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/01
Millores a les escoles
Com cada any, l’Ajuntament ha dedi-
cat una partida de 30.000 € a millores 
a les escoles públiques del municipi. En 
aquesta ocasió, s’han canviat finestres 
i un lavabo al Joan Maragall i es farà un 
nou lavabo al Tomàs Raguer.

/02 
Començaran les obres de la 
rotonda nord-oest
Ja s’han adjudicat les obres del 
projecte constructiu de la rotonda 
de l’entrada nord-oest de Ripoll, a la 
intersecció de la C-17 amb la N-260. 
Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya l’ha adjudicat amb un 
pressupost de licitació de 524.474,90 € 
IVA inclòs.

/03 
Una nova escultura per donar 
la benvinguda a la comarca
S’ha instal·lat una escultura feta per 
l’artista local Raül Duque a l’entrada 
sud de Ripoll. Representant la Porta-
lada, obre la porta del Ripollès a qui hi 
arriba per carretera, amb els noms de 
tots els municipis de la comarca.

/04 
Fira Catalana de l’Ovella
La Fira de Santa Teresa va reunir 
gairebé 200 ovelles a Ripoll. Un esde-
veniment tradicional que segueix amb 
força, enguany amb 32 corrals de 24 
explotacions de bestiar oví de raça 
ripollesa i d’altres.

/05 
Nou consistori infantil 
Roger Casas i Martina Fabregó com-
partiran el mandat municipal d’aquest 
curs del Consistori Infantil, després de 
tres empats en la votació per escollir 
l’alcalde que representa als infants del 
municipi. Els vuit nens i nenes de 6è 
que formen el consistori tenen moltes 
ganes d’engegar noves propostes.

/06 
Festival de valors amb l’Inspira 
La 3a edició de l’Inspira Festival Inclu-
siu de la Fundació MAP, amb col·la-
boració de l’Ajuntament, va oferir una 
programació variada pensada per a 
tots els públics i amb la sensibilització i 
la inclusió com a eix motor, el 8 d’octu-
bre a Ripoll.

/07 
Un mirador del junyent del Ter i 
el Freser 
Ripoll compta amb un nou atractiu tu-
rístic i per als vilatans/es. Es tracta d’un 
mirador circular de l’aiguabarreig dels 
rius Ter i Freser, situat a la Devesa del 
Pla. Ha estat possible gràcies a fons 
europeus del programa FEDER.

/08 
Festes del Remei i de Sant Mi-
quel Arcàngel
A l’octubre es duen a terme dues 
festes tradicionals, la de Sant Miquel 
Arcàngel (davant l’església de Sant 
Miquel de la Roqueta) i la de l’ermita 
del Remei. Aquest any han tornat a te-
nir una bona afluència de participants! 
 

/09 
La tardor és dansa
La plaça del Monestir va acollir el ‘Tar-
dor en Dansa’, amb diversos espec-
tacles de diferents companyies. Una 
iniciativa del Pla d’Impuls a la Dansa 
que arribava a la vila gràcies a l’èxit del 
RipollÉsDansa.

/10 
Nova edició del BirraFest
La Comi de Festes va tornar a orga-
nitzar el BirraFest a la Devesa del Pla, 
aquesta vegada amb un format diürn. 
Va ser tot un èxit, amb la cervesa i la 
música com a protagonistes tota la 
jornada.
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