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4. latira. Llar, moda i imatge personal

Agenda d’activitats del Ripollès.
Envieu-nos les vostres activitats a agenda@latira.cat i us les publicarem de franc.
Si en voleu destacar una, truqueu-nos al 665 761 799.

Campdevànol
Dissabte 7 de maig
Carnestoltes
19.30 h. 11a Rua de carnestoltes. Sortida de l’heliport.
Recorregut: heliport, carrer de
la Cerdanya, Pont Nou, plaça de
l’Església, carrer de Costa Pubilla,
plaça de l’Estació, avinguda de
l’Estació, carrer de Sant Amand,
carrer de Coll i Bardolet i plaça
de l’Església. Premis: millor
carrossa (amb vehicle, 250 €),
millor comparsa (sense vehicle,
200 €) i millor individual o grups
d’individuals (150 €)
Pregó de la Reina Carnestoltes. A la plaça de l’Església.
A continuació. Cada grup
farà el seu ball. A la plaça de
l’Església.
21.30 h. Sopar. Venda de
tiquets a les oficines de l’Ajuntament fins al 5 de maig. A la sala
Diagonal.

23.30 h. Concert amb
Waikiki Versions i el discjòquei
Tete Grabu i altres. A la sala
Diagonal.
Diumenge 8 de maig
18.00 h. Carnestoltes infantil. Animació infantil amb Disco
Baby. Rua amb inici a la plaça
Coberta.
Dies 21 i 22 de maig
Escapada als Banys d’Arles
(dissabte 21)
8.00 h. Sortida de Campdevànol.
10.00 h. Arribada a l’Hotel
Palmarium i lliurament d’un
record.
11.00 h. Recepció a la Casa
del Comú dels Banys.
11.45 h. Visita comentada al
patrimoni del centre dels Banys.
13.00 h. Dinar al Casino.
15.00-15.15 h. Sortida amb
autobús cap a les Termes.

15.30 h. Visita a les termes
i banys en grup i en tres espais:
piscina, BBG i banys.
17.45 h. Trasllat amb autobús a Palaldà.
18.00 h. Visita guiada a les
esglésies per a visitar els retaules
i el nucli de Palaldà, així com
l’Espai d’Interpretació.
20.00 h. Trasllat amb autobús al restaurant Le Roussillon
de les Termes i sopar (aperitiu,
boles de picolat i braç de gitano.
Possibilitat d’anar al Casino.
Escapada a Ceret (diumenge
22)
9.30 h. Sortida de l’hotel en
destinació Ceret.
10.45 h. Visita guiada a la
Festa de la Cirera de Ceret i visita
al poble.
13.15 h. Sortida de Ceret cap
a la Jonquera.
14.15 h. Dinar.
Tarda lliure al Gran Jonquera
Outlet&Shopping.

Pl. Nova, 9 RIPOLL 972 700 297
eudald@viatgesfeliptur.com
www.viatgesfeliptur.com
facebook.com/viatgesfeliptur

CADAQUÉS,
TRENET AL CAP
DE CREUS I
DINAR A ROSES

PAISATGES DE
LA PROVENÇA

683 605 605

DEL 26 AL 30 DE JUNY

BORDEUS:
DESCOBRIM
L’AQUITÀNIA

LLACS DEL NORD
D’ITÀLIA I LES
DOLOMITES

Visites: Arles, Ais de Provença, Sénanque, Museu
de la Lavanda, Rossilhon,
Marsella, Riez, Valensole,
la Camarga, les Santes
Maries de la Mar i Aigüesmortes. Preu: 750 €.

Visites: castell de Merville,
Bordeus, illa d’Oléron,
Saint-Émilion, Archachon,
duna de Pilat i abadia de
Sorèze. Preu: 1050 €.

Visites: Bèrgam, Trento, les
Dolomites, Malcesine,
Sirmione, Lugano,
Tremezzo, llac de Como,
illes Borromees. Preu a
consultar.

DIUMENGE 26 DE JUNY

Inclou: autocar, excursió
amb trenet al cap de
Creus i bon dinar a Roses.
Preu: 69€.

!
Bona festa major

DEL 3 AL 8 DE JULIOL

DEL 6 AL 12 D’AGOST

21.00 h. Arribada aproximada a Campdevànol.
Inscripcions a l’Ajuntament.
Places limitades. Preu: 120 €. Tot
inclòs: transport, allotjament,
àpats i excursions.
Dissabte 28 de maig
Acte de cloenda del projecte
Pyrfer-Pirineus de Ferro
10.00 h. A partir d’aquesta
hora i durant tot el dia, activitats relacionades amb el projecte Pyrfer-Pirineus de Ferro.
Comptarem amb la participació
dels socis del projecte, procedents de Catalunya i Occitània.
Parades amb productes
locals.
Activitats per a tota la
família: vermut popular, actuacions de música en directe…
Sopar popular.
Dissabte 4 de juny
XXVI Edició de la Cursa del

Comte Arnau.
20.00 h. Presentació
del cartell del festival
Clavetaires 2022. Actuació
musical d’Iris Deco. Al Cercle
Campdevanolenc.
Fira Transfronterera de
l’Aigua
Tot el dia. Fira amb productes de Campdevànol (el
Ripollès) i dels Banys d’Arles (el
Vallespir).
Activitats relacionades
amb el patrimoni cultural i natural vinculat a l’aigua.
Dies 11 i 12 de juny
Festa Major Infantil
Celebració de la Festa
Major Infantil amb activitats
per a tota la mainada: música
en viu, tobogan d’aigua Splash
Slide, elecció de la Pubilleta i
l’Hereuet…
Celebracions de les tradicionals jornades esportives.

Us desitgem bona festa major!
OFERTA
MÉSXMENYS

Tarot i
vidència

Tarot (en línia o per telèfon)
Sessions personalitzades
de vidència i clarividència
Rodes dʼajuda als
esperits perduts

Misses espirituals
i de recerca

Neteges personals,
de negocis, habitatges…
Activacions de locals
de negoci, economia,
parella, salut
Venda de productes
esotèrics i santeria

Telèfon rectificat!

652 837 981

c/ de Mogrony, 8
Seguiu-nos!
Ripoll
beep_ripoll
972 704 131
Obert de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i de 16.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 13.30 h

MÒBIL 10 GB

+ TRUCADES IL·LIMITADES

FIBRA 100 MB
+ TRUCADES IL·LIMITADES A FIX

29,90€

Promoció fins al 30/04

Veniu a Beep Ripoll a informar-vos-en!

LES MILLORS MARQUES DE TELEFONIA:

/MES

IVA inclòs

6. latira. Llar, moda i imatge personal

Camprodon
Dies 7 i 8 de maig
Descobrint la Vall de Camprodon en 600.
Trobada de vehicles clàssics i esportius La Retirada.
Dilluns 9 de maig
10.00 h. Taller dinàmic per
a dones. A l’Espai Cultural Cal
Marquès.
Dissabte 14 de maig
11.00 h. Club de lectura:
Cazeneuve i les clavegueres de la
ciutat. A la biblioteca.
19.00 h. Concert Microclima: Joan Colomo. Gratuït. A
Sant Miquel de Cavallera.
Dissabte 21 de maig
19.00 h. Concert Microclima: Obeses. Entrada gratuïta.
Al passeig de Maristany.
Dissabte 28 de maig
19.00 h. Concert Microclima: Agnès Algueró. Entrada
gratuïta. A la font del Botàs.
Dilluns 30 de maig
10.00 h. Taller dinàmic per

a dones. A l’Espai Cultural Cal
Marquès.
Del 30 de maig al 5 de juny
Setmana de la Natura. Exposicions de treballs manuals.
A l’Espai Cultural Cal Marquès.
Dissabte 4 de juny
Fira Muntanya’t. La fira vol
ser un punt de trobada obert a
tothom per a gaudir, conèixer i
respectar la muntanya, dirigit a
totes les edats, amb l’objectiu de
promoure activitats a la muntanya amb seguretat i respectant
el medi natural, i promoure
emprenedors i empreses del
sector de l’activitat física i de la
muntanya i els diferents sectors
socials que conviuen amb la
muntanya (cultura, formació,
lleure, comerç de proximitat…).
L’esdeveniment disposarà de
dos espais: l’Espai Trobada, per a
la cultura, entitats destinades al
lleure i a l’activitat física, tècnics
d’esports de muntanya, guies de
muntanya, i bons coneixedors
dels Parcs Naturals, equip i material de muntanya, i comerços
i productes de proximitat, entre
d’altres; i l’Espai Píndola, per a la

formació i divulgació, xerrades,
entrevistes i taules rodones. A
l’Espai Trobada hi ha prevista
una cursa virtual per muntanya,
un circuit d’orientació de jocs de
muntanya per a totes les edats, i
música en directe, i a l’Espai Píndola hi trobarem xerrades sobre
el paper del bon coneixedor o els
Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.
19.00 h. Concert Microclima: Tarta Relena. Entrada
gratuïta. A l’Església de Sant
Cristòfol de Beget.
Diumenge 5 de juny
Tot el matí. Inflable Per a
reciclar saltant. Al parc de la
Mare de la Font.
Dissabte 11 de juny
19.00 h. Concert Microclima: Montse Castellà. Entrada
gratuïta. Davant del Monestir
de Sant Pere.
Altres activitats
Cinema cada dissabte i diumenge a les 18.00 i a les 22.00.
Al Casal Camprodoní.
Mercat setmanal. Cada diumenge. A la plaça del Doctor
Robert.

Gimnàs . Escola

Lee Young Ripoll
25 anys amb vosaltres!
Taewkondo · Peses
Defensa personal femenina
Màximes mesures anticovid

Bona festa major!
Ctra. de Ribes, 12 baixos - Ripoll
Objectiu
PARÍS

972 704 118 - taekwondoripoll@gmail.com

Roba íntima home-dona,
pijames, bany i bates

Bona festa major!
c/ Macià Bonaplata, 7 · Ripoll
972 700 235
663 615 711 (WhatsApp)
marlenaripoll@hotmail.com

Seguiu-nos a Instagram:
marlenaripoll

Exposició de la Retirada.
Cada divendres, matí i tarda.
Dissabtes de 16.00 a 20.00 h
amb visita guiada (prèviament
concertada). Diumenges d’11.00
a 14.00 h. A Cal Marquès.
Activitats esportives. Cada
dissabte i diumenge. Al Camp
de la Vila.

Gombrèn
Diumenge 5 de juny
Festa de la Botifarra. A
Mogrony.

Les Llosses
Diumenge 5 de juny
Aplec de Santa Margarida
13.00 h. Missa. Al Santuari
de Santa Margarida de Vinyoles.
14.00 h. En acabar la missa,
dinar popular i quinto. Al
Santuari de Santa Margarida de
Vinyoles.

Bona Festa Major!

Planoles
Dissabte 14 de maig
Bany de bosc Sèlvans.
Grups reduïts. Preu: 30 €. No
s’accepten animals de companyia. Inscripcions al 629 974
698. Itinerari del Pla de la
Barraca.
Dissabte 21 de maig
Batega al Bac. Km vertical.
Dinar a la Cantina.
Diumenge 22 de maig
Batega al Bac Trail, Sprint,
Short i Marrecs. Dinar de cloenda
al Casino.
Diumenge 12 de juny
Festa de la Caritat al Puig
10.00 h. Missa. A l’Església
de Sant Vicenç de Planoles.
10.30 h. Benedicció del
terme al Puig.
12.00 h. Sardanes.

cames
+ aixelles
+ brasileres

Ctra. de Barcelona, 40 Ripoll
Tel: 972 701 046 Fax: 972 714 481
josep@jcviatges.com · www.jcviatges.com

Dies 4 i 5 de juny

Cap de setmana a la platja

Viatge autocar, hotel 3*, 1 P.C., dinar extra
diumenge + begudes incloses, ball. Preu: 99 €

Del 24 al 26 de juny

Saragossa i Monestir de Piedra

Inclou: autocar, hotel 3* Saragossa voltants en
P.C. + vi i aigua als àpats, visites al Monestir de
Piedra, Calataiud, Palau de l’Aljaferia, Tarazona,
Pilarica, celler D.O. Calataiud, guies locals i guia
acompanyant. Assegurança inclosa. Preu: 295 €

Del 16 al 18 de setembre

Lourdes i Sant Sebastià

Viatge, estada hotel Peyramale 3* cèntric amb
P.C. + vi i aigua. Possibilitat d’excursió a
Donostia-Sant Sebastià. Preu: 285 €

TRAVELGUAY.COM
Travel & Cruises

aixelles
+ brasileres

PACKS PER A HOME I DONA!

SERVEIX PER A…
Reconstruir la ﬁbra
capil·lar des del seu
interior, tot creant una
pel·lícula i protegint
la cutícula amb una
acció de farciment

3 de maig
31 de maig
28 de juny
26 de juliol

8. latira. Llar, moda i imatge personal

Ribes de Freser
Dies 7 i 8 de maig
Curs de dibuix científic i
naturalista a càrrec de Blanca
Martí. Més informació i inscripcions a info@refugiplaerola.
cat. Preu: 80 €. Al Refugi Pla
d’Erola.
Dissabte 7 de maig
18.00 h. Òpera en directe:
Aida, de Giuseppe Verdi. Preu:
socis 12 €, no socis 14 €. Copa
de xampany a l’entreacte. Al
Cinema Catalunya.
Dissabte 14 de maig
19.00 h. Projecció del film
Libertad. Al Cinema Catalunya.
Dissabte 28 de maig
Cap de setmana solidari
10.00 h. Cursa infantil inclusiva. Sortida del pavelló.
17.00 h. Recollida de dorsals. Al pavelló.
17.00 h. Curses infantils.
Sortida del pavelló.
Diumenge 29 de maig
Cap de setmana solidari
8.00 h. Recollida de dor-

sals a la sortida.
9.00 h. Cursa Bombers amb
Causa. Cursa llarga. Sortida de
la plaça del Mercat.
9.30 h. Cursa Bombers amb
Causa. Cursa curta. Sortida de
la plaça del Mercat.
12.00 h. Entrega de trofeus.
Dissabte 11 de juny
Olla de Núria. Brífing a Ribes
de Freser.
Dilluns 13 de juny
Sant Antoni.

Ripoll
Dijous 5 de maig
19.00 h. Presentació del
llibre El biberó: un marrec entre
trets i canonades de Wifredo
Falcó. Confirmeu lloc al 972 700
711 o a biblioteca@ajripoll.cat. A
la biblioteca Lambert Mata.
Divendres 6 de maig
18.00 h. Club de lectura +8.
Comentari-col·loqui del llibre El
llop de sorra d’Asa Lind, a càrrec
de Montse Maestre. Confirmeu
assistència al 972 700 711 o a
biblioteca@ajripoll.cat. A la

biblioteca Lambert Mata.
19.00 h. Inauguració de
l’exposició de pintures de Jaume Escala. Confirmeu assistència al 972 700 711 o a
biblioteca@ajripoll.cat. A la
biblioteca Lambert Mata.
19.15 h. Club de lectura +10.
Comentari-col·loqui del llibre
El famosíssim catàleg de Walker
Dawn de David Morosinotto, a
càrrec de Montse Maestre. Confirmeu assistència al 972 700 711
o a biblioteca@ajripoll.cat. A la
biblioteca Lambert Mata.
Dissabte 7 de maig
Actes previs a la Festa Major
9.00 h. Caminada popular
Ripoll-Campdevànol-Ripoll pel
nou traçat de la via verda. Al local social del Club Excursionista
Ripoll, a la sala Eudald Graells.
12.00 h. Presentació del llibre de Lluís Carbonell editat per
l’Associació Tapís. A la Lluerna.
17.00 h. Teatre: 42 dies.
Entrades exhaurides. Al Teatre
Comtal.
Actes de la Casa Cultural
Andalusa
17.00 h. Gran Quinto. A la
sala Eudald Graells.

FORMACIÓ PER A EMPRESES
MENTORIA DE PROJECTES
ESTRATÈGIA DIGITAL
XARXES SOCIALS I PÀGINES WEB

Bona festa major!

Pl. Ajuntament, 5 Ripoll 972 70 02 50

LARA ANDRÉS - AMB PACIÈNCIA

De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 14 a 19 h
Hores convingudes

20.00 h. Actuació dels Quadres de Ball de la Casa Cultural
Andalusa de Ripoll i entitats
convidades. A la sala Eudald
Graells.
22.00 h. Música de totes
les dècades. A la sala Eudald
Graells.
0.00 h. DJs Marquillll, Furik i Prados. A la sala Eudald
Graells.
Commemoració dels 50 anys
de la Festa del Barri del Pla
de Sant Pere
17.00 h. Acte commemoratiu i parlaments. Al passeig
de l’avinguda del Comte Guifré.
17.30 h. Espectacle infantil
amb Jaume Barri. A continuació,
coca i xocolata per a tothom. A
la pista poliesportiva.
Actes de Planeta Otaku
17.00 h. Younenki Music.
Concert de medleys i d’animes
en català. A la plaça de Sant
Eudald.
18.00 h. Gravació del
programa La Nit Friki, amb
entrevistes als actors de doblatge
de Bola de Drac, Arale i Detectiu Conan. A la plaça de Sant
Eudald.
19.00 h. Sessió de signatures. A la plaça de Sant Eudald.
Diumenge 8 de maig
Actes de la Casa Cultural
Andalusa
11.00 h. Exhibició del gimnàs Lee Young Ripoll. A la sala
Eudald Graells.
17.00 h. Actuació dels Quadres de Ball de la Casa Cultural
Andalusa de Ripoll i entitats

Us desitgem
bona Festa
Major!

ARANDA ESTILISTES
Us desitgem bona Festa Major!
c/ Sant Antoni, 5 - Ripoll
669 89 43 29 - 972 70 19 04 - Hores concertades

estancanita

c/ Pare Colí, 5 - Ripoll - 972 700 687

Bona festa
major!

De dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16:30 a 20 h
Dissabtes de 9 a 13:30 h

c/ Concepció Ducloux, 17 - Ripoll
972 70 33 44 - (Hores concertades)

Peces de vestir per a senyores i senyors
Tota mena de parament per a la llar
Ctra. Barcelona, 15 - RIPOLL 972 701 082

10. latira. Llar, moda i imatge personal

convidades. A la sala Eudald
Graells.
18.00 h. Ball amb nou espectacle de Toni Torres.
Actes previs a la Festa Major
11.30 h. Festa d’homenatge
a la gent gran. Missa solemne
al Monestir. A continuació,
dinar a la Solana del Ter.
11.00 h. 58è Concurs de
Colles Sardanistes amb la
cobla Vents de Riella. A la plaça
de Sant Eudald.
17.00 h. Teatre: 42 dies.
Entrades exhaurides. Al Teatre
Comtal.
Dimarts 10 de maig
Festa Major de Ripoll
19.00 h. Pregó de la Festa
Major de Sant Eudald a càrrec
del Consistori Infantil de Ripoll.
A la plaça de l’Ajuntament.
20.30 h. Versots i traca
d’inici dels actes de Sant Eudald
a càrrec dels Diables de Ripoll.
A la plaça de l’Ajuntament.
21.00 h. Teatre: 42 dies.
Entrades exhaurides. Al Teatre
Comtal.
23.00 h. Grup de versions
de rock: The Hackers. A la
plaça de la Lira.

c/ Vinyes, 20 - Ripoll - 972 714 305

Bona Festa Major!

1.00 h. Discjòquei local:
Tete Grabo. A la plaça de la Lira.
Dissabte 11 de maig
Festa Major de Ripoll
10.00 h. Toc festiu de campanes amb l’anunci de la Festa
Major de Sant Eudald. A la
plaça de l’Ajuntament.
11.00 h. Ofici Solemne de
Sant Eudald. Presidit per Mossèn Joan Mir i Tubau, canonge
degà president de la Catedral de
Vic i rector de la parròquia del
Carme de la mateixa Ciutat, I
concelebrat per preveres fills de
Ripoll i pobles veïns. Benedicció
i repartiment del cotó. Cant dels
goigs amb l’acompanyament de
la Capella de Santa Maria, direcció de Teresina Maideu. A l’orgue,
Modest Moreno. Al Monestir
de Santa Maria de Ripoll.
En sortir. Sardanes a càrrec
de la Principal de la Bisbal i ball
dels Gegants de Ripoll. Sardana
Entre el Ter i el Freser de Xavier
Forcada i Carreras, estrenada el
16 de juliol de 2017.
11.00 h. Espectacle infantil
Titelles Naip: La flor romanial.
A la plaça de Sant Eudald.
17.30 h. Concert amb la

CENTRE D’ESTÈTICA I MASSATGE

Principal de la Bisbal. Al
Pavelló Municipal d’Esports. En
acabar, ball amb la Principal de
la Bisbal.
19.00 h. Festa Holi a càrrec
del Consistori Infantil. A la
plaça de l’Ajuntament.
23.00 h. Grup de versions
Los 80 Principales. A la plaça
de la Lira.
1.30 h. Grup de versions
Banda Neon. A la plaça de la
Lira.
3.00 h. Discjòquei local:
Garci. A la plaça de la Lira.
Dijous 12 de maig
Festa Major de Sant Eudald
11.00 h. Antipasti: espectacle de teatre que combina circ
i màgia. A la plaça de l’Ajuntament.
12.00 h. Vermut musical
amb Marina Prat. Concert de
presentació de la banda. A la
plaça de Sant Eudald.
12.00 h. Visita guiada
gratuïta al Monestir de Santa
Maria de Ripoll. Places limitades.
15.00 h. Joc d’escapada pels
carrers de Ripoll: El cofre del
tresor. Alerta: s’han descoberts
indicis d’un antic tresor amagat

c/ Berenguer
el Vell, 1, entl. 1a
Ripoll
972 71 42 42
620 84 06 39

Bona festa major!
ÉVEIL À LA MER
Tractaments desmaquillants
revitalitzadors

972 701 147
Alba Carrillo Ripoll
albacarrilloripoll
Ctra. Barcelona, 28 - RIPOLL

Us desitgem
bona Festa Major!

a la plaça de Sant Eudald. Desxifreu els enigmes, resolgueu les
proves i sigueu hàbils per a resoldre el misteri a temps. Se cedirà
una tauleta digital a cada grup.
Els participants han de ser grups
bombolla (màxim 6 persones).
Cada grup tindrà assignada una
franja horària per a resoldre l’activitat. Màxima puntualitat. Tan
sols cal la reserva d’una persona
per grup. Entrades a www.entrapolis.com. Al centre de la vila.
16.30 h. Visita guiada
gratuïta al Monestir de Santa
Maria de Ripoll. Places limitades.
18.00 h. Sorteig de l’ordre de
les colles de la rua de Carnestoltes. A la plaça de Sant Eudald.
19.00 h. Ruta de la Tapa
acompanyada de la xaranga
Entrompats Band. Al centre de
la vila.
23.00 h. Grup de versions:
Sicuta. A la plaça de la Lira.
1.30 h. Discjòquei local:

Paski. A la plaça de la Lira.
3.00 h. Discjòquei local: Daking. A la plaça de la Lira.
Divendres 13 de maig
Festa Major de Sant Eudald
17.00 h. Grup de música
infantil: Ambauka De cap per
avall. A la plaça de la Llibertat.
17.00 h. Havaneres amb
el grup Port Bo. A la plaça de
l’Ajuntament.
17.00 h. Cinema organitzat
per la Taula LGBTI del Ripollès.
Al Casal Jove el Galliner.
19.00 h. Batalla de rap i
micròfon obert a càrrec de Ripoll
Street Rap.
23.00 h. Grup de versions:
Orquestra Maribel. A la plaça de
la Llibertat.
1.00 h. Remember de màquina: DJ Paranoyd. A la plaça
de la Llibertat.
1.00 h. Mojinos Escozios.
A la plaça de la Lira.

www.espigaverda.com
espigaverda
FLORISTERIA:

Pg. de Sant Joan, 14 RIPOLL
972 71 41 21

CENTRE DE JARDINERIA:

Ctra. C-17 km. 92,8 RIPOLL
972 70 15 04 - Dl-dg matí

12. latira. Llar, moda i imatge personal

3.30 h. Discjòquei de techno house: Juarez. A la plaça de
la Llibertat.
3.30 h. Discjòquei de música comercial: DJ Hochi. A la
plaça de la Lira.
Dissabte 14 de maig
Festa Major de Sant Eudald
Tot el dia. Portes obertes
al Museu Etnogràfic de Ripoll
amb motiu del Dia Internacional
dels Museus.
11.00 h. Xerrada amb taula
rodona: impacte del col·lectiu LGTBIQ+ a una comarca
petita. Amb la participació de la
Sarja Feminista, Tal Com Som i
Jordi Coch. A la plaça de Sant
Eudald.
12.00 h. Vermut electrònic
amb Xevi Vilalta - DJ Anouge.
A la plaça Gran.
12.30 h. Espectacle itinerant: El petit circ de Fadunito.
Al centre de la vila.
15.00 h. Entrenaments
per a la tirada social al plat a
càrrec de la Societat la Rama. Al
camp de tir de Terradelles.
17.00 h. Audició doble de
sardanes amb les cobles Montgrins i la Principal de la Bisbal.

Pl. de l’Ajuntament, 12
Ripoll 662 53 60 63

Us desitgem
bona F esta Major
de Sant Eudald!

Al passeig de Ragull.
17.00 h. Espectacle musical
infantil dels Atrapasomnis:
Atrapa la festa. A la plaça de la
Llibertat.
18.00 h. Monòleg d’humor
amb Guillem Estadella. En castellà. A la plaça de l’Ajuntament.
19.00 h. Concert de jazz
amb The Swimming Boys Jazz
Quartet. A la plaça d’Anselm
Clavé.
20.00 h. 11è Sopar dels Valents. Per a més de 18 anys. A les
20.00, obertura de portes. A les
20.30, tancament de portes.
Inscripcions i venda d’entrades
al bar Cabina, al Cor d’Acer i al Casal de Joves el Galliner. Places
limitades. Preu: 25 €. A la sala
Eudald Graells.
20.00 h. Nit dels museus.
Visita a l’Scriptòrium. Darrera
visita a la localització actual al
Raval de l’Hospital. Al Museu
Etnogràfic de Ripoll.
21.00 h. Concert d’orgue a
càrrec de Modest Moreno. A
l’inici de la plaça de l’Ajuntament.
22.00 h. Correfoc amb els
Diables de Ripoll. Recorregut:
surt de la plaça de l’Ajuntament i
continua pel carrer de la Font, la

Moda per a nens i nenes
Talles de 0 a 16 anys
c/ Progrés, 39
RIPOLL
972 90 60 71
Dl. de 17 a 20 h
De dm. a ds.
de 10 a 13 h
BONA
i de 17
FESTA
a 20 h

MAJOR!

Obrim un nou espai dins
la botiga: NÜI, la nova
línia de roba i complements
d’home i dona. També hi
podreu trobar el racó OUTLET

plaça de Tomàs Raguer, el carrer
de les Vinyes, el carrer Perdut, la
plaça d’Anselm Clavé, el carrer
del pare Colí i les Vinyes, la plaça
de la Llibertat, els carrers del
Forn i Sant Jaume, la plaça del
Cinema Ideal, el carrer del Monestir, la plaça Cívica i l’encesa final és a la plaça de l’Ajuntament.
23.00 h. Smoking Souls.
A la plaça de la Lira.
23.00 h. Grup de versions:
Burro el último. A la plaça de la
Llibertat.
1.00 h. Grup de versions: La
Kinki Band. A la plaça de la Lira.
1.00 h. Música dels anys 70,
80 i 90 amb DJ Jolie. A la plaça
de la Llibertat.
3.00 h. Música comercial
amb Albert Gonzalez. A la plaça
de la Lira.
3.00 h. DJ Celtix. A la plaça
de la Llibertat.
Diumenge 15 de maig
Festa Major de Sant Eudald
Tot el dia. Portes obertes
al Museu Etnogràfic de Ripoll
amb motiu del Dia Internacional
dels Museus.
9.00 h. Tirada social al plat.
A càrrec de la Societat la Rama.

c/ de les Vinyes, 23
Ripoll
972 70 42 00
essenciaripoll@yahoo.es
essenciaripoll
Horari: dilluns de 15 a 20 h.
De dimarts a divendres de
9 a 13 h i de 15 a 20 h.
Dissabte de 9 a 13.30 h.
Hores convingudes

Bona Festa Major!

Al camp de tir de Terradelles.
9.00 h. Half Cross Sant
Eudald. Recorreguts d’1,2 i 2,4
km. A partir de 10 anys. Preu:
3 € nens i 5 € adults. A la zona
de trial del Pavelló d’Esports
l’Avellaneda.
11.00 h. Inflables. A la font
del Tòtil.
13.30 h. Tornaboda: arrossada popular. Cal dur plats, gots,
taules i cadires. A la font del
Tòtil.
16.00 h. Concert de Miquel
del Roig. A la font del Tòtil.
17.00 h. Inici del passant de
la Dansa dels Clavells. Els
pabordes recullen en cercavila
les pabordesses casa per casa.
Acompanyament musical dels
Randellaires. Inici i final a la
plaça de l’Ajuntament.
18.00 h. Ballada de la
Dansa dels Clavells. Música
dels Randellaires. A la plaça de
l’Ajuntament.

14. latira. Serveis

22.00 h. Castell de focs des
de la devesa del Pla a càrrec de la
Pirotècnia Estellada.
Dimarts 17 de maig
17.30 h. Hora del conte en
anglès a càrrec de Sara Carline.
Confirmeu assistència al 972
700 711 o a biblioteca@ajripoll.
cat. A la biblioteca Lambert
Mata.
Dimecres 18 de maig
Tot el dia. Portes obertes
al Museu Etnogràfic de Ripoll
amb motiu del Dia Internacional
dels Museus.
19.00 h. Xerrada Nutrició i
psicologia en el marc de la Cursa
de la Dona. Confirmeu assistència al 972 700 711 o a biblioteca@
ajripoll.cat. A la biblioteca
Lambert Mata.
Dijous 19 de maig
18.00-20.00 h. 12 Mesos 12
Països. Gratuït. Cal reserva al
636 090 808 o a comunicacio@
ajripoll.cat. Al Casal Cívic la
Devesa del Pla.
19.00 h. Parlem de cinema
amb Ramon Musach. Confirmeu assistència al 972 700 711
o a biblioteca@ajripoll.cat. A la
biblioteca Lambert Mata.
Divendres 20 de maig
Xerrada-tast de comerç
just: I tu què tries?, a càrrec de la
Coordi i la Xes Ripollès amb la
col·laboració de la Formigueta
Treballadora. A la QP.

17.00 h. 16a Trobada de
música tradicional del
Ripollès a càrrec dels alumnes
de 5è de primària de les escoles
del Ripollès. Música en directe
amb els Randellaires. Al Teatre
Comtal.
19.00 h. Trobada de col·loqui entre pastors. Gravació de
llurs testimonis, amb motiu del
Dia Internacional dels Museus.
Dissabte 21 de maig
10.30 h. Estimulació musical Totsona (3-5 anys). Taller
familiar. A càrrec de Judit Sabaté.
Més informació a espaifamiliarderipoll@gmail.com.
12.00 h. Presentació del
llibre Solteres i encantades de
Núria Viladomat. A la Lluerna.
17.00 h. Taller de llana en el
marc del Dia Internacional dels
Museus. Al Museu Etnogràfic
de Ripoll.
19.00 h. Inauguració de
la 49a Exposició Filatèlica
i Numismàtica de Ripoll.
Segell commemoratiu dels
Donants de Sang. A la sala Abat
Senjust.
19.00 h. Presentació del
llibre de Ramon Alabau Pòsit de
cendra. Presentació a càrrec de
Joan Manuel del Pozo i Xavier
Rivero. Confirmeu assistència
al 972 700 711 o a biblioteca@
ajripoll.cat. A la biblioteca
Lambert Mata.
19.00 h. Tast de vins i productes de la terra amb l’enòleg
David Budó. Preu: 21 €. A La QP.

Pl. J. Tarradellas, 7
Mercat Cobert
Ripoll
972 70 35 06
Hores concertades

Us desitgem una bona Festa Major!

Trobada gegantera
Colles participants: Agrupació Folklòrica de Sant Feliu de
Llobregat, K+sonen de Balsareny,
Banyoles, Calafell, Campdevànol,
Cassà de la Selva, la Roca del
Vallès, Martorell, Moja, Ribes de
Freser, Sant Vicenç de Castellet,
Teià i Ripoll.
16.00 h. Plantada dels gegants. A la devesa del Pla.
17.00 h. Ball d’inici i cercavila fins acabar a la plaça de
l’Abat Oliba.
Diumenge 22 de maig
9.00 h. 2n Ral·li fotogràfic.
Inscripcions a partir de les 9.00 a
la plaça de la Lira.
Festa de la Llana i Casament
a Pagès
Tot el dia. Entrada gratuïta
al Museu Etnogràfic de Ripoll.
9.30 h. Arribada del ramat.
Exhibició de tossa amb tisora i
altres oficis. Concurs d’esquilar
ovelles.
10.00 h. Sortida de la comitiva del nuvi. Recollida de la
núvia a la plaça Gran. Casament
a pagès al Monestir. Convit i cloenda a la plaça de l’Ajuntament.
Mercat de productes agroalimentaris a la plaça de l’Abat Oliba.
17.00 h. Concert de la Coral
Capella Santa Maria i la Coral
de Sant Ramon (la Segarra). A
l’antiga Església de Sant Pere.
Dijous 26 de maig
18.30 h. Hora del conte amb
la Tribu Juganera: Contes màgics.

Pirineu
B A R

·

C A F E T E R I A

Plaça de lʼAjuntament, 6 · Ripoll
pirineuripoll

Assistència al 972 700 711 o
a biblioteca@ajripoll.cat. A la
biblioteca Lambert Mata.
Del 27 al 29 de maig
Carnestoltes de Ripoll.
Divendres 27 de maig
18.00-19.30 h. Festa del
Vint-i-set de Maig. Sardanes
amb la cobla Ciutat de Girona.
A la plaça de l’Ajuntament.
Dissabte 28 de maig
12.00 h. Club de lectura
d’adults. Comentari-col·loqui
del llibre Fugir era el més bell
que teníem. A càrrec de Ramon
Alabau. Confirmeu assistència
al 972 700 711 o a biblioteca@
ajripoll.cat. A la biblioteca
Lambert Mata.
Dissabte 4 de juny
Fira del Disc. A la plaça de
la Lira.

BRUSHING-PRO  
BELLESA CAPIL·LAR 
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VENUS
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Pl. Tomàs Raguer, 7
Ripoll
972 703 216
680 113 975
Hores concertades

Us desitgem una bona Festa Major!
!
Bona Festa Major

Reforç de totes les
matèries fins a batxillerat
Anglès cooperatiu i lúdic
per a tots els nivells i edats
Psicologia infantil i juvenil
A partir de 3 anys

RIPOLL. Plaça de la Llibertat, 10. 617 585 444
SANT QUIRZE DE BESORA. c/ del Mestre Quer, 5-7 baixos

Mas el Grau - 17860 Sant Joan de les Abadesses
42º 14’ 52.55’’ N / 2º 19’ 19.91’’ E
Tel.: 972 72 12 06
info@lesplanesdelgrau.com
www.lesplanesdelgrau.com

16. latira. Serveis

19.00 h. Tast de vins i productes de la terra amb l’enòleg
David Budó. Preu: 21 €. A La QP.
Diumenge 5 de juny
Travessa del Ripollès a càrrec del Club Excursionista Ripoll.
9.00-14.00 h. Els Encants
de Ripoll: mercat de segona mà.
A la devesa del Pla.
Diumenge 12 de juny
10.00-19.00 h. Scott Cup
Pirineus.
Informacions sobre la Festa
Major de Ripoll
Atraccions a la Devesa del
Pla. Tots els dies de la festa. A la
devesa del Pla. Dimarts dia 17 de
maig a les 21.00, 2x1.
Hores de silenci. De dimarts
a dijous de 17.00 a 18.00 h.
Divendres i dissabte de 16.00 a
17.00 h.
El Monestir de Ripoll fa una
crida a la gent de Ripoll que
dugui fotos de família al Monestir per a incorporar-les al seu
arxiu i per a una futura exposició.
L’Assassí de Ripoll. El joc
de carrer més emocionant! El
poble és a punt de viure una
pila d’assassinats en què els
vilatans en són els protagonistes.
Quina serà la millor pastanaga
assassina? Qui sobreviurà?
Apunteu-vos al joc participatiu
del moment. Recordeu que un
cop comenci la partida ja no s’hi
pot apuntar ningú. Inscripcions a
ripoll.assassiapp.com (fins al 9 de

maig). Bases i informació del joc
a inforipoll.assassiapp.com.
Exposicions
Exposició «Crítica il·lustrada. Una exposició col·lectiva» amb els treballs d’ Ivonne
Navarro i Eugènia Trallero. Fins
al 15 de maig. A la QP.
Exposició de treballs d’Eudald Alabau. Del 17 de maig
fins al 19 de juny. A la QP.

Sant Joan
de les Abadesses
Dissabte 7 de maig
10.00 h. Tagafest: festival
de cooperatives. A l’antic
escorxador.
18.00 h. Inauguració de
l’exposició Llunes de paper, d’Israel Clarà. Al Palau de l’Abadia.
Diumenge 8 de maig
Festa de l’Arbre i inauguració
dels Jardins de la Puda
10.00 h. Recorregut guiat
amb final als Jardins de la Puda.
12.00 h. Inauguració dels
Jardins de la Puda i espectacle La
poesia va a la font.
17.00 h. Recorregut guiat
pels Jardins de la Puda a càrrec
dels alumnes de l’IE Mestre
Andreu.
Dissabte 14 de maig
12.00 h. Entrega dels Guardons Emma de Barcelona. A la
plaça de l’Abadia.
18.00 h. Presentació del 62è

Bona
Festa
Major!

EASY RIDER

volum dels Annals de l’Institut
d’Estudis Gironins. Al Palau de
l’Abadia.
Diumenge 15 de maig
12.30 h. Cicle hivern/primavera 2022: Dr. Eduard Estivill. Preu: 16 € anticipada, 20 €
taquilla. Al Palau de l’Abadia.
Divendres 20 de maig
17.00 h. Cinema mut:
Chomón per a la mainada. Al
Centre Cívic Jaume Nunó.
Dissabte 28 de maig
10.30 h. Matinal de jocs de
taula. A la biblioteca Josep
Picola.
18.00 h. 25è aniversari
Ciutat Pubilla de la Sardana.
Audició de sardanes amb la
cobla Montgrins. Al passeig del
Comte Guifré.
Divendres 3 de juny
17.00 h. Club de lectura
infantil: Com es fa un llibre?
Sessió amb Laia Figueras i Núria
Puyuelo de l’Editorial Nanit. A
la biblioteca Josep Picola.
Dimecres 11 de juny
Ral·li fotogràfic. Més informació a www.gfabadesses.cat.
Exposicions
Exposició Elogi del silenci.
Col·lecció de fotografia de la
Fundació Vila Cases. A l’Espai
d’Art l’Abadia-Palau de l’Abadia.
De dilluns a dissabte de 10.00 a

Bar - Restaurant de tapes
Menjar per a emportar
c/ Berenguer el Vell, 3 - Ripoll
692 815 371
easy_rider_ruta_66

14.00 i de 16.00 a 19.00 h. Diumenge de 10.00 a 14.00 h. Fins al
12 de juny.
Exposició Llunes de paper
d’Israel Clarà. Al Palau de
l’Abadia. De dilluns a dissabte de
10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00
h. Diumenge de 10.00 a 14.00 h.
A partir del 7 de maig.
Visites guiades
11.30 h. Sant Joan de les
Abadesses, la joia del romànic. Sortida de l’Oficina de
Turisme-Palau de l’Abadia. Cada
dissabte.

Vallfogona de Ripollès
Diumenge 8 de maig
17.00 h. Festa del Roser.
Ball del Roser i sardanes amb la
Cobla Pirineu. A la plaça de la
Vila.
Diumenge 15 de maig
13.00 h. Festa de Sant Isidre. A les 13.00, missa en honor
dels pagesos de Vallfogona i tot
seguit benedicció de tractors i
altres vehicles.
Dissabte 28 de maig
10.00 h. Dallada i demostració de dallar a mà.

Vilallonga de Ter
Dissabte 14 de maig
11.30 h. Inauguració de la
millora i adequació de la instal·lació municipal polivalent.
12.00 h. Sardanes amb la
Cobla Principal de la Bisbal.

Que passeu bona
Festa Major!
c/ de Joaquim Sorolla, 23-25
Ripoll
Tel.: 972 70 09 82
Mòb.: 676 96 87 36
www.serhsfruits.com

Aquesta festa major
cuinem per tu
PESCA SALADA DIONI

Menjar casolà per a endur-se’n

Mercat Cobert de Ripoll
651 70 53 58
De dilluns a divendres de 9 a
14 h i de 17 a 20 h. Dissabte de
9 a 14 h i diumenge 10 a 14 h

TROT DE CAVALL
RESTAUR ANT DE TAPES

BONA FESTA c/ de Sant Pere, 15 - Ripoll - 972 703 380
Segueix-nos a eltrotdecavall
MAJOR!

Un entorn únic per a desconnectar, respirar i gaudir en plena natura
Gastronomia de brasa, proximitat i ecològica
Ctra. N-260, km 128 · Ribes de Freser · 972 783 515
www.angelats.es · reservas@angelats.es
@angelatshotel @lasanta.restaurant

18. latira. Serveis

25 qüestions a...
Maria Roura i Jesús
Ballesteros, de Can
Roura.
Can Roura és una parada obligatòria a Sant Pau de
Segúries. Fa més de quaranta anys que la Maria i en
Jesús tenen la botiga i creieu-nos si us diem que el secret
de l’èxit són ells dos. Endavant amb el 25 qüestions!

necessitats dels nostres clients
que alhora són els nostres veïns.
Intentem cuidar i donar el que
faci falta, ja que la majoria són
gent gran i a vegades els és més
difícil sortir del poble.
Quina fou la vostra
motivació per a
emprendre?
Va ser la meva mare qui, l’any
1981, va adquirir una botiga del
poble que es traspassava. Jo
llavors treballava en una fusteria
de Sant Joan. Vaig agrair molt
l’ajuda als pares.
Què és el que us agrada
més del vostre negoci?
Al final de la jornada et quedes
amb aquells moments,
anècdotes o rialles que has
compartit amb el client. Sempre
aprens alguna cosa, sempre
t’emportes algun moment
diferent i al final això fa que la
nostre feina sigui especial.
Quina és la vostra
especialitat?
Quan portes temps darrere d’un
taulell cada dia, al final la teva
especialitat és el saber estar de
cara al públic. Tinguis mal dia
o bon dia no ha d’influir amb
el servei que dones i, per tant,
saber tenir una bona actitud és
clau.

La Maria i en
Jesús a la seva
llibreria de Sant Pau

Com us dieu?
Maria Roura i Jesús Ballesteros.
A què us dediqueu?
Som un petit comerç de poble
on principalment ens dediquem
a la llibreria i premsa. També
tenim perfumeria, bijuteria,
cosmètica, papereria, merceria,
marroquineria, productes de
higiene personal i neteja de la

llar, loteries (6/49, la Grossa,
Trio) punt de recollida de
paqueteria (UPS, GLS) i servei de
tintoreria. I el que faci falta!

En tres adjectius, com
us descriviu com a
professionals?
Entregats, responsables i
treballadors.

Com és el vostre negoci?
Familiar. Portem més de 40
anys al servei del poble i de la
gent que estiueja o hi té segona
residència. Som un negoci que
intentem estar a l’altura de les

Com és el vostre client
ideal?
El nostre client ideal és el que
tot li està bé… i de fet en tenim,
d’aquests! És el client que si
avui els diaris arriben més tard

ho entén i s’espera. És el client
que si li vas dir que el llibre
arribaria d’aquí una setmana i no
ha arribat i tu no pots fer-hi res,
ho entén. Tenim molts clients
ideals.
Quina música acompanya
el vostre negoci?
Depèn de qui estigui al timó.
Sergio Dalma o el disc de la
Marató que dona energia les
hores més actives de feina i
Enya o cançons per l’estil per a
fer més amenes les estones de
feina amb la persiana baixada.
Una anècdota del vostre
negoci?
Cada dia n’hi ha alguna, però
posats a dir-ne una potser seria
quan dones un premi de la
Grossa o de la 6/49 hi el client
no ho esperava… Marxa súper
content!
Un secret del negoci que es
pugui explicar?
Hi ha més feina quan la botiga
està tancada que no pas la que
ens donen els clients.
Què és el que més us
agrada de Sant Pau?
L’entorn. Les estones que pots

gaudir de passejades pels boscos
i camins del nostre poble.
Què volíeu ser de grans
quan éreu petits?
Maria Roura: Professora
d’idiomes.
Jesús Ballesteros: Químic o
biòleg.
Un film o una sèrie que us
hagi impactats?
M. R.: L’home que xiuxiuejava els
cavalls.
J. B.: Jo soc més de
documentaris.
Un personatge de ficció
amb qui aniríeu a prendre
una copa?
M. R..: Edward Lewis (Richard
Gere a Preety Woman).
J. B.: Bruce Lee, perquè té agilitat
i filosofia.
Si haguéssiu de triar un
personatge històric, quin
seríeu?
M. R..: Ostres, jo no ho sé!
J. B.: Albert Einstein.
Amb qui us agradaria sopar
aquesta nit?
Amb la família, i esperem que
així pugui ser per molt de temps.

Una projecció de futur per
als temps que corren?
Seguir amb salut i amb la
botiga.
Un somni per a complir?
Fins ara els que teníem ja s’han
complerts. Ens falta poder tenir
temps per a viatjar.
Un desig que hàgiu
complert?
Ser pares.
Una paraula que no pugueu
evitar de dir?
A la nostra filla… truca quan
arribis!

Quin color us representa?
M. R..: El blau.
J. B.: El verd.
I un animal?
M. R..: L’ocell.
J. B.: El gos.
Un superpoder?
M. R..: Poder eliminar l’enveja.
J. B.: Poder teletransportar-me.
Quan feu els anys?
M. R..: L’11 de maig.
J. B.: El 22 de desembre.

Bona
festajor!
ma
Av. Mariner, 14 - 972 747 035
659 431 913 - Sant Pau de Segúries
Bona Festa
Major a
tothom!

Restaurant Reccapolis
Ctra. Sant Joan, 68 (Ripoll)
Tel: 972 70 21 06
Horari de Festa Major:
dies 11, 12 i 15 de maig, dinars
dies 13 i 14, dinars i sopars
Per a reserves, consulteu
www.reccapolis.com

c/ Sant Antoni, 3
Ripoll
692 229 711
De dilluns a divendres
de 8.30 a 13.30 h.
Dissabtes de 8.30 a 14 h

Els pans de sempre
com no els havies vist mai

20. latira. Serveis

Quan era cambrera
de Masters.
LARA ANDRÉS
Comunicadora, crítica i pacient

Anar amb un grup
d’amigues a la
discoteca sempre
és divertit: cada una
d’elles adopta un rol
concret

Jo i el Jack
Daniel’s a la sala
patxanguera

Em recordes? Era aquella petitona, morena, que estava sempre a la barra de la sala petita,
la sala de música patxanguera.
«Ay, ay, ay, me duele tanto amor,
que te fueras sin decir a dónde
[...]». Si ara aquesta sala estigués
oberta, segur que seria la sala de
reggaeton i estic convençuda

des del 2004 fins el 2009, si els
càlculs no em fallen.
Ser cambrera de la discoteca
del poble, al menys per a mi,
em portava més beneficies que
pèrdues. Per un costat, sortia

que no hi podria treballar. No
suporto aquest tipus de música!
Tot i que si l’escoltes bé és com
la patxanguera, més masclista i
amb veu de robot.
Doncs bé, un cop posats en
context, et recordes de mi, ara?
M’he deixat una dada important.
Vaig ser cambrera de Masters

cada cap de setmana. M’imagino
que ho hagués fet igualment, per
edat em tocava. A més, guanyava diners i el beure no el pagava.
Per altra banda hi havia molt
bon rotllo amb tot l’equip, des de
la seguretat, els i les companys
de barra, els que es cuidaven
que no hi haguessin gots de
vidre pel mig (tasca molt important i poc visible), els discjòqueis
i els propietaris. Érem com una
família de cap de setmana.
Però ai, què més! Que he vist
de tot! Sí, sí. Si vas anar a Masters
durant aquesta època, sàpigues
que potser et vaig veure en les
teves hores més baixes i tinc una
memòria privilegiada. No diré
cap nom, que al poble tots ens
coneixem. Però si que t’explicaré
algun passatge.
Hi havia un noi, guapíssim,
que venia gairebé cada cap de
setmana. Era com veure entrar
un lleó expectant per caçar una
gasela. Reconec que era un noi

Formatges, flams, iogurts,
crema catalana, mató…
Vedella, porc i cabrit criats a casa
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a www.masellladre.cat

que m’impressionava, ja que
tenia un magnetisme cap a les
dones que he vist molt poques
vegades. Ell només havia
de somriure i triar. Es movia
relativament lent, visionant tot
el panorama. Sempre molt bona
olor. I quins ulls. I quin somriure.
I quan s’havia de ballar, ell ballava, i no ho feia gens malament.
Jo des de la barra veia tots els
seus moviments i feia apostes
internes. Perquè sí, ell entrava
sol a la sala, i marxava gairebé
sempre acompanyat.
També vull fer homenatge a
tres nois, súper simpàtics. Els
anomenarem els Tres Mosqueters. Venien ben d’hora i fèiem
un xarrup. En aquell moment,
—i calceu-vos!— una que no fa
més de 160 cm, només bevia
—redoboble de tambors—: Jack
Daniel’s. Així que si volies que la
cambrera et convidés a un glop,
havia de ser un glop de Jack. Ells
en realitat no em demanaven
mai que els convidés, era a mi
que em venia de gust. I per què?
Doncs perquè parlàvem molt,
eren de les poques persones que
els interessava saber com m’havia anat la setmana, m’explicaven coses de la feina i parlàvem
dels seus amors.

Si estàs pensant, ai nena, que
et van enredar aquests tres, quan
ets cambrera desenvolupes
l’habilitat de destriar el gra de
la palla de les persones. I en
aquest cas, els Tres Mosqueters
venien d’hora i només a petar la
xerrada. No em demanaven mai
que els convidés a res. No em
van demanar mai ni el telèfon
ni una cita. I del que parlàvem,
la setmana següent en podíem
seguir parlant. De fet, l’altre dia
en vaig veure un sopant al Pati
Pizza i em va fer molta alegria!
No vaig voler interrompre al
seva cita, però ens vam mirar
als ulls i ens vam somriure de
manera còmplice.
Un altre dia va venir a Masters
un xicot que vaig tenir a l’institut. Érem uns adolescents de 14
i 15 anys, així que ja havia plogut
molt. Quan el vaig veure em va
sobtar primer perquè no l’havia
vist mai per allà, i després, amb
gran entusiasme el vaig voler
saludar. Resulta que encara
estava enfadat amb mi. Vull
tornar a remarcar que teníem 14
anys. Hola? Amb això no vull dir
que un xicot d’institut sigui poc
important, a l’adolescència tot
és molt i molt important. Però és
clar, ja havien passat uns
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amb el seu grup d’amigues,
ballava amb ella, la convidava
a un beure. Intentava trobar un
lloc més tranquil per parlar-hi.
Aquest festeig va durar com

En Mario i jo
en una festa de
celebració de
tancament de
temporada de
Masters

quants anys. Doncs no va
haver-hi més paraules que
Moskovskaya amb taronja.
Parlem de les noies, ara. Anar
amb un grup d’amigues a la discoteca sempre és divertit. A més
cadascuna adopta un rol. Hi ha
l’amiga que no en té mai prou.
Sempre vol un altre cubata i un
altre glop. No saps com s’ho fa,
però sempre té un got a la mà. I a
més té el superpoder de caminar
amb dignitat al final de la nit.
Després hi ha la que organitza.
Sap els moments clau per estar
a la sala patxanguera i quan toca
canviar a la sala techno. A més,
és la que vigila els moviments
dels homo-novus (perdona’m el
Google Translate) i fa combinacions entre amigues i homos. Ara
li’n diríem la Tinder. S’encarrega
de moure el grup segons els interessos de la comunitat i facilita
les trobades fortuïtes.
Seguidament ve la simpàtica

que coneix tothom i que no es
lliga amb ningú. Parla, presenta,
balla i crea connexions. Però ella
vol anar per lliure i és un os dur
per als pretendents. Finalment
ells, esgotats, reconeixen la derrota i segueixen una altra cosa. O
una altra amiga.
La que aguanta les bosses i
s’encarrega de les jaquetes. Crec
que és la més responsable de
totes perquè sap en tot moment
on és cada objecte de cada
amiga. A més és la que guarda
els secrets més foscos de totes. I
totes volen anar a dormir a casa
seva. Vaja, que resulta que és la
base d’operacions i la d’objectes
perduts, o més ben dit, trobats.
I ja per anar acabant, un
passatge digne de pel·lícula. Hi
havia una parella que gairebé
venia cada cap de setmana. Vam
ser testimonis dels seus primers
apropaments. Durant setmanes
l’anava a cercar quan la trobava

Si vas anar a Masters
durant aquesta
època, sàpigues
que potser et vaig
veure en les teves
hores més baixes i
tinc una memòria
privilegiada
quatre o cinc setmanes fins que
es van fer el primer petó. Em
sembla que va caure confeti i tot.
Des d’aquella nit anaven junts
a tot arreu. Ja quan ens havíem
adaptat a la seva presència com
a parella, un dia ell va aparèixer
sol i li va començar a tirar la canya, amb resultats ben ràpids, a
una altra noia. Perdona’m? Això
s’informa per prevenir atacs
de cor. Però alerta, que de cop
apareix ella amb un altre noi. Jo
no sabia si posar més cubates o
si menjar crispetes.
La situació era la següent.
Tots dos estaven a la sala petita
fotent-se el filet amb altres
persones. Però no s’havien vist
mútuament. Vam interpretar
que s’ho havien deixat i que
complien allò d’un clau en treu
un altre. Doncs bé, al cap d’una
estona comencem a veure molt
moviment. Ella plorant perquè

Mé s de
25 any s
a Ripoll

c/ de Concepció Ducloux, 3
Ripoll - 972 714 086

Bona Festa Major!

ell estava amb una altra noia.
Ell fent gala de la seva masculinitat traient pit a l’altre noi. No
enteníem res.
La música es va haver de parar
i el discjòquei va demanar que
si us plau paressin el drama. Ella
va cridar «Com pots estar amb
aquesta? Per què m’has posat les
banyes?» i ell va respondre «És
que em sentia molt sol aquesta
nit, et trobava molt a faltar». I
ella, després «T’estimo molt,
com m’ho has fet això?» i ell «Qui
és aquest? Tu també m’estàs
fent el salt!». Ella li va fer un petit
cop al pit per donar més drama
a la situació. I es van fotre una
morrejada monumental. La música va tornar. Crec que aquesta
escena és de les més surrealistes
que he vistes. Si et demanes
què va passar amb els altres dos
abandonats. Doncs a la setmana
següent van venir junts. No hi
ha res millor que unir dos cors
trencats.
Cinc anys de cambrera donen
per a molt. Un dia us podria
explicar quines tàctiques per
lligar utilitzaven els nois. Com
em sortien amics de sota els gots
perquè els convidés. Us avanço
que fracassaven. O podríem fer
un llistat de cançons que ara
ens farien vergonya però que no
podríem evitar ballar.
Avís important! Si t’has sentit
identificat amb alguna part del
text, no pateixis. Ser cambrera
també em va ensenyar a no
desvetllar mai tot el secret. El
teu nom està salvaguardat amb
mi. De res!

Carnisseria i xarcuteria

Pl. de la Generalitat, 5 - Sant Pau de Segúries
972 747 339 - carnsiqueviures@casabatlle.cat
www.casabatlle.cat
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farcides i embotits del país

Ventolà
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Carn del Ripollès - matança pròpia
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De metecs al Sayol.
JORDI CABALLERIA
Obstinat escriptor de collonades irrellevants

Les Voltes de la
plaça Gran

La meva vida s’inicia un octubre ventós prop de la carretera
de Roda, al Manlleu de l’any
cinquanta-vuit quan internet
no existia, els ordinadors eren
una ficció de pel·lícula i tothom
vivia atemorit perquè, segons les
pel·lícules de moda de l’època,
uns extraterrestres blindats amb
metalls zelestials, lletjos i llenguts,
ens sotmetrien a tots a trets amb
males arts i mortífers raigs de ves
a saber què.
A la recerca de la bonança
econòmica de l’època, els meus
pares varen seguir les exitoses
rutes de la muntura del tèxtil de
llavors, resseguint rius i fàbriques
de filats en un intent de millorar

les seves vides, i la meva, i
implementar aquella tecnologia
anglesa de batans, cardes, pentinadores, manuars, contínues i
enconadores que tanta prosperitat van donar. Ter i Freser amunt,
vaig anar a parar als peus del Balandrau a Ribes de Freser primer i
als peus del Taga a Ripoll després;
i és que és de Ripoll d’on són tant
els meus primers records vitals
com els pocs amics sòlids que
duren per sempre, aquells a qui
no cal explicar res, aquells amb
qui tan sols una mirada basta per
sentir-se còmode, aquells per qui
et trencaries la cara on fos.
Potser perquè alguns vivíem
més enllà d’on el món finava,

Ctra. de Gombrèn km. 4,5 - Campdevànol
tel. 972 73 09 27 - info@campingmoliserradell.com

a la devesa del Pla prop de Cal
Déu i Agafallops, potser perquè
llavors, com tot, la vila quedava
lluny de qualsevol altre lloc,

Del Sayol a Can
Mullol, les botigues
han anat i vingut,
com els rius, les
hores, els dies, la
gent, la vida, i jo les
havia contemplades
canviar mentre jo
mateix envellia
inevitablement
potser perquè per arribar al poble
s’havia de saltar sempre algun el
riu per algun pont, l’Arquet, o el
Raval, sempre en perill perpetu
d’aiguats de tardor, potser perquè
de nen tot és més gran, més pur,
més intens i més nou, als dies de
pluja, les voltes del Sayol eren
tant un recer entre paraigües esparracats, catiusques de cautxú
pur inundades per les aigües de
març o setembre, i berenars perduts abans que el paper de plata
esdevingués d’alumini, com una
etapa intermèdia abans d’arribar
als Salesians, o a casa, fosc, sense
paraigua, perdut segurament riu
avall i amb els mitjons plens de
fulles seques del passeig Ragull.
Als hiverns, quan la neu omplia
de silenci el món i l’únic color
era el blanc sideral que queia
del cel, sota les voltes del Sayol
s’hi amagava un món perdut i
obscur, sense altre color que el
marró fosc i brut del temps arrapat a les façanes d’arrebossats en
perpètua desintegració. Llavors,
l’espai de les voltes del Sayol es
transformava en moments per
espolsar-se la neu dels cabells,
refer els dits balbs i estrènyer
bufandes pel fred insuportable.

Del Sayol a Can Mullol, les
botigues han anat i vingut, com
els rius, les hores, els dies, la gent,
la vida, i jo les havia contemplades canviar mentre jo mateix
envellia inevitablement.
Després, als estius sempre
breus de Ripoll, sèiem a les
cadires de la terrassa del Sayol
protegides sota el semiclaustre,
potser per quedar prop de l’hotel
Monasterio, perla entre perles,
preníem alguna cosa de preu variable i acarats al carrer miràvem
el món que en constant moviment també ens contemplava a
nosaltres. Miràvem les noies i les
noies ens miraven a nosaltres en
una interacció constant i inevitable, lasciva i poderosa.
Els Seats passaven cagant hòsties vomitant gasos asfixiants per
davant del Sayol, amb les finestrelles abaixades i escampaven
la música a crits, sense vergonya.
Les tardes eren xerricar de rodes,
aparcaments que es transformaven en planxes abonyegades de
portes i portamaletes, i també
fembres amunt i avall, mirant i
volent ser mirades. En enfosquir,
les voltes eren regne de lascívia
i desigs que desapareixien cauts
pel revolt de Cal Moreno cap a la
plaça Sant Eudald per empalmar
amb el carrer Sant Pere, fins a
dalt de tot, i tombar davant de
Can Parés minúscul i fotogràfic
per baixar avall de nou, cap
al Sayol en inacabables cicles
infinits, repetits, que es fonien
en mirades per tombar al Sayol
i començar de nou en aquell
regne de mirades impenetrables

i intenses.
Mentre, cada vegada que seia
al Sayol, els preus de tot variaven
aleatòriament d’hora en hora i
un cafè podia valer el doble o la
meitat que feia una estona.
Ara ja no hi passen cotxes per
davant del Sayol, ni els nois ni les
noies no passegen amunt i avall
mirant-se a cada banda de vorera
com en aquells diumenges inacabables i freds mentre una ràdio
incorpòria vomitava partits de
futbol i els quaranta principals
de manera indistingible. Ara, al
Sayol també hi ha arribat l’estandardització i tot val el mateix
preu cada dia, plou poc i mai no
neva. Els sagals passant follats
cap a casa immunes a la pluja
o al fred i les fulles mortes de la
tardor o del passeig ja no se’ls
carden als mitjons però, malgrat
tot, de tant en tant m’estintolo sol
sota les voltes i faig com si fumés
una d’aquelles cigarretes rosses
que ja no fumo per veure si passa
alguna d’aquelles mosses que
ja fa temps que han deixat de
passar-hi.
Potser per això la meva ànima
de metec de mil llocs sent
conhort en aquesta nostàlgia
malparida que em tenalla el cos
mentre passejo a l’aiguabarreig
del Ter i el Freser, mentre contemplo fotografies dels pares que
ja no hi són o mentre dono gas al
bicilíndric teutó que em propulsa
follat Nacional 152 amunt i avall a
la recerca tant del temps perdut
com dels meus orígens fluvials
de metec obstinat.
Rock me mama.

Mas la Coma
Carretera de
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El bar Colón.

Val a dir que casualment el bar
es deia Colón com el cognom
del descobridor d’Amèrica, que
com tots sabem, de nom portava
el mateix que l’amo del bar, en
Cristòfol Roig Juvé.

ISABEL LASALLE
Cercadora de records

El bar Colón feia
cantonada amb el
Pont d’Olot, que fou
enderrocat els anys
vuitanta i canviat de
sentit cap al carrer
del bisbe Morgades

En Cristòfol amb
dos clients del bar

Visualitzeu
totes les
fotografies
del Colón!

Avui parlem amb la Maria
Camps Prat, de noranta-dos
anys, i els seus dos fills: la
Irene Roig Camps i l’Agustí Roig
Camps, que ens expliquen com
van iniciar la seva etapa al capdavant del conegut i ja desaparegut
bar Colón situat al carrer Mossèn
Cinto Verdaguer de Ripoll.
Tot va començar quan el seu
pare, en Cristóbal Roig, conegut
com Cristòfol o Tòfol, que havia
viscut tota la vida als Casots de
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), fou destinat a Ribes de Freser a fer el servei militar. Allí hi

va conèixer la seva futura dona,
la Maria Camps Prat, nascuda a
Rialp (Queralbs) i que en aquell
temps vivia a Ribes de Freser.
Més tard, i un cop casats, van
decidir de venir a viure a Ripoll
i obrir una fonda amb el germà
i la cunyada de la Maria, l’Agustí
Camps Prat i la Montserrat Soler.
Així, tots quatre regentaren l’hostal Ca la Paula de Ripoll.
Al cap d’un temps, però, en
Cristòfol i la Maria van decidir
independitzar-se i obrir el seu
propi negoci. Així va ser com van
fer-se càrrec del bar Colón.

La Irene i l’Agustí recorden que
al bar hi havia molta vida, sobretot els dissabtes quan s’omplia
de pagesos que venien al mercat
i es trobaven al Colón per fer
tractes d’animals. «S’hi movien
molts de diners en efectiu, entre
aquelles parets», expliquen.
També comenten que en aquell
temps, per a tancar un tracte es
feia una encaixada de mans i així
quedava segellat. Els clubs d’hoquei i de futbol també es reunien
allà. De fet, en Cristòfol havia
estat president del Club Futbol
Ripoll durant uns anys.
Una de les coses que més els
inquietava era la proximitat del
riu. Sobretot a la Maria, que ja
havia viscut alguns aiguats: un
a Rialb, on sempre havia viscut
amb la seva família i d’on en van
haver de marxar perquè l’aiguat
se’ls ho va emportar tot, essent
llavors quan es van traslladar a
Ribes de Freser, on van viure el

Restaurant - Allotjament - Esdeveniments
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Vista del bar Colón
des del pont d’Olot

segon aiguat i finalment un de
darrer a Ripoll.
Al Colón hi havia un balcó
amb una terrasseta, on més
d’una vegada els havia entrat
aigua. Recorden que fins i tot
en algunes ocasions, si el cabal
del riu pujava gaire, havien de
quedar-hi a fer guàrdia durant la
nit. De fet, és en aquest mateix
edifici en què hi podem veure
una placa on es recorda on va
arribar l’aigua en la inundació del

17 d’octubre del 1940. Tot i això,
en aquells temps encara no tenien el bar Colón, però el record
de la placa els feia tenir respecte
de la proximitat del riu.
Era un local molt gran i on hi
treballava molta gent, sobretot els caps de setmana, quan
arribaven a ser una desena de
persones treballant-hi. La Maria
estava a la cuina, amb la seva
mare i la seva tia que l’ajudaven.
La Irene i la seva germana, la

Obert també diumenges matí

Flequers des de 1918
Plaça de la Mainada,1
Campdevànol
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Vista del bar Colón
des del pont d’Olot,
cantonada amb el
carrer de Mossèn Cinto
Verdaguer
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Paquita, també donaven un
cop de mà al bar i l’Agustí ho feia
quan pujava els caps de setmana, ja que estudiava a Barcelona.
Una de les coses més típiques
del bar Colón n’eren les seves
tapes, com ara el piqui-piqui —calamars amb patates— o la tripa.
Tanmateix, i com diu l’Agustí,
els calamars a la romana també
eren espectaculars i la Irene
afegeix que una de les que més
venia a cercar la gent era el cervell arrebossat. «Realment, quan
fèiem cervell, volava», explica.
El vermut dels diumenges
i quan la gent sortia del cine

també eren dos moments en
què s’omplia de gom a gom el
bar. Un altre moment de feina
era quan hi paraven a esmorzar
gent que venien amb autocars a
fer turisme al Ripollès.
La Maria recorda que treballaven moltes hores. Ella era
l’encarregada d’obrir el bar a les
6 del matí i en Cristòfol el solia
tancar a vegades més tard de les
12 de la nit. Els caps de setmana, i de forma clandestina, s’hi
organitzaven partides de cartes,
timbes i de daus i llavors en Tòfol tancava encara més tard. Al
cap d’uns anys es va aconseguir

Fotografia de família del bar Colón. Al centre, en Cristòfol.
A la seva dreta, els quatre cambrers del bar: en Josep, en
Jaume, en Joan i en Manolo. A la seva esquerra, en Pepet d’en
Matadero, que vivia davant de l’escorxador i que els ajudava
tot fent de cambrer; la tia, Remei Camps i la Maria Camps

Meditació guiada en línia
Entrenament personal
en meditació guiada i Powerdance
Sessions Teràpia Energètica
Contacta’m: 650 329 688 (Patricia) - Campdevànol
thesoulofomega@gmail.com - www.thesoulofomega.com

que els bars poguessin fer festa
un dia a la setmana, i en el cas
del Colón va ser els dimarts.
Un altre aspecte que recorden
és que al Colón van tenir-hi un
dels primers televisors i això era
també un aspecte pel qual la
gent anava al bar.
Finalment, l’any 1976 van decidir tancar el bar, ja que els fills
van emprendre altres camins.
La Maria i en Tòfol van vendre’l i
allà hi van obrir el Banc Condal.
Com a tracte, es va acordar que
es feia el traspàs a compte que
en Cristòfol quedés com a treballador del banc, en el qual hi va

estar treballant uns 11 o 12 anys.
Ara, passats els anys, la Irene i
l’Agustí comenten que realment
es treballava moltes hores i que
era una feina lligada, però que
realment recorden aquella com
una bona època plena d’anècdotes i vivències.
En Quico, el marit de la Irene,
afegeix un detall que segurament ens farà gràcia a tots: «jo
anava cada dia al Colón a dinar
amb el col·legi, que ens feien
una mitja pensió per a tots
els escolars de les monges. El
dimarts, dia festiu que no hi
havia la Maria i en Cristòfol, però
que ens obrien només per a nosaltres per a donar-nos el dinar
pensava: ‘ostres, avui no hi ha la
Maria ni en Tòfol a la cuina, només les seves filles, la Irene i la
Paquita… avui no menjarem tan
bé com de costum!’». Qui li havia
de dir que, uns anys després, ell
també formaria part de la família
Roig Camps…!

Av. de l’Estació, 20
Campdevànol
686 599 398

Centre
Logopèdia, psicologia i reforç escolar

www.centreapren.com

Vila Icària, despatx 6
Sant Joan de les Abadesses
617 118 387
De dilluns a divendres
Hores convingudes

Psicologia

Psicologia
infantil

Fisioteràpia
i osteopatia

Podologia

Nutrició

Logopèdia

Coaching

Medicina
general

Carretera de Barcelona, 18 Ripoll
Tel: 676 339 694

Dr. FRANCESC LLAGOSTERA
Clínica dental
Implants · Estètica
Ortodòncia · Pròtesis
c/ Progrés, 41 RIPOLL - 972 70 33 91

El bar Colón

DR. MANEL
VANCELLS

COL·LEGIAT NÚM. 3826 (GIRONA)

CIRURGIA ORTOPÈDICA
I TRAUMATOLOGIA
Pg. Barcelona, 6, 1r pis - OLOT
616 962 961 (Hores convingudes)

ET CABREGES, T’ENFADES I ENTRES EN UN BUCLE DE
CULPA I RÀBIA, LLAVORS TOT ET SURT MALAMENT.
POTS TRIAR CONTINUAR AIXÍ O APLICAR ELS SECRETS
PER A DOMINAR ELS PENSAMENTS I LES EMOCIONS
SANT JOAN DE LES ABADESSES 608 444 004

30. latira. Salut

Serveis de salut.
Campelles

Molló

Centres de salut. Consultori
local. Plaça de l’Ajuntament,
s/n. 972 727 273.

Campdevànol

Pardines

Centres de salut. CAP.
Carrer de Llevant, 13. 972 730
062. Hospital Comarcal.
Carretera de Gombrèn, 20.
972 730 013. Farmàcies.
Anna González. Carrer Major,
12. 972 730 029. Teresa Cuy.
Avinguda de l’Estació, 7. 972
730 651. Residències. Residència Vella Terra. Passeig
Cortaló, 5. 972 712 030.

Camprodon
Centres de salut. CAP. Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1.
972 741 213. Farmàcies. Martí
Pujol. Carrer de València, 44.
972 740 392. Residències.
Geriàtric. Avinguda de Lluís
Jover, 3. 972 740 124.

Gombrèn
Centres de salut. Consultori
local. Carrer Carabasser, 3.
972 712 168.

Llanars
Centres de salut. Consultori local. Plaça de l’Om, 3.
972 741 390. Farmàcies.
Lídia Vidal. Carrer de
Catalunya, 25. 972 130 417.

Deniz
Çelik

Centres de salut. Consultori
local. Carrer de Sant Sebastià,
36. 972 741 312.
Centres de salut. Consultori
local. Carrer del Pedró, s/n.
972 727 027.

Planoles
Centres de salut. Consultori
local. Carrer de les Escoles, 13.
972 736 000.

Queralbs
Centres de salut. Consultori
local. Plaça de la Vila, 3. 972
727 361.

Ribes de Freser
Centres de salut. CAP.
Passeig d’Àngel Guimerà, 6.
972 727 709. Farmàcies.
Joaquim Ramis. Carrer Major, 24. 972 727 023. Residències. Residència de la Gent
Gran. Passeig d’Àngel Guimerà,
6. 972 727 120.

Ripoll
Centres de salut. CAP.
Carrer de Macià Bonaplata, 9.
972 700 624. Farmàcies. Caballeria. Carrer de Berenguer
el Vell, 5. 972 703 936. Dolors
Prujà. Plaça de Sant Eudald, 2.
972 700 261. Riera. Carrer de

CREIXEMENT PERSONAL
I PROFESSIONAL A L’AIRE LLIURE
Vols deixar enrere algun dol per a tornar a viure en plenitud?
Vols reorientar la teva vida personal o professional?
Vols emprendre un projecte i et costa posar-t’hi?

Demana el teu procés d’acompanyament
personalitzat. Junts serà més fàcil!
676 158 380 - www.coachingparavalientes.com

Tarragona, 12. 972 701 509.
Riu Ayats. Plaça Gran, 24.
972 700 140. Roca. Carretera
de Barcelona, 38. 972 701 490.
Residències. Fundació
Guifré. Avinguda del Comte
Guifré, 27. 972 700 156. Serveis comarcals. Creu Roja.
Carretera C-17, Km 93. 972
700 601. Institut de la Seguretat Social. Carrer de Macià
Bonaplata, 8. 972 700 168.

Sant Joan de les
Abadesses
Centres de salut. CAP.
Carrer de Ramon d’Urg, 34.
972 723 251. Farmàcies.
Gemma Camprubí. Carrer de
Ramon d’Urg, 56. 972 722 226.
Rosa Sunyer. Carrer de Pere
Rovira, 14. 972 720 834. Residències. Fundació Emma.
Carretera de Camprodon, 6.
972 720 095.

Sant Pau de Segúries
Centres de salut. Consultori
local. Carrer Guàrdia, 11. 972
747 042. Farmàcies. Traveria.
Carrer Guàrdia, 4. 972 747 119.

Setcases
Centres de salut. Consultori
local. Carrer de Jesús, s/n.
972 136 089.

Toses
Centres de salut. Consultori
local. Carrer del Solell, 2.
972 736 392.

Vallfogona de Ripollès
Centres de salut. Consultori
local. Carrer de Puig Estela, 9.
972 701 909.

Vilallonga de Ter
Centres de salut. Consultori
local. Plaça de les Escoles, s/n.
972 740 406.

Dr. Xavier Linares
(COEC 3063)

Dra. Eulàlia Sánchez
(COEC 6911)

Dra. Lea Modena
(COEC 6982)

Ortodòncia i cirurgia
Implantologia
Pròtesis dentals
Odontologia general
Odontopediatria
Estètica dental
Ctra. Barcelona, 27 RIPOLL
972 700 016

Dr.
Ripollès

615 420 451
665 368 892

associacioreach@gmail.com
www.associacioreach.org

associacioreach

Ajuda’ns
a ajudar
622 137 070

Ara,
més que mai
972 700 601

Creu Roja
Ripoll

JOAN
TELL
Oftalmòleg
RIPOLL
Carrer del Prat, 2
667 665 800
Visites: dimarts i
dissabte a les 10.15
VIC
972 440 450

32. latira. Salut

Ripoll, una vila turística.
AGUSTÍ DALMAU
Historiador i arxiver
Ripoll començà a ser un lloc de
repòs i d’estiueig des de mitjan
segle xix. Bona prova d’això en
són les dues cases, conegudes
popularment com les Torres,
que Jaume Torrents i Eudald Illa
van fer edificar a la carretera de
Barcelona entre el 1850 i el 1856.
L’embranzida definitiva, però,
va coincidir amb l’arribada del
ferrocarril el 1880, la construcció
de la carretera de Vic i la restauració de l’església i el claustre del
monestir (1886-1893). El cenobi
esdevingué l’element propagandístic de Ripoll per excel·lència,

fent que artistes, literats, músics
i polítics coneguessin alhora
altres atractius de la vila, principalment les fonts i els passejos.
Davant d’aquests al·licients, no
és estrany que hi hagués qui
creia, l’any 1887, que Ripoll podia
convertir-se en un petit Lourdes.
Fins a la Guerra Civil Espanyola, la població va ser freqüentada
a l’estiu per membres de la
burgesia barcelonina, com era el
cas, per exemple, de les famílies
Amatller, Curto o Ducloux. Les
famílies Alòs-Dou i Siqués van
construir-hi sengles cases d’estil

modernista. Un altre col·lectiu
que també feia estada a Ripoll
eren els familiars dels industrials
forans que hi tenien establerta la
fàbrica tèxtil.
A més, venien nens de Barcelona per a participar en la colònia
escolar que anualment organitzava l’Ajuntament d’aquella
ciutat. El principal motiu de
l’estada era fer salut, i per això
realitzaven sortides a les fonts i
a altres paratges. També prenien
part en activitats culturals. Els
anys deu van ser el moment
àlgid de les colònies.
El juny de 1932 es constituí
el Sindicat d’Iniciativa per al
Foment del Turisme, amb el
propòsit de potenciar el turisme
a la vila i recuperar les fonts més
emblemàtiques. Alhora, Ripoll
havia de ser una de les seus

Ripoll entre el 1906 i el 1911.
Autor: Jesús Mauri. Col·lecció
Agustí Dalmau

Estudi i Teràpia en Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia

Dr. Benjamí
Pallarès
Metge traumatòleg

c/ Canonge Dorca, 29 - Girona - 872 080 178 - Hores convingudes

Uns turistes davant la
portalada romànica
entre el 1900 i el 1910.
Autor desconegut.
Col·lecció Agustí Dalmau

d’una futura estructura turística
de Catalunya. Malauradament,
aquests plantejaments es van
estroncar en esclatar la guerra.
No va ser fins al principi dels
anys cinquanta quan tornà a haver-hi un interès per promoure
Ripoll. El juliol de 1954 l’església
i el claustre del monestir tingueren prop d’un miler de visitants
de diverses nacionalitats. Si bé
venien turistes, no existia un pla
d’actuació consensuat per donar
a conèixer els atractius locals.
Per tal solucionar-ho, el setmanari El Ripollés proposà, l’any
1956, la creació d’una junta local
de turisme i també que es fessin
gestions a nivell estatal per tal
que Ripoll fos declarat punt
d’interès turístic. Els resultats no
van ser, però, immediats.
L’any 1962, Josep M. Anglada
i d’Abadal —un vigatà resident a
Ripoll—, tenia en ment crear un
patronat ripollès d’iniciatives culturals i turístiques que, entre altres objectius, havia de posar en
valor el potencial de la comarca.
Bona Festa Major!

El vessant turístic no va reeixir i
l’entitat, sota el nom d’Agrupació
Ripollesa d’Iniciatives Culturals
(ARIC), se centrà únicament a
programar activitats culturals. El
1967 se celebrà el fòrum Ripoll
i el turisme, Ripoll i els turistes, i
dos dels seus membres impulsaren la fundació, aquell mateix
any, del Centre d’Iniciatives i
Turisme (CIT).
Aquesta entitat organitzà
diverses accions per a donar a
conèixer el nom de la vila: una
fira de plantes i flors naturals, un
concurs de guarniments florals,
un concurs musical i la Festa
Nacional de la Llana. El 1968
començà a funcionar el servei de
teleguies, essent Ripoll el primer
lloc de l’Estat espanyol on es va
instaurar. El Casament a Pagès
s’incorporà a la Festa de la Llana
l’any 1971.
A partir de 1968, el CIT convertí la marca Ripoll, Bressol de
Catalunya, basada en el passat
medieval de la vila, en un reclam
turístic.

MÒNICA PANICOT

Dietista i nutricionista
Psiconeuroimmunòloga (PNI)
Especialitzada en alimentació natural

IUA ESPIGULÉ GELIS

c/ del Pare Colí, 6 RIPOLL
972 703 661

659 485 049 Hores concertades

P S I CÒ LO GA C L Í N I C A
Col. núm. 13601

Ctra. Barcelona, 22  Ripoll  972 70 38 95
rederi@rederi.es  www.rederi.es

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 i
de 16.00 a 20.00 h. Dissabte de 9.00 a 13.30 h

Mosquiteres: fixes,
enrotllables, plisades,
corredores…

Pintura plàstica ecològica
Inodora. Ideal decoració: escoles,
hospitals, indústria alimentària…
4 l. Rendiment 8-12 m2 l/capa
Diferents colors. Qualitat excellent

Mampares

Cortines
antimosques
Mida estàndard
(90 x 210 cm)
Preu: 32,95 €
També a mida

Cortines verticals

Bona
Festa
Major

Cortines enrotllables

Cubeta de pintura
Monocapa (5 kg)

Cortines venecianes

Pintures  Paper pintat  Parquet  Roba per a la llar
Bricolatge  Portes plegables  Tendals  Cortines  Suros
Parament de la llar  Moquetes  Revestiments de fusta i PVC
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Disposem de tendals, para-sols i pèrgoles
de grans dimensions per a terrasses i restauració
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Ceguesa al canvi: quan
al voltant tot canvia
i no ens n’adonem.
FRANCESC ORTEGA
Coach certificat

Sovint passa que el
problema i la solució no
rauen en allò que miren,
sinó en allò que veiem

Núria Companyó

Osteòpata i quiromassatgista
Consultes concertades:
dimarts, divendres i dissabtes al matí

La ceguesa al canvi consisteix
en un fenomen perceptiu. Fa
referència al fet que siguem
incapaços de detectar o percebre
certs canvis quan aquests

Epictet: «l’error de
l’ancià és que pretén
enjudiciar l’avui amb
el criteri de l’ahir»
són inesperats o graduals. El
nostre cervell rep diàriament a
través de tots els nostres sentits
centenars de milers d’impactes i li és impossible de poder
gestionar-los tots en el mateix
moment, motiu pel qual es
converteix en selectiu i dona
prioritat a allò que realment
pot ser decisiu per a la nostra
supervivència.
Aquesta ceguesa al canvi o per
falta d’atenció la coneixen molt
bé els mags que fan trucs de màgia. De ben segur que has vist un
vídeo (si no, pots cercar el vídeo
del test d’atenció) en què es tracta de comptar quantes passades
fan els jugadors vestits de blanc.
Estàs tan concentrat tractant de
comptar les passades que hi ha
un goril·la que es mou amunt i
avall, però que no el veus!
Al nostre cervell passa una
espècie també de ceguesa cognitiva ja sigui a l’hora d’afrontar
un problema, desenvolupar un
projecte, afrontar una dificultat
al nostre negoci, etc. En la meva
experiència, ja sigui una persona
(per exemple, que se sent bloca-

Maria Rosa March

Sanadora terapeuta de BISE*

*Base Integradora Sanació Energètica

c/ d’en Dama, 8 1r-1a - Ripoll
Informació i reserves al 692 852 385 i al 690 122 330

da), un emprenedor (que té una
visió limitada) o persona amb
un negoci (rendiment econòmic
insuficient), el que al principi
podria ser una dificultat s’acaba
transformant en el problema.
Quan es mira la realitat que es
vol solucionar d’una manera fixa
i tancada, s’acaba generant el
que podríem denominar solució
intentada redundant, és a dir,
encara que continues tenint els
mateixos resultats segueixes
sant tornem-hi amb la mateixa
estratègia una vegada i una altra.
De vegades, senzillament redefinint el problema, fent un petit
canvi o adonant-se del patró
amb què s’intenta donar solució
al problema, pots possibilitar
de veure la situació des d’una
altra òptica que ens permeti una
gestió més adaptativa i eficaç de
la realitat a què ens enfrontem.
Si no, es pot produir un efecte
túnel en què, com en el vídeo, no
veus el goril·la. Molt sovint passa
que el problema i la solució no
rauen en allò que mires, sinó en
allò que veus. Permet-me que
t’expliqui un conte.
Una nit, un home que tornava
a casa seva va trobar a un veí
sota un fanal que cercava alguna
cosa amb afany.
–Què hi ha? —va demanar-li el
nouvingut.
–He perdut la clau i no puc entrar a casa —va respondre el veí.
–T’ajudaré a cercar-la —li respongué el primer.
Al cap d’una estona de cercar
tots dos a consciència pel voltant
del fanal, l’home li va demanar:
–Esteu segur que heu perdut la
clau aquí?
–No, l’he perduda un tros més
enllà —va respondre l’al·ludit tot
assenyalant cap a un racó fosc
del carrer.
–Aleshores, què hi feu cercant-la sota d’aquest fanal?
–És que aquí hi ha més llum.

Seguiu-nos!

Raül Verdaguer Salvans
Acupuntura i txikung
Medicina Tradicional Xinesa: una tècnica mil·lenària
per a conservar i millorar la teva salut física i emocional
Obrim grups al matí de txikung a Ripoll,
a Sant Joan de les Abadesses i a Camprodon
Informeu-vos o demaneu hora al 660 989 366

Judith Plana
Prol. de la Gala, 20 bxs
Campdevànol
685 95 99 63

ESPECIALISTA
EN LESIONS DEL
TEIXIT TOU

Simptomatologia
relacionada amb
la intolerància
alimentària
Tractaments i
dietes per a
tot tipus de
patologies

Ctra. de Ribes, 65 1r-4a
Ripoll (Girona)
972 703 789 - 667 237 542
Hores concertades

COL. 4123 Dra. Rosa Muela
Cirurgia, implantologia, pròtesis,
rehabilitació oral i estètica

CENTRE DENTAL
I D’ORTODÒNCIA
Pl. Gonçal Cutrina, 2, 1r-1a
RIPOLL - 972 71 44 40
Seguiu-nos a Instagram:
c_dental_i_dortodoncia_ripoll

COL. 6210 Dra. Georgina Muela
Ortodòncia invisible, fixa i removible
COL. 8422 Dra. Aina Farré
Odontopediatria
COL. 4456 Dr. Jordi Capdevila
Odontologia conservadora i endodòncia

BONA FESTA MAJOR!
Descobriu els nous
alineadors SureSmile®

38. latira. Serveis

I quan arriba la nit.
CARME JIMÉNEZ
Associació Reach

igual de perilloses i addictives.
L’alcohol és estimulant,
depressor, desinhibeix i crea
eufòria. La cocaïna, a part de ser
un estimulant i crear eufòria,
afegeix seguretat a un mateix i

Mireu la vida amb
certa precaució:
gaudiu, respecteu
i respecteu-vos i
assumiu el consum
amb responsabilitat

La nit, a vegades, pot
ser perillosa si ens
excedim

Ens posem les nostres millors
gales i ens deixem sentir, que
flueixi. Quedem per a sopar amb
la colla d’amics i comencem
a cercar excuses per a beure
un cop darrere d’un altre i així
començar la nit.
Les begudes alcohòliques ens
desinhibeixen. El riure fàcil i la
ximpleria s’apoderen amb èmfasi de la nostra voluntat.
Ens adrecem als bars musicals,
comencem fent glopets a la
barra del bar, mentre els nostres
cossos es mouen amb el ritme
de la música. L’alegria i les ganes

!
Bona Festa Major

Centre
Veterinari

de passar-s’ho bé fan que estiguem al màxim d’endorfines.
Però tant les begudes com les
drogues provoquen dependència, és a dir, que la persona
té el desig d’ingerir aquestes
substàncies. Segons l’OMS, les
drogues es diferencien segons el
grau de dependència, que poden
ser psicològica, física o ambdues
depenent del tipus de substància, la freqüència del consum i la
permanència en el temps.
Les drogues es poden considerar dures o toves i cal deixar clar
que tant unes com les altres són

Antoni Triola

disminució del cansament. El
cànnabis és depressor, al·lucinogen, fa fer riure, estimula la creativitat, intensifica les sensacions
i relaxació, entre altres.
Alguns dels efectes que provoquen el consum de drogues
són ansietat, paranoies, addicció,
falta de concentració, atenció i
coordinació. Afecten la memòria
i la capacitat d’aprenentatge.
Poden desembocar, fins i tot, en
problemes de salut mental.
Cal dir que totes les substàncies que ens desinhibeixen ens
exposen a situacions o riscos
que sense el seu consum possiblement no acceptaríem.
Els amors de nit, basats en
l’augment de l’eufòria, fan que
quan coneixem algú o ens
relacionem amb persones del
nostre cercle, d’una manera més
intima, fa que ens hi trobem a
gust a causa de l’estat en el qual
ens trobem. Les relacions flueixen pels efectes que produeixen
Seguiu-nos a les
xarxes socials!

cvtriola@telefonica.net
c/ Margarida Diligeon, 4 RIPOLL 972 70 30 43
Ctra. de Berga, 9 ST. QUIRZE DE BESORA 93 855 13 55

Per a consultes, demaneu hora

l’alcohol o altres substàncies.
A vegades ens deixem endur,
sense ni tan sols pensar si ens
ve de gust assumir una situació
concreta, com per exemple
mantenir una relació sexual o
consumir. És per aquest motiu
que, en moltes ocasions, quan
passen els efectes deshinibidors
sentim vergonya o ens penedim
de tot el que hem viscut, per
no parlar de les conseqüències
que pot tenir el fet de ser tan
vulnerables per a altres. Quan
estem en aquest punt, podem
parlar d’agressions sexuals,
embarassos no desitjats, exposició a xarxes socials, xantatges,
malalties de transmissió sexual…
o simplement trobar-nos en una
situació en la qual tenim desavantatges envers els altres, per la
manca de consciència.
Així que, com a reflexió, us
convido a mirar la vida amb
certa precaució i, òbviament,
gaudint, respectar-nos a nosaltres mateixos i als altres, assumir
amb responsabilitat el consum
de qualsevol substància.
Les nits són màgiques i la
passió sota la llum de la lluna
sempre hi ha estat. Aquests
amors de barra es poden consolidar, per què no?

GIRBET

Serveis Tècnics
Veterinaris
Especialistes en petits
animals i cavalls
Passeig de la Muralla, 8
Camprodon
681 062 533
972 130 275
stv.girbet@gmail.com

Urgències 24h
Servei a domicili

Bona festa
major!

Esterilització
Mascotes
15%

descompte

Fins al 31
de maig

Esterilització Gat

LES VETERINÀRIES
lesveterinaries

Esterilització Gos
Pack Prequirúrgic

Esterilitza la teva mascota per a reduir la
possibilitat de desenvolupar malalties greus,
com problemes de pròstata en mascles i tumors
mamaris en femelles

c/ Lleida, 4 Ripoll
972 700 089
682 334 716
info@lesveterinariesripoll.cat

www.lesveterinariesripoll.cat

Campdevet

Centre Veterinari Campdevànol
ÀFRICA MUNTANÉ - COL. NÚM. 657 GIRONA

Complements per a animals de companyia · Acupuntura
Perruqueria canina, felina i rosegadors · Consulta veterinària
Homotoxicologia · Cirurgia · Teràpies naturals · Alimentació

Prol. de la Gala 22 bis Campdevànol
Per a consulta i perruqueria,
hores concertades
Atenció al públic de dilluns a
dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Tancat dijous al matí i dissabte a la tarda

campdevet
campdevet.blogspot.com

Consultes: 972 730 549. Urgències: 608 261 811

CLÍNICAVETERINÀRIAPIRINEU

Tel: 972 72 11 11
Urgències: 620 08 18 09
Ctra. de Camprodon 49
Sant Joan de les Abadesses

40. latira. Serveis

Anuncis classificats.
Publiqueu de franc el vostre anunci enviant-nos un missatge al 665 761 799, escrivint-nos
a classificats@latira.cat o mencionant @revistalatira en un tweet. Màxim 40 paraules.
Els anuncis immobiliaris i de motor són de pagament.

Articles

Motor

Es ven porta massissa de
fusta per a entrada de domicili,
estil porta catalana, amb el pany
i tots els ferratges inclosos per a
la instal·lació. Té entrada de llum
amb vidre de seguretat de forma
romboïdal de 15×15 situat al terç
superior i centrat. Envio fotos.
Preu a negociar. S’ha de recollir a
Sant Joan de les Abadesses. 658
792 629.
Venc taules i cadires platejades
de terrassa de bar. 609 866 811.
Cinta caminadora. En bon estat.
10 marxes. Ha servit poc. 250€. Es
pot veure. 676 546 515.
Làmpada antiga de peu de 5
globus. Preu: 150 €. Podeu venir-la a veure. 646 347 281.
Es ven matalàs nou de la marca Karibian. Model: Solid Firm.
Mides: 150 × 190 cm. Alta firmesa,
dur. Un dels costats és ideal per
a l’hivern, i l’altre té un sistema
«Cooler» per a l’estiu. Preu: 400 €,
preu original 600 €. Es pot
recollir a Campdevànol. 679
574 269.
Bona
Festa
Major!

Venc Mercedes Clk 230
Kompressor. Canvi manual, 6
marxes. Any 2000. ITV passada
fins a desembre. Matrícula FRH.
Pocs propietaris. Motor fet nou el
2007. Inclou funda per a exterior.
Molt bon preu. 662 672 858.

Feina
Centre dental de Ripoll precisa
higienista bucodental per a
substitució amb possibilitats de
continuar formant part del nostre
equip de manera fixa. Cerquem
una persona responsable,
compromesa amb els pacients,
la feina i els companys. Oferim
jornada completa i serà valorada
l’experiència prèvia. Cerquem
una persona polivalent per a
realitzar la funció d’higienista,
d’auxiliar i de recepcionista. La
nostra clínica és familiar i té més
de 25 anys. Els interessats cal que
envieu el currículum a centredentalidortodoncia@gmail.
com o a través de Whatsapp al
629 528 781.
Cerquem cuiner. Jornada
completa de 40 hores. Cada matí

VENDA · LLOGUER · REPARACIÓ

Vine a conèixer les ofertes de primavera!
c/ de Santiago Rusiñol - 17500 Ripoll - Tel.: 972 70 27 56
www.planasforestaljardineria.com

de dilluns a diumenge. Divendres
i dissabtes matí i vespre. Dimecres
festa. 972 702 106. Truqueu-nos
o envieu-nos un WhatsApp.
S’ofereix home per a portar
furgoneta de repartiment. 650
263 173. Tardes.
Cerquem monitors. Monitors
de lleure per a dinamitzar espai
de jocs infantils. Monitors per a
dinamitzar activitats de ball de
saló per a adults. Monitors per
a dinamitzar activitats de ball
(hip hop, zumba, etc.) per a nens
i joves. Contracte laboral, però
acceptem autònoms. Contacte:
eva@laqperativa.cat.
Atenció domiciliària. S’ofereix
noia per a tenir cura de gent gran
i per a fer tasques de neteja.
602 872 124.
Aparadorisme i Home Staging. Ofereixo serveis de disseny
i muntatge d’aparadors. I si us
costa de vendre un habitatge,
potser us fa falta aplicar les
tècniques del Home Staging per
a promoure visites i compradors potencials. 665 513 151
Susanna.
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Cerco feina. Soc una dona
responsable, honesta i amb ganes
de treballar. M’ofereixo per a la
cura de gent gran i netejar pisos i
cases. 644 320 708.

Cerquem pis. Família cerca pis a
Ripoll. Mínim 2 habitacions.
646 979 287.

Cerco professor de LSC
(llengua de signes catalana). No
necessito cap titulació, només
aprendre’n. 609 947 411 Sara.

Ratlla de pàrquing en lloguer. Al carrer Puigmal 3 de
Ripoll (carretera de Barcelona).
661 227 917.

Ofertes i demandes
Convivència. Cerco companya
per a conviure i compartir bones
converses i bones estones. Soc
un senyor gran amb qui es pot
parlar de tot. 644 914 958 Blai.
Compro lots i coŀleccions. Madelman, Geyperman i Scalextric.
606 918 617.
Compro discs. Anys 60, 70 i
80. De rock, pop, jazz, blues, soul,
revistes musicals… També TBO
antics i àlbums de cromos. Ho
passo a recollir. 626 016 641.
Comprem llibres, joguines,
còmics, antiguitats, plomes,
discs, puros, objectes religiosos…
Restes de pisos i cases. Pagament
al moment. 679 736 491. Jose
Miguel.

Immobles

Treu suc al teu
negoci amb una
botiga en línia

Local comercial
cèntric a Ripoll.
Venda de local
comercial al centre
de la vila. En molt
bon estat. Reformat
íntegrament l’any
2014. Fa 83 m2.
Consta de recepció,
dos despatxos i una
sala de reunions
àmplia, arxiu, altell
i sanitari. 616 974
130 i 606 275 676.
Finca amb masia. 2500 m2
amb masia per a reformar. Situació immillorable i amb vistes.
A Bruguera. 659 431 913.

Veneu o llogueu
un habitatge?
Estalvieu-vos els intermediaris i anuncieu-lo directament a latira.
Publicitat a la revista en paper i a latira digital
6.500 exemplars repartits arreu del Ripollès: visibilitat garantida!
Si hi esteu interessats i voleu més informació, envieu-nos un correu
a classificats@latira.cat o truqueu-nos al 665 761 799
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Fes-me petons,
desconegut.
LAIA CUTRINA
Historiadora de l’art medievalista

La lluita per un amor
lliure és ben present
en diferents països i
artistes

Visualitzeu
totes les
obres de
l’article!

Erastes i Eromenos fent-se
un petó, Attic red figured
cup, pintor Briseis, Museu
del Louvre, París.

Sonava a la ràdio, fa uns dies,
la cançó del grup Manel «Fesme petons». Apropiada per a
l’abril i l’arribada de la primavera, sense perdre del cap la data
assenyalada de Sant Jordi.
L’anava taral·lejant dins del
meu cap quan, de sobte, em
vaig aturar a reflexionar sobre
l’amor i la necessitat de fer petons a les persones que estimes.
No estic parlant aquí de l’amor
a la família i als amics. Parlo de
l’amor més romàntic, el que
hem experimentat tots quan
ens agrada una persona. El que
et fa notar papallones a l’estó-

poden ser tan anhelats quan
desitges algú.
I malgrat que la base sigui
aquesta, l’art també ens ensenya
que no tots els petons són
iguals. Que no tots es produeixen en moments de felicitat. I
que, sovint, els més apassionats
solen ser aquells que fan més
mal a l’ànima. En veiem algun
exemple?

mac i ja no hi ha volta enrere.
Jo que intento sempre trobar
resposta en l’art, crec que amb el
tema amorós els exemples són
desbordants. I el que és curiós:
quan cerquem la representació
del bes en les obres artístiques
els resultats són encara més
refinats i purs.
Tot plegat em porta a pensar
que l’acte de besar, en el fons,
és un efecte de catarsi. Un petó
que pot durar segons, però que
et genera un efecte alliberador i
purificador, que costa descriure en paraules. És interessant
veure com uns llavis, una boca,

De no posar fronteres a l’amor
els grecs n’eren experts. A la
majoria dels vasos i gerres de
ceràmica de l’antiguitat veiem
que la tendència és representar
dues persones fent-se un petó,
però rarament són una parella
heterosexual. Es cercaven escenes entre dos homes, ja que es
considerava moralment virtuós.
És més, la diferència d’edat
també era un factor important,
i es representava un home més
gran, alt i barbut que agafés
apassionadament un noi més
jove i ben afaitat.
Els petons entre dues persones del mateix gènere ha
arribat a convertir-se un acte de
reivindicació. La lluita per un
amor lliure és ben present en
diferents països i artistes. Per
exemple, a Sud-àfrica, l’artista
Zanele Muholi documenta a través de la fotografia com viuen
les dones lesbianes al país i com
han de lluitar conta la violència
homòfoba. Fins i tot van entrar
a robar al seu pis de Cape Town,
i li destruiren les fotografies. Per
sort se’n van poder recuperar
algunes, que són la viva demostració de que l’art no entén
d’edat ni de gènere.

LiTer II, 2012, Zanele Muholi

Tal com veiem a la fotografia,
la cerca per representar la part
més passional que transmet
l’amor amb un bes és un dels
fenòmens que més es va arribar
a representar a totes les arts,
sobretot en aquelles dels segles
xix i xx. Una de les pintures
més famoses en aquest àmbit
és Il bacio del pintor Francesco
Hayez, obra icònica de la Pinacoteca di Brera de Milà, on milers de joves hi peregrinen per
poder-s’hi fer una foto al davant,
imitant la composició i la passió.
Fins i tot, més d’un s’ha declarat
al seu amant davant de l’obra! A
casa nostra també tenim una

Manteniment, reparació i venda
de vehicles nous i d'ocasió
Taller: c/ Indústria, 23 Ripoll
Exposició: ctra. de Ribes, 65 Ripoll
Tel: 972 700 819 – Fax: 972 715 061
Injecció de benzina i dièsel · Electricitat i electrònica
Muntatge de pneumàtics · Encesa ABS i ESP
Turbocompressors · Sistema de climatització i aire
condicionat · Frens · Mecànica de manteniment i
de motor · Instal·lació d’accessoris · Pre-ITV

Ctra. d’Olot, 46 - Ripoll
972 701 520
669 877 601
Instal·lacions elèctriques, aigua, calefacció, gas,
biomassa, manteniment... Terra tèrmic, panells solars

Passeig del Mestre Guich, 15 · Ripoll
972 98 00 07
www.creixansconsultors.com

Bona Festa Major

Consultoria integral per a empreses · Orientació financera
Gestions de comptabilitat i dʼimpostos · Assessorament fiscal
Declaracions de renda · Herències i donacions
Som Autoritat de Registre acreditada: emetem al moment
el vostre certificat digital
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Frederic William Burton, on ens
mostra un dels moments més
complicats de la parella Hellelil,
una princesa, i Hildebrand, el
seu amant cavaller. Quan la
família s’assabenta de la relació,
el pare envia els germans de
Hellelil a matar el seu amant.
El pintor capta el moment més
dolorós de la història, quan els
dos amants es fan l’últim petó.
Una barreja de bes i abraçada
que esquinça el cor de l’espectador, sabent que l’adeu comporta
un tràgic final. I si en aquest cas
el destí era ben clar, el pintor
Magritte ens ensenya que
l’amor també provoca dubtes
i que, de vegades, ens hem de
deixar endur sense qüestionar
el que arribarà. Un dels temes
més recurrents en les parelles
o desconeguts que inicien una
relació —llarga o d’una sola nit—
i que l’artista belga va plasmar a
l’obra The Lovers.
Il bacio,
Francesco Hayez,
1859, Pinacoteca
di Brera, Milà.

obra ben apassionada, que
podreu trobar voltant per Barcelona. Es tracta del fotomosaic
titulat El món neix en cada besada, realitzat pel fotògraf Joan
Fontcuberta i el ceramista Toni
Cumella. Milers de persones van
aportar imatges personals interpretant el lema de moments de
llibertat, i totes les fotografies
es van unir per a crear aquesta

composició.
I què passa amb aquell amor
no correspost? O el que ens
provoca dubtes i incerteses? O
el que està separat pel destí?
Tots aquests casos poden fer
mal de la mateixa manera,
malgrat que l’experiència es
visqui diferent. En el primer
cas, l’exemple més tendre és el
que veiem a l’obra del pintor

Bona Festa Major!

SERVEIS GENERALS DE NETEJA I MANTENIMENT
TINTORERIA I BUGADERIA INDUSTRIAL

Ripoll: Pg. Ragull, 10 i Pol. Ind.
Rocafiguera, nau 27 - 972 714 369

www.limpidserveis.com

Hellelil and Hildebrand, the
Meeting on the Turret Stairs,
Frederic William Burton, 1864,
National Gallery of Ireland

No podria acabar sense parlar
de l’amor idealitzat. Tots hem
idealitzat algú, fins a tal punt
de veure’l perfecte. Aquesta admiració profunda a la vida real
es pot revertir en un comportament tòxic. Però en els mites

The Lovers, René
Magritte, 1928, MoMA,
Nova York

grecs, la història de Pigmalió
i Galatea ens ensenya que els
desitjos a vegades es poden fer
realitat. Pigmalió era rei de Xipre
i un gran escultor. I tot contemplant durant hores una escultura que havia realitzat amb el cos
d’una dona anomenada Galatea,
se’n va acabar enamorant. I
després de molt de temps de
contemplació i admiració vers
la seva estàtua, es va aixecar a
besar-la. Ella va cobrar vida i
es va enamorar, també, del seu
creador. Una jugada mestra per
part de la deessa Afrodita que, a
més, va acabar concedint el do

de la fertilitat a Galatea.
Si una pintura pot arribar a
transmetre tantes emocions, us
imagineu com ho ha de fer una
escultura? Doncs no cal pas que
us ho imagineu, tan sols cal que
contempleu la magnífica obra
Le baiser de Rodin, i quedareu
meravellats davant d’una obra
d’art que fa realitat els desitjos
més profunds.
L’art ens demostra que l’amor
no hi entén de fronteres quan es
tracta d’estimar. I vosaltres, us
deixareu endur per les passions
i els desitjos més anhelats a
través d’un petó?

c/ del Progrés, 1 - RIPOLL
972 701 985 - interfredsl@gmail.com
MUNTATGE DE DIPÒSITS DE GAS
LLAUNERIA · CALEFACCIÓ · AIGUA · GAS
CLIMATITZACIÓ · ENERGIES RENOVABLES
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
FRED INDUSTRIAL · HOSTALERIA
BATERIES D’ENVASOS INDUSTRIALS

Exposició i venda de
vehicles Citroën
Venda i reparació de
vehicles multimarca
Lloguer d’autocaravanes

N-260, Km 119,5
Pol. Ind. Casanova de Baix
17500 Ripoll
t. 972 70 31 41
info@eudaldmotor.com
lloguer@eudaldmotor.com
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Una història
quasi victoriana.

L’Estació Nova de
Ripoll va albergar
refugiats i soldats de
l’exèrcit republicà
durant la Guerra dels
Tres Anys

ADRIÀ BRULL
Historiador

Visualitzeu
totes les
fotografies
de l’article!

L’Estació Nova, des del
Pont d’en Calatrava

La reina Victòria I d’Anglaterra
va regnar des del 1837 fins al
1901. Els historiadors, literats i
altres estudiosos de les ciències
socials solen referir-se a aquest
període com a època victoriana.
Els anglesos estan molt
orgullosos d’aquests setanta
anys de la seva història. Fou en
aquells anys que es convertiren
en la primera potència mundial
sense discussió. Posseïen un
gran imperi colonial, havien
completat la revolució industrial
i la seva flota dominava les rutes

és la gran quantitat i qualitat
d’escriptors que sorgiren i publicaren en aquesta època: Charles
Dickens, Emily Brontë, Lewis
Carroll, H. G. Wells, Bram Stoker,

comercials i per tant intervenia
en tot allò que passés al món
i fos de suficient importància.
Potser penseu que no sabeu de
què parlo, però el cinema i la
televisió beuen inesgotablement
de l’estètica i els valors d’aquesta
època. Heu vist moltes sèries i
pel·lícules ambientades en mansions, amb majordoms, levites,
barrets de copa, carruatges…
Exacte, ara ja sabeu a quina
època em refereixo.
Particularment, el que a mi
m’interessa de l’època victoriana

El MANETES del Ripollès
Pintor · Llauner · Electricista
Persianes · Serveis manetes
Manteniment de comunitats i empreses

Oscar Wilde, Arthur Conan
Doyle o Robert Louis Stevenson,
per citar-ne alguns. I d’entre la
literatura que es feu en aquest
període la que més m’agrada és
la de misteri i de terror. La majoria de relats de por, d’esperits,
de monstres, de vampirs, van
néixer de la ploma i d’imaginació
desbocada i genial dels autors
que hem citat.
Per què us explico tot això?
—algun dia hauré d’afrontar i
corregir la meva afecció a les
llargues introduccions—. Doncs
perquè sempre he pensat que
a Ripoll tenim un edifici que
sembla extret d’aquella època
que serviria perfectament per
a il·lustrar, ambientar o inspirar
qualsevol trama típica de caire
victorià.
Es tracta de la majestuosa i
enigmàtica Estació Nova de
Ripoll. El fet que porti quasi cent
anys entre nosaltres, que no hagi
entrat mai en funcionament i
que la majoria de nosaltres no

Luís Lozano
616 232 754 (Luís)
646 447 370 (Emma)
luiselmanetes@gmail.com

Pel preu de
dues pizzes
teniu un anunci
a latira.
Suposant que cada una
valgui 9,50 €, és clar.

latira.cat
665 761 799
info@latira.cat
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infrautilitzada. Sabem que va
albergar refugiats i soldats de
l’exèrcit republicà i que més tard
fou utilitzada com a residència
per als treballadors de la Renfe
fins als anys setanta. Des d’aleshores ha estat tancada a pany i
forrellat.

L’Estació Nova de
Ripoll va albergar
refugiats i soldats de
l’exèrcit republicà
durant la Guerra dels
Tres Anys
El cartell de la proposta de
rehabilitació de l’Estació
Nova de Ripoll presenta, tal
com ho fa la resta de l’edifici,
un estat força deixat

n’hàgim vist res més que les
façanes exteriors provoca que
l’envoltem d’una aura misteriosa.
És hora que deixem de divagar
i parlem una mica d’allò que
sabem de la nostra Estació Nova.
El primer que cal saber és que
fou projectada pel valencià Josep
Maria Fuster i Tomàs, que era
l’enginyer en cap de la Compañía
de los Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia. Fou
construida entre 1925 i 1929.
Segons sembla està inspirada
en el Monestir de Ripoll, doncs
la teulada en forma de piràmide
vol emular la torre inacabada del
Monestir.
Tal com he dit, no entrà mai en

servei com a estació, ja que fou
construïda erròniament a la banda del Ter, sense connexió amb
les vies del tren que anava cap a
Sant Joan de les Abadesses.
Borja Vilallonga, en un article a
la Revista de Girona, va descobrir-nos un antic projecte
de principis del segle xx que
pretenia enllaçar Ripoll, Olot i Figueres per un traçat molt similar
al de la carretera N-260. D’haver
tirat endavant aquest pla, potser
l’Estació Nova hagués entrat en
funcionament, però la Guerra
Civil impedí —com impedí tantes
altres coses— que el projecte fos
una realitat.
Des de llavors sempre ha estat

Pneumàtics

Peix

ELS
MILLORS
PREUS!

Passeig de Sant Joan, 14 / N-260, km 108,2 Ripoll
972 703 694 - 972 700 102 - 679 428 145

Amb tot, tan imponent com
és, sempre ha estat en el nostre
imaginari i hi ha hagut alguns intents per a donar-li ús. Esquerra
Republicana presentà una proposició no de Llei perquè Renfe
es fes càrrec de la restauració de
l’edifici i en cedís la propietat a
l’Ajuntament de Ripoll. S’aconseguí que el 2005 s’invertís mig
milió d’euros per a refer les cobertes, els baixants i s’eliminessin els envans interiors, però no
s’hi ha fet res més des d’aleshores. El problema de fons no és
la falta de idees, sinó la falta de
fons. De fet aquesta estació havia
de ser el futur centre operatiu
del nou tren turístic i, a més, un
centre d’interpretació del que
va ser i del que va significar per
a les comarques del Ripollès i la
Cerdanya.
L’Estació Nova, que actualment
és propietat de l’Estat —o per ser
més precisos, d’Adif (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries), podria cedir-lo a l’Ajuntament, per això no solucionaria
de cop els problemes. L’edifici
és tan immens que qualsevol
reparació esdevé enormement
costosa. Per exemple, Foment
calcula que tan sols reparar les

270 finestres i els portals que té
l’edifici costaria uns 300.000 euros. I si algun particular volgués
comprar-la per a reconvertir-la
en hotel o en el que li plagués?
Doncs no hi hauria cap problema, sempre i quan el valent
emprenedor pagués l’1,2 milions
d’euros que demana Adif per
l’edifici.
Sigui com sigui, la nostra estació quasi victoriana forma part
del nostre paisatge i no sabríem
passejar per aquella zona sense
veure-la. Sempre diem que costa
molt poc oblidar-se del que ja no
existeix, però no crec que fos així
amb l’Estació Nova.
Serà genial que arribi el dia que
un projecte ambiciós li torni la
lluentor que mereix i no perdem
l’esperança, però de moment
la majoria de ripollesos ens
conformaríem amb el fet que no
la deixessin caure. De tan bonica,
el punt decadent li escau.

c/ d’Antoni Baixeras, 2 - Manlleu (Osona)
t. 93 850 75 21 - info@serralleriamanlleu.com

Tancaments d’alumini: portes, finestres, baranes, persianes...
Portes de garatge: basculants, seccionals, persianes...
Acer inoxidable: baranes, tanques de jardí, portes...
Automatismes per a portes: basculants, persianes, corredores...

El nostre equip tècnic, àmpliament qualificat,
us garanteix productes i acabats d’alta qualitat.
Fabricació i muntatge propis.
Servei a tot el Ripollès.
Visiteu el nostre web: www.serralleriamanlleu.com

TORB
ORGANITZADORS
INDOOR PROFESSIONALS
www.torbindoor.com
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Cuines i rebostos
Vestidors i armaris, canvis de temporada
Trasters i garatges
i molt més...

Des de Vilallonga de Ter donem servei al Ripollès
Jordi Valldosera 629 260 038
Membre d’AOPE, Associació d'Organitzadors Professionals
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De feina, amor i barra.
EVA FERRÉ
Advocada especialitzada en dret laboral a l’empresa

Avui parlem de les coses volàtils, les efímeres, com els amors
d’una nit, que deixen mal gust de
boca perquè ni són amors, ni s’esborren tan ràpid com voldríem.
Com que ja ens coneixem, ja
compto amb que situareu ben
ràpid de què us vull parlar. El títol
ja us n’hauria de dir alguna cosa.
Si barrejo feina i barra, ja us avanço que no parlo pas de la barra
d’un bar, sinó de la barra que
gasta més d’un quan es tracta de
fer ús dels serveis dels altres en
l’àmbit laboral.
Avui juguem al camp de l’analogia futbol club. I veurem que
la feina sovint es pot comparar

amb els amors que ens trobem al
nostre camí.
Comencem per l’amor tòxic.
El contracte brossa. Aquell que
ens fa un paio que té casa amb
piscina mentre ens ven que no
pot fer res millor, que les condicions laborals que marca la llei
són massa estrictes i que encara
has d’estar agraïda de trobar
feina amb algú tan guai com ell.
A veure, noies. Aquest és com el
que t’acaba de conèixer, et promet amor etern i t’acaba tractant
com un kleenex. I pontifico: per a
aconseguir que un altre t’estimi,
has de començar per estimar-te
tu.

Taxis de fins a 8 places
Av. Mariner, 14 - Sant Pau de Segúries
972 747 035 659 431 913

La segona analogia del dia
(mira, fa vers i tot) és la de
l’empresari que et contracta per
a fer una feina molt per sota les
teves capacitats, però després

Prenem les regnes
de la nostra vida, que
ja sabeu, són tres
dies i dos tenim la
regla!
explota el cent per cent d’aquestes competències que tu tens i ell
no. Aquest és el pretendent que
vol sortir amb tu perquè això li
genera algun benefici personal.
Injust. Et farà patir, tan segur com
que la terra no és plana.
La tercera analogia és la
d’aquell estrany espècimen que
et contracta sine die i respecta
tota la normativa laboral. Aquest
és com el príncep blau, que als
serials turcs diuen que existeix,
però que quan tu te’l trobes, a
l’hora de la veritat destenyeix i
t’ho esguerra tot. La perfecció
mai no encaixa en estereotips.
La perfecció és aconseguir ser
tu mateixa, acceptar-te com ets
i que qui estigui amb tu també
ho faci.
La quarta és la del selfie, la de
fer-se autònom, que així tens el
teu futur sota el teu control, com
si parlessin d’un Satisfyer. Us podria fer un monòleg, però a la QP
començarem a fer-ne ben aviat i
segur que són més graciosos (no
us els perdeu!).
I, seguint el món de les analogies, tenim el treball cooperatiu,
que és com aquella parella que
no és perfecta ni ho pretén,
però que et respecta, et deixa
espai per a desenvolupar-te, tant
professionalment com personal. Potser no serà un príncep
blau, perquè les il·lusions són

això, il·lusions, retrats ficticis del
que ens agradaria utòpicament
parlant, i sense pensar-hi gaire;
perquè noies, siguem sinceres,
qui cony vol un príncep blau que
es passi el dia admirant-se i que
ens posi en una tessitura de ser
perfectes sota un prisma estereotipat? Només de pensar-hi, trobo
que ha de cansar molt haver de
viure al darrere d’una expectativa impossible.
Per tant, siguem realistes.
Mirem què volem per al nostre
futur sense demanar impossibles, que ja costa prou assolir allò
que és possible. Mirem la nostra
vida laboral estimant-nos i per
tant, preparem-nos per a fer allò
que ens ompli i no ens conformem amb el primer pretendent
que se’ns posi al davant. Prenem
les regnes de la nostra vida,
que ja sabeu, són tres dies i dos
tenim la regla!
Au, dixit.

Seguiu-nos!

g3ripoll

EXPOSICIÓ I VENDES
c/ del Progrés, 10 - Ripoll
972 70 41 60
652 825 061
g3ripoll@msn.com
Dilluns a divendres de 10 a 13 h
Tardes, visites concertades

Portes basculants d’alumini
Portes, finestres i persianes
Tancament de galeries i reixes de ballesta
Tot tipus de mosquiteres

Manteniment industrial i domèstic
Especialistes en energies renovables
c/ Progrés 41 - RIPOLL
972 607 915 - 670 885 878

Us desitgem bona Festa Major!
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De la gralla.

variades, però totes anomenades
dolçaines. Hi ha dues categories
de gralla: primer hi ha la gralla
dita seca, és a dir, sense claus, feta
d’una sola peça de fusta, amb sis
forats a la cara anterior i un pel
polze a la cara posterior.

PERE JORDÀ
Flabiolaire i flabioler

D’un punt de vista
organològic, una
gralla és un oboè:
un buidat cònic que
sona gràcies a una
inxa doble

Gralla Casellas (Vilanova
i la Geltrú) i el seu facsímil;
detall de la campana

Ho havia aconseguit fins ara:
escriure sobre els instruments
tradicionals dels Països Catalans
sense tractar de la gralla!
Jo no soc gens graller, és un
tema que no he estudiat tant
com el dels instruments de les
cobles de joglars o ministrers. Tot
i així m’hi he interessat, i l’instrument s’ho mereix.
Sens dubte tots l’heu sentit
alguna vegada, sigui pels castells
sigui per acompanyar gegants, o
alguna altra manifestació.
No vos en fieu! Per molt
familiar o coneguda que pugui
parèixer no deixa de tenir els

seus misteris.
D’un punt de vista organològic
la gralla és un oboè, és a dir, un
buidat cònic que sona gràcies a
una inxa doble.
Pel que sabem, històricament
situada a les comarques del Penedès i del Camp de Tarragona,
s’ha escampat a finals del segle xx
arreu del territori català conjuntament amb la creació de colles
castelleres més enllà de les seues
terres de tradició.
Té una bona colla de parentes,
de les Terres de l’Ebre i el País
Valencià al País Basc passant
per Aragó i Castella. De formes

DESPATX ESPECIALISTA
EN DRET BANCARI
Més de 20 anys ens avalen
c/ Ramon Soler, 4 baixos - VIC - Tel: 649 425 545 - 93 599 20 82
www.advocatscolomer.cat - info@advocatscolomer.cat

Apolit! Primera singularitat:
aquest forat pel polze no es
troba a dalt de tot, com és el cas
del grall de la cornamusa, sinó
molt precisament al mig entre
els dos forats de la cara anterior
situats més amunt. Detall molt
important perquè l’aparenta a les
ghaites i les zurnes que hi ha a
Àfrica del Nord i a l’Orient Mitjà, o
també al duduk armeni i els seus
parents perses.
Les gralles seques més antigues
que ens han arribades solen ser
fetes de ginjoler, ornades en el
tram del pavelló de tres argolles
metàl·liques gravades de sanefa.
L’argolla més ample, a la sortida
de l’instrument, allà on la fusta és
més prima, antigament portava
una cadeneta a la que anava lligat
un disc de metall, el guardallavi,
que es col·locava a l’altra punta
de l’instrument, al tudell. Aquesta és una altra característica que
comparteix amb les ghaites i les
zurnes esmentades suara; en
aquest cas el guardallavi facilita al
músic la pràctica de la respiració
circular, i d’aquesta manera tocar
sense haver de tallar la música
per a reprendre alè.
L’altra categoria són les gralles
amb claus, dites també dolces.
Podríem fer un paral·lel amb la

modernització dels instruments
de cobla, que comença amb el
segle xix, i que en el cas de les
gralles arriba a finals del mateix
segle, però el moviment és idèntic: agafar un instrument existent,
afegir claus en un primer moment que agilitzin l’execució del
cromatisme i després eixamplar
l’extensió de l’instrument cap a
les notes greus. En el cas de la
gralla de claus també comporta
una part de creació, puix que
s’arribà a construir una gralla baixa. I més recentment una gralla
subbaixa! Aquestes innovacions
permeten el desenvolupament
d’una pràctica sàvia de la gralla
de claus en cobla. Una cobla de
grallers, és clar, acompanyada
d’un timbal. Existeix tot un repertori interessantíssim d’aquesta
època, però també hi ha una
pràctica moderna força viva que
vos animi a descobrir si encara
no la coneixeu.

Prepara l’estiu amb nosaltres:
t’assessorem amb tot el que
calgui i al millor preu!
Piscines, insecticides, pintura,
productes de neteja i d’higiene,
menatge… i molt més!

Bona festa major!
C/ Mn. Cinto Verdaguer, 29 - RIPOLL - Tel. 972 70 11 95
www.drogueriaroig.com - comercial@drogueriaroig.com

L’energia
del Ripollès.
Energia elèctrica 100% d’origen renovable certificada
Energia km 0, produïda amb la força del riu Freser

Atenció personalitzada i de qualitat
c/ de Sant Pere 6 - Ripoll
972 700 094 - 686 570 543
lersa@lersaenergia.com
www.lersaenergia.com
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Serveis comunals,
comarcals i transports.
Campdevànol
Serveis comunals. Biblioteca. Plaça d’Anselm Clavé, 5.
972 730 482. Casa de la Vila.
Plaça d’Anselm Clavé, 1. 972 730
019. CONGIAC. Plaça d’Anselm
Clavé, 1. 93 872 20 02. Espai
Cívic Nouvàndalis. Carrer de
l’Escorxador. 972 730 019. Llar
d’infants el Barrufet. Av. de
Pau Casals, 13. 972 730 836.
Pavelló Esportiu Mercè Guix.
N-260, km 121. 972 712 709.

Campelles
Serveis comunals. Casa de la
Vila. Plaça de l’Ajuntament, 2.
972 727 273.

Camprodon
Serveis comunals. Biblioteca. Carrer de Catalunya, 1. 972
130 628. Bombers i Protecció
Civil. Carrer de Joan Maragall,
6. 972 740 297. Casa de la
Vila. Carrer de Sant Roc, 22.
972 740 010. CEIP Doctor Robert. Plaça de Santa Maria, 8.
972 740 260. Correus. Passeig de la Mare de la Font, 3. 972
740 543. Deixalleria. Carretera de Molló C-38 km. 12,3. 972
740 005. IES Germans Vila
Riera. Carretera de Molló, s/n.
972 740 761. Llar d’infants
Nins. Carrer dels Germans Vila
Riera, 7. 972 740 137. 972 740
233. Servei de Vigilància.
Plaça de la Vila, 1 baixos. 629
386 637.

Gombrèn
Serveis comunals. Casa de
la Vila. Avinguda de Moisès
Torrens, 8. 972 730 300.

Les Llosses
Serveis comunals. Casa de la
Vila. Carretera C-26, km. 181,6.
972 701 901.

Llanars
Serveis comunals. Casa de
la Vila. Plaça de l’Om, 3. 972
740 361.

Molló
Serveis comunals. Biblioteca. Carrer de Sant Sebastià, 2
2n pis. 972 740 387. Casa de la
Vila. Carrer de Sant Sebastià,
2. 972 740 387. Piscina i pista
poliesportiva. Passatge del
Serrat, s/n. 972 740 387. Refugi
els Estudis d’Espinavell.
Carrer d’Ençà, 5. 666 577 447.

Ogassa
Serveis comunals. Casa de la
Vila. Avinguda de les Mines, 1.
972 720 380.

Pardines
Serveis comunals. Casa de la
Vila. Plaça del Pedró, 7. 972
727 390.

Planoles
Serveis comunals. Casa de la
Vila. Plaça de l’Ajuntament, 1.
972 736 175. Escola Núria Morer i Pi. Carrer de les Escoles,
7. 972 736 620. Transports.
Taxi Planoles. 627 588 870
972 736 110.

Queralbs
Serveis comunals. Casa de la
Vila. Plaça de la Vila, 3. 972
727 361. Transports. Estació
Vall de Núria. 972 732 020.

Ribes de Freser
Serveis comunals. Aigües
Puigmal. Carrer de Núria, 9.
972 727 149. Casa de la Vila.
Plaça de l’Ajuntament, 3. 972
727 184. Biblioteca. Carrer del
Puigmal, 20. 972 729 090. Correus. Carrer de Sant Quintí, 14.
972 727 462. Escola bressol.
Carrer del Balandrau, 21. 600
746 080. Policia local. Plaça
de l’Ajuntament, 3. 627 417 535.
Transports. Estació del ferrocarril. Plaça de l’Estació, 1.
972 727 488.

Ripoll
Serveis comunals. Casa de la
Vila. Plaça de l’Ajuntament, 3.
972 714 142. Casal Cívic Devesa del Pla. Carrer de Concepció Ducloux, s/n. 972 715 154.
Correus. Passeig de Sant Joan,
4. 972 700 760. Deixalleria.
Carrer de Domènech Casamira,
5. 972 704 506. Pavelló-CTE
l’Avellaneda. Ronda Mas d’en
Bosch, s/n. 972 703 975. Policia
local. Passeig d’Honorat Vilamanyà, 6. 972 714 414. Serveis
esportius i piscina. Carrer de
Concepció Ducloux, s/n. 972 702
356. SOMASRSA. Carretera de
Barcelona, 51. 972 702 701. Teatre Cinema Comtal. Carrer
dels Pirineus, 8. 972 702 291.
Serveis comarcals. Agència
de Desenvolupament del
Ripollès. Carrer de Joan
Miró, 2-4. 972 704 499. Arxiu
Comarcal del Ripollès.
Raval de l’Hospital, 2. 972 715
715. Biblioteca Lambert Mata.
Plaça del Primer d’Octubre, 1.
972 700 711. Consell Comarcal
del Ripollès. Carrer del Progrés, 22. 972 703 211. Jutjat de
Primera Instància i Instrucció. Carretera de Barcelona,
33. 972 715 779. Oficina de

Treball. Camí del Remei, 1.
972 701 016. Registre de la
Propietat. Carrer del Progrés,
40. 972 714 085. Servei de
Recaptació del Ripollès.
Carrer del Progrés, 22. 972
700 900. UIER. Carrer de Macià Bonaplata, 4. 972 703 111.
Transports. Autocars Mir.
Carrer del Progrés, 83. 972
702 131. Autocars Teisa. 972
702 095. Estació de ferrocarril. Carrer del Progrés, 49. 972
700 644. Taxis Coll. Carrer de
Donya Estasia, 14. 609 332 994.

AUTOTALLER PERE
PERE CABANA SALA
c/ del Progrés, 53 baixos - Ripoll
t. 972 70 39 88 - 689 519 751

Servei de diagnosi multimarca
Manteniment i reparació de tot tipus de vehicles
Pneumàtics, frens, suspensió...

Sant Joan
de les Abadesses
Serveis comunals. Biblioteca. Carrer de Pere Rovira, 16.
972 723 019. Casa de la Vila.
Plaça Major, 3. 972 720 100.
Casal Jaume Nunó-el Palmàs.
Carrer de Jaume Nunó, 6-8.
972 722 136. Jutjat de pau.
Plaça de l’Escultor Pujol, s/n.
972 722 187. Policia local.
Plaça Major, 3. 972 720 101.

Sant Pau de Segúries
Serveis comunals. Casa de la
Vila. Carrer Guàrdia, 11. 972
747 005.

Setcases
Serveis comunals. Casa de
la Vila. Carrer Major, 1. 972
136 089.

Toses
Serveis comunals. Casa de la
Vila. Carrer del Solei, 2. 972
736 392.

Llenyes
Joan Marcé
Av. del Carbur, 11 (Ctra. C-38)
Sant Pau de Segúries
606 622 478
Obert els dissabtes tot el dia

Llenyes Joan Marcé, més de 60 anys al vostre servei.
Som llenyataires per tradició familiar, i treballem amb les
millors llenyes d'alzina, roure i faig. Distribuïm els nostres
productes a totes les comarques veïnes durant tot l'any, amb
l'objectiu que sigui ben seca, de la millor qualitat.
A Llenyes Joan Marcé us oferim l'art de fer la llenya bona.

Servei NISSAN i TOYOTA
Venda de vehicles nous i d’ocasió
Taller de reparació MULTIMARCA

Vallfogona de Ripollès
Serveis comunals. Casa de la
Vila. Carrer de Puig Estela, 9.
972 701 909.

Vilallonga de Ter
Serveis comunals. Casa de la
Vila. Plaça de les Escoles, 1.
972 740 406.

A U TO R I P O L L È S M O T O R S . L
Ctra. N-260, km 108 - Pol. Ind. Rocafiguera (Ripoll)
Tels.: 972 70 33 11 - 626 656 456
Correu-e: autos@autoripolles.com
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Excursió de
Camprodon a Molló.

Fitxa tècnica
Termes comunals:
Camprodon i Molló (Vall de
Camprodon)

M. CARME FREIXA I MIQUEL SAÑA
Caminadors

Sortida: estació d’autobusos
de Camprodon
Arribada: església de Santa
Cecília de Molló
Durada: 3 hores
Distància: 9 km

Totes les
fotografies
de la ruta!

Dificultat: baixa

La Capella del Roure és una capella de Camprodon. Originalment era un
petit oratori de camí situat a la sortida de la vila en direcció a Molló. A fi de poder
ampliar el carrer Freixenet, amb el permís del Bisbat de Vic, fou desmuntada
pedra a pedra l’any 2011 i reconstruïda en un turó al costat de la font Llandrius

L’excursió que us proposem en
aquesta ocasió és força senzilla i
va de Camprodon a Molló per la
zona de Font-rubí. El camí està
perfectament senyalitzat per
marques grogues d’Itinerànnia
i el tram final coincideix amb
el GR11. És planera i força
ombrívola i només el tram
central i el final són de pujada.
Sortim de l’estació d’autobusos
de Camprodon, molt a prop del
giratori de l’entrada sud. Hem
d’anar fins a la rotonda nord.
Un cop arribats en aquest punt
enim dues opcions: passar la

plaça de la Vila, pujar pel costat
del pont emblemàtic i als Quatre
Cantons, a la dreta, enfilar el
carrer València fins a la plaça de
Santa Maria on hi ha l’església i
més amunt el monestir de Sant
Pere. També hi ha una opció
més ràpida que és enfilar el
passeig de la Muralla, continuar
vorejant les antigues murades
que avui s’excaven i entrar a la
plaça de Santa Maria per l’antic
pavelló i el passeig de la Font
Nova. Un cop a la plaça seguim
el carrer Freixenet que ens porta
a travessar el riu Ritort i ja som

a la rotonda de la carretera de
Molló. Travessem la carretera
C38 i agafem el carrer Llandrius
que porta al golf.
Quan s’acaben les cases, a
l’esquerra trobem el pal R72
Can Pascal i seguim la indicació
cap a l’esquerra que transita
per una antiga carretera ben
herbada entre la pastura. De
seguida arribem la Capella de
la Mare de Déu del Roure (una
capella traslladada aquí l’any
2011) i a sobre mateix la font
de Llandrius. Ara passem per
sobre el pavelló nou i el camp
de futbol. El camí continua
ample, vorejant la muntanya,
entre arbres mentre veiem la
carretera. Al final de la recta,
entrem vint metres fins al
costat d’una mena de búnquer
on enfilem un corriol estret.
Caminem al mig del marge amb
cadenes que fan de baranes i
passarel·les entre els arbres que

Neteja · Aigua · Tecnologia

SERVEI D’URGÈNCIA
DESEMBOSSOS, NETEGES I TRANSPORT D’AIGUA

630 964 284 - 93 857 03 74 - contacte@neida.cat

Carrer Girona, 18 baixos
(plaça de la Mainada)
Campdevànol
673 339 901
electricitatisidro@gmail.com
electricitatisidro
A Can Fumat hi
havia hagut un
antic molí fariner

envolten el Ritort. El sender
continua sempre vorejant al
màxim els camps de pastura.
Deixem a l’esquerra la casa
de Can Moi i tot vorejant el riu
passem per sota el càmping els
Solans. Continuem fins a la seva
zona esportiva per una pista. Per
sobre de la pista poliesportiva
i el camp de futbol, a la dreta,
continuem per un corriol ample
que va vorejant el camps per
la part arbrada ara amb freixes

i bedolls. Arribem al punt on
hem de creuar el Ritort just
abans del pont per on passa el
tub del canal. Enfilem de dret a
la carretera que ve dels pobles
veïns de Rocabuna i Beget.
Al costat de la sitja de sal, el
camí passa entre els filats per
començar el tram de pujada. Ho
fem per una pista antiga que va
fent ziga-zagues amunt entre
roures, avellanars i de seguida
també ginestes.

c/ del Mestre Villaró, 3 Campdevànol
972 71 22 49 - 607 60 04 81
joprada@joprada.com

Obra nova i reformes en general
Mini retroexcavadora
Camió grua

Anuncieu-vos
a latira.
6.500 exemplars repartits
arreu del Ripollès
A partir de 18,95 €
per inserció
Visibilitat garantida!

Santa Cecília de Molló és l’església parroquial situada al nucli de Molló. Fou
construïda durant els segles xi i xii. Per les dimensions de la nau, l’altura i esveltesa
del campanar i la posició privilegiada a la vall del riu Ritort, representa una fita en
el paisatge, que es pot reconèixer des de la majoria de punts del seu entorn

665 761 799
info@latira.cat
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Arribem a una nova pista
més herbada, força per la carena.
A l’altra banda de la vall, entre
els arbres, es van endevinant
les teulades de les primeres
cases de Font-rubí. Ara ja
trobem freixes i, de nou, bedolls.
Deixem la pista per seguir, a
l’esquerra, un corriol que ens
porta a una nova carretera
herbada que puja, a l’esquerra,
carena amunt. No triguem a
començar a trobar pins grans i
coníferes entre pastures netes.
Anem lleugerament a l’esquerra,
amunt fins a la carena. A la dreta
tenim les pastures del coll de la
Boixeda i a l’esquerra, comencen
a sortir, entre els arbres, cases ja
de Molló. Un cop travessada una
tanca, el camí es torna planer al
ser ja sobre la carena. Passem
pel costat de la casa ruïnosa del
Broi. El camí passa per entre
boixos i un tram boscós, però
de seguida se’ns obren un prats
a la dreta i ja som al collet de la
Costa (pal R 75 d’Itinerànnia) on
passa la carretera rural de terra i
trobem el GR11.
Seguim en direcció a Molló,
tot veient el poble amb el
Costabona al fons amb clapes
de neu encara. La carretera ens
porta per sota la casa rural de la
Costa i avall a travessar el Ritort.
Tot seguit deixem la carretera
de betó i en prenem una de terra
pel davant de la depuradora.
Continuem pel veïnat del
Riberal. Al pont de Can Fumat
on hi ha el pal R87 d’Itinerànnia
comencem la darrera pujada,
forta, cap al poble per l’antic
camí empedrat entre parets de
pedra seca. Passem pel costat
d’algunes cases i entrem a
la carretera C38 pel camí de
la Retirada. El pal R86 Santa
Cecília ens convida a travessar
i pujar unes escales fins a
l’església romànica de Santa
Cecília de Molló.

Lloguer de grua
sense conductor
STM5
LLOGUER

660 444 101 - Ripoll
info.som5inc@gmail.com
Bona festa major!

Aquest anunci
val 26’95 €
(+34) 665 761 799

info@latira.cat
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Torroella de Montgrí
s’omple de màgia
amb la Fimag 2022
La Fira Internacional de Màgia arriba, per desè any
consecutiu, del 3 al 5 de juny de 2022 al municipi gironí

El Festival Internacional de
Màgia (Fimag) de Torroella de
Montgrí (Baix Empordà) celebra
enguany el desè aniversari
amb un cartell de primer nivell.
Fimag durarà tres dies on cada
dia hi haurà una cita amb espectacles diferents a l’Auditori
Espai Ter.
El divendres 3 de juny actuarà
Adrián Vega, un dels mags amb
més projecció internacional,
amb Area52, un show de màgia
de prop adaptat per a teatres,
on es descobriran misteris, secrets i enigmes que s’amaguen
darrere una baralla de cartes.
Tot plegat, acompanyat de
moltes de les seves seqüències
favorites de màgia de prop i
amb un estil únic, modern i divertit. Vega és creador d’efectes
de màgia per a mags i televisions d’arreu del món. A més,
ha guanyat multitud de premis
nacionals i internacionals.
El dissabte 4 de juny se celebrarà la Gran Gala Internacional
on cinc mags de reconegut
prestigi comparteixen escenari per a presentar els seus

millors números. A la Gran Gala
Internacional actuaran l’actriu
còmica guanyadora del Premi
Internacional d’Humor Gat
Perich, Judit Martín; un dels
pioners de la nova onada de la
màgia nacional, Mario López; el
mag amb el Premi Nacional de
Manipulació 2019, Javi Rufo; el
grup creador de nous efectes
de màgia, Ramó&Alegria; el
campió d’Europa de màgia
FISM 2021, Laurent Piron i el 1r
premi al Campionat Nacional
de Màgia en categoria de grans
il·lusions, Mag Edgard.
El diumenge 5 de juny, Jorge
Blass, presenta el seu nou
espectacle EFÍMERO Live, una
nova experiència que explora
les possibilitats entre allò físic
i allò virtual. Durant 75 minuts
es podrà gaudir d’il·lusions
inèdites i participar en experiències interactives on tu seràs el
protagonista.
FIMAG ofereix lot d’entrades
per si algun fan de la màgia no
es vol perdre cap espectacle. El
lot Adrián Vega, Gala Internacional i Jorge Blass surt a un total

Impulsat per:

de 54€. També hi ha la possibilitat de veure els espectacles
d’Adrián Vega i la Gala Internacional per 38€ o l’espectacle
d’Adrián Vega i el de Jorge Blass
pel mateix preu.
FIMAG PRO
El divendres previ al festival
de Màgia Fimag se celebra
FimagPRO, la Fira de Programadors de Màgia de Catalunya.
Un certamen professional que
acull un aparador de la millor
màgia i dels millors espectacles
apareguts cada temporada.
L’objectiu de la plataforma rau
en la promoció de les magues
i els mags professionals de
Catalunya d’una manera directa,
ordenada i transparent. És per
aquesta raó, que els programadors responsables d’activitats
d’ajuntaments, auditoris, teatres
i altres equipaments públics i
privats hi podran conèixer de
primera mà els mags i els seus
darrers espectacles per veure si
estan interessats en incloure espectacles de màgia en les seves
respectives programacions.

Amb el suport de:

62. latira. Serveis

Horaris d’autobús.
Setcases

Camprodon

Ripoll

Campdevànol

dl-dv dl-dg dl-dv dl-dv dl-dg dl-dv dl-dg dl-dv dl-dv ds-dg dl-dv dl-dg dl-dv dl-dg dl-dv dl-dg ds-dg dl-dv
Setcases
Camprodon
St. Pau de S.
St. Joan A.
Ripoll
Campdev.

7.30

7.00

8.00

7.20

8.20

7.07

7.35

7.50

8.07

10.00 10.552 12.00 13.00 13.552 14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

9.20

10.20

15.20

16.20

17.20

18.20

19.20

20.20

8.35

dl-dg

9.07

Sant Joan de les A.
Sant Pau de S.
7.00

7.30

10.07

9.35

11.07

12.07

11.20

10.35

9.50

12.20

11.35

10.50

13.07

14.07

13.20 14.20

12.35 13.35 14.35

11.50

12.50 13.50 14.50

14.07

14.20

14.35

14.50

15.07

16.07

15.35

17.07

16.35

18.07

17.35

15.50 16.50

19.07

18.35

17.50

20.07

19.35

18.50

20.20 21.20

20.50 21.50

20.35

19.50 20.50

dl-dv

dl-dg

dl-dv

dl-dg

dl-dv

dl-dg

dl-dv

dl-dg

dl-dv

dl-dg

dl-dv

dl-dg

dl-dv

dl-dg

8.05

9.05

10.05

11.05

12.05

13.05

14.05

15.05

16.05

17.05

18.05

19.05

20.05

21.05

8.30

9.30

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

15.30

16.30

17.30

18.30

19.30

20.30

21.30

8.55 3

9.55

10.55 3

11.55

12.55 3

13.55

14.55

15.55

16.55

17.55

18.55

19.55

20.55

21.55

8.15

Ripoll

Setcases

8.552

8.50

Campdevànol

Camprodon

8.30

9.001

9.15

8.37

9.37

10.15

10.37

11.15

11.37

12.15

12.37

13.15

13.37

14.20

14.15

15.15

14.37

16.15

15.37

17.15

16.37

18.15

17.37

19.15

18.37

19.37

20.20 4

20.15

20.37

21.205

21.15

21.37

No s'admeten viatgers de/entre Ripoll-Campdevànol i viceversa.
1. Només circula els dies lectius de curs escolar. 2. Surt de la comissaria de la policia, s'atura a la rotonda del CAP i a l'estació de bus de
Camprodon. 3. Arriba fins a la comissaria i s'atura a la rotonda del CAP. 4. La parada només és els dissabtes, diumenges i festius. 5. La
parada només és de dilluns a divendres.

Camprodon/Campdevànol
dl-dv

dl-dv1

dg4

6.30

6.30

7.15

16.30

17.00

6.45

6.45

7.30

16.45

17.15

5.50

7.00

7.00

7.45

7.40

9.50

9.50

11.50

13.50

15.50

17.00

17.30

17.40

18.30

18.40

6.00

7.10

7.10

7.57

7.50

10.00

10.00

12.00

14.00

16.00

17.10

17.40

17.50

18.40

18.50

6.25

7.30

7.35

8.20

8.20

10.25

10.25

12.25

14.25

16.25

17.30

18.00

18.15

19.00

19.15

6.35

7.30

7.35

8.20

8.30

11.15

11.00

12.40

14.30

16.30

17.30

18.00

19.25

19.00

6.36

Sant Pau de S.

La Farga de Bebié
Montesquiu
Sant Quirze de B.
Vic
Transbordament
Vic
Barcelona

5.40
–

6.02
Sí

La Farga de Bebié
Ripoll
Campdevànol
St. Joan de les A.
Sant Pau de Seg.
Camprodon

Sí

–

–

7.55

7.12

7.59*

Sí

No

–

7.52
Sí

–

10.02
Sí

dl-dv1

dl-dv

ds3

dl-dv

7.20

9.30

10.05

10.15

11.20

No

Sí

No

6.30

6.43

6.45
–

6.55
7.15

10.30

8.30

10.30*

8.50

10.50

8.48
–

9.00
9.15

10.48
–

11.00
–

11.15

11.24

11.30

11.05
11.30

11.48
11.50
–

12.00
12.15

9.25

9.40

dl-dv

Sí

9.20

7.30

dl-dv

8.20

dl-dv1

dl-dv

16.36

8.35

Transbordament

Montesquiu

7.12

dl-dv

7.21

8.25

Vic

Sant Quirze de B.

–

–

dl-dv1 dl-dv2

7.25

Barcelona

Vic

–

6.36

dl-dv

Barcelona

ds3

St Joan de les A.
Ripoll

Vic

dl-dv

Camprodon

Campdevànol

Ripoll

dl-dv1

12.15

9.40
–

10.02
Sí

12.00

11.40
–

12.02
Sí

13.40

13.40
–

13.00

16.02

Sí

Sí

15.30

dg4/6

18.15

20.15

Sí

Sí

Sí

Sí

12.30

14.45

14.45

12.50

15.15

15.15

13.00

15.25

15.25

11.40

11.50
–

12.05

–

13.00
13.15

12.48
–

13.15

15.13
–

15.30

20.45

dl-dv dl-dv/dg5

12.30

12.50

20.00

Sí

19.45

17.15

11.15

12.48

20.25

Sí

18.52

dl-dv

14.45

11.36

19.00

18.42

–

15.20

14.00

11.38

18.30

Sí

–

18.30

dl-dv

12.30

Sí

Sí

–

13.45

12.20

Sí

17.52

18.15

dl-dv

11.15

Sí

–

17.42

No

17.30

17.30

–

17.12

dl-dv

18.06

–

–

dg4
18.00

17.06

–

–

14.02

dl-dv 2 dl-dv 2
11.30

15.40

dl-dv

15.13
–

15.30

16.20

18.15

16.30

18.30

16.48
16.50
–

17.00
17.15

18.48
18.50
–

19.00
19.15

12.14

12.20

19.15

19.15

20.15

19.30

20.15

19.48

No

20.33

21.15
No

21.15

21.33

19.50

20.35

21.35

20.00

20.45

21.45

21.00

22.00

21.15

22.15

–

20.15

–

–

21.09

–

–

22.09

Vàlids els feiners de dilluns a divendres excepte el mes d’agost. El compliment dels horaris és sotmès al trànsit i la climatologia.
No s’admeten viatgers de/entre Ripoll i Sant Quirze de Besora, de/entre Vic i Barcelona i de/entre Campdevànol i Ripoll. Parada a
Barcelona: av. de la Meridiana (només arribada) i c. de Pau Claris 117. El trajecte Vic-Barcelona-Vic és operat per Sagalés. El trajecte
Vic-Ripoll i viceversa no es troba integrat a l’ATM de Barcelona.
*Entre Sant Quirze de Besora i Vic fa parades a les Masies de Voltregà, a Sant Hipòlit de Voltregà i a la Gleva.
1. Vàlid també el mes d’agost. 2. Vàlid només el mes d’agost. 3. Vàlid només els dissabtes i dijous i divendres festius. 4. Vàlid només els
diumenges i dilluns, dimarts i dimecres festius. 5. Vàlid tots els dies de l’any llevat de dissabtes i dijous i divendres festius. No circula
diumenges i de dilluns a dimecres festius del 1r d’octubre al 31 de març. 6. Vàlid del 1r d’abril al 30 de setembre.

Coses de la xarxa.
ROSER SALOMÓ
Exdirectora jubilada
Un advocat es mor i va al cel. En
arribar, truca la porta i l’obre Sant
Pere:
–Qui sou, vós?
L’home respon:
–Jo? Soc l’Eudald Dou, advocat.
M’he mort i m’han enviat al cel.
–Un advocat? Ara sí que l’hem feta
bona. No hi podeu entrar, els advocats, al cel —exclama Sant Pere tot
tancant-li la porta al nas.
–Com que no hi puc entrar? —exclama l’advocat—. Qui sou vós que
em dieu si puc entrar al cel o no?
–Home, jo soc Sant Pere, el responsable de deixar-hi entrar al cel els
mortals. I vós no podeu entrar.
L’advocat exclama:
–Vejam, i on teniu el certificat
que acredita que sou Sant Pere i
que sou el responsable de deixar
entrar la gent al cel?
–Doneu-me dos minuts.
Sant Pere visita Jesús i li explica
que a la porta ha trobat un individu que diu que és advocat i que
demana un certificat d’autenticitat. Jesús s’aixeca i acompanya el

profeta cap al missèr.
–Disculpeu-me, la cosa és que no
podeu entrar perquè les places
d’advocat són plenes. No hi teniu
cabuda, al cel, ens sap greu.
El missèr comença a estar enfadat:
–Com que no hi ha lloc? I qui sou
vós que no m’hi deixeu entrar?
Jesús respon:
–Soc Jesús de Natzaret, Fill de Déu,
i ja us asseguro jo que no podreu
pas entrar.
–Com que el fill de Déu? Quin
déu? Vejam, mostreu-me la vostra
partida de naixement. On diu que
sou el fill de Déu?
Aleshores Jesús se’n va a cercar
son pare:
–Pare… A fora hi ha un advocat que
vol entrar. Primer ha demanat un
certificat d’autenticitat a Sant Pere
i ara em demana la meva partida
de naixement. Què faig?
I Déu respon:
–Doncs mira, fill, deixa’l entrar que
encara és capaç de demanar-me el
certificat de matrimoni i no sabria
què fer.

c/ Progrés, 17-19 Ripoll
972 701 564 - 678 621 162
info@nerinet.es

DESCOBRIU
LA NOVA
BOTIGA
EN LÍNIA

www.nerinet.es
Neteges
industrials
i particulars
Abrillantar,
polir i rebaixar
Neteja de
xemeneies
a partir
de 45 €
Productes ecològics
i altres consumibles
d’hostaleria

Presa de llum, pàrquing cobert
i punt de buidatge d’aigües grises
Ctra. Barcelona-Puigcerdà, km 112,5
Colònia Herand (Campdevànol)
606 852 599 - contacte@totcaravanesipolles.cat

64. latira. Serveis

Horaris d’autobús.
Aquest horari mostra les parades principals. Les parades intermèdies es mostren agrupades per zones segons l’ordre de la ruta. La ruta
varia segons el sentit. Per a conèixer l’hora de cada parada, cal sumar a l’anterior els minuts marcats entre parèntesi. Les parades que no
s’efectuen es marquen amb un guió llarg (–). Parades fixes en ambdues rutes: colònia Noguera, barri de Sant Cristòfol, colònia Pernau i
CAP de Ribes de Freser.

Ripoll

Campdevànol

Ribes de Freser

Feiners de dilluns a divendres
5.15
6.30 7.40
9.05 10.00
Ripoll (ctra. BCN-illeta)
–
Sí
–
Sí
Sí
Zona 1 (sud de Ripoll)
5.10
6.35
7.45
9.10 10.05
Ripoll (est. d’autobusos)
–
Sí
Sí
Sí
Sí
Zona 2 (nord-est de Ripoll)
7.55
9.20 10.15
Ripoll (pl. de l’Ajuntament) 5.20 6.45
–
Sí
Sí
Sí
Sí
Zona 3 (Eix Pirinenc sud)
5.25 6.50 8.00 9.25 10.25
Campdevànol (hospital)
–
Sí
Sí
Sí
Sí
Zona 4 (Eix Pirinenc nord)
5.40
7.05
8.15
9.40 10.40
Ribes de Freser

11.00
Sí
11.05
Sí
11.15
Sí
11.25
Sí
11.40

12.00
Sí
12.05
Sí
12.15
Sí
12.25
Sí
12.40

13.15
–
13.10
–
13.25
–
13.30
Sí
13.45

13.35
–
13.30
–
13.45
–
13.50
–
14.00

14.35
–
14.30
–
14.45
–
14.50
–
15.00

Dissabtes feiners
Ripoll (ctra. BCN-illeta)
Zona 1 (sud de Ripoll)
Ripoll (est. d’autobusos)
Zona 2 (nord-est de Ripoll)
Ripoll (pl. de l’Ajuntament)
Zona 3 (Eix Pirinenc sud)
Campdevànol (hospital)
Zona 4 (Eix Pirinenc nord)
Ribes de Freser

8.00
Sí
8.05
–
8.15
Sí
8.25
Sí
8.40

9.00
Sí
9.05
Sí
9.15
Sí
9.25
Sí
9.40

15.15
Sí
15.20
Sí
15.25
Sí
15.30
Sí
15.45

16.00
Sí
16.05
Sí
16.15
Sí
16.25
Sí
16.40

17.15
Sí
17.20
Sí
17.25
Sí
17.30
Sí
17.45

18.00
Sí
18.05
Sí
18.15
Sí
18.25
Sí
18.40

19.00
Sí
19.05
Sí
19.15
Sí
19.25
Sí
19.40

21.15
Sí
21.10
–
21.20
Sí
21.30
Sí
21.45

Diumenges i festius

10.00
Sí
10.05
–
10.15
Sí
10.25
Sí
10.40

11.00
Sí
11.05
–
11.15
Sí
11.25
Sí
11.40

13.00
Sí
13.05
Sí
13.15
Sí
13.25
Sí
13.40

15.00
Sí
15.05
Sí
15.15
Sí
15.25
Sí
15.40

16.00
Sí
16.05
–
16.15
Sí
16.25
Sí
16.40

17.00
Sí
17.05
–
17.15
Sí
17.25
Sí
17.40

19.00
Sí
19.05
Sí
19.15
Sí
19.25
Sí
19.40

9.00 10.00 12.00 16.00 17.00 19.00
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
9.05 10.05 12.05 16.05 17.05 19.05
Només s’atura a l’Hospital Vell (+2’)
9.10
Sí
9.15
Sí
9.30

10.10 12.10 16.10 17.10 19.10
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
10.15 12.15 16.15 17.15 19.15
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
10.30 12.30 16.30 17.30 19.30

Zones i parades en sentit Ribes de Freser:
Zona 1 (sud de Ripoll): barri de Castelladral (+2’) i Centre Mèdic i Rehabilitació-barri dels Ferroviaris (+3’).
Zona 2 (nord-est de Ripoll): Hospital Vell (+1’), Pavelló de l’Avellaneda (+3’), Fundació Eduard Soler (+4’), polígon dels Pintors–Agència del
Ripollès (+5’), polígon del Mas d’en Bosch (+6’) i polígon d’Estamariu–carretera de Sant Joan (+8’).
Zona 3 (Eix Pirinenc sud): carretera de Ribes (+1’), polígon de Rocafiguera (+2’) i colònia Noguera (+3’).
Zona 4 (Eix Pirinenc nord): plaça de l’Església (+2’), barri de Sant Cristòfol–camp de futbol (+5’), colònia Pernau (+7’), colònia Herand (+8’),
la Corba (+10’), Aigües Blaves (+11’), Montagut (+13’) i CAP de Ribes (+14’).
Feiners de dilluns a divendres
Ribes de Freser
Zona 4 (Eix Pirinenc nord)
Campdevànol (hospital)
Zona 3 (Eix Pirinenc sud)
Ripoll (ctra. BCN-illeta)
Zona 2 (nord-est Ripoll)
Ripoll (est. d’autobusos)
Zona 1 (sud de Ripoll)
Ripoll (est. d’autobusos)

6.15
Sí
6.30
Sí
6.40
Sí
6.45

7.15
Sí
7.30
Sí
7.40
Sí
7.45

8.15
Sí
8.30
Sí
8.40
–
8.45
*

9.15
Sí
9.30
Sí
9.40
Sí
9.45
Sí
9.55

10.15
Sí
10.30
Sí
10.40
Sí
10.45
Sí
10.55

11.15
Sí
11.30
Sí
11.40
Sí
11.45
Sí
11.55

12.15
Sí
12.30
Sí
12.40
Sí
12.45
Sí
12.55

13.15
Sí
13.30
Sí
13.40
Sí
13.45

14.00
–
14.10
–
14.20
–
14.25

14.15
Sí
14.30
Sí
14.40
Sí
14.45
Sí
14.55

Dissabtes feiners
Ribes de Freser
Zona 4 (Eix Pirinenc nord)
Campdevànol (hospital)
Zona 3 (Eix Pirinenc sud)
Ripoll (ctra. BCN-illeta)
Zona 1 (sud de Ripoll)
Ripoll (est. d’autobusos)
Zona 2 (nord-est Ripoll)
Ripoll (est. d’autobusos)

9.15
Sí
9.30
Sí
9.40
Sí
9.45
Sí
9.55

10.40
Sí
10.55
–
11.02
–
11.05

11.15
Sí
11.30
Sí
11.40
Sí
11.45

15.15
Sí
15.30
Sí
15.40
Sí
15.45
Sí
15.55

16.15 17.15 18.15 19.15
Sí
Sí
Sí
Sí
16.30 17.30 18.30 19.30
Sí
Sí
Sí
Sí
16.40 17.40 18.40 19.40
Sí
Sí
Sí
Sí
16.45 17.45 18.45 19.45
Sí
Sí
17.55 18.55

20.15
Sí
20.30
Sí
20.40
Sí
20.45

22.10
Sí
22.35
Sí
22.35
–
22.40

Diumenges i festius
12.15
Sí
12.30
Sí
12.40
Sí
12.45
Sí
12.55

14.15 16.15
Sí
Sí
14.30 16.30
Sí
Sí
14.40 16.40
Sí
Sí
14.45 16.45
Sí
14.55

17.15
Sí
17.30
Sí
17.40
Sí
17.45

18.40 19.40
Sí
Sí
18.55 19.55
–
–
19.02 20.01
–
–
19.05 20.05
Sí
20.15

9.30
Sí
9.45
Sí
9.55
Sí
10.00

10.30
Sí
10.45
Sí
10.55
Sí
11.00

12.30
Sí
12.45
Sí
12.55
Sí
13.00

16.30
Sí
16.45
Sí
16.55
Sí
17.00

17.30
Sí
17.45
Sí
17.55
Sí
18.00

19.30
Sí
19.45
Sí
19.55
Sí
20.00

Zones i parades en sentit Ripoll:
Zona 4 (Eix Pirinenc nord): CAP de Ribes (+1’), Montagut (+3’), Aigües Blaves (+4’), la Corba (+5’), colònia Herand (+8’), colònia Pernau (+10’)
i barri de Sant Cristòfol-Cases Barates (+12’).
Zona 3 (Eix Pirinenc sud): colònia Noguera (+4’), polígon de Rocafiguera (+6’) i Institut Abat Oliba (+8’).
Zona 2 (nord-est de Ripoll): carrer del Bisbe Morgades–plaça de l’Ajuntament (+2), polígon d’Estamariu (+3’), polígon del Mas d’en Bosch
(+4’), polígon dels Pintors-Agència del Ripollès (+5’), Fundació Eduard Soler (+6), pavelló de l’Avellaneda (+7’) i sala Eudald Graells (+8’).
Zona 1 (sud de Ripoll): barri de Castelladral (+2’) i Centre Mèdic i Rehabilitació-barri dels Ferroviaris (+3’).
*Fa parada al carrer del Bisbe Morgades–plaça de l’Ajuntament (8:50 h) i al polígon dels Pintors-Agència del Ripollès (9:00 h).

Què ens diuen
els astres?
CATERINA BELA KATINO
Vident, astròloga i futuròloga

♈ Àries. Estàs preocupat perquè
t’has perdut la Feria de Abril? No
pateixis, aquesta Festa Major la
tornen a fer a Ripoll en un format
més petit. Ho veus? Si és que al
Bressol de Catalunya hi ha de tot.

♉ Taure. A finals de maig

rebràs una visita inesperada que
canviarà la teva manera de veure
i entendre el món. Alerta que no
siguin els d’Hisenda.

♊ Bessons. Els nascuts sota

aquest signe rebran bones
vibracions si em fan un Bizum al
meu telèfon. Podeu pagar també
en Bitcoin, però per menys de 30
no m’hi poso.

♋ Cranc. El baby boom ha

començat: totes les teves
amigues o filles d’amigues
començaran a botir-se després
de Festa Major. Després, a mitjan
febrer amb aquell fred que pela
i a empènyer mocosos. Quin
quefer!

♌ Lleó. Ara que t’han llevat la

màscara a la majoria de llocs pots
lluir la dentadura que, si no poses
una mica de seny, t’esguerraran
aquesta Festa Major. Ves alerta.

♍ Verge. La influència de Saturn
al cel del capvespre et donarà
sort i esperança en la teva recerca
de la mitja taronja. Si no te la
vols jugar, ves a Can Capdevila i
empatxa’t de suc cada matí.

♎ Balança. Bones oportunitats
de futur aquest mes de maig:

TRANSPORTS DE VIATGERS
AUTOCARS I TAXIS

c/ Donya Estasia, 14 - Ripoll
972 70 11 99
609 332 994 - 609 332 995
taxiscoll@taxiscoll.com

en l’àmbit laboral rebràs un bon
incentiu econòmic que val més
que guardis per a la declaració de
la renda.

♏ Escorpí. L’amor i l’eufòria

aniran de la mà aquesta Festa
Major. Miris on miris veuràs
parelletes d’adolescents besantse i escalfant-se com el motor
d’un 600 en ple estiu. Però quan
miris cap endins veuràs que allò
és fred com el gel.

♐ Sagitari. D’aquí un mes i poc

s’haurà acabat el curs i aquelles
criatures infectes que aguantaves
les hores de dinar viuran a casa
teva com dropos fins que s’acabi
el bon temps. Aprofita ara que
estaràs sol a casa abans no arribi
la desgràcia.

♑ Capricorn. El teu propòsit

de deixar de beure d’aquesta
manera s’ha de començar a
materialitzar. I aquesta Festa
Major en pot ser el moment.
Demostra al món que pots viure
sobri i sense tenir el fetge com
una oca.

♒ Aquari. La meva vidència

em diu que aquesta Festa Major
les atraccions de la devesa seran
una mica com ets tu: puja, baixa,
gasta, paga, vomita.

♓ Peixos. Darrerament vas una

mica desbocat i cal que posis
seny immediatament. Sant
Eudald no està d’hòsties, així que
comporta’t. L’única cosa bona és
que no et podrà estirar les orelles.

Ctra. de Barcelona, 40 Ripoll
Tel: 972 701 969 Mòb: 609 459 394
comercial@jchabitatge.com
www.jchabitatge.cat

LLOGUER I VENDA

Electricitat
Guitart

RIPOLL:
Ctra. Ribes, 81 bxs
P.I. Rocafiguera, nau 15

Telèfon: 972 703 845
WhatsApp: 606 337 022
electricitatguitart@electric-grup.com

Jaume Vilalta

JARDINER

Sistemes de reg
Feines de neteja i
desbrossament
Poda i restauració
de jardins
Disseny i construcció de
jardins
972 71 42 72
606 43 40 53
17500 Ripoll

66. latira. Serveis

Horaris d’autobús.

Bagà
Guardiola B.
La Pobla L.
C. de n’Hug
Gombrèn
Campdev.
Ripoll (bus)

11.50
11.55
12.00
12.15

13.00
13.05
13.10
13.25

dl-dv

ds

7.07
7.15
7.30
7.45
8.10
8.25
8.30

12.15
12.25
12.30

dl-ds dl-dv

ds

17.30 20.05 20.15
17.45 20.10 20.20
17.50 20.15 20.25
18.05 20.30 20.40
18.25
18.40
18.50
18.55
dl-ds dl-dv

ds

13.25 20.30 20.40
13.40 20.45 20.55
13.45 20.50 21.00

Girona
19.30
19.25
19.05
18.41
18.36
18.20
18.10
18.05
17.45
17.24
17.15
16.10

Vàlid per als feiners de dilluns a divendres.
No s’admeten passatgers de/entre Ripoll i Ribes
de Freser i de Llívia a Puigcerdà i a la inversa.

98.7 Pirineu

Ripoll

Camprodon (estació) 9.15
Camprodon nord
9.18
(comissaria)
Molló (giratori)
9.30
Molló Parc
9.31
Cruïlla d’Espinavell
9.33
Coll d’Ares
9.48
Prats de Molló
10.101

12.15 16.15
12.16 16.16
12.18 16.18
12.33 16.33
12.55 16.551

10.15
10.37
10.52
10.54
10.55

13.00 17.00
13.22 17.22
13.37 17.37
13.39 17.39
13.40 17.40

Prats de Molló
Coll d’Ares
Cruïlla d’Espinavell
Molló Parc
Molló (giratori)
Camprodon nord
(comissaria)
Camprodon (estació)

1

12.00

16.00

12.03

16.03

11.05

13.50

17.50

11.10

13.55

17.55

Ripoll
Ripoll
La Farga B.
Montesquiu
St. Quirze B.

Berga
Ruta que connecta
Ripoll amb les Llosses
i el Berguedà per la
C-26. Operada per
ALSA. Horaris a:
www.alsa.es/ca

Ripoll

Girona
Dues rutes que connecten el Ripollès amb
la Garrotxa, el Pla de
l’Estany i el Gironès.
Operades per Teisa.
www.teisa-bus.com

1

Funciona cada dia, festius inclosos.
1. Enllaç a Arles i Perpinyà amb la línia 531
de la Presta-Perpinyà. https://lio.laregion.fr.

Ripoll

Vall de Ribes

Ruta que connecta el
Baix Ripollès amb els
pobles de la Vall de
Ribes. Prolongació de
la ruta Ripoll-Campdevànol-Ribes. Operada per Mir. www.autocarsmir.com.

St. Quirze B.

St. Q.

Girona

6.00
6.05
6.25
6.54
6.59
7.15
7.25
7.35
7.50
8.05
8.30
9.40

Camprodon Molló
Prats de Molló

R.

Llívia

Llívia
Puigcerdà
La Molina
Planes de Rigart
Planoles
Ribes de Freser
Campdevànol
Ripoll (est. d’autobusos)
Sant Joan de les A.
L'Hostalnou de Bianya
Olot
Girona

Llívia

Llívia

ds

8.30 17.20
–
–
8.45 17.30
8.55 17.40

St. Q.

Ripoll (bus)
Ripoll (aj.)
Campdev.
Gombrèn
C. de n’Hug
La Pobla L.
Guardiola B.
Bagà

dl-dv

R.

Bagà

Girona

Ripoll

8.25 17.15
8.10
–
8.05 17.05
8.00 17.15

Vàlid per als feiners de dilluns a divendres.

Atenció!

Eix Bus
Ruta que uneix les
principals ciutats
de l’Eix Transversal i
l’aeroport de Girona.
Operada per Teisa.
www.teisa-bus.com

Els horaris que trobeu a latira són finançats pels comerciants que hi trobeu
anunciats, no pas per les empreses de transport que presten els serveis.
Tots són revisats constantment, però poden canviar sense previ avís. Si
hi detecteu errors, si us plau, aviseu-nos a info@latira.cat. Podeu cercar
totes les línies i freqüències a latira.cat/horaris o escanant el codi.
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Amics a mitges.
MARC VELASCO
Filòleg i professor
Amics fins al cel, però a la bossa no hi toquem» diem
per aquí dalt. Els amics —i l’amistat, en general—
són un bé que hem de saber mantenir, perquè a
la desgràcia i a la pena, els bons amics es coneixen.
Amics, coneguts, companys. Si les amistats es torcen,
tururut bonaigua. El tenia per amic i em ficà en un embolic. La paremiologia catalana sempre tan encertada.
El fals amic és aquell mot o aquella frase que
s’assembla a una altra d’una altra llengua o d’un
dialecte d’un idioma, tot i que en cada llengua el
significat canvia. Això ens ho ensenyaven de petits a
anglès amb l’exemple aquell que un constipat era una
congestió… més intestinal que no pas nasal.
Els alumnes del meu institut, pràcticament monolingües en castellà, tenen problemes per a entendre
que llevar és dur —però també treure— i que treure
no és traer sinó portar. Fora de l’escola passa també
quan demanem un cafè amb llet de civada i el cambrer pensa que és cebada, però no en té i diu que només en té d’avena. Potser no sap que avena és civada
i que cebada és ordi. Una confusió que evidencia la
colonització i un altre fracàs del bilingüisme.
Els castellanoparlants també solen tenir problemes
amb el passat perifràstic: quan dic que vam fer un
sopar pensen que el farem més endavant —vamos
a cenar—, però els costa entendre que ja fa dies que
està servit i pagat. En aquest aspecte, el català és el
que dista de les altres llengües romàniques i, per una
vegada, els podem eximir de culpa.
El fals amic no només és cosa de forasters, sinó
que entre els catalanoparlants de diferents dialectes
també passa: tots escurem els plats, però el significat
canvia segons l’origen del parlant. Els valencians els
escuren amb un fregall, però els principatins fins i tot
amb la llengua, sense deixar cap rastre de menjar.
Us hauran contat mil vegades les anècdotes dels
mallorquins que van al Principat sense calces i
després els fan falta perquè tenen fred. Les calces
ripolleses són bragues mallorquines, i les calces mallorquines són les mitges ripolleses. I ja que hi som:
els meus alumnes monolingües —sort del 25%!—
demanen per les mitges del trimestre, i ja no sé si posar-me’n jo de mitges o partir-les per la meitat, perquè
repetir constantment que medias són mitjanes però
que mitges també són calces desespera qualsevol. I si
després pensen que partir és marxar i ja no tornen?
Potser més val amics d’enfora que barallats de prop.

TANATORI RIPOLL

Tanatori,
crematori i
tots els serveis
que pugui
necessitar.
902 230 238 (24 h)
www.altima-sfi.com

POMPES FÚNEBRES
DEL RIPOLLÈS
Ctra. N-260 km 119 - Ripoll
972 70 27 21
BARCELONA - RONDA DE DALT
L’HOSPITALET - GRAN VIA
BAIX LLOBREGAT · PENEDÈS
GARRAF · BAGES · EMPORDÀ
RIPOLLÈS

DESPATX ESPECIALISTA
EN DRET BANCARI
Més de 20 anys ens avalen

Recuperi l’import de les factures de les
despeses de constitució de la seva hipoteca,
la comissió d’obertura o la clàusula terra
Ara pot reclamar les factures de les despeses de la hipoteca siguin de l’any
que siguin. El 50 % de la factura del notari i el 100 % de les factures del registre
de la propietat, de la taxació de l’immoble i de la gestoria.
Recuperi l’import de la comissió d’obertura que li varen cobrar a la hipoteca.
També pot reclamar si teniu clàusula terra pels imports que li han cobrat de
més.
Exemple hipotètic. En una hipoteca de 200.000 € pot donar-se aquest supòsit:
Despeses de notari: 900 € (podria recuperar-ne el 50 %)
Despeses de registre: 250 € (podria recuperar-ne el 100 %)
Despeses de gestoria: 500 € (podria recuperar-ne el 100 %)
Despeses de taxació: 500 € (podria recuperar-ne el 100 %)
En aquest exemple, d’un total de 2.150 € pagats en el seu dia, en podria recuperar
1.700.

100 % de demandes guanyades als Jutjats de la Província de Girona i
a l’Audiència Provincial de Girona.
Truqui’ns i l’informarem sense compromís per part seva.
Som al carrer Ramon Soler, 4 baixos de VIC
www.advocatscolomer.cat - info@advocatscolomer.cat
Tel: 649 425 545 - 93 599 20 82

