DIUMENGE, 16
FEBRER2014.

NUM.

148
HORARI DE MISSES

•
Feiners

Dilluns:
17:00 tarda:
Cada 15 dies: Casal avis de
Ripoll.
Cada 15 dies: Residència
dels avis de Campdevànol
Dimarts, dijous, divendres i
dissabte:

09:00 Campdevànol
(Tret que hi hagi enterrament)
Dimecres:
18:00 Gombrèn
(Oratori St. Francesc Coll).
18:00 Borredà
(germanes Dominiques).
De Dilluns a Divendres:
19:30 Monestir

Dissabtes
18:30 St. Josep Obrer

I Matamala–Les Llosses
18:30
(de maig a novembre)
Matamala: 2on, 3er, 4art.
Les Llosses: 1er.
(exceptuant festes i aplecs)
20:00 Campdevànol
20:00 Monestir

Diumenges
9:00 St. Josep Obrer
10:00 Gombrèn
11:00 Monestir
11:00 Borredà
11:30 Campdevànol
13:00 Vallfogona
13:00 Matamala–Les Llosses
( de novembre - abril)
( exceptuant festes i aplecs)
DESPATX PARROQUIAL
Ripoll:Dilluns i divendres
12 a 13h i de 18 a 19h
Campdevànol:Dimarts
12 a 13h i de 18 a 19h
Borredà: Divendres 17 h.
Vallfogona: Dijous 17 h.
Gombrèn: Dimecres 17h.
Ripoll: 972700243
Campdevànol: 972730036
Monestir:
972704203

SANTA M ARIA DE RIPOLL:

SANT JOSEP OBRER DE RIPOLL:

5219

Un escrit per entendre els nous joves que van apareixent
apare
en la
nova societat amb més o menys diferències
diferè
del Japò.

UNA NOVA ALBADA AL PAÍS DEL SOL NAIXENT

708
Nova Web del Monestir
www.monestirderipoll.cat

Evolució de generacions
Després de la Segona Guerra Mundial els sociòlegs japonesos descriuen les successives
succes
generacions joves del seu país així:
Anys 1960 - 1978: Època de l’esforç amb esperança de recompensa (ocupació estable).
Anys 1978 - 1990: Època d'abundància material consumista individualista.
Anys 1992 - 2008: Ruptura de la bombolla i ensorrament del
d sistema (diferents grups: els
que vegeten sense treballar, els que es tanquen a casa, viuen amb els pares fins als trentatrenta
cinc anys, rebuig de fer empreses, rebuig de treballar d'autònom, però no d'ésser empleats).
Recentment, els estudis profunds d'enquestes
d'enq
i entrevistes sobre els joves de 19-20 anys
descobreixen una nova generació amb canvis profunds de valors i hàbits de consum.
Perfil de la nova generació.
Es distingeix pels següents nou trets característics:
1) Sense interès a «tenir coses».
No necessiten comprar per comoditat tecnològica ni com a senyal de distinció personal.
No volen cotxes, ni ‘marques', ni articles d'esport. En tenen prou amb el telèfon mòbil, la
càmera digital i l'ordinador. Rebutgen el consumisme materialista.
2) Prefereixen els
ls 'dolços' que beure alcohol.
Més d'un terç de joves no beuen alcohol. Va desapareixent «el ritu d'iniciació social»
d'anar de copes amb caps i companys en acabar la feina. En canvi, són llaminers. Els
agrada menjar pastissets, crema, xocolata...
3) Els encanta «quedar-se
se al niu» més que no sortir a fora.
Un 43 % prefereixen els dies festius quedar-se
quedar a casa veient la televisió, DVD, escoltant
música, llegint, netejant la casa.
4) Els agrada 'estalviar' més que gastar diners.
Un 25 % de joves tenen estalviats més
mé de 3 milions de iens (1 euro = 130 iens). Són
formigues, no negres cigales.
5) Crisi del mercat «d'amor de parella».
Confessen que tenir parella és una llauna per l'esforç que suposa mantenir satisfeta la
parella. Prefereixen estar «ells amb ells» i «elles amb elles». Si hi ha cites, han de ser
«curtes, barates i en llocs pròxims».
6) La dona homenenca i l'home efeminat.
Es va debilitant la diferència genèrica. A la dona, li encanta vestir com un home. Un 33 %
de dones practica arts marcials. Els homes usen articles fins ara anomenats 'femenins'
(perfums, cremes, cura de pestanyes). Va sorgint un nou gènere 'neutre', naïf i delicat.
7) Comportament submís a les normes socials.
No són consumidors, però tampoc no són contestataris contra el sistema. El seu
comportament
ament és cool (tranquil) i sempre controlat. Són experts en l'ús informatiu de les
xarxes en la seva vida quotidiana.
8) Dilució de l’individu i satisfacció per 'empatia amb els altres.
Molts aprecien «l'experiència d'estar amb algú», «compartir l'estat d'ànim
d'àni amb un amic o
amiga». L'individu desapareix en la relació interpersonal. Participació en activitats de
voluntariat'
9) Desafecció pel “modern' i retorn a la «cultura tradicional”
Màxim interès per experimentar la plenitud de cor que inspira la cultura tradicional
tradi
japonesa (canvi estacional, paisatges clàssics naturals, visita a temples sintoistes i
budistes...). Els encanta viure en cases fredes i incòmodes antigues, practiquen artesania
clàssica.
Vers una nova estratègia socioeconòmica de «dispersió».
Per a concloure, una pregunta seriosa i d'ordre molt pràctic: si els joves deixen de ser
consumidors, qui ocuparà la potència industrial productiva del Japó? Un Japó, de 126
milions d'habitants, amb una població decreixent i envellida.
Se suggereix que, a més de
d desenvolupar més la potencialitat dels creixents mercats
asiàtics (no els europeus ni els americans), potser s'hauria de substituir la concentració
monopolaritzada a la megacapital de productes estàndard massius per una nova estratègia
socioeconòmica de «dispersió». És a dir, anar formant múltiples centres locals d'activitat
agrícola i industrial de qualitat. Com en el raïm, cadascun dels grans tindrà el seu centre
propi amb pluralitat de funcions. Les ciutats seran més petites. I s'oferirà una formació
adequada.
I, en definitiva, aquesta nova generació per més que desitgi una vida «senzilla i tranquil.la»,
mai no haurà d'oblidar la llei universal de «l'esforç constant» per a superar les dificultats
inherents a la condició humana.
Frederic Lanzaco i Salafranca.
Ex professor de la Universitat Sophie de Tòquio.

INTERIOR DEL TEMPLE DE SANT ROMÀ
D’ARANYONET (GOMBRÈN)
Com es pot
observar fou
transformat al
llarg dels darrers
segles i des de
fa uns 25 anys
resta tancat al
culte en espera
d’una bona
restauració
segons l’art
original. Aquesta
parròquia dins
del terme de
Gombrèn te com
a veïns sant
Jaume de
Frontanyà i la
Pobla de Lillet.
Sant Romà
d’Aranyonet
que resta al
temple de
Sant Pere de
Gombrèn.

INTENCIONS DE LES
FEBRER 2014
DIUMENGE, 16 – DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY – CICLE A.
09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.
10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn.
Família Ricart – Costa.
11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Ramón Ribas.
Família Moreno – Serra.
Consol GardellaMarcé.
Miguel Carol.
Esposos Pere Roura i Carme Rude.
11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol.
13:00 matí: Santa Maria de Matamala.
13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona.
DILLUNS, 17– SANT ALEIX I ELS 7 FUNDADORS DELS SERVITES.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Esposos Esteve Franquesa i Dolors Blancafort i fills.
DIMARTS, 18– SANT ELADI.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Família Ribas – Garriga.
DIMECRES, 19– SANT CONRAD.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.

PAGAMENTS PER ANAR LLUITANT ENMIG DE LA CRISI
Parròquia Santa Maria de Ripoll.
ECADE (Empresa Catalana de desratització) ha presentat 2 factures de tractament de
injecció líquid “anti-tèrmits” que varen envair el Casal Parroquial i després a la sagristia i
Monestir.
Les factures son de 548’13 euros cada una ha restat pagada per la caixa de la parròquia
i l’altre pel patronat del Monestir. Cal recordar que cal fer aquest tractament durant 10
anys.
Pàgina web de la Parròquia Santa Maria – Monestir i Arxiprestat del Ripollès
La parròquia Santa Maria de Ripoll ha fet els següents pagaments per redacció i
coordinació de treballs (30 %) = 1.474’20 euros.
-

Al col·legi d’arquitectes de Catalunya (imatges).
Elies Rogent del seu fons i Domènech Muntaner = 121 euros.
A la Generalitat de Catalunya (per 50 fotografies) digitalització = 213’20 euros.
A Licanus (produccions musicals) = 200 euros.

El patronat del Monestir a pagat 2 factures a un total de 2.457 euros (50 %) cost redacció
i coordinació de treballs.
Cal fer esment que pel que correspon al Monestir de Sant Joan de les Abadesses te la
seva web pròpia i que va sortir mes cara segons diuen els seus promotors.
Volem fer constatar que totes les parròquies de l’Arxiprestat tindran la seva referencia en
compromit. També hi apareixerà Sant Eudald, patró de la Vila comtal de Ripoll. Hi haurà
esment del Centre d’Interpretació del Monestir i el Museu Etnogràfic de Ripoll amb les
seves webs pròpies.

CONSELL PASTORAL INTERPARROQUIAL DE RIPOLL.
Reunió ordinària: Divendres 28 de febrer a les 21 hores.Lloc: Rectoria (sala Pau VI).

DIJOUS, 20– SANT NEMESI.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
DIVENDRES, 21– SANT PERE DAMIÀ.
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
Esposos Pere Boix i Dominique Buscail.
DISSABTE, 22– SANTA ELIONOR.
18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll.
Francesc Bertrán Miarons.
20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol.

“TORNAR A CREURE”
Divendres, a les 21 hores del vespre.Lloc: sala Pau VI (rectoria).

SANTUARI DEL TALLAT- Vallbona de les Monges (Urgell)
-

Ferran el Catòlic. Fou cedit al monestir de Poblet l'any 1509. Els monjos hi residiren fins l'any 1822. La
desamortització el posà a mans particulars, fins que "Amics del Tallat, l'any 1975 començà la
recuperació per a l'ús i la pietat dels pobles de les comarques de l'Urgell, la Conca i la Segarra.

20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll.
-

HAN ENTRAT A LA CASA DEL PARE
Parròquia Santa Maria de Ripoll.
•
Florenci Verbón Rius, 92 anys.
•
Joan Josep Muñoz Brangui, 65 anys.
•
Rosario Malagón Pérez, 78 anys.
•
Maria Pujol Fusté, 92 anys.
•
Maria Rodríguez Pay, 81 anys.
•
Manuel Fernández Montero, 86 anys.
•
Rosa Cutrina Sorinas, 84 anys.
•
Jaume Casas Comas, 84 anys.
•
Antonio Martín Carmona, 84 anys.
Parròquia Sant Cristòfor de Campdevànol.
•
•
•
•
•

Josefa Sánchez Fernández, 77 anys.
Mariano Sanz Perelló, 97 anys.
Maria Domingo Gustar, 86 anys.
Maria Boatella Vilalta, 90 anys.
Maria Rocot Viñas, 85 anys.

Arxiu estadística parròquia Sant Cristòfor de Campdevànol
Enviat al bisbat de Vic anys 2010-2012
matrimonis = 8| bateigs = 33| exèquies = 153

Valors històrics, culturals i populars del santuari:De finals del segle XV, construït pel Rei

Accessos al santuari: Per la carretera que va de Vallbona de les Monges al trencall que
comença al límit de les comarques de la Conca de Barberà i l'Urgell.
Principals festes que s'hi celebren: Aplecs, romeries i pelegrinatges: L'Aplec, el penúltim
diumenge d'agost.
Serveis religiosos permanents i ocasionals que ofereix el santuari: Celebracions de
l'Eucaristia de forma ocasional.
Serveis de bar: No. Restaurant: No. Hostatgeria: No. Acolliment: Sí. Records: Sí.
Rector del santuari: Mn. Francesc Benet – C/. S. Antoni 9. 43426 Rocafort de Queralt
Tel. 977- 89 80 36

Parròquia Sant Josep Obrer de Ripoll
Liquidació econòmica - 2013
DESPESES
Compres
Serveis (conservació, obres, restauració, gas-oil, llum, etc.)
Impostos
Personal
Comunicació de bens (fons comú diocesà)
Despeses financeres
IVA i col·lectes per enviar
Total despeses
INGRESSOS
Per serveis
Lloguers
Col·lectes, donatius, aportació obres, sorteigs, etc.
Col·lectes per enviar – IVA
Total Ingressos
RESUM
Resum econòmic any 2012
Resum econòmic any 2013
Ingressos 2012
Despeses 2012
Resultat exercici 2013
Saldo final any 2013

3.794,27
9.873,52
43,20
842,50
2.248,83
47,40
1.827,00
18.676,72

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

2.255,50
621,60
9.060,50
3.370,00
15.307,60

euros
euros
euros
euros
euros

6.344,32

euros

15.307,60
-18.676,72
-3.369,12
2.975,20

euros
euros
euros
euros

