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/01 
Una aventura per als més me-
nuts que visiten la vila
Des de l’Oficina de Turisme de Ripoll s’ha 
ofert un díptic a les famílies que ens visi-
ten perquè puguin fer un recorregut per 
la vila tot descobrint pistes per resoldre 
una endevinalla.

/02 
Un radar informatiu per reduir 
la velocitat
La Policia Local ha posat en funcio-
nament un radar informatiu que no 
sanciona, una eina que s’ha com-
provat que permet reduir la mitjana 
de velocitat dels vehicles i que anirà 
canviant de zona. 

/03 
La consellera de Cultura visita 
Ripoll
L’Hble. Sra. Natàlia Garriga va fer una 
visita a Ripoll en la qual es van posar 
sobre la taula diversos projectes cultu-
rals i de millora a la vila.

/04 
Les obres del pont del tren, en 
marxa
Aquest mes s’han posat en marxa les 
obres de millora de la fiabilitat i de 
protecció de l’estructura del pont de la 
R3 sobre els rius Ter i Freser. Els treballs 
sobre l’estructura de 145 metres tenen 
una inversió prevista d’1,1 M€ i un ter-
mini d’execució de 5 mesos.

/05 
Primeres visites al refugi an-
tiaeri de la Guerra Civil
Els primers visitants ja han pogut 
baixar al remodelat refugi antiaeri sota 
la plaça de l’Ajuntament. Les places 
per les visites guiades del 4 i 18 d’agost 
es van exhaurir en qüestió d’hores. Se’n 
duran a terme més.

/06 
El Mercadal torna a la norma-
litat 
El Mercadal del Comte Guifré va retor-
nar al format d’abans de la pandèmia 
i ho va fer amb 4 dies d’animació. Més 
de 75 parades, espectacles, tallers, 
mostra d’oficis, dansa, circ... Hi va ha-
ver de tot! 

/07 
Campanya per evitar sorolls 
nocturns 
L’Ajuntament ha engegat un estiu més 
la campanya ‘Viu, riu i respecta el des-
cans veïnal’, amb el repartiment d’uns 
gots als establiments restauradors.

/08 
1.400 persones al concert de 
Di-Versiones
Gran èxit del segon dels concerts de 
gran format d’aquest estiu a la Devesa 
del Pla. Tothom va cantar, saltar i ba-
llar durant una bona estona!

/09 
Concerts del Festival de Músi-
ca
Al llarg de l’agost el Claustre del 
Monestir ha estat l’escenari de dos 
concerts del Festival de Música, amb 
el recital líric a càrrec de Mercedes 
Gancedo i Beatriz Miralles i el jazz de 
Cristina Amils 4et. La 43a edició s’aca-
ba aquest 2 de setembre.

/10 
30 noves places d’aparcament 
al centre
Aquest final d’agost han començat 
les obres d’arranjament del nou espai 
d’aparcament situat a la part posterior 
del Monestir de Ripoll, concretament a 
la finca de Can Carreras, que té el seu 
punt d’entrada a l’avinguda del Comte 
Guifré, 2. S’hi habilitaran 30 places d’es-
tacionament per a vehicles.
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