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El Festival Internacional de Música de
Ripoll arriba als seus
40 anys de vida.

/02

L’esmorzar del Servei
Bon Dia, una ocasió
perquè els usuaris i
voluntaris del servei,
puguin conversar cara
a cara en lloc de per
telèfon.

nista una cita obligada
de l’estiu Ripollès.

/07

El Punt Òmnia Eudald
Graells, un equipament al servei de la
ciutadania.

/04

Una delegació de
regidors de l’Ajuntament de Ripoll visita la
ciutat agermanada de
Capranica.

/05

L’ajuntament de Ripoll
contracta 8 persones
en el marc del projecte
de treball als barris.

/06

El 66è Aplec Sarda-

/13

Nova zona de jocs i
un OVISTOP a la zona
verda de l’edifici de la
Torre.

/08

Continua el descens
de l’Atur a Ripoll.

/09

El músic i compositor Joan Amils rep la
distinció Guifré.

/10

Ripoll es torna a
“Mullar per l’Esclerosi
Múltiple” i recull 375 €.

/12

Un periodista de la revista National Geographic visita Ripoll.

/19

El projecte “Despertant instruments
europeus adormits” ha
estat seleccionat dins
el programa Creative
Europe-Cultura i rebrà
una subvenció de
200.000 €.

Els “Tocs d’Estiu”
omplen d’activitat
les tardes - vespres
d’estiu.

/15
/16

L’Estiu Actiu, els 4 Casals de l’Ajuntament,
han acollit 278 infants.

/11

Descobreix Ripoll amb
el Trenet Turístic.

nauta a la NASA

/14

Ripoll és Dansa la última setmana de Juliol.

/03

Ripoll demana a instàncies superiors que
pujar al tren deixi de
ser un malson per les
persones amb mobilitat reduïda.

01/

Juliol
2019

/17

El Camp de Treball Estiu Viu de la Fundació
Map i l’Escola Ramon
Suriñach pinta bancs
del Passeig Ragull.

/18

El Ripollès Miquel
Belda Vall, de 16 anys,
seleccionat per rebre
entrenament d’astro-

/20
La Directora de l’Agencia Catalana de Consum, Elisabeth Abad,
visita Ripoll

/21

Èxit dels contenidors
de restes de poda i jardineria “Punts Verds”,
en la primera campanya de l’any.

/22

Aparca i Compra
per 0,10 € a la zona
Taronja

/23

L’Ajuntament reconegut per la utilització
d’un mètode ètic per al
control de la població
de coloms.

