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/01 
Inauguració de la primera ruta 
literària de Ripoll
En el marc dels actes del XIX Col·loqui In-
ternacional de Llengua i Literatura Cata-
lanes es va inaugurar aquesta ruta, que 
ha quedat senyalitzada amb un seguit 
de plaques repartides per la vila, que 
inclouen codis QR amb més informació.

/02 
Multitudinari concert de Joan 
Dausà
Joan Dausà va actuar davant més de 
450 persones el 3 de juliol, a la Devesa 
del Pla. Va ser el primer dels dos con-
certs de gran format programats per 
aquest estiu i va cantar cançons del 
seu últim disc i d’altres èxits.

/03 
Enderroc de l’edifici annex a 
l’INEM
S’ha enderrocat l’edifici annex a les ofi-
cines de l’INEM i el SOC, a l’extrem del 
passeig Ragull, i això permetrà millorar 
la connectivitat d’aquest espai per a 
vianants cap a la Devesa del Pla.

/04 
El pati dels Salesians s’obre a 
la ciutadania
Després que part de la gespa artificial 
antiga del camp de futbol de Ripoll 
s’hagi utilitzat per millorar el pati dels 
Salesians Ripoll, l’Ajuntament i l’esco-
la signen un conveni perquè aquest 
equipament s’obri a la ciutadania fora 
de l’horari lectiu.

/05 
L’Estiuet de Ripoll
Bona valoració de les activitats gratuï-
tes per a infants que s’han organitzat 
durant dues setmanes aquest mes 
de juliol. L’Estiuet ha portat als infants 
a l’Scriptorium, el Museu, a la font... i a 
més han pogut gaudir de jocs gegants 
i d’una festa de l’escuma final!

/06 
69è Aplec de la Sardana
Durant tot un cap de setmana, els 
actes sardanistes es van succeir a 
Ripoll, amb la recuperació de l’aplec 
sardanista amb tota la seva esplen-
dor. Fins a 47 sardanes de 46 autors 
van sonar-hi.

/07 
33è Curs d’Interpretació Musi-
cal 
Del 16 al 24 de juliol, uns 25 joves van 
prendre part del Curs, una formació 
que posa Ripoll al centre de l’aprenen-
tatge musical cada estiu. Van acabar 
la seva estada oferint audicions gra-
tuïtes on van mostrar el seu enorme 
talent emergent.

/08 
El Trenet Turístic torna aquest 
estiu
Per sisè any consecutiu, Ripoll ofereix 
l’oportunitat de descobrir la vila i el 
seu entorn a través del Trenet Turístic, 
que ofereix servei des del 20 de juliol 
al 22 d’agost amb els dos recorreguts 
habituals: Patrimonial i Natura.

/09 
Campanya turística #Ripoll-
perCompartir
Un estiu més s’engega aquesta cam-
panya que pretén fidelitzar als turistes 
perquè tornin a Ripoll fora de tempo-
rada, oferint descomptes i obsequis en 
col·laboració estreta amb els establi-
ments de la vila. 

/10 
Inici del 43 Festival de Música
El Festival de Música ja ha començat i 
portarà concerts a Ripoll fins al setem-
bre. La Cobla Sant Jordi el va iniciar 
amb sardanes, i va seguir amb l’Or-
questra de Cambra Illa de Menorca (en 
el marc també del FeMAP), a més del 
concert de joves promeses i les audi-
cions dels alumnes del curs de música.
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