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Viu a Ripoll
Som un EQUIP divers, cohesionat, valent, il·lusionat i amb moltes ganes de treballar per Ripoll.
Estem A PUNT PER GOVERNAR RIPOLL, amb polítiques d'esquerres, socials i sostenibles.
Tenim capacitat per portar a terme un PROJECTE CONCRET I AMBICIÓS PER A RIPOLL, que
volem realitzar a curt i mig termini, i ho volem fer amb el suport i l'empenta de tots els ripollesos i
ripolleses.

Volem una vila bonica i atractiva per a viure, passejar-hi i
per a visitar, amb una mobilitat adaptada, i on es respecti el
nostre magnífic entorn.

Construirem un gran Parc infantil i juvenil a la Devesa del Pla, amb jocs inspirats en la cultura, el patrimoni i la història de Ripoll.

Cal atraure població, especialment parelles joves, però
també de totes les edats i procedència. Farem campanyes
publicitàries per aconseguir més població a Ripoll i a tota la
comarca.

Crearem noves rutes i camins per passejar i fer esport a
l'entorn dels rius i per tot el municipi. Tant a les noves rutes
com a les existents farem una adequada senyalització i un
bon manteniment.

Farem accions per atraure gent gran per venir a viure a
Ripoll, un lloc ideal per a passar-hi la jubilació.

Facilitarem l'ús del Teatre Comtal a les entitats ripolleses i
a les escoles del poble, incrementant l'oferta cultural i
d'activitats.

L'acollida, a qualsevol persona que vingui a Ripoll, estarà
b e n o r g a n i t z a d a . D o n a re m b o n a i n f o r m a c i ó
d'oportunitats de feina, formació, habitatge, serveis
socials, etc.

Rehabilitarem la Sala Eudald Graells, per a permetre
espais més adequats per a entitats.

Millorarem totes les zones de jocs infantils dels barris i en
crearem de noves. Amb terres de goma, tanques al voltant,
bancs, inclusius, moderns i amb manteniment continu.

Tenim Fires emblemàtiques i tradicionals (40h,
Mercadal del Comte Guifré, Santa Teresa, Nadal).
Les ampliarem i millorarem.

Realitzarem i fomentarem més activitats de lleure, infantils i juvenils.

Treballarem per suprimir barreres arquitectòniques a
tots els barris.

Recuperarem l'Escola Oficial d'Idiomes amb seu a Ripoll,
amb més idiomes.

Millorarem els carrers i edificis del cementiri.

Preveurem més ajuts per a reformar habitatges i
llogar-los a preus regulats.
Atorgarem bonificacions fiscals a l'IBI dels habitatges on hi visquin persones empadronades a Ripoll.
Crearem l'Oficina de la Gent Gran per a donar informació,
presentar queixes, formar professionals, promoure voluntariat, etc.
Promourem pisos per a gent gran combinat amb joves,
amb serveis compartits.
Proposarem a la Generalitat la construcció d'un hospital
públic ubicat a Ripoll.

Establirem un pla per a evitar els robatoris a habitatges
ripollesos. A part del seguiment policial, hi haurà una bona
il·luminació a tots els barris.
Es crearan noves zones públiques d'horts municipals.
Es faran retirar totes les andròmines, trastos i barraques
(normalment d'horts) situats a la zona de domini públic
hidràulic de Ripoll. Per evitar perill en cas de riuades, i per
reduir l'impacte paisatgístic que suposen.
Municipalitzarem al 100% el serveis d'aigües i clavegueram de Ripoll, i en reduirem el cost, principalment per a les
famílies.
Recuperarem els ajuts a l'escolarització de 0 a 3 anys.

Com a capital de comarca, exigirem a la Generalitat
que el CAP estigui obert les 24h del dia durant tot
l'any.

Millorarem la residència d'avis (Fundació Guifré) del barri
de Sant Pere, a nivell d'instal·lacions i activitats.

Demanarem estudis universitaris, de la UVIC, a Ripoll, com
els de serveis sociosanitaris o relacionats amb la indústria
(mecatrònica). Buscarem acords i col·laboració amb altres
universitats catalanes.

Farem que la Junta de Seguretat incorpori, a part dels cossos policials, a professionals de diferents sectors socials
per vetllar per una bona convivència i evitar riscos de
radicalització.

Incrementarem l'oferta de cicles de formació professional
vinculats a les característiques i necessitats de la nostra
comarca i voltants, com el turisme de muntanya.
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Treballa a Ripoll
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.

No es poden ocupar noves planes agrícoles per a ús industrial. Volem reconvertir les antigues pedreres de la Carretera
de Les Llosses en sòl agrícola/ramader.
El Ripollès és una comarca 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.
Facilitarem que s'omplin les naus i solars buits de polígons
industrials o de colònies properes als rius. Donarem suport als
propietaris per aconseguir que s'instal·lin noves empreses (o
creixin les existents) i ho acompanyarem de bonificacions
d'impostos.

Promourem la creació de l'associació clúster de la
ventilació de Catalunya amb seu a Ripoll, per augmentar el potencial de creixement d'aquest sector
de referència mundial.
Promourem la construcció d'un alberg de la Generalitat a
Ripoll.

Oferirem els espais municipals que no s'estiguin utilitzant,
com el Fortí de l'Estrella o els tallers antics del Pla, per a professionals autònoms. Amb concessions a baix cost, o sense
cost a canvi de rehabilitació.
Fomentarem l'arribada d'empreses del coneixement (editorials petites, audiovisuals, estudis de música). Atraurem
experts en Indústria 4.0 i desenvolupaments informàtics.

Promourem la denominació de Ripoll com a 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.
Amb la complicitat de totes les administracions, continuarem
treballant per aconseguir que la Portalada del Monestir sigui
escollida Patrimoni de la Humanitat. Serà un reclam turístic
de primer ordre mundial.
Potenciarem La Lira i altres atractius del poble, a part del
monestir. Promourem campanyes turístiques perquè Ripoll
es visiti en dos dies com a mínim.

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. Construirem una escultura sobre la llegenda.
Involucrarem altres administracions amb vinculació històrica
amb el Comte Guifré (Barcelona, Girona, Osona, Urgell, Cerdanya, Conflent) per a fer promoció conjunta d'activitats,
rutes amb llocs a visitar, etc.

Farem servir totes les rotondes d'entrades a Ripoll
per a fer-hi difusió “tipus aparador” per a cada
activitat prevista al municipi (Fires o altres activitats
rellevants durant l'any).
Es farà material per a establiments turístics de Ripoll, per a
fer diferents tipus de promocions sobre: Història dels orígens
de Catalunya a Ripoll (Comte Guifré, llegenda de les 4 barres,
altres); Productes agroalimentaris amb R del Ripollès; Llocs
de visita turística a Ripoll; Calendari de Fires o activitats culturals.
Potenciarem el Museu i farem que sigui més conegut per tots
els vilatans.

Fomentarem el negoci de proximitat i el comerç.
Atraurem més persones al mercat, tant venedors com compradors. Fomentarem les parades km 0, de pagesia i artesans, del Ripollès i zones properes.
Fomentarem molt més les activitats en cap de setmana i
festius, per ajudar més al comerç i l'hosteleria a aprofitar les
demandes dels visitants.

La Fira de Sta Teresa tindrà un fort lligam amb els productes
alimentaris amb R del Ripollès.
Fomentarem la conservació i promoció d'oficis tradicionals,
com els pastors, l'elaboració de llana i productes derivats.
La Fira de les 40 hores tindrà una temàtica principal més
específica i concreta de Ripoll. Amb una part dedicada als
Orígens de Catalunya i promocionant els productes del
Ripollès.
S'afavorirà la nova implantació de zones d'aparcament
d'autocaravanes, ja siguin de titularitat privada com pública.
Les zones públiques tindran una durada màxima d'estada i
uns serveis mínims (aigua, il·luminació, escombraries).

Es continuarà la millora i rehabilitació del barri vell,
amb ajuts per a rehabilitar edificis i pintar façanes
amb caplletres tipus Scriptorium.
Promourem la circulació d'un “tren transpirinenc turístic”
entre Ripoll i La Tor de Carol, i la rehabilitació de les antigues
cotxeres, giratori i dipòsit d'aigua, com a punt d'interpretació
del ferrocarril transpirinenc.
Fomentarem el turisme relacionat amb la bicicleta o amb els
caminadors i corredors. Es faran descomptes als usuaris de
rutes BTT (o altres rutes) en equipaments turístics municipals. I es promouran en establiments privats (hotels, restaurants, bars, lloguers de bicis, etc). S'oferiran visites guiades en
bici, per a esportistes i per a famílies. Tot plegat amb una bona
promoció per a webs específiques, xarxes socials i altres
mitjans.

Afavorirem el comerç, facilitant l'aparcament en zones
taronja i blava, per a tot tipus d'usuaris.
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Mou-te per Ripoll
Apostem per un MODEL DE POBLE PROPER, amb els barris cohesionats, reconstruint
“ciutat sobre ciutat” i sense requalificar i ocupar noves planes agrícoles.

Demanarem que la Generalitat executi la variant de Sant
Bartomeu i que l'Estat executi la variant super-nord (per
darrera Sant Roc, entre La Barricona i Casanova de Baix). Tot
amb el màxim de respecte ambiental.

Per seguretat, construirem urgentment la rotonda
de connexió de la Carretera de Ribes la C-17 i N260. Serà una rotonda ben atractiva i que serveixi de
reclam d'entrada a Ripoll.
Proposarem a la Generalitat de recuperar el projecte de
l'entrada sud per la C-17 entre la Carretera de Les Llosses i
Agafallops, amb vials de serveis i enjardinaments, i conservant el carril bici.
Exigirem a la Generalitat l'eliminació de la circulació amb
doble carril marcat amb cons entre Cal Déu i la sortida de
Ripoll, dels diumenges i festius, per inútil i perillosa.
Es demanarà a l'Estat que el tren passi a 10 km/h màxim per
la zona del pas a nivell. Millorarem la seguretat de la zona
reconstruint sense barreres arquitectòniques el pas soterrat per a vianants.
Es proposarà a la Generalitat moure la ITV a la parcel·la
d'equipaments de La Barricona, al costat de les naus de lloguer municipals.

Iniciarem un procés de participació ciutadana per a
definir una millora a fons de tota la Carretera de

Barcelona. On parlarem de noves zones
d’aparcament i de la rehabilitació de la Torre i el seu
ús públic.
Millorarem la connexió amb els rius de Ripoll, adequant més
camins vora la llera, per a passejar córrer i gaudir de la natura.
Recuperarem espais perduts com el parc temàtic del Pla o el
passeig dels Aurons.
A la zona de la Font Viva s'iniciarà un projecte per a substituir
la vorera en voladís actual, per un voladís més lleuger i bonic
de fusta sobre el riu.
Impulsarem el projecte de connexió de la variant del calvari
amb el pont d'Ordina/Grup Santa Maria, tal com està previst
al POUM. Serà una manera de poder circular per la Carretera
de Ribes i sortir pel pont d'Ordina cap a la variant, sense
necessitat de donar la volta al poble per anar direcció Campdevànol.

El Centre de Tecnificació Esportiva (CTE) de
l'Avellaneda serà un motor econòmic de Ripoll. El
fomentarem com a complement d'esportistes de
diverses modalitats relacionades amb el nostre
entorn. Hi afegirem una pista d'entrenament de
tècnica d'esquí i snowboard. Impulsarem la construcció al costat d'una residència, per a esportistes
i per a alumnes de l'Escola del Treball.

Dins la candidatura de les Olimpíades d'hivern de
Pirineus-Barcelona demanarem per a Ripoll que hi
hagi algun esport (indoor) o una vila olímpica (per a
esportistes, per a jutges o per a organitzadors). El
CTE ha de ser un referent i pol d'atracció. La
candidatura olímpica ens permetrà demanar que es
millori el tren (Barcelona-Ripoll-La MolinaPuigcerdà-Toulouse), que s'executin les variants
de Ripoll (Sant Bartomeu, super-nord), tot amb el
màxim respecte ambiental.
Continuarem l'adequació de l'antiga muralla de Ripoll i el
seu fossar entre els carrers Trinitat i Pirineus i la plaça Capranica, al costat dels jocs infantils. També es treballarà per anar
rehabilitant i mostrant nous trams de muralla.

Avançarem amb un model energètic més eficient i
respectuós a tots els equipaments i instal·lacions
públiques del municipi. Tots els barris estaran ben
il·luminats, amb llums de baix consum. També instal·larem plaques solars, per a autoconsum, en teulades d'equipaments municipals, com la piscina i el
pavelló.
Construirem uns nous vestuaris al camp de futbol. Obrirem
el passeig entre la Carretera de Barcelona i el carrer Concepció Ducloux pel costat del camp de gespa i el pavelló. D'acord
amb les entitats esportives, millorarem el projecte de la zona
del camp de futbol de sorra i la piscina municipal exterior
per a fer-lo més ambiciós i útil pels vilatans. Garantirem un
adequat funcionament de les instal·lacions esportives.

Farem un adequat manteniment, neteja i millora
dels espais públics de tots els barris i polígons,
sense excepció.

Es promouran esdeveniments esportius internacionals,
nacionals i locals durant tot l'any. Entre altres, volem promoure un torneig anual de futbol base.
Plantejarem un projecte per a comunicar millor el barri de la
Carretera de Barcelona i el Carrer Progrés, CAP i barri del
Ninot, a través d'un pont sobre l'aiguabarreig dels rius Ter i
Freser.
Ampliarem l'oferta de transport públic comarcal i cap a
comarques veïnes.

Millorarem la circulació de vehicles per Ripoll, amb
més seguretat per als vianants, després de fer un
estudi que tingui en compte els principals punts
conflictius i totes les possibilitats de millora.
Millorarem la ubicació dels contenidors d'escombraries i
farem noves campanyes per a fer una adequada separació
dels residus, sense insultar l'autoestima dels ripollesos i ripolleses.
Farem campanyes per millorar el civisme i respecte per tot el
que ens envolta, especialment allò públic, que és de totes i
tots.
Netejarem i cuidarem les lleres dels nostres rius, rieres i
torrents. Adequarem les zones d'aparcament i millorarem el
mobiliari a les zones de la font del Tòtil i la font d'en Jordana.
Netejarem la vegetació de l'interior i l'entorn de les ermites de
Ripoll i les potenciarem com a punts de visita.
Abandonarem la política de l'actual equip de govern de fer
“urbanisme a la carta” a partir de peticions individuals i interessades. Qualsevol modificació de POUM es farà amb un
ampli procés de participació ciutadana, amb la celebració de
consultes populars quan el canvi proposat sigui significatiu.
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Candidatura 2019

3 Chantal Pérez (IND)

8 Quico Terradelles (ERC)

4 Lluís Orriols (IND)

5 Roser Capdevila (IND)

6 Eudald Casas (ERC)

9 Sandra Bernal (IND)

10 Santi Surroca (ERC)

11 Fadua Hamda (IND)

14 Eudald Pujol (ERC)

15 Ariadna Fuster (JERC)

16 Miquel Casas (ERC)

S2 Cristina Carrique (IND)

S3 Xevi Escribà (ERC)

S4 Susanna Escriu (IND)

S7 Ramon Orriols (ERC)

S8 Mar Fernàndez (JERC)

S9 Roger Sala (JERC)

13 Sandra Monmany (IND)

S1 Ramon Prat (ERC)

S6 Teresa Espelt (ERC)

7 Carme Serrano (ERC)

12 Àlex Franco (IND)

17 Teresa Jordà (ERC)

S5 Aitor Fortuño (ERC)

S10 Susanna Mora (IND)

