SETMANA DE LA SOSTENIBILITAT
RIPOLL 2020
Adherits a la setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i al Let's Clean Up Europe

DEL 14 AL 20 DE SETEMBRE

DIMARTS 15 DE SETEMBRE

Taller de reflectants per la bicicleta
Adreçat als Centres Educatius de primària

DIMECRES 16 DE SETEMBRE

Game Over
Taller de sensibilització a càrrec de la Fundació Guttmann adreçat als alumnes dels centres
de Secundària.

DIVENDRES 18 DE SETEMBRE

Fer salut al Parc de la Devesa del Pla
Sabeu que el parc de la Devesa del Pla és un lloc magnífic per a realitzar exercici? Moure's
per estar sans i fer-ho a l'aire lliure!
10.30 h sessió de Txi kung a càrrec de Raül Verdaguer
11.15 h Volta a la milla urbana que recorre el parc
11.45 h sessió d'estiraments a càrrec d'Esmeralda Cabanach
Aforament limitat. Inscripció prèvia al telèfon 636090808 / al correu
comunicacio@ajripoll.cat amb el Raül o amb l'Esmeralda

DISSABTE 19 DE SETEMBRE

Fem Dissabte a Ripoll i netegem el nostre entorn
De 10 a 13 h ens acompanyes a fer un matinal de neteja de diferents punts de la nostra vila?
Com participar?
Ser un grup de 3 a 6 persones (menor acompanyats per adults)
Omplir el formulari que trobaràs a https://ripoll.cat/femdissabte/
Rebràs un correu amb el punt de trobada

Consulteu el cartell

DIUMENGE 20 DE SETEMBRE

Espectacle Sobre Rodes amb Cia. Yldor Llach
A les 12 h a la plaça de la LIRA
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'Sobre rodes' és un espectacle de carrer, de circ i bon humor, per a tots els públics de gran qualitat
tècnica. Una bicicleta artística, ballarina i màgica i un artista facilitador de somriures arreu del món.
Al llarg de la setmana fes-te una foto amb la teva bicicleta o patinet a les lletres de RIPOLL de la plaça del Monestir,
penja-la a Instagram amb el hashtag #ripollsostenible20 i etiqueta'ns @ajuntamentderipoll.
Guanya un lot de productes del Ripollès!!

Agraïm la col.laboració i participació de totes les persones, entitats, institucions i associacions.

