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DIUMENGE, 26 
GENER2014. 

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 
18:30 Matamala–Les Llosses 

(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 

 

 

 

 

 

INFORME TÈCNIC 
DE DIAGNOSI ESTRUCTURAL DEL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT, AL MUNICIPI DE VALLFOGONA DEL 
RIPOLLÈS. 

PROMOTOR: ARXIPRESTAT DEL RIPOLLÈS. 

DIRECTOR PROJECTE: ROGER ORRIOLS I GIL 

REFERÈNCIA PROJECTE:I1238-SAL 

DATA: 22 D'OCTUBRE DE 2013 

3.5 ANÀLISI DESCRIPTIU MUR FAÇANA CARRER PUIG-ESTELA. 

De l'observació de les diferents lesions del mur se'n desprèn el següent. 

- El mur presenta humitats en el seu basament per la cara exterior, la de carrer. La humitat arranca dels laterals de la façana i va 
augmentant la seva alçada en el mur a mesura que ens apropem a la part central i d'accés al temple. Aquesta humitat és present tot i 
no haver-se produït dies de pluja en més de 3-4 setmanes. 

- El mur, per la seva cara exterior de carrer, presenta una fissura vertical que travessa el rosetó des del carener fins a la fornícula, a 
mitja alçada de la façana de carrer. 

- La unió del mur amb forjat i llosa del cor està esquerdada. Les esquerdes en la llosa del cor són perpendiculars al pla del mur. 
Aquestes esquerdes es perllonguen verticalment sobre el mur uns 50 cm. 

- La unió entre el mur de façana i les parets de càrrega del campanar, en l'àmbit de les golfes i espai entre volta i coberta, està 
desvinculada i esquerdada. Existeixen testimonis de l'any 1990 i aquests estan trencats, la qual cosa ens indica que les esquerdes són 
actives i que el moviment continua. 

- El primer tram de la volta de la nau principal presenta esquerdes radials amb centre aproximat al punt mig del mur de façana. Són 
esquerdes radials i que en les zones de clau de volta van paral·leles al mur. Aquestes esquerdes del primer tram de volta 
descendeixen en diagonal pels murs laterals de les capelles fins a trobar la imposta del primer arc faixó. 

- El campanar, situat sobre el primer tram de volta, està desplomat i presenta esquerdes verticals en les cantonades de les pilastres de 
façana de carrer així com despreniments dels maons que conformen la vessant de carrer de la volta. 

3.7.2 MUR FAÇANA CARRER PUIG-ESTELA. 

De l'anàlisi realitzat es considera que el mur necessita ésser intervingut, prèvia comprovació del clavegueram, xarxa d'aigua municipal i de 
l'anàlisi geotècnia del subsòl; amb una solució ràpida, neta i eficaç a base d'injecció de resines d'alta expansió, d'alta densitat i elevada 
resistència mecànica o bé, si les característiques del subsòl ho requereix, amb un sistema de micropilotatge que lliguin els fonaments amb el 
terreny fins al substrat resistent. 

La causa del desplaçament horitzontal al cap del mur és originada per un assentament de la base del fonament vers al carrer, originat bé per 
un subsòl deficient (es coneixen sòls amb betes de guix per l'entorn immediat) o bé per una baixada de la consistència i resistència del subsòl 
per contacte continuat amb aigua, que modifica les condicions del subsòl i genera assentaments no desitjats als fonaments. 

De les visites realitzades s'ha observat que el basament del mur, per la cara de carrer, presenta humitats en el primer metre de mur, tot i no 
haver-se produït dies de pluja en més de 4 setmanes. La humitat arranca als extrems de façana i va guanyant alçada a mesura que s'apropa 
al centre i accés al temple. Una possible causa apunta a una filtració de la xarxa de clavegueram municipal cap al terreny. 

Aquest desplaçament al cap de mur causa efectes en diferents elements estructurals. En primer lloc desvincula el mur del forjat del cor i 
redueix el seu recolzament. Actualment la llosa del cor està esquerdada així com els seus arcs de suport. 

Per altra banda, el moviment del mur també arrossega el primer tram de la volta de la nau principal i els arcs de les capelles laterals, 
generant un seguit d'esquerdes que ho evidencien , tant en el pla del mur com en els transversals. 

Aquesta lesió afecta un punt de pas de tots els feligresos que entre al temple i per el damunt explicat es considera perillós per a la seguretat 
de les persones, essent necessari al nostre criteri una intervenció. 

El càlcul i dimensionat exacte del reforç es determinarà en el corresponent projecte d'intervenció. Es presenta valoració econòmica prèvia en 
base a un predimensionat. 

ARXIPRESTAT DEL RIPOLLÈS. 

Felicitem al Consell 
Pastoral de l’Arxiprestat 
per la seva felicitació 
nadalenca escampada 
a totes les parròquies 
amb un total de 4000 
exemplars en els que hi 
surten La Portalada 
Romànica del Monestir, 
amb un escrit de Mn. 
Cinto Verdaguer, el Pla 
Pastoral Diocesà i el 
Calendari 2014. 

PUNT DE 
LLIBRE 

Felicitem l’associació 
Cultural Sant Josep 
de Ripoll per la seva 
tasca cultural durant 
20 anys i pel suport a 
la Parròquia  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INTENCIONS DE LES 

Gener 2014 

DIUMENGE, 26 – III Diumenge temps de Durant l’Any –  
cicle A.  

09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.  
 

10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn. 
Esposos Capdevila – Rierola. 
Difunts família P. C. 

11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.  
Esposos Pere Dachs i Nativitat Puigcorbé. 
Ramon Moreno Pelfort (29e aniversari). 

11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
Concepció Anfruns Armengol. 
Francisco Soldevila Rota. 

13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona. 
 

13:00 matí: Sant Vicenç de Maçanós (Matamala). 
Missa (Festa Patronal) benedicció i entrega del 
pa. 

DILLUNS, 27 –  SANTA ÀNGELA DE MÈRICI. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

 
DIMARTS, 28 – SANT TOMÁS D’AQUINO. 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
 

DIMECRES, 29 – SANT PERE NOLASC . 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Eugeni i Angelina. 
Joan Folcrà i Teresa Ylla. 
Mario Mitjà i Concepció Balcells. 
Antonio Folcrà i Maria Mitjà. 

DIJOUS, 30 – SANTA MARTINA. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Josep Mª Moreno i Josefina Folcrà. 
DIVENDRES, 31 – SANT JOAN BOSCO. 

FESTA DEL SALESIANS (COL·LEGI). 
9:00 matí: Celebració Eucarística presidida pel P. 

Rafael Gasol (salesià). 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

 
Febrer 2014 

DISSABTE, 1 –  SANTA BRÍGIDA. 
18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll. 

Missa de la Catequesi Interparroquial de Ripoll 
(Festa de la Candelera). 

20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
 

20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Esposos Frederic Colomer Masdeu i Maria 
Furadada Puig. 
Família Moreno Serra 

 

Al vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll 
“Oliba, invocació; un retrat escènic” 

A càrrec de professionals de d’Osona i Ripollès. 

Periodista: Mónica Pagès. 

Actor: Jordi Corominas. 

Organista: Modest Moreno. 

Artista: Antoni Casas. 

Ripoll, capital de la cultura catalana, any 2013. 

SUBVENCIÓ CONCEDIDA AL PATRONAT DEL MONESTIR DE RIPOLL 
PRO NECRÒPOLIS A LA BASE DEL L’ABSIS I DEL PRESBITERI. 

 

El vicepresident i president de la Comissió Informativa de Cooperació 
Local, Cultural i d'Acció Social, senyor Xavier Soy i Soler, el dia d'avui ha 
dictat el següent Decret: 

"Vista la sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública que s'identifica a la part dispositiva 
d'aquesta resolució; 

Atès el que determina l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i les bases 
d'execució del pressupost de l'any 2013; i de conformitat amb allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; 

D'acord amb els antecedents i amb l'informe d’Intervenció, i de conformitat amb els decrets de 29 de 
gener de 2013, de delegació a favor dels vicepresidents de competències atribuïdes a la Presidència, 
proposo elevar a la Vicepresidència la següent: 

RESOLUCIÓ: 

Primer: Concedir la subvenció següent: 

Expedient : RM/1083 NIF: R0800043B Import : 15.000,00 €  

Beneficiari : bisbat de Vic. 

Projecte / activitat o acció: Església de Santa Maria de Ripoll. 

Percentatge de finançament del projecte o activitat: 30,97 % 

Segon: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 240/336/78900 (Ajuts a ONL per a inversions en 
Monuments), del pressupost de la Diputació de Girona del 2013. 

Tercer: Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un mes no es manifesta 
el contrari, s'entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a 
la seva aplicació. 

Quart. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les que es detallen en el 
pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel beneficiari, per un import de 48.434,57 €. 

Cinquè. Forma i termini de justificació. Per tal de percebre aquesta subvenció, el beneficiari haurà de 
presentar a la Diputació de Girona, abans del 31 de maig de 2014, la documentació següent: 

a) Compte justificatiu simplificat, degudament emplenat i signat (www.ddgi.cat), acompanyat de les 
factures originals o bé fotocòpies autenticades. 

CONSELL PASTORAL INTERPARROQUIAL DE RIPOLL. 
Reunió ordinària: divendres, 14 de febrer de 2014 a les 21 hores. 
Lloc: rectoria (sala Pau VI). 

PARRÒQUIA SANTA MARIA DE RIPOLL. 
Campanya “donatius” 

Restauració pro “Sagrari” i ornamentació del entorn de la Capella de l’Eucaristia i 
Baptisteri. 

Cost total 3.700 euros. 
Donatius recollits  2.673 euros. 
Resten per pagar 1.027 euros. 

Agraïm totes les vostres aportacions. 
 

Campanya “Donatius” pro Baptisteri Santa Maria de Ripoll. 

Pro treballs d’ornamentació artística i litúrgica del baptisteri – Pica Baptismal – vitrina 
dels Sants Olis (Crisma – Catecúmens i Unció dels Malalts) i Ciri Pasqual “La Llum del Crist”. 

Volem que sigui una realitat per la propera Pasqua. – entre tots farem tot si som generosos. 

A l'atenció d'Alcaldia. 

AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DEL RIPOLLÈS. 

c/Puig Estela, 9. 

17862 - Vallfogona del Ripollès. 

A Sabadell, 13 de Gener de 2014. 

Benvolguda M. Carme Freixa: 

Com a arquitecte director del projecte de rehabilitació de l'església del Santuari de 
la Mare de Déu de la Salut, al vostre terme municipal, i d'acord a la diagnosi 
estructural realitzada s'ha detectat dues patologies al mur de la façana del carrer 
Puig Estela, una d'assentament del mur amb desplom del cap de mur cap a carrer 
i l'altra d'humitats constants a la base del mur; així com una patologia al vial 
d'esquerdat de la calçada i vorera de carrer en l'àmbit de l'església. 

Les causes poden ésser diverses però apunten a una plasticitat del terreny per 
presència continuada d'aigua. En aquest sentit, seria convenient realitzar les 
comprovacions pertinents per a confirmar o descartar que hi pugui haver alguna 
fuita en les canalitzacions de la xarxa municipal de sanejament i/o aigua. 

Us manifesto la voluntat d'en Mossèn Melitó i Tubau i meva de veure'ns en dia i 
hora que creieu més convenient per tal de comentar-ho personalment. 

Foto 1 : Façana carrer Puig-Estela, amb humitats a la base del 
parament en dia sense pluja. 


