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/01 
1.108 persones voten als Pres-
supostos Participatius
Gran participació a la cinquena edició 
dels Pressupostos Participatius de Ripoll. 
En la partida d’Inversions de 115.000 € la 
proposta guanyadora va ser millorar la 
il·luminació de la zona esportiva; mentre 
que en la de Serveis de 15.000 € va vèn-
cer el ‘Passeig de Records’.

/02 
El retorn de la Festa Major... i 
sense pluja!
Aquest 2022 s’ha pogut tornar a cele-
brar Sant Eudald amb tots els ets i uts, 
amb 5 dies de programació intensa, 
sota el lema ‘Seny i Rauxa!’ i amb l’or-
ganització de La Comi. Una Festa Major 
marcada pel sol, la calor, la recupe-
ració d’actes i sense ni una gota de 
pluja. Genial!

/03 
Projecte per a una futura reha-
bilitació del Pla
L’Ajuntament presentarà un projecte al 
Programa d’Impuls a la Rehabilitació 
dels Edificis Públics per a les Entitats 
Locals (PIREP local) per tal d’aconse-
guir finançament del ministeri per a 
rehabilitar l’edifici de l’antiga fàbrica 
del Pla. Es pot consultar al web i do-
nar-hi l’opinió.

/04 
Diferents actes per la Setmana 
de l’Entorn
Del 20 al 26 de maig es van dur a ter-
me un seguit d’activitats, que comp-
taven com a optatives del programa 
de bon comportament ambiental, 
per tal de descobrir el nostre entorn i 
aprendre a cuidar-lo. Van tenir un bon 
seguiment.

/05 
L’Uruguai, als 12 Mesos, 12 Paï-
sos
El projecte ‘Fogons del món’ va comp-
tar en aquesta ocasió amb Daniel 
Rodriguez (El Gaucho) per compar-
tir receptes de cuina provinents de 
l’Uruguai. Una excel·lent trobada per 
conèixer més coses sobre la seva cul-
tura i gastronomia.

/06 
Trobada gegantera a Ripoll
El 21 de maig es va celebrar la VI Tro-
bada Gegantera de Ripoll i el 5è ani-
versari de l’actual colla. Una jornada 
on es van reunir 12 colles que van fer 
dansar gegants i caperruts des de la 
Devesa del Pla a la plaça del Monestir.

/07 
Es recupera la Festa Nacional 
de la Llana
Quan la pandèmia ho ha permès, hem 
anat recuperant actes i tradicions. 
Aquest ha estat el cas de la Festa 
Nacional de la Llana i el Casament a 
Pagès, que aquest 2022 ha tornat amb 
la seva 55ª edició. S’ha tornat a viure 

amb plenitud i amb unes noces cam-
peroles que han estat reals: s’hi han 
casat la Isabel i en Manel.

/08 
58è Concurs de Colles Sarda-
nistes
El maig ha estat un mes amb moltís-
sima activitat cultural a la vila. Una 
d’aquestes cites va ser el concurs de 
colles sardanistes, esdevenint el cam-
pionat juvenil de Catalunya i comarcal 
de Girona, amb 14 colles participants.

/09 
50 anys del Barri de Sant Pere
El 7 de maig al Barri de Sant Pere hi va 
haver festa grossa perquè van cele-
brar els seus 50 anys. Va ser amb un 
acte commemoratiu, un espectacle 
infantil, la presència dels gegants i un 
berenar per a tothom.

/10 
Un Carnestoltes primaveral
La Covid-19 va provocar que el Car-
nestoltes de Ripoll s’hagués d’ajornar, 
però fer-lo a finals de maig ha estat 
tota una experiència. Una festa amb 
gran disbauxa que ha tornat a tenir 
la Ruta Hippie, la Rua, els balls i festa 
per als més petits. Això sí, amb una 
temperatura ben diferent de l’habitual, 
però amb la passió i la feinada de 
sempre per part de les colles.
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