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/01
L’Adrià Martí Pujolar rep el lot 
com a primer nadó ripollès 
Des del 2016 es duu a terme l’acte de 
lliurament d’un detall de benvinguda 
als infants que s’empadronen a la vila. 
A més, al primer ripollès o ripollesa de 
l’any se li fa entrega d’un lot especial. 
En aquest cas, va ser l’Adrià, que va ser 
rebut pel Consistori Infantil i també va 
ser apadrinat per Ripoll Comerç.

/02 
Més de 800 estudiants a l’Uni-
vers Jove
El 7 de febrer, el pavelló municipal de 
Ripoll va acollir una nova edició de 
l’Univers Jove, on més de 800 estu-
diants d’ESO i Batxillerat hi van assistir 
per buscar tota l’orientació possible 
per al seu futur.

/03 
Premiats els millors expedients 
acadèmics
El 10 de febrer es va fer l’acte de 
lliurament dels Premis als alumnes 
de Batxillerat de Ripoll amb millors ex-
pedients acadèmics del curs 2021-22, 
que atorga l’Ajuntament. Enguany van 
recaure en Aina Batlle, Marc Contreras 
i Laia Torres.

/04 
Recuperat el ball dels diumen-
ges
Feia temps que un grup de veïns i 
veïnes reclamava que tornés aquesta 
activitat que es va deixar de fer per 
culpa de la pandèmia. Ara, l’Ajun-

tament se n’ha fet càrrec i ja es va 
reestrenar el dia 19 de febrer amb el 
Duet Sifasol. Ara s’aniran programant 
més balls els diumenges a la tarda a 
la Sala Eudald Graells.

/05 
Caixes de solidaritat amb Tur-
quia 
La societat ripollesa es va bolcar amb 
l’acte solidari impulsat per dues veïnes 
per tal d’enviar material humanitari a 
les persones afectades pel greu terra-
trèmol de Turquia i Síria. La Sala Abat 
Senjust va quedar ben plena i fins i tot 
col·lapsada amb totes les caixes que 
es van aconseguir reunir.

/06 
L’Agrupació Marià Font actua 
amb ‘Tartuf’ 
L’agrupació teatral local Marià Font va 
portar al Teatre Comtal dues funcions 
de l’obra ‘Tartuf’, de Molière, amb la 
direcció de Ramon Prat. Va ser per 
celebrar els 400 anys del naixement de 
l’autor i els 70 de l’inici de l’agrupació.

/07 
Premiats els Líders de la co-
marca 
La 13a Gala dels Premis Ripollès Líders, 
organitzada per Corisa Media Grup, es 
va dur a terme el 17 de febrer a l’esglé-
sia de Sant Pere de Ripoll. Un acte que 
reconeix l’esforç i talent de la comarca 
en diferents àmbits.

/08 
Un Carnestoltes de 10! 
L’amenaça de pluja no va impedir que 
el Carnestoltes 2023 es desenvolupés 
amb normalitat. La gent va poder gau-
dir de la Ruta Hippie, les rues del dis-
sabte i la festa infantil del diumenge. 
Un gran èxit en la festa de la disbauxa 
organitzada per ‘La Comi’. 

/09 
Gran celebració del Dijous 
Llarder
La plaça Sant Eudald va ser l’epicentre 
de la celebració, amb la demostració 
de l’elaboració de la llangonisseta, 
venda de productes, inflables per la 
mainada i berenar popular. A més, res-
taurants i cafeteries van oferir menús 
especials tota la jornada, a més de la 
Ruta de la Tapa especial.

/10 
Una placa en memòria de 
Francesc Català i Serra
El 19 de febrer es va dur a terme  la 
col·locació d’una placa en record i 
homenatge a Francesc Català i Serra 
(Ripoll, 1901 – Brussel·les, 1927) a la seva 
casa natal, al número 1 de la plaça 
Nova. Aquest ripollès va ser volunta-
ri d’Estat Català als Fets de Prats de 
Molló (1926) i va morir un any més tard 
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