
PARTIDA 100.000 € PARTIDA DE 15.000€

 Pas soterrat pas a nivell. Adequar el pas 

a nivell;  i il·luminació baranes i accés 

per minusvàlids i 

Instal·lació de testos jardineres o 

delimitadors a La Lira per delimirar 

l'espai i evitar accidents infantils a la 

zona del c/Jacint Verdaguer

Acondicionar llums dels ascencors de 

Sant Pere.

Ecofood                                                                                              

Fer una fira de productes ecològics i de 

km 0 al Passeig de la Devesa del Pla.

Adaptar la zona centre Carril bici urbà Netejar els carrers de les defecacions 

animals       

Adequació de la gatera Casal de la gent gran C/Doctor Raguer, 

20                        Material per activitats 

steps, pilotes goma, mantes... Al jardí de 

fora posar-hi un parc pels menors, etc.

Adequar el pas a nivell;  i il·luminació 

baranes i accés per minusvàlids i masses 

mortes a les barreres

Nom i cost projecte: LACESSE 919 - LLAÉS 

2019 (12.083’67€)

Descripció: INTRODUCCIÓ

Adequar/arreglar les zones de joc i el 

poliesportiu de Sant Pere

Ajut en l'acollida d'infants Saharauis. 

Aire Acondicionat a la biblioteca  Pintar dos murals a l'entrada de Ripoll.  

Aire acondicionat a la biblioteca                                     

Descripció: Posar aire acondicionat a la 

Biblioteca de Ripoll.                                                                                           

Importància: Perquè hi hagi gent a l'estiu 

a la biblioteca.

Ajuda pels infants sahrauís                                 

Aire acondicionat a la bilbioteca Cicle cinema animació infantil                                           

Descripció: Programar cimena 

d'animació infantil de qualitat. Hi ha 

moltes pel·lícules d'animació infantil que 

no entren en el circuit més comercial 

però tenen molta qualitat.

Aire acondicionat a la bilbioteca Estudi per la futura instal.lacio del 

Museu de Ferrocarril

Aire acondicionat a la bilbioteca Estudi per la reintroducció de la Vinya a 

Ripoll.

Aire acondicionat a la bilbioteca Excursión residents Fundació Guifi                                   

Aire acondicionat a la bilbioteca Tallers de formació audiovisual 

(Photoshop i Producció Audiovisual)



Aire acondicionat a la bilbioteca Lavabos per tothom                                                         

Serveis públics a més llocs de Ripoll. 

Aire acondicionat a la bilbioteca Espectacles                                                                                  

Revetlla de Sant Joan es podria 

organitzar un concert gratuït amb grups 

actuals així la gent farà poble i no haurà 

de marxar.

Ampliació i Remodelació del Parc 

Botànic

cantera per l'esport ciclista

Ampliació i Renovació del Parc Botànic Dotze  hores de cinema de terror

Ampliar el sostre de l'entrada del Casal 

Cívic centre

Potenciar els productes agroelimentaris 

de proximitat al mercat setmanal. 

Ampliar el teulat de l'entrada del Casal 

Cívic Centre. Ampliar la teulada del Casal 

perque serveixi com a marquesina

Teatre casal cívic                                                               

Descripció: Un sistema per poder posar 

decorats al teatre del casal Cívic.                                                                       

Arreglar camí passeig del ferro  Espai de trobada per a famílies amb fills 

petits

Arreglar camí passeig del ferro Parc infantil                                                                            

Descripció: Posar un parc infantil amb 

cara i ulls a la zona del pla.

Arreglar camí ral de Ripoll a 

Campdevànol 

Estudi relacionat amb l'Accessibilitat 

Arreglar camí ral de Ripoll a 

Campdevànol 

Jornades per la gent gran i discapacitats                          

Arreglar Passeig de Sant Joan Vestuaris de la piscina                                            

Arreglar sostre i finestre gimnàs de la 

piscina 

Àlbum d'enganxines de  Ripoll. 

Arreglar terra del pont de Calatrava

                                                                             

Cap infant sense sortides 

Autovending al Pla de Sant Pere Renovar la cavalcada de reis. Més llum al 

carrer Doctor Raguer i darrere el 

monestir.

Banys públics .Instal.lacions de sanitaris 

públics a la Devesa del Pla i al  Passeig 

Ragull  i amb canviadors per nadons

Nau industrial        carnaval                               

                         

Banys públics a la Devesa del Pla i al 

Passeig Ragull

Manteniment Vestuaris piscina                                                     

Barana / passamà Plaça Josep 

Tarradelles

Teatre i espectacles al carrer                                                    

titelles, de contes, de música... Gratuïts 

al carrer 

Cartelleres modernitzades  Cap barri o carrer sense llum



Col·locar  vidre per poder passar per 

sobre la Muralla del C/Pirineu

Land art                                                                                       

Crear art a partir de l'ús de la natura.               

Eliminació de les barreres 

arquitectòniques 

Música al carrer al capvespre juliol. Lloc: 

Devesa del Pla 

Eliminació de les barreres 

arquitectòniques 

Vallat de l'arbre del pla. Vallar l'entorn 

de l'arbre centenari del pla. 

Eliminació de les barreres 

arquitectòniques 

Manteniment jardineria al passeig 

davant del camp del fútbol.

Eliminació de les barreres 

arquitectòniques  (unieix a la General)

Parc infantil                                                                            

Descripció: Posar una zona de jocs per als 

nens a la zona del pla.                                                                                   

Importància: És una zona molt maca 

perquè els nens juguin.

Enderrocar fàbriques abandonades per 

fer aparcaments

PARC INFANTIL UNIVERSAL.

Espai Tapes davesa del Pla Carnaval   Nau industrial                                    

                             

Fer de la piscina municipal un edifici 

d'emissions 0 

Teatre i espectacle Joel Joan. 

Habilitat la piscina gran coberta aper 

una alçada màxima 1,50cm

Sessions de teatre gratuïtes                                          

Il·luminació restes muralla   Dinamitzadors lúdic-esportiu. Contractar 

pels mesos d'estiu un o varis 

dinamitzadors per tal de fomentar l'ús de 

la plaça de la sardana i la zona de la 

Devesa del Pla

Local polivalent per activitats d'oci i 

altres events

Adaptar en els terrenys de la devesa del 

pla un espai per ubicar-hi les carpes dels 

carrers de la festa major de Ripoll.

Megafonia plaça ajuntament  Fer un estudi urbanístic d'esponja al 

centre de la vila 

Mercat al carrer matí i tarda Ripoll-ahir, avui, demà                                                          

Gimcanes culturals

Millora de l'accessibilitat al barri de 

Vista Alegre

Ajuda pels infants sahrauís                                

Modificar els aparcaments Crta/ 

Barcelona Arrela't a Ripoll

Moure les activitats nocturnes de la 

Festa Major de Ripoll a la Devesa del Pla

 Més dies de recollida d'escombraries                                                         

Moure les activitats nocturnes de la 

Festa Major de Ripoll a la Devesa del Pla

Agrairïa renovació de les carrosses dels 

reis i música en directe.

Nau industrial        carnaval           exhibició  de MontserJam.

Parc infantil a la Devesa del  Pla. Creació 

d¡un parc infantil , inclusiu i sense 

barreres a la Devesa del Pla

Façana casa comporta                                                   

Rehabilitació total de la façana de 

l'edifici 

Parc saludable al centre cívic centre Festival "en clau de dona" 15.000 €                     



Passos vianants intel·ligents i bandes 

reductores

 La festa major al barri vell és un malsón 

pls veins. Es tractaria d'ubicar les carpes 

de la festa major a la devesa del pla

Passos vianants intel·ligents i bandes 

reductores

“SCAPE ROOM” A RIPOLL: “ Es busca 

càmera fotogràfica” 

Passos vianants intel·ligents i bandes 

reductores

 Intervenció i *Millora del *Retail al 

*Comerç de Ripoll       

Paviment Pont Calatrava                                                     

Descripció: Tractament perquè no 

rellisqui l'hivern amb les gelades.                                                                           

Importància: Per evitar accidents.

Paviment Pont Calatrava                                                     

Descripció: Tractament perquè no 

rellisqui l'hivern amb les gelades.                                                                           

Importància: Per evitar accidents.

Pintar dos murals a l'entrada de Ripoll. 

Piscina dos estacions. Construcció d'una 

piscina mínim 25m. Descoberta a l'estiu i 

coberta a l'hivern

Plaça Sant Eudald el metall de terra es 

un perill, es podria mirar de canviar per 

un altre material.

Pont de Calatrava  Canviar les fustes 

actuals per antilliscants i reparar graons

Pont de Calatrava. 

Potenciar els productes agroelimentaris

Punts de càrrega vehícles de mobilitat 

reduïda. Instal.lació de dos punts de 

recàrrega i assistència per cadires de 

rodes elèctriques

Queixa d'aparcament per colapse

Radars pedagògics .Instal·lació de tres 

radars per tal de que es redueixi la 

velocitat al poble

Rehabilitació d'espais verds Vista Alegre. 

Substitució de mobiliari existent i 

creació d'un parc per jocs i fer una zona 

de pic-nic

Rehabilitació mur Raval de Barcelona 

enderrocat 

Rehabilitació mur Raval de Barcelona 

enderrocat 

Rehabilitar les naus de la preparació 

tèxtil



Rehabilitat les naus de la preparació 

tèxtil

Rehabilitat les naus de la preparació 

tèxtil

Rehabilitat les naus de la preparació 

tèxtil

Rehabilitat les naus de la preparació 

tèxtil

Remodelació nous contenidors grocs. 

Engrandir l'obertura dels nous 

contenidors grocs

Remodelar la zona del Pla. Creació d'una 

zona recreativa a la zona del Pla, amb 

parc infantil i xiringuito

Reparar senyalització rutes escolars

Retirar material horts ilegals del costat 

dels rius

Secadors  cabell a la piscina municipal 

Semàfor pas peatons Casal Cívic centre

Semàfors acústics. Instal.lacio de 

semàfors acústics al passos de vianants 

propoers a les escoles

Unir el barri de la crta/ Barcelona amb el 

barri de l'estació, sense barreres 

arquitectòniques 

Unir el barri de la crta/ Barcelona amb el 

barri de l'estació, sense barreres 

arquitectòniques 

Via verda Ripoll-Campdevànol

Viver d'elaboradors alimentaris

Zona SPA a la piscina municipal


