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Ripoll en
P SITIU
/01

L’Ajuntament posa
facilitats perquè els
autònoms puguin
sol•licitar les ajudes
del Pla d’Impuls a
l’Economia.

/02

Espectacular concert
de Manu Guix davant
la majestuosa Portalada del Monestir de
Ripoll.

/06

Ripoll presenta la
nova campanya turística per aquest estiu
i tardor sota el lema
“Ripoll per #compartir”.

/07

Més de 170 persones
assisteixen a la Gala
lírica celebrada al Monestir de Ripoll en el
marc del 41è Festival
de Música de Ripoll.

/08
/03

Ripoll treballa per
combatre l’eruga defoliadora del boix.

/04

Comencen les obres
per transformar el
pati de l’escola Joan
Maragall en un espai
pedagògic.

/05
Els Superherois fan
ballar a petits i grans
en un dels Retocs
d’estiu més esperats

En marxa el projecte
de l’Estació Esportiva,
vinculada al Centre de
Tecnificació Esportiva
del Ripollès

/09
Ripoll acull el 5è
Trofeu de ciclisme
Vila de Ripoll, prova
puntuable per la copa
Catalana.

/10

Valoració positiva del
patrullatge nocturn
conjunt entre la Policia Local i els Mossos
d’Esquadra a Ripoll

10/

/11

La Federació Catalana
de Futbol entrega la
placa de centenari al
Ripoll Club futbol.

/12

El Servei d’Esports
Municipal ofereix
un ventall d’activitats aquàtiques i de
Fitness per adults i
infants.

/13

L’Ajuntament de Ripoll
fa els primers passos
per dotar a la Policia
Local d’una unitat
canina.

/14

Ripoll fa una picada
d’ullet al mercat medieval.

/15
Els Instruments Adormits sonen a l’església de Sant Pere, de la
mà d’Antonio Madueño&L’Incantari.

Agost
2020
/16

Es dicten mesures
necessàries per tal de
contribuir a la convivència ciutadana i a la
seguretat pública.

/17

El Museu en Veu de
Dona amb l’actuació
de “Les Cantarines “.

/18

El Jazz de Ricard Gili
& Oriol Romaní posen punt i final al 41è
Festival de Música de
Ripoll.

/19

El Cter l’Avellaneda
acull els Campionats
de Catalunya de Trial

