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/01 
Millores de paviment
Al llarg del mes s’han reasfaltat alguns 
carrers de la vila: el carrer Progrés (on a 
més s’hi ha posat bandes reductores), 
un tram de l’avinguda Comte Guifré, el 
carrer Esteve Bover i el vial que va del c/ 
Josep Maria Pellicer al passeig Ragull. 
Unes millores molt necessàries que es 
van fent cada any.

/02 
577 inscripcions contra  
el càncer
La segona edició de la Cursa de la 
Dona va tornar a ser un èxit, amb 577 
persones inscrites. Els donatius han 
anat destinats a Oncolliga, que s’ha 
compromès a ajudar als malalts de 
càncer i les seves famílies del Ripollès.

 

/03 
Commemoració de l’11 de se-
tembre
Al Monestir de Santa Maria, on des-
cansen les restes de Guifré el Pelós, es 
va commemorar un any més amb un 
acte institucional la Diada de Cata-
lunya, recordant aquell 1714 que ha 
marcat per sempre la nostra història.

/04 
El Dr. Eudald Maideu rep la dis-
tinció Guifré
El Dr. Eudald Maideu va rebre la dis-
tinció Guifré de la mà del conseller de 
Salut Josep Mª Argimon, com a reco-
neixement al seu compromís per la 
vila de Ripoll i el Ripollès, especialment 
pel que fa a iniciatives relacionades 
amb la conservació i divulgació del 
patrimoni.

/05 
Primera edició d’El Corral 
El 3 de setembre el concurs de música 
al carrer El Corral va esdevenir una 
realitat a Ripoll, amb tot de concerts 
que es van dur a terme per les dife-
rents places i carrers del centre. Roger 
Torné, Virginia Zaldívar i Enric Ez van 
ser-ne els vencedors.

/06 
Tallers d’educació viària a les 
escoles 
Agents de la Policia Local es van 
desplaçar als 4 centres educatius de 
primària de la vila per impartir uns 
tallers sobre educació viària, en el 
marc de la Setmana de la Mobilitat i la 
Sostenibilitat 2022.

/07 
En Bici Sense Edat es presenta 
a Ripoll 
Es vol que comenci a funcionar una 
nova iniciativa per poder portar a 
passejar a gent gran o persones amb 
mobilitat reduïda amb uns tricicles 
elèctrics. Aquesta va ser la proposta 
guanyadora de la partida de 15.000 € 
dels pressupostos participatius i ara es 
busquen voluntaris per fer-la realitat.

/08 
Primers passos per fer arribar 
la xarxa d’aigua a Sant Berna-
bé
S’ha dut a terme una reunió amb el 
director de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua amb l’objectiu d’ampliar la xarxa 
d’aigua fins al barri de Sant Bernabé 
de les Tenes. El proper pas ha de ser la 
redacció del projecte actualitzat per 
part de SOMASRSA. 
 

/09 
1.000 kg de formatge venuts
La setena edició de la Fira Europea del 
Formatge va ser tot un èxit, tot i que 
s’esperava mal temps. Moltíssima gent 
va assistir a les parades de la plaça 
de l’Ajuntament, així com als tastets 
programats. L’esdeveniment va tornar 
a unir productors de proximitat i de 
diferents punts de la península.

/10 
Bon balanç turístic de l’estiu
L’Oficina de Turisme de Ripoll ha acollit 
un total de 13.309 consultes entre els 
mesos de juny, juliol i agost. Unes da-
des molt similars a les de l’any passat, 
però que encara no acaben d’arribar 
als nivells prepandèmia. 
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