
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DESTAQUEM... Les millors propostes per aquest estiu al Ripollès  
 

El portal turístic www.elripolles.com 
ha rebut 344.067 visites durant el 
1r semestre del 2015 

CRD INFORMA 
Butlletí de notícies mensual 

 
Núm. 21 – Juliol de 2015 

ACTUALITAT  LA IMATGE  

LA XIFRA 

L’USUARI/ÀRIA 
 

EL SOCI 
 

Auxiliar de clínica dental . Sant 
Joan de les Abadesses. 
 
Responsable de cuina . Beget. 
 
Comercial de productes 
d’hostaleria . Ripoll. 
 
Ajudant de perruqueria.  Sant 
Joan de les Abadesses. 
 
Més ofertes a:  http://ves.cat/k9fr 
 
 
 

Més informació a www.ripollesdesenvolupament.com o a premsa@ripolles.cat  – Busca’ns també a Facebook , Twitter  i Instagram  

És un producte creat pel Servei de Comunicació* del Consorci Ripollès Desenvolupament. PI. Els Pintors. C/Joan Miró 2-4. 17.500 Ripoll – 972 70 44 99 

 

EL VÍDEO OFERTES 

 
 

Tots els dissabtes del 20 de juliol al 
31 d’agost, a les 17h, Terra de 
Comtes i Abats  proposa una 
activitat familiar: Construïm la 
portalada. Es tracta de construir 
una rèplica de la portalada del 
monestir de Ripoll gràcies a les 
peces d’un trencaclosques gegant. I 
descobrir així cada escena de la 
portalada com si cada fragment fos 
una vinyeta d’un llibre. + info a: 
www.terradecomtes.cat  
 

Els dos parcs d’aventura del 
Ripollès, cofinançats a través d’ajuts 
Leader són ESTIULAVENTURA  a 
Campdevànol 
http://www.estiulaventura.cat/ 

 

 

 

 

 

i MOLLÓ PARC AVENTURA   a 
Molló  

http://www.molloparcaventura.com/ 

 

*Aquesta actuació està subvencionada pel servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada pel Fons Social Europeu i pel Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

Podeu gaudir de les millors 
imatges del Blogtrip 
#inpyrenees,  celebrat durant 
el mes de maig, a través 
d’aquest espectacular  vídeo : 

Aquí destaquem un recull de propostes i activitats  per a fer durant 
aquest estiu : 

Si esteu buscant rutes BTT aquí teniu l’enllaç a ZONA BTT RIPOLLÈS  
www.zonabtt.com  

I si el que voleu és caminar, deixeu-vos seduir per la xarxa de senders 
ITINERÀNNIA . Podeu crear les vostres pròpies rutes o descobrir les més 
de 20 propostes i viatges organitzats a www.itinerannia.net  

Totes les dates i programacions de les nostres festes majors,  fires, 
mercats, festivals de música ,... a http://blogscat.com/agendaripolles/ 

 

A través del Patronat de Turisme Costa Brava 
Pirineu de Girona, durant aquest mes de juliol, 
ens ha visitat una blogger alemanya 
especialitzada en turisme cultural. El resultat de 
les seves visites a Ripoll, Dòrria, Sant Joan de 
les Abadesses, Camprodon i Beget el teniu en 
aquest enllaç del seu travelblog www.freibeuter-
reisen.org 

 

XX Cicle d e Representacions del Mite del Comte Arnau  
a Sant Joan de les Abadesses. Trobareu tota la informació 
a www.terradecomtes.cat 
 
XXX Festival lnternacional de música Isaac Albèniz a 
Camprodon. Tota la informació i concerts a:  
http://albeniz.cat/festival-2015/  
 
XXXVI  Festival Internacional de Música de Ripoll. + info 
a:  http://ves.cat/me3d  

 
 

Durant aquest estiu seguim promocionant el Ripollès: 

 
          
https://vimeo.com/133102174   

 

Associac ió d’Hostaleria 
del Ripollès 

 

Més de 20 activitats guiades de descoberta del patrimoni cul tural al 
Ripollès a www.elripolles.com  i http://blogscat.com/agendaripolles/ 
(apartat visites guiades) 

El Ripollès també és família ! Si teniu nens la nostra comarca és ideal per 
gaudir d’un ampli ventall de possibilitats. Descobreix i programa les teves 
sortides i activitats divertides a http://ves.cat/me1k 

   
 

 
 
 

 

 

    
 


