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/01
Una nova eina de comunicació 
per WhatsApp
Neix el ‘Ripoll Informa’, un canal unidirec-
cional de comunicació de l’Ajuntament 
amb la ciutadania a través de Whatsa-
pp, perquè els veïns i veïnes puguin estar 
al dia de l’actualitat, esdeveniments o 
incidències, al moment.

/02 
Tota la vila, il·luminada amb 
LED
Aquest mes s’ha completat el canvi 
massiu de tot l’enllumenat de Ripoll a 
tecnologia LED. Una renovació que ja 
ha mostrat més d’un 40% d’estalvi en 
el consum i que permet també millorar 
la il·luminació en diversos punts.

/03 
Exposició dels Instruments 
Adormits al Museu
Fins al 8 de gener es pot visitar l’ex-
posició dels Instruments Adormits de 
la Portalada del Monestir, al Museu 
Etnogràfic. Una mostra que representa 
el retorn a Ripoll d’aquest projecte que 
ha voltat per Europa promocionant la 
candidatura d’aquesta joia del romà-
nic com a patrimoni de la UNESCO.

/04 
Reivindicant els Drets dels 
Infants
Es va commemorar un any més el Dia 
Internacional dels Drets dels Infants, 
amb una enlairada de globus biode-
gradables i molts desitjos demanats 
pels nens i nenes de 6è de les escoles 
de la vila. Per un món on tots els in-
fants tinguin les mateixes oportunitats.

/05 
Quarta participació al projecte 
Rossinyol 
El projecte de mentoria social Ros-
sinyol, de la UdG, torna per quart any 
a la vila. Els tres joves mentorats que 
aquest any se’n beneficiaran ja s’han 
trobat amb els seus mentors i co-
mencen així a compartir experiències 
estudiant però també establint una 
bona relació.

/06 
El Mag Lari omple el Comtal 
Des d’abans de la pandèmia que no 
es veia el pati de butaques del Teatre 
Comtal ple a vessar. Ho va tornar a 
aconseguir l’espectacle ‘Una nit amb 
el Mag Lari’, del 12 de novembre.

/07 
Esports Pons, establiment cen-
tenari 
La botiga de Ripoll Esports Pons va 
rebre el reconeixement d’establiment 
històric per part de la Cambra de 
Comerç de Girona. Aquest 2022 es 
compleixen 100 anys des que va obrir 
les portes, i la tercera generació de la 
família segueix tirant-la endavant.

/08 
Més de 600 participants a la 
Mitja Marató
Nan Oliveras i Berta Cabanas van 
guanyar la 43a edició de la Mitja Ma-
rató de Ripoll, el 20 de novembre. Tam-
bé es van disputar les curses de 10 i 5 
km, i en total es va comptar amb més 
de 600 corredors i corredores. Una fes-
ta de l’atletisme més viva que mai.

 

/09 
En contra de la violència mas-
clista
El Consell de Dones de Ripoll ha or-
ganitzat aquests dies diferents actes 
entorn del 25N, per donar visibilitat el 
rebuig a la violència envers les dones. 
Una plantada de flors, un taller d’au-
todefensa o un altre de ioga en van 
ser algunes mostres. I encara queden 
actes per dur-se a terme.

/10 
Renovada la senyalització de 
les Rutes Escolars
10 anys després de la seva creació, 
Ripoll continua apostant per les Rutes 
Escolars. Ara s’ha renovat la senyalit-
zació de les mateixes. Un projecte que 
vol apostar perquè els infants vagin 
caminant a l’escola.
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