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DIUMENGE, 20 
ABRIL2014. 

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 

 

 

 

 

 

ADMISSIÓ A ORDES 
El seminarista Jorge Luis Salas 
Barriga, que serveix Les parròquies de 
Sant Josep i Santa Maria de Ripoll, 
després de realitzar-se l’escrutini i 
consultes prèvies ha restat admès pel 
Sr. Bisbe de Vic Romà Casanova i 
Casanova a rebre l’admissió a Ordes 
Ministerials com a clergue el dimarts 
dia 29 d’abril de 2014 a les 20 hores 
del vespre a la Capella del Seminari 
Interdiocesà a Barcelona. 

Donem-ne gràcies a Déu. 

 

LES FESTES DEL TEMPS PASQUAL 
L'ASCENSIÓ. 

Jesús sempre es va mostrar molt realista. El fet de la seva Resurrecció era tan insòlit que 
els deixebles necessitaven un llarg període de contactes amb ell per poder-ho assimilar i, 
així, estar preparats per a la missió que els confiava. Aquesta presència «especial» de 
Jesús Ressuscitat va durar 40 dies. 

Jesús torna al Pare. 

En ocasió de l'Últim Sopar, el dia abans de la seva mort, Jesús havia dit als deixebles: 
«Que els vostres cors s'asserenin. A casa del meu Pare hi ha lloc per a molts; si no n'hi 
hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos-hi estada? I, quan hauré anat a preparar-
vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà on jo estic» (Jn 
14,1-3). 

Al començament del llibre dels Fets dels Apòstols, sant Lluc escriu: «Jesús, després de la 
passió, es presentà a ells i els donà moltes proves que era viu; durant quaranta dies se'ls 
va aparèixer i els parlava del Regne de Déu... Jesús es va enlairar davant d'ells; un núvol 
se l'endugué i el deixaren de veure» (Fets 1,1-11). 

Jesús compta amb els seus deixebles. 

Jesús els digué: «Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom 
del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot allò que us he manat» (Mt 
28,19-20). 

Jo sóc amb vosaltres dia rere dia 

fins a la fi del món 

 

LA PENTECOSTA 
Abans de l'Ascensió, Jesús digué als seus deixebles: 

«Quan l'Esperit Sant vindrà damunt vostre, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot 
Judea, a Samaria i fins a l'extrem de la terra» (Fets 1,8). 

Quan va arribar la diada de la Pentecosta, es trobaven reunits tots junts. De sobte, com si es girés una ventada impetuosa, se sentí 
del cel una remor que omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se'ls van aparèixer unes llengües com de foc i es 
posaven sobre cadascun d'ells. Tots van quedar plens de l'Esperit Sant i començaren a parlar en diverses llengües, tal com l'Esperit 
els concedia d'expressar-se (Fets 2,1-4). 

Després de l'Últim Sopar Jesús havia dit als seus deixebles: «Quan vingui el Defensor, l'Esperit de la veritat que procedeix del Pare 
i que jo us enviaré desdel Pare, ell donarà testimoni de mi... ell us conduirà cap a la veritat sencera» (Jn 15,26-27 i 16,13). 

 

 

MONESTIR SANTA MARIA DE RIPOLL 
Concerts al Claustre – 2014 

• Diumenge, 22 de juny a les 18 hores. 
Concert de música barroca a càrrec d’Escola Comarcal de música del Ripollès. 

• Divendres, dissabte i diumenge (25, 26 i 27 de juliol) a les 10 nit. 
Concert musical (Escola de Música). 

• Dimecres, 6 d’agost a les 10 nit. 
Concert musica antiga “Els Pirineus”. 

• Dissabte, 9 d’agost a les 10 nit. /        Concert musical. 
• Dissabte, 16 d’agost a les 10 nit. /      Concert al Claustre. 
• Dissabte, 23 d’agost a les 10 nit. /      Concerts al Claustre. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INTENCIONS DE LES 

ABRIL - 2014 
DIUMENGE, 20 – Pasqua de Resurrecció.  

09:00 matí: Sant Josep Obrer de Ripoll.  
Esposos Riu Plana i Bertrán Soler. 

10:00 matí: Sant Pere de Gombrèn. 
11:00 matí: Santa Maria de Borredà.  
11:00 matí: Monestir Santa Maria de Ripoll.  

Josep Mª Moreno i Josefina Folcrà. 
Esposos Ramón Picas (28 aniv.) i Teresa Rosell (1 aniv.) 
Eudald Aligué Puig. 
Joan Saña Guix. 
Lluís Pou Pujolar (12 aniv.) 
Dolors Bonfill Crehuet i Lluís Palau Castany. 

11:30 matí: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
Nuria Guix i els seus pares. 

13:00 matí:  Santa Maria de Matamala. 
13:00 matí: Sant Julià de Vallfogona. 

DILLUNS, 21 –  SANT ANSELM. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Acció de gràcies. 
DIMARTS, 22 – SANT SOTER. 

11:00 matí: Residencia Sant Eudald (Missa Pasqual).  
17:00 tarda: Residencia Jofré el Pilós de Ripoll (M issa Pasqual). 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

DIMECRES, 23 – SANT JORDI, PATRÓ DE CATALUNYA . 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

DIJOUS, 24 – SANT FIDEL. 
19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Família Rivas Garriga. 
DIVENDRES, 25 – SANT MARC, EVANGELISTA . 

19:30 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 
Teresa Tayant Espuña (13 aniv.) 

DISSABTE, 26 –  SANT ISIDOR. 
18:30 vespre: Santa Maria de Matamala. 
18:30 vespre: Sant Josep Obrer de Ripoll. 

Esposos Bertomeu Riu i Carme Vaqué. 
20:00 vespre: Sant Cristòfol de Campdevànol. 
20:00 vespre: Monestir Santa Maria de Ripoll. 

Missa de la catequesi interparroquial de Ripoll. 
Esposos Josep Anguera i Dolors Arqués. 
Andreu Arimany Bover. 

 

ESCOLA DEL SALESIANS 

Dijous, 24 d’abril 2014 a les 18 hores Missa a Maria Auxiliadora. 

 

“TORNAR A CREURE” 

Divendres, 25 d’abril 2014 a les 9 vespre. 

 

ARXIPRESTAT DEL RIPOLLÈS. 
Liquidació econòmica - any 2013. 

DESPESES 
   Serveis exteriors i activitats. 

  Assessorament bens no rendibles (estudi patologies 

temples en perill d'enderrocament). 1.723,39 euros 

Pastoral. 

 

723,95 euros 

Desplaçament (Trobada Arxiprestal nois i catequistes 

Primera Comunió). 200,00 euros 

Despeses financeres. 90,90 euros 

IVA e IRPF. 

 

1.247,96 euros 

 

Total despeses 3.986,20 euros 

    INGRESSOS 
   D’altres parròquies arxiprestat del Ripollès. 798,00 euros 

Aportacions i donatius. 3.200,00 euros 

 

Total Ingressos 3.998,00 euros 

    RESUM ECONÒMIC. 
  Saldo final any 2013. 448,96 euros 

Resum exercici: 
  

 

Ingressos 2013. 3.998,00 euros 

 

Despeses 2013. 3.986,20 euros 

 

Resultat exercici: 11,80 euros 

 

Total any 2013 460,76 euros 

CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL 
El dilluns, 31 de març de 2014 a les 9 del vespre es va reunir el Consell pastoral de 
l’Arxiprestat, a la sala Pau VI de Ripoll. Cal fer esment entre els temes  tractats, al Pla 
Pastoral Diocesà (Els Nostres Sants). 

Es va demanar a les Germanes Dominiques de l’Anunciata de Gombrèn que fessin 
entrega d’algunes estampes de sant Francesc Coll i Guitart, fill de Gombrèn amb una 
pregària al dors per a deixar als atris dels temples. També es farà el mateix pel que 
correspon a Sant Joan de Mataplana fundador dels Trinitaris, ara fa poc mes de 800 
anys i que va a viure durant la infància i joventut a la parròquia de Sant Pere de 
Montgrony (Gombrèn). Pel que fa als beats s’anirà fent el mateix (a Borredà, Ripoll, 
Palmerola i Camprodon). 

Es va començar a presentar el nou Pla Diocesà de Pastoral 2014-2019 sobre la Nova 
Evangelització. Es treballaran unes preguntes en la propera reunió. 

Es va fer un repàs de la Catequesi (Trobada Arxiprestal a Camprodon 26 d’abril), etc. 
també es va revisar la trobada de preparació de parelles pel matrimoni feta a la sala 
Pau VI, de la rectoria de Ripoll, els dies 26,27 i 28 de març, amb la participació de 12 
parelles sota la direcció dels matrimonis família i vida. 

CONVENIO PARA REPRODUCIR DOCUMENTOS EN PUBLICACIONES DE TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN POR PARTE DE ALGUNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA, FUNDACIÓN 
CULTURAL, ADMINISTRACIÓN, ETC. 

En Madrid, a 10 de diciembre de 2013 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE.- D. Jesús Prieto de Pedro, Director General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales y de Archivos y Bibliotecas, en virtud del Real Decreto 143/2012, de 13 de enero de 
2012 (BOE del 14 de enero), en el ejercicio de sus competencias, conforme se dispone en la 
Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, 
Cultura, y Deporte, (BOE de 9 de marzo de 2012), (en adelante, el CEDENTE/AUTORIZANTE) y 
en virtud de la Orden CUL/1077/2011 de 25 de abril (BOE 29-4-2011), por la que se fijan precios 
públicos de determinados servicios prestados por el Ministerio de Cultura. 

Y DE LA OTRA.- D. Melitó Tubau Espelt, con NIF 37599932-S, cura presbítero de la Parroquia de 
Santa María de Ripoll, en nombre y representación de la Parroquia de Santa María de Ripoll, calle 
del Dr. Raguer, 12, 17500 Ripoll, Girona (NIF R-0800043-B), que en lo sucesivo se denominará 
AUTORIZADO. 

EXPONEN 

1. Que AUTORIZADO, está interesado en la reproducción de varios documentos para que 
figuren en la publicación digital El monestir de Santa Maria de Ripoll, que publicará en el año 
2014 la Parroquia de Santa María de Ripoll en su página web. 

2. Que el Archivo de la Corona de Aragón es un Centro dependiente del Ministerio de 
Educación. Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas y que el citado Ministerio está dispuesto a conceder el 
permiso necesario para su publicación dada la relevancia cultural que ello conlleva. 

3. Y en su virtud, ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para suscribir el presente 
CONVENIO basado en las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.- El AUTORIZANTE autoriza al AUTORIZADO para que pueda reproducir los documentos 
siguientes en la publicación de su trabajo de investigación: 

- ACA, COLECCIONES, Manuscritos, Ripoll, 42, fol. 49r 
- ACA, COLECCIONES, Manuscritos, Ripoll, 52, fol. 76r 
- ACA, COLECCIONES, Manuscritos, Ripoll, 106, fol. 82r 
- ACA, COLECCIONES, Manuscritos, Ripoll, 168, fol. 56r. 
- ACA, COLECCIONES, Manuscritos, Ripoll, 225, fol. 9v-10r 

Segunda.- El AUTORIZADO se compromete a citar la procedencia de los documentos de la 
siguiente manera: 

España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Archivo de la Corona de Aragón 

(Signatura correspondiente) 

Tercera.- El AUTORIZANTE podrá designar uno o varios funcionarios para la supervisión de las 
reproducciones de los documentos. 

Cuarta.- El AUTORIZADO entregará 2 ejemplares de la publicación, sin cargo alguno, para el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. EI AUTORIZADO abonará por la reproducción 
solicitada el importe de 25,2 EUR, según lo dispuesto en la Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril. 

Quinta.- Para todas las dudas e incidencias que puedan surgir de la interpretación del presente 
CONVENIO serán competentes los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponder. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente CONVENIO por triplicado en el lugar y fecha 
indicado ut supra. 

 

Canvi d’Horari de Misses a Matamala – Les Llosses 
Durant l’estiu es celebrarà la Missa els dissabtes a les 18’30 començant el 26 d’abril. Hi 
haurà les excepcions de les festes majors i aplecs que serà els diumenges a les 13 
hores. 


