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/01
Una gran cavalcada de Reis
La vila va rebre a Ses Majestats, els Reis 
d’Orient, amb una cavalcada molt lluïda 
i la repetició de l’entrega de les cartes al 
Claustre. Uns dies abans, també havia 
arribat la cartera reial. Dies de molta 
màgia i il·lusió per a petits i grans!

/02 
Campanya de compres de Na-
dal amb molta participació
Aquest gener s’ha realitzat el sorteig 
de la campanya ‘Comprar a Ripoll té 
premi’. S’han entregat 3 vals de 300, 
200 i 100 euros a les persones afortu-
nades. Ha estat un període nadalenc 
amb moltes compres a la vila, un fet 
que es podia comprovar amb la gran 
quantitat de tiquets que participaven 
al sorteig.

/03 
Es lluirà una nova beca ‘Com-
tal Vila de Ripoll’
La Beca a l’Excel·lència ‘Comtal Vila 
de Ripoll’, que des del 2014 s’entrega a 
estudiants de la UVic-UCC residents a 
Ripoll i que té un valor de 2.500 euros, 
enguany ha recaigut en Mònica Sàn-
chez, estudiant de Psicologia, i Adrià 
Rodríguez, de Periodisme.

/04 
Nou sistema d’accés autònom 
a la Farga Palau
Ja han començat els treballs per fer 
més segura l’entrada nord-oest del 
municipi, amb la construcció d’una ro-
tonda a l’enllaç entre la C-17 i l’N-260. 
El cost de les obres és de 524.474,90 
€ (IVA inclòs), assumit completament 
per la Generalitat de Catalunya.

/05 
Premi per al treball de recerca 
de la ripollesa Núria Hom 
El talent jove de la vila ha estat pre-
miat als guardons ACCID (Associació 
Catalana de Comptabilitat i Direc-
ció). La ripollesa Núria Hom va rebre 
el premi Gay de Liébana en primera 
posició pel millor treball de fi de grau 
en aquest àmbit. 

/06 
Els Fogons del Món ens porten 
a Tailàndia 
Aquest gener, el taller ‘Fogons del Món’ 
del projecte ’12 mesos, 12 països’ ens 
va portar fins a Tailàndia de la mà de 
l’Oil, veïna de Ripoll. Una iniciativa que 
continua amb força i que ens ajuda a 
descobrir les cultures que ens envolten 
a través de la gastronomia.

 

/07 
Arrenquen els sisens Pressu-
postos Participatius 
Ripoll aposta un any més per donar 
veu als veïns i veïnes perquè decidei-
xin a què s’ha de destinar una part del 
pressupost municipal. Ja és la sisena 
edició dels Pressupostos Participatius.

/08 
Visita del Cònsol General del 
Japó
El Sr. Yasushi Sato, Cònsol General del 
Japó, va visitar Ripoll acompanyat de 
la seva esposa, Yuma Sato. Va ser una 
jornada que va servir per fomentar els 
llaços culturals entre la vila i el conso-
lat.

/09 
Pavimentació del passeig del 
Ferro
Ja s’ha iniciat la pavimentació del pas-
seig del Ferro fins al barri de Castella-
dral i paral·lelament també s’està fent 
una neteja a la zona verda del voltant 
de l’Estació Nova. Millores per fer aquest 
espai més transitable, bonic i accessi-
ble.

/10 
Nou tatami per a practicar el 
judo 
El club Judo Ripoll ja ha inaugurat el 
nou tatami que ha adquirit l’Ajun-
tament per un valor de 12.000 €. Ha 
esdevingut una millora important per 
a poder realitzar l’activitat esportiva en 
les millors condicions possibles.
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