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/01
Llaés té una nova Mare de Déu 
El jove escultor ripollès Lluís Garcia ha 
reproduït la Mare de Déu romànica de 
Llaés. A principis de mes va ser beneïda 
al Monestir i es va portar a l’església de 
Sant Bartomeu, al Castell de Llaés.

 

/02 
Estrena del casalet dels dis-
sabtes
Ja ha començat a caminar el casalet 
dels dissabtes a Ripoll, amb activitats 
cada cap de setmana per a infants de 
6 a 12 anys i les seves famílies.

/03 
Voluntaris netegen l’espai 
fluvial
El dissabte 5 de març es va dur a 
terme una neteja de les lleres del Ter i 
el Freser, amb 22 persones voluntàries. 
Va ser un acte organitzat per l’Ajunta-
ment i el Consorci del Ter.

/04 
Commemoració del Dia de la 
Dona
L’exposició ‘Dones ripolleses que 
deixen empremta’ ha estat la iniciativa 
central d’aquest any per reivindicar el 
8 de març a Ripoll. Hi apareixen 10 do-
nes del municipi que han destacat per 
la seva tasca laboral, social o familiar.

/05 
El Dr. Del Pozo cedeix el seu 
fons 
El Dr. Joan Manuel del Pozo Álvarez ha 
cedit el seu fons documental a l’Arxiu 
Comarcal del Ripollès. L’11 de març es 
va dur a terme l’acte de signatura i 
recepció.

/06 
40 anys de Fira 
La Fira de les 40 Hores s’ha celebrat a 
Ripoll els dies 24, 25 i 26 de març amb 
un temps assolellat, molta afluència 
de gent, música i activitats per a to-
thom. S’han celebrat amb força els 40 
anys des que es va recuperar aquest 
esdeveniment multisectorial.

/07 
Exposició sobre els 50 anys de 
l’Institu Abat Oliba 
Fins al 30 d’abril el Museu Etnogràfic 
acull la mostra que repassa la història 
d’aquest centre de secundària de 
Ripoll.

/08 
La Volta a Catalunya torna a 
passar per Ripoll 
Un any més hem pogut gaudir del pas 
de la volta ciclista a Catalunya, en 
aquesta ocasió amb dos dies conse-
cutius amb la vila com a protagonista 
del recorregut. En l’etapa 4, Ripoll va 
acollir un esprint intermedi.

/09 
Dos habitatges de lloguer as-
sequible per a joves
L’Ajuntament ofereix dos immobles 
situats a la carretera de Ribes, amb un 
preu de lloguer assequible, reformats 
recentment i que han d’anar destinats 
a menors de 35 anys empadronats a 
Ripoll.

/10 
El Dia de la Poesia, a la Biblio-
teca
Es va celebrar l’efemèride amb una 
xerrada literària sobre Montserrat 
Abelló a càrrec de l’actriu Olga Cercós 
i l’escriptor Miquel Martin. També amb 
la presentació del llibre ‘Garbellant 
emocions’, d’Alba Muntadas.
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