
Llegenda

CIRCUÏT D’ORIENTACIÓ URBÀ DE RIPOLL

El circuït urbà d’orientació que us proposem us farà descobrir els indrets més representatius de Ripoll d’una manera amena i 
divertida.  És apte per a  totes les edats i tots els nivells.
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Funcionament:

• Us podeu baixar l’itinerari a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Ripoll o a la del Club Excursionista Ripoll.   
També el podeu recollir a l’o�cina de turisme de Ripoll.  

• El primer punt del circuït coincideix amb l’o�cina de Turisme de 
Ripoll (al costat del Monestir de Santa Maria).

• Cal trobar els punts proposats en el plànol. No cal seguir-los en 
l’ordre proposat.

• Un cop sigueu a la zona marcada en el plànol, cal localitzar-hi la 
�ta i anotar en el full del circuit el codi de 3 lletres o el nom de 
l’animal que hi ha a la �ta.

• Si localitzeu totes les �tes i anoteu tots els codis o animals, 
podeu passar per l’o�cina de turisme, on us entregarem un 
obsequi de record.

En el cas de detectar alguna incidència en l’itinerari, us dema-
nem que ens ho feu saber :
Telèfon  972 70 23 51 
e-mail:  turismeripoll@ajripoll.com

Aquesta circuït s’ha preparat amb la col·laboració del Club 
Excursionista Ripoll. 

Plaça Abat Oliba (sota arbre singular). Plaça on es troba el Monestir de Santa Maria,  monument més 
emblemàtic de la vila i que és, a més, un dels més bells i evocadors de Catalunya.  El seu nom honora l’abat 
més important de l’antic cenobi benedictí. Al costat del monestir hi trobem el Centre d’Interpretació i 
l’Scriptorium. Exposició permanent que ofereix la possibilitat de conèixer la importància de l’escriptori del 
Monestir de Santa Maria de Ripoll en la producció i còpia de manuscrits al llarg dels segles X-XII.

Museu (barana escales). Va ser el primer museu d’etnogra�a de Catalunya, ubicat originàriament a l’esglé-
sia de Sant Pere.   Després de setanta anys recollint i conservant el patrimoni de les nostres contrades, l’any 
2011 es va tornar a inaugurar en la nova seu actual. 

Fortí de l’estrella (barana). Antic edi�ci militar, que formava part de la muralla i que encara conserva les 
espitlleres originals. 

Farga Catalana (senyal aparcament). Fundada al segle XVII, va estar activa �ns al 1978. Tot i que originària-
ment era una farga de ferro, va ser transformada i s’hi va acabar treballant l’aram. Actualment encara s’hi 
troben vestigis originals. 

Pont del Raval (barana  costat riu). Pont de pedra d’un sol arc construït el S. XIX, anteriorment de fusta.  
Travessa el riu Freser i durant molts segles va permetre la connexió del camí ral de Barcelona amb la vila.

Plaça de la Llibertat (fanal).  Coneguda popularment com la plaça dels porcs, antigament era l’emplaça-
ment on es negociava la compra i venda d’aquests animals.

Plaça Sant Eudald (costat pilona informativa). Plaça situada al centre de Ripoll.  Durant l’època medieval i 
moderna havia estat estat ocupada per l’església de Sant Eudald. 

Plaça Gran (fanal). Fou coneguda com la plaça del mercadal durant molts segles, perquè era el punt que 
centralitzava el mercat.

Passeig Mestre Guich (barana costat riu). Aquest passeig segueix el riu Ter des del pont d’Olot �ns al 
pont del c. Macià Bonaplata.

Plaça de la Lira (barana costat riu). És una plaça porxada amb una passarel·la de ferro remodelada l’any 
2011 pel conegut equip d’arquitectes RCR i Puigcorbé arquitecte. Està situada en l’espai que ocupava un 
antic teatre de Ripoll, del qual n’ha pres el nom.

Sant Miquel de la Roqueta (barana). Capella d’estil modernista construïda l’any 1912 per Joan Rubió i 
Belver. Originàriament estava situada als afores del poble.

Arxiu Comarcal del Ripollès. Inaugurat el 2001, es dedica a conservar i difondre la documentació 
pública o privada, d'interès històric o cultural del Ripollès. Ocupa l'edi�ci de l'antic hospital de Ripoll. 

Absis monestir (barana escales). Part posterior del monestir, de forma semicircular i d’in�uència llombar-
da. Hi trobarem un absis i sis absidioles.
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