu per prevenir i per la reparació i media-
ció.

� Apostem també per una plantilla de policia estable,
especialitzada i amb recursos.

� Calen més agents cívics i educadors de carrer per fomentar la cultura de la pau i el diàleg.

� Volem que la il·luminació i l'urbanisme es faci amb criteris de seguretat.

� Cal determinació en l'aplicació de les ordenances i en l'exemplaritat de les sancions.

Només vàrem tenir el suport d'Alternativa per Ripoll i la proposta no va prosperar amb acusacions per
part de l'equip de Govern com “moció oportunista i que no ajuda a millorar la convivència”, “magnificar
uns fets que s'havien donat de forma puntual”, “fan un flac favor a tota la xarxa social, econòmica, a
l'hostaleria i al turisme de Ripoll".

Precisament, el que volíem era tot el contrari i ho seguim pensant i ho seguim volent. De fet, des d'ales-
hores el mateix equip de Govern ha fet una tímida aposta cap a la nostra postura, però insistim que cal
un nou model de convivència, segurament amb una ordenança de civisme actualitzada als nous temps
i noves formes de relacionar-se. Sense oblidar que l'educació, la prevenció i l'actuació ràpida i decidida
en casos flagrants són més indispensables que mai.

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

Plaça Sant Eudald

Lluís Orriols, Chantal Pérez i Roger Bosch
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