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Ripoll en
P SITIU
/01

El Terra Gollut Film
Festival fa el tret de
sortida a Ripoll.

/02

La Policia Local es
forma en Educació
Vial.

/03
Ripoll se suma a
RECICLOS, el sistema
de reciclatge amb recompensa d’Ecoembes.

/06

ENDESA posa en
marxa els primers 6
punts de recàrrega per
a vehicles elèctrics,
ràpids i semiràpids, a
Ripoll.

/05

Finalitzades les obres
de renovació de la instal·lació d’aigua freda
i calenta i l’ampliació
dels vestidors de la
piscina coberta de
Ripoll.

/11

“AIXÍ NO”!, la nova
campanya de sensibilització per evitar
l’abandonament de
mobles i trastos vells
al carrer.

/07

/16

L’Ajuntament de Ripoll
al costat del grup de
professionals dels
centres de bellesa,
massatges, teràpies
naturals i tatuatges de
Ripoll.

/17

Joves emprenedors
ripollesos reben els
Ajuts a Star-Ups que
ofereix l’Ajuntament.

/12

El Cementiri de Ripoll
habilita un espai memorial dedicat al dol
perinatal.

El cicle de teatre
Íntims s’estrena amb
un taller.

/04
Ripoll celebra la Fira
de Santa Teresa i
la Fira Catalana de
l’ovella adaptada a la
situació actual.
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/13

Ripoll és un dels 7
municipis escollits per
exposar l’exposició
«Desde mi balcón»

Davant les noves restriccions els restaurants i bars de Ripoll
activen el servei per
emportar i repartiment
a domicili.

/09

/14

/08

Segona edició del
concurs de fotografia
Ripoll Tardor Florida.

/10

El poder Femení venç
en el novè Consistori
Infantil de l’Ajuntament de Ripoll.

El Teatre Cinema
Comtal reconegut avui
a l’homenatge dels
cinemes centenaris de
Catalunya encara en
actiu.

/15

El Museu Etnogràfic
de Ripoll cedeix temporalment a l’IPHES
peces trobades al
jaciment Roc de les
Orenetes per al seu
estudi arqueològic.

/18

Ripoll tindrà nova
Ordenança municipal
referent a la regulació
de l’ús de les bicicletes i dels vehicles de
mobilitat personal
(VMP).

/19

Millorem Ripoll i els
seus barris.

/20

La Coral Infantil els
Follets fa 50 anys.

