
 

Propostes Pressupostos Participatius Ripoll 2022 

Partida Serveis (fins a 15.000 €) 

1- ‘FesRipoll’ 

La proposta consisteix en un festival de música dirigit a tots els públics, amb 

l’objectiu de donar a conèixer diferents estils musicals aprofitant els talents 

emergents de Ripoll. Per tal de donar visibilitat a aquests nous talents, es 

proposa la contractació de grups potents a nivell nacional. El festival es 

realitzaria al Parc de la Devesa. Ajudaria a donar-se a conèixer als músics del 

poble. Els vilatans/es i els establiments de l'entorn també se'n podrien 

beneficiar. 

Cost: 15.000 € 

2- Impuls i intervenció del Retail al comerç de Ripoll 

Aquest programa és un procés d'un any, una intervenció integral del comerç de 

Ripoll. On s'integra formació, el procés de ‘retail coaching’ i la implementació 

d’estratègies de neuromarketing aplicat: Busca fer front amb èxit a un entorn 

complex, competitiu, saturat d’oferta i que canvia molt ràpidament. És 

fonamental millorar la forma de vendre, ampliar la nostra visió i canviar la 

mentalitat per adaptar-se a un entorn on canvia cada cop més ràpid, és més 

complex i incert (més que mai la capacitat d´aprendre i d´adaptar-se als canvis 

és clau). 

Cost: 15.000 € 

3- Renovació de la Cavalcada de Reis 

Seguint el fil de l'estrena de la rebuda al claustre amb decoració nova, es volen 

canviar els vestits (de més de 30 anys d'antiguitat), afegir comparses i 

carrosses a la Cavalcada de Reis. Així, la comissió i col·laboradors podrien 

comprar el material necessari per dur-ho a terme i encarregar a un sastre 

especialitzat en faràndula l'elaboració del nou vestuari. 

Cost: 15.000 € 

4- ‘Filosofia 3-18’ 

Oferir cicles de tallers segons la pràctica pedagògica de la filosofia per a nens i 

nenes, coneguda a Catalunya com a ‘Filosofia 3-18’. És una pràctica apta per a 

totes les edats, des dels 3 anys. L’espai que es conforma es defineix com a  

comunitats de diàleg filosòfiques. En aquest espai, la facilitació del diàleg 

permetrà parlar sobre diferents temàtiques com la identitat, l’autoconeixement, 

les relacions amb l’entorn, l’ètica i l’estètica ambientals, les emocions, la raó, 

entre d’altres. El coneixement ve co-construït pels i les participants, per la qual 

cosa s’entrenen habilitats socials, sobretot relacionals. Es vol construir una 

ciutadania activa. Els tallers serien de dues hores i es necessita un grup 

estable al menys per a 10 sessions. Es podrien organitzar diferents cicles de 



 

tallers per edats i finalitats. L’espai seria una habitació amb cadires en cercle. 

Necessitat de comprar material. 

Cost: 8.000 € 

5- Escape room ‘El descuit d’en Tomàs’ 

A Ripoll tenim persones que han deixat al seu llegat al poble i que com a 

vilatans desconeixem. Proposem la creació d’un “ ESCAPE ROOM “ per tal de 

conèixer la figura de TOMÀS RAGUER, al qual devem el MUSEU 

ETNOGRÀFIC DE RIPOLL.  

1.- Per descobrir i valorar qui era Tomàs Raguer. 

 2.- Per posar en valor el patrimoni Etnogràfic i de cultura popular de la Vila.  

3.- Per crear una activitat lúdica pels Ripollesos.  

4.- Per proporcionar una activitat d’interès i promoció turística 

Cost: 15.000 € 

6- Passeig de records 

La idea es poder fer passejades a gent gran, amb problemes de mobilitat o 

persones que estan a les residències, per diferents rutes del poble, per tal de 

recordar les seves vivències i explicar-les. Es faria a través d’un lloguer de 

tricicles i monitors especialitzats. També es podria fer extensible a gent amb 

capacitats diverses. Aquesta proposta beneficiaria molt als nostres avis com a 

esbarjo i que tant s'ho mereixen. 

Cost: 15.000 € 

7- 12 hores de cinema de terror 

Tornar a organitzar les 12 hores de cinema de terror tal com ja s’havia fet fa 

molts anys a Ripoll.  

Cost: 15.000 € 

8- Lloguer d’una nau 

Oferir la possibilitat de llogar una nau per poder elaborar les carrosses del 

Carnestoltes o fer altres activitats que necessitin un espai gran. 

Cost: 15.000 € 

9- Curs de DJ 

Fer un curs de DJ, perquè la gent es pugui iniciar en aquest ofici. 

Cost: 5.000 € 

 


