Ripoll en
P SITIU

32/
Juny 2022

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

Servei de comunicació de l’Ajuntament de Ripoll - 2022

/01

/04

El dijous 2 de juny es va estrenar la RastroTapa, una iniciativa per unir comerç i
gastronomia, amb les botigues al carrer
durant la ja exitosa Ruta de la Tapa. S’hi
van adherir fins a 21 establiments i ha de
tenir continuïtat aquest estiu.

La Jornada Sènior va arribar a la seva
sisena edició amb activitats durant
tot un dia per a persones de 55 anys o
més. Visites, esport, un concert... va ser
un divendres amb molta participació!

L’estrena de la RastroTapa

Una gran Jornada Sènior
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XXI aniversari dels Randellaires
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Torna la catifa de flors per
Corpus

Per celebrar Corpus i per segon any
consecutiu, es va dur a terme una catifa floral al davant del Monestir, confeccionada per l’artista Eudald Alabau
amb l’ajuda d’unes 35 persones de la
vila. Representava un arbre amb ocells
del paradís.

El grup de música tradicional folk del
Ripollès Randellaires va celebrar amb
un magnífic acte els seus 21 anys de
trajectòria. Ho van fer acompanyats
d’amics i artistes en un concert al davant del Monestir que va omplir tota la
plaça de públic.
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Celebració del Dia Mundial de
la Bicicleta

El Dia Mundial de la Bicicleta es va celebrar amb molta força a la vila, amb
80 persones participant en un Bicibús
conjunt de totes les escoles i una posterior festa a la Devesa del Pla.
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Plantades de flors dels infants

En el marc de la campanya ‘Omplim
Ripoll de Flor i Color’ els i les alumnes
de 1r de Primària de les escoles de la
vila van aprendre com plantar flor
amb l’ajuda de les responsables de les
floristeries Rams’n’Roses, Espiga Verda
i Alarcón.

Neix El Corral, el primer concurs de música al carrer de
Ripoll

Aquest mes s’ha presentat la iniciativa d’El Corral, un concurs de música
que arribarà el 3 de setembre per
omplir places i carrers de Ripoll amb
10 propostes musicals. És una idea de
la cantautora local Marina Prat que
compta amb el suport de l’Ajuntament
i que vol potenciar les músics emergents i del territori.
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Uns nous contenidors de recollida d’oli

Ara reciclar l’oli usat és més fàcil a
Ripoll gràcies a la col·locació de tretze
contenidors nous en diferents punts
del terme municipal. Aquest residu
és altament contaminant si no es
gestiona correctament i per a l’Ajuntament és important que la gent el pugui
reciclar fàcilment.
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Nou èxit de l’Esotèric Shopping
Night
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La rotonda de l’entrada nordoest podria fer-se a la tardor

El Departament de la Vicepresidència i
de Polítiques Digitals i Territori ha confirmat a l’Ajuntament que ja s’ha publicat l’anunci de licitació de les obres de
construcció d’una rotonda a l’entrada
nord-oest del municipi, un punt negre
d’accidents. Si es compleixen els terminis, a la tardor es podria començar
a fer.

Durant tot un cap de setmana, Ripoll
es va omplir de tarots, bruixes, vidents,
clarividents i en definitiva, més de 60
parades i moltes activitats relacionades amb el món de l’esoterisme. Va ser
tot un èxit que va omplir la vila de gent.

