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Des del 26 de febrer d’aquest 2011 tots els
ripollesos poden gaudir d’aquest nou equipament
públic que inclou:
• Un pavelló amb tres pistes –que es poden

utilitzar al mateix temps-
• Una sala annexa amb gimnàs i sala de

musculació, i zona d’aigües “spa”, sauna i bany
de vapor

L’actual pavelló quedarà descongestionat i es
podran disposar de moltes més hores de pràctica

esportiva, especialment per a l’hoquei patins i
patinatge. 
I al nou pavelló no hi haurà cost addicional de
manteniment ja que es gestionarà amb els
mateixos recursos humans i es deixaran de llogar
pavellons d’altres municipis veïns.

El nou pavelló permetrà una ampliació d’horaris
d’entrenament i competició per a totes les
entitats esportives ripolleses.

UN NOU PAVELLÓ PER A TOTS ELS RIPOLLESOS 
Centre de Tecnificació Esportiva l’Avellaneda

Febrer 2011, Teresa Jordà (alcaldessa) i Ramon Serra (regidor d’esports) al nou pavelló
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Amb les noves instal·lacions de la Ronda Mas d’en Bosch –junt amb la residència d’estudiants del
carrer Josep Maria Pellicer- el Centre de Tecnificació Esportiva de Ripoll podrà augmentar el nombre
de modalitats esportives i, per tant, el nombre d’esportistes d’alt nivell que viuran i estudiaran a Ripoll,
i també generarà més llocs de feina (professors, monitors, entrenadors, personal de manteniment). I
s’hi podran organitzar stages d’equips d’alt nivell i torneigs.
Actualment s’estan tecnificant esportivament a Ripoll esportistes de bici-trial i pel proper curs es pre-
veu la incorporació de nois i noies de bicicleta de muntanya. S’està treballant per poder acollir altres
esportistes de disciplines adequades al territori, com bicicleta de carretera, curses de muntanya, cur-
ses d’orientació, duatló, raids hípics, esports de neu, etc.

APROFITA I GAUDEIX DE LES NOVES INSTAL·LACIONS!

COST SUBVENCIONS

Urbanització
i aparcaments 557.444 € 557.444 € (Estat)

3.672.660 €

984.896 € 984.896 € (Estat)

5.215.000 € 5.146.340 €

2.050.000 € (Generalitat)
1.200.000 € (Fund. Soler)

354.000 € (Dip. Girona)

Edifici pavelló
i honoraris

Sala annexa

TOTAL

EL COST DEL NOU EQUIPAMENTQUI HA PAGAT
EL NOU PAVELLÓ?

S’han aconseguit un 98,7 % de subvencions!

Els ripollesos només hi hem posat 6,25 € per persona!

aportació
municipal
68.660 €

1,3 %

subvencions
5.146.340 €

98,7 %


