https://ripoll.cat/ripoll-en-positiu/

Ripoll en
P SITIU
/01

El 7 de setembre comencen les obres de
renovació de la instal•lació d’aigua freda
i calenta i l’ampliació
dels lavabos dels
vestidors de la piscina
coberta de Ripoll.

/06

Es realitza a Ripoll
el primer control de
seguretat ciutadana i
salut pública amb la
presència de la unitat
canina.

11/

/11

La compositora
Ripollesa Montserrat
Pujolar rep la Creu de
Sant Jordi al Palau de
la Generalitat.

Setembre
2020
Ripoll amb l’espectacle familiar “Els
viatges d’en Filalici”.

/16

Ripoll celebrarà la
setmana de la Sostenibilitat del 14 al 20 de
setembre.

/02

El projecte Despertant
Instruments Adormits
comença la seva activitat a l’estranger.

/03

/07

En el marc de l’incomparable Monestir de
Ripoll es commemora
l’11 de setembre.

El casal de joves El
Galliner i l’oficina Jove
del Ripollès obren de
nou.

/08

L’ Obra Social “La
Caixa” col·labora amb
la Fundació Guifré
per a l’adaptació de la
terrassa com a jardí
terapèutic.

/04
Dades positives de
turisme a Ripoll en
l’estiu més incert dels
últims temps.

/05

Ripoll compromès
amb el Pla comarcal
LGBTI.

/09

Ripoll acull la Copa
Catalana i Campionat
de Catalunya de curses d’Orientació.

/10

Facilitats perquè et
facin un anàlisi en
profunditat del teu
comerç?

/12

Ripoll es converteix
en el punt de mira de
tots els aficionats al
trial el cap de setmana del 25 al 27 de
setembre.

/13
S’obre la convocatòria
pels ajuts individuals
pel transport escolar
adreçats a alumnes
del municipi de Ripoll
(de P3- fins a 2n de
primària) curs 20202021.

/14

El Museu Etnogràfic
de Ripoll tanca un
estiu amb uns bons
resultats.

/15

Torna la programació
al Teatre Comtal de

/17

La brigada de neteja
segueix treballant
de valent per evitar
la propagació de la
COVID-19 als parcs
infantils.

/18

El Centre de Tecnificació Esportiva de
l’Avellaneda va acollir
les proves fisiques
d’arbitratge de la
Federació Catalana de
futbol sala.

