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/01
Una fira de Nadal esplèndida
Per començar el desembre, hi va haver 
quatre dies de Fira de Nadal i de la Jo-
guina Artesana a Ripoll. Van tenir molta 
afluència de públic tot i el fred, i es va 
comptar amb més de 50 parades i mol-
tes activitats.

/02 
Marc Farrés i Mònica Ortega, 
guanyadors del concurs Tar-
dor Florida
Aquest desembre es van entregar els 
premis als guanyadors del quart con-
curs d’Instagram Tardor Florida. Marc 
Farrés va ser el primer classificat amb 
611 ‘M’agrada’ a la seva foto, mentre 
que Mònica Ortega era segona amb 
528 ‘M’agrada’. Es van emportar pre-
mis amb productes de proximitat.

/03 
El joc dels oficis de Ripoll
Es va presentar el joc de taula Tragi-
na, creat per la ripollesa Irma Darné. 
Aquest, compta amb rigor històric i 
endinsa als seus jugadors en el món 
dels gremis, obradors i indústries ripo-
lleses a partir del segle XIII.

/04 
Nou sistema d’accés autònom 
a la Farga Palau
La Farga Palau ha incorporat un 
sistema innovador, únic a Catalunya, 
amb el qual s’hi pot accedir de forma 
autònoma mitjançant un codi que es 
proporciona des del Museu Etnogrà-
fic. També s’han renovat els elements 
museogràfics i la il·luminació.

/05 
Cagada popular del tió 
Com és habitual en els darrers anys, 
el Consistori Infantil va organitzar una 
cagada popular del tió. La plaça Sant 
Eudald es va omplir de famílies que 
també van poder degustar coca i xo-
colata calenta un cop els nens i nenes 
havien fet cagar el tió.

/06 
El parc de Nadal 
Durant tot el desembre, les places 
de Ripoll han comptat amb diverses 
atraccions en el marc del Parc de 
Nadal, com ara la pista de gel artificial, 
inflables o altres elements sostenibles. 
Els dies 27 i 28 van ser gratuïtes i la 
resta de jornades tenien preus popu-
lars.

/07 
Una aposta per l’habitatge 
assequible i sostenible 
L’Ajuntament i la Fundació Eduard 
Soler han signat aquest desembre un 
conveni per tal de construir dos edificis 
a la zona de Can Guetes, amb l’ob-
jectiu de crear habitatges de lloguer 
assequible, de protecció pública i per 
a la residència d’estudiants de l’Escola 
o altres centres formatius

/08 
Els Pastorets han tornat amb 
força
Després de l’aturada forçosa per la 
pandèmia, els Pastorets de Ripoll han 
tornat amb tres representacions els 
dies 25, 26 i 27 de desembre. Es com-
plien 40 anys des de la seva recupera-
ció i ara s’han renovat amb ganes de 
continuar endavant molt temps més!

/09 
Activitats infantils amb ‘L’Hi-
vernet’
Aquests dies de festes, s’han dut a 
terme diverses activitats gratuïtes per a 
infants i famílies, organitzades des del 
Pla Educatiu d’Entorn. Per exemple, s’ha 
buscat i decorat el pal per fer cagar 
al tió, s’ha confeccionat el fanalet dels 
Reis o s’han escrit desitjos d’any nou.

/10 
Les flors, protagonistes al ca-
lendari 2023
El calendari del 2023 de l’Ajuntament 
té les flors com a protagonistes. Ripoll 
té 3 Flors d’Honor de les Viles Florides 
des del 2015 i es realitzen diverses 
accions per tenir una vila més bonica i 
acolorida. 
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