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Unes 16.000 persones van visitar les 120
parades de la fira en l’any de la seva
represa en el format habitual, tot i les
condicions meteorològiques adverses.
També hi va haver molt ambient al mercat Ripoll Antic de la setmana següent.

Adif ha anunciat que ha adjudicat el
contracte d’obres per a l’adequació
i millora del pont del tren sobre el riu
Ter, per un pressupost d’1.066.113,2 euros i un termini d’execució estimat de 5
mesos i mig.

L’AFA de l’Escola Joan Maragall ha iniciat el projecte de mobilitat sostenible
Bicibús a la comarca. Vol aconseguir
que els nens i nenes vagin en bicicleta
a l’escola, amb l’objectiu d’estendre’s
a més escoles i pobles.

Èxit de la Fira de les 40 Hores
tot i el mal temps
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Ja hi ha projecte per una futura rehabilitació de La Torre

Es va realitzar una votació popular
per escollir projecte per rehabilitar La
Torre (amb més de 450 vots). Ara s’ha
presentat a una subvenció per poder
rebre els diners necessaris per actuar-hi.

Adjudicades les obres de millora del pont del tren
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S’han presentat 59 propostes als
cinquens Pressupostos Participatius
de Ripoll, de les quals 28 han passat
la fase de validació tècnica i ara es
votaran fins al 22 de maig.

Júlia Cano, Uriel Hidalgo, Blanca Gámez i Aniol Verdaguer són els nous
Pubilla, Hereu, Pubilleta i Hereuet de
Ripoll. Substitueixen als anteriors representants, que han estat 3 anys al
càrrec per la Covid-19.
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’42 Dies’ narra la història de Ramon
Verdaguer, qui va estar 42 dies a l’UCI
per la Covid-19. Ell mateix interpreta
el paper principal. L’estrena va ser tot
un èxit i ha omplert de públic totes les
funcions que ha fet a Ripoll

La confluència entre la C-17 i la N-260
(carretera de Ribes) ha estat embellida amb un mural on s’hi representen
la plaça de la Lira i el Pont de Ripoll. És
obra de Martí Hereu i ha estat pintat
per les ripolleses Cristina Guillamet i
Clàudia Navío..

59 propostes presentades als
Pressupostos Participatius

Gran èxit de l’estrena de l’obra
’42 Dies’

/03

Plena celebració de la Diada de
Sant Jordi
Tot i que va ploure, les parades de roses i llibres van tornar a sortir al carrer
per Sant Jordi (es van concentrar a la
plaça de la Lira). També hi van haver
actes previs com la revetlla, el tastet
d’autors locals i l’hora del conte.

El primer Bicibús del Ripollès, a
l’escola Joan Maragall
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S’instal·len nous senyals
lluminosos en passos de vianants

S’han col·locat senyals lluminosos LED
que funcionen amb plaques solars
en tres dels passos de vianants més
concorreguts de Ripoll, per augmentar
la seguretat en la circulació.

Ripoll ja té nou Pubillatge

Inaugurat el mural de l’entrada nord

