
Recordeu que teniu que entregar la memòria complimentada abans del proper 1 de juliol de 2019. 

Qualsevol informació d’interès que considereu necessària per incloure a la memòria també serà valorada i es
tindrà en compte a l’hora de avaluar la feina feta des del vostre municipi i per tant, per mantenir la puntuació
actual.   Restem a la vostra disposició si teniu algun dubte o voleu comentar qualsevol punt dels mateixos. Us
podeu posar en contacte amb nosaltres al  673.49.82.15 (Roger Parcerisas)  o enviant un correu electrònic a
info@vilesflorides.cat.

Memòria Viles Florides edició 2019

 Dades generals del municipi.

Nom del municipi:Ajuntament de Ripoll
Comarca:Ripollès
Nombre d’habitants:10.913

 Aspectes motivacionals per formar part de Viles Florides. 
Ripoll, una vila moguda;on prop d’onze mil persones viuen i conviuen, estudien,treballen i esmercen 
esforç diari en promoure l'esport, la cultura la vida als barris, el lleure, el turisme, la natura, el 
comerç,l'ensenyament, la festa,..
Una vila oberta;on cada dia de tot l'any es dona la benvinguda als visitants.

Hostalers, restauradors,comerciants i tots els vilatans us ofereixen el millor servei al voltant d'un  
patrimoni romànic excepcional i d'una oferta de lleure, esport i cultura. 

 Objectius i estratègia del municipi en relació amb la gestió i millora dels seus espais verds.
Detalleu els diferents projectes que està realitzant el municipi en els diferents camps d’avaluació de Viles
Florides (consciència social, polítiques de sostenibilitat ambiental i la promoció del patrimoni vegetal com
a actiu turístic). L’objectiu pel que estem treballant cada any des de fa ara més de 5anys, és millorar el
nostre entorn urbà ,  fem noves  plantades d’arbres autòctons ,  hem reduint zones que necessitaven
regar-se cada dos dies per herba de la zona, evitant el malbaratament dels recursos tant importants com
l’aigua . Apostem cada vegada més per unes zones verdes sostenible , encara que en aquestes dates i
amb la onada de calor, el verd ara és marró, però la naturalesa és molt intel·ligent i aprofita molt cada
gota d’aigua que li cau del cel i en pocs dies el verd torna a lluir els nostres espais d’esbarjo.
Hem creat una gran zona lúdica al Barri Vell, la qual no necessita regar-se. Hem utilitzat sauló i zona de
jocs infantils . 
A Ripoll no parem, continuem treballant pels nostre vilatans i ser molts respectuosos amb la sostenibilitat
de les noves actuacions. 

 Altres accions promocionals (escoles, fires, participació ciutadana, comunicació, etc.)

 Aquest any també s’ha col·laborat amb Let’s Clean up Europe ,

 Ultre Clean 5, 6 i 7 de maig.
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 En data 28 de juny , es va fer la 3a edició de la festa del 

nadó, a la zona de la Devesa del Pla. Aquest any hem plantat un  auró blanc (Acer campestre), i 80 

flors en honors als 80 nadons nascuts aquest darrer any.

 Pressupost destinat en: Manteniment, Jardineria, Mediambient i Serveis.   

 El pressupost aproximat , mantenim els 200.000 €.      

 Plànol del municipi. Recomanat amb el detall de l'ordenació i la relació dels espais verds i 
enjardinats.



 Quins espais o elements singulars destacaríeu del vostre municipi? Descriviu-los. 

Continuem millorant el camí del Llegonet, camí ideal per passejar al Centre Vila , tot vorejant la llera del Riu
Ter. És una experiència única.

MEMÒRIA VILES FLORIDES 2019      



Ripoll, 10 de juliol de 2019

Antoni G. Bandera
Sostenibilitat  Ajuntament de Ripoll
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