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Amb el poble de Catalunya 
Carta del bisbe Novell als fidels de Solsona 

del full diocesà de la diòcesi veïna 
 

 Molts fidels de la diòcesi de Solsona seguiu amb interès els esdeveniments socials i polítics que està vivint el nostre 

país. Us vàreu sorprendre per l’anunci de la data i la pregunta d’una consulta per al 9-N. Vau seguir amb atenció la petició 

del permís al Congrés dels Diputats per fer-la i la negativa subsegüent; i espereu amb curiositat o us prepareu amb il·lusió 

per a la manifestació d’aquesta propera Diada. 

 Hi ha qui considera que l’Església no ha de parlar sobre aquest tema, però el papa Francesc ho va fer en una 

entrevista el passat mes de juny. Va parlar obertament dels processos d’independència, distingint entre les emancipacions i 

les secessions. Va identificar el procés català com un intent de secessió i va evitar qualificar-lo moralment, tot i esmentar 

les condicions en les quals un procés d’aquest tipus seria obvi i just. Per això, he considerat que, per la meva banda, des de 

la doctrina social de l’Església, necessitava dir una paraula adreçada a tots els fidels de la diòcesi sobre la qüestió clau que 

tenim plantejada: Tenim dret o no a decidir el nostre futur? La doctrina catòlica sobre el dret a l’autodeterminació dels 

pobles i de les nacions és clara. 

 El papa sant Joan Pau II, davant l’assemblea de la ONU, va afirmar sobre la nació: «El seu dret a l’existència és 

certament el pressupost dels altres drets [...]: ningú, ja que [...] pot pensar legítimament que una nació no sigui digna 

d’existir. [...]. aquest dret fonamental a l’existència no exigeix necessàriament una sobirania estatal [...], Però a condició 

que hi hagi un clima d’autèntica llibertat, garantida per l’exercici de l’autodeterminació dels pobles ». 

 Catalunya compleix els elements que la doctrina social de l’Església indica sobre la realitat de la nació: cultura, 

llengua i història. Només cal llegir els discursos del papa sant Joan Pau II a l’ONU, a la Unesco, als joves de Tòquio i al 

cos diplomàtic en el Nadal de 1982. Els bisbes de Catalunya solemnement reconèixer la nostra identitat nacional en el 

document «Arrels cristianes de Catalunya»: «Els pobles que, com el cas de Catalunya, tenen consciència de la seva història 

anterior a la formació de l’Estat, i mantenen, juntament amb aquesta consciència, una cultura i una llengua pròpies [...], 

guarden viva la convicció que no provenen de la divisió administrativa d’un Estat-Nació [...]. Aquesta consciència de ser 

una realitat nacional prèvia [...] és el que dóna sentit nacional al nostre país ». 

 Amb motiu del 25 aniversari d’aquella carta pastoral conjunta, els actuals bisbes de Catalunya ens adherim a 

aquesta convicció en el document «Al Servei del nostre poble». El poble de Catalunya està convençut que som una nació. 

així ho afirma el preàmbul de l’Estatut d’Autonomia de 2006: «El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la 

voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d’una manera àmpliament majoritària». I, de fet, 

tot i que, en els últims tres segles, són molts els episodis històrics en què s’ha intentat eliminar o limitar la seva identitat 

nacional, aquest poble no ha deixat de defensar-la, i, avui més que mai, vol exercir els drets que li corresponen. Així, quan 

s’afirma que Catalunya no té dret a la autodeterminació i que seria il·legal la consulta del 9-N, s’està utilitzant la llei per 

impedir un dret fonamental que és anterior i superior al ordenament jurídic vigent. 

 La Constitució de 1978 hauria d’aplicar de tal manera que fes possible que les nacions que formen Espanya puguin 

decidir lliurement el seu futur. Des del meu nomenament com a bisbe de Solsona, he intentat acompanyar com a pastor. Per 

això, tampoc m’he callat sobre aquesta qüestió, defensant tant la llibertat de l’Església respecte a qualsevol posicionament 

polític com la legitimitat moral del dret a decidir dels ciutadans de Catalunya. Us demano, per tant, que no romangueu 

aliens a aquest procés i, amb esperit democràtic i pacífic, trieu amb tranquil·litat de consciència aquella opció davant la 

consulta que cregueu millor per al bé de Catalunya.  

+Xavier Novell  
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HORARIS I INTENCIONS DE MISSA 

Divendres 5. 9h vespre. 

Consell pastoral interparroquial d’inici de curs en els 

locals de la parròquia de Sant Josep Obrer. 

 

 

 

 

Dissabte 6 

 
2/4 6. Resid. Abadessa Emma de St Joan. 
 
2/4 7. Santa Maria de Les Llosses. 
 
2/4 7. Sant Josep Obrer. 
  
8h.  Campdevànol. 
 
 
Reial Monestir de Santa Maria. 
 
12h. Casament de Jordi Vilageliu amb 
 Patrícia Rodríguez, 
 Veïns de la Plaça Gran de Ripoll. 
 
5h. Bateig de Gil Colomer Comià. 
 
8h. Celebració de l’eucaristia. 
 Dolors Franquesa Bertrolich 
 Teresina Solé Camps. 
 Josep Lledó. 
 
Diumenge 7. 
11h. Felicitat Noval Nardi. 
 Modesta Morera i ànimes. 
 
12h. Bateig d’Èric i Ènia València Pujol 
 Filla d’Elga i Miquel Àngel. 
 Ctra Gombrèn de Campdevànol. 
 
9h.  Sant Josep Obrer. 
 Pere Castany. 
 
10h. Gombrèn, missa de Festa Major.  
 Acció de gràcies. 
 Per X.J. i M. 
 
11h.  Borredà. 
 
2/4 12 Campdevànol. 
 Concepción Rodríguez 
 Ramon Casals Sala 
 Joana Casals Anfruns  
 
 

Diumenge 7. 
1h. Vallfogona. 
 Mercè Sitjà i Joan Colomer 
 
1h. Festa major de Sant Sadurní de Sovelles. 
 Bateigs: Julita i d’Àngela Rovira Casas 
 Filles de Josep i Maria, veïns de Torelló 
 
 
Dilluns 8. El naixement de Santa Maria  
 Marededéus trobades. 
 
2/4 10h. Festa major de Gombrèn. 
 Difunts de la parròquia. 
 
12h. Festa del Santuari de Montgrony. 
 
Durant la setmana 

2/4 8h. Missa de feiners al Monestir 
Dilluns. Núria Anton Bofill 
Dimarts.  Elisabet Santmartí Rovira 
Dijous. Família Sirvent 

1h Vallfogona, missa i festa de la gent gran 
 
 

ONZE DE SETEMBRE A LES ONZE 
ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA 

AL MONESTIR 
 

 

 

LOTERIES DE LES PARRÒQUIES 

 Ja es poden demanar els talonaris 

SANT CRISTÒFOR DE CAMPDEVÀNOL 

Juga al número 12.689 

SANTA MAGDALENA DE CAMBRILS 

Juga al número 54.654 
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LA NECRÒPOLIS DEL MONESTIR. DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA 
 

 La primera campanya d’excavacions arqueològiques dessota el presbiteri de la basílica de Santa Maria 

es va produir durant els mesos de gener i febrer de 1969. L’excavació va començar on el grup d’estudiosos de 

Ripoll l’havien deixada. Es va poder comprovar, en aquella ocasió, com cap al cantó oriental del creuer es 

podia deduir un sarcòfag que formava part d’un recinte de cementiri situat a l’exterior de la primitiva basílica. 

 La segona campanya es va realitzar durant els mesos d’estiu del 1971, juny i juliol, quan es continuà 

l’excavació cap a la part oriental del creuer i llurs absidioles corresponents, arribant fins a una fondària d’uns 

tres metres, trobant-se moltes sepultures a diferents nivells i de característiques diverses pel que fa al tipus de 

llosa, sarcòfags de pedra de tipus antropomorf i sarcòfags amb lauda sepulcral. 

 La tercera etapa, iniciada el mes de desembre del mateix any 1971 va continuar fins al febrer de 1972. 

Es varen obrir sepultures trobades en campanyes anteriors i es va continuar l’excavació en la zona situada a 

l’est de l’altar major. 

 La quarta campanya es va realitzar durant els mesos de novembre i desembre de 1972. Es va acabar 

l’excavació de al part oriental del creuer i es realitzaren dues rases de comprovació en el cantó occidental del 

creuer: una al costat de l’altar major, la qual va permetre comprovar que la roca natural sortia a menys d’un 

metre de fondària i, l’altra, al costat de la paret oest del creuer, que va demostrar que la paret descansava 

directament, sense fonaments, sobre la roca natural, deduint-se que el nivell del creuer del temple de l’abat 

Oliba era pràcticament el mateix que l’actual i que la cripta no va existir mai en aquesta zona de l’església. 

 La cinquena campanya s’inicià el mes de novembre de 1975 i acabà durant el mes de febrer de 1976. 

En aquesta fase, els tècnics del taller de restauració del Museu Arqueològic de Barcelona van aixecar el 

mosaic de tessel·les que feia de paviment del presbiteri de l’església de Santa Maria. Després de traslladar-lo 

amb molta cura fins a l’església de Sant Pere, es procedí a la seva consolidació i conservació. D’aquesta 

manera pogué continuar l’excavació per la zona central del presbiteri i absis. No es pogué aprofundir massa 

perquè la roca natural presentava una forta inclinació, més alta com més s’anava vers l’oest. Aparegueren, en 

aquest indret i en aquesta època, diverses tombes, ara a dos nivells diferents. 

 Amb aquesta cinquena campanya s’acabaren, de moment, les excavacions arqueològiques, sense que 

aparegués cap indici de cripta ni de restes de les primitives construccions. No obstant els treballs varen 

permetre posar al descobert part d’una necròpolis medieval damunt les quals l’abat Oliba havia construït. 
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INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI 
 

Infants a partir dels 7 anys. Confirmació, els nens que ja combreguin. 
 
 
Ripoll. St Josep i Sant Maria. 17 i 18 de setembre, de 5 a 7h de la tarda. Preu: 35€ 
 
Borredà. Despatx els dijous a les 5h de la tarda. 
 
Vallfogona, Gombrèn i Les Llosses, a les hores de la missa del diumenge. 
 

 
HORARIS I INTENCIONS DE MISSA 

 

Dissabte 13 
2/4 6. Resid. Abadessa Emma de St Joan. 
 
2/4 7. Santa Maria de Matamala. 
 
2/4 7. Sant Josep Obrer. 
  
8h.  Campdevànol. 
 
 
Reial Monestir de Santa Maria. 
 
12h. Casament dels veïns c. Barcelona 
 Rafael Ruiz Santaella i  
 Eva Rodrigo Cubí. 
 
13h. Bateig dels germans 
 Marc i Arnau Manzaneda Rusiñol 
 Fills de Oscar i Núria 
 Veïns de la ctra Barcelona.  
 
13h. Noces d’or matrimonials de 
 Josep Fàbregas Blanch i 
 Mercè Dachs Sala 
 de la Caseta Pigrau.  
 
8h. Celebració de l’eucaristia. 
 Teresina Solé Camps 
 Antònio Reixach Sans. 
 
 
Dijous 18. 6h tarda. Acte de l’escola Vedruna 
 a la portalada del Monestir. 
 
 
 

Diumenge 14 
9h.  Sant Josep Obrer. 
10h. Gombrèn. 
 Ramon Muxat. 
 
11h. Santa Maria de Ripoll. 
 Montserrat Carceller Barnal, 2n anv. 
 Eudald Guillamet Sayós. 
 Família Vilardell Gardella. 
 
11h.  Borredà. 
 Difunts família Vilardell Bosch. 
 
2/4 12 Campdevànol.  
 
1h. Vallfogona de Ripollès. 
 Missa d’homenatge a la gent gran. 
1h. Santa Maria de les Llosses 
 Missa de Festa Major. 
 

Durant la setmana 
 9h. Missa de feiners a Campdevànol 
 2/4 8h. Missa de feiners al Monestir 

 
Dimarts. Concepció Blanch Comellas, 24è anv  
 Família Moreno Serra. 
 Ramon Colomer i Ceci Vila.  
 
Dimecres. Josep Ma. Moreno i Josefina Folcrà 
 
Dijous. Maria Mitjà i Antònio Folcrà 
 Maria Mitjà i Concepcion Balcells. 
 Joan Folcrà i Teresa Ylla. 
 Família Guillamet Sayós. 
 Josep Casaponsa.    
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INSCRIPCIONS OBERTES A LES NOSTRES PARRÒQUIES 

 

Infants a partir dels 6 - 7 anys. 

Confirmació, per als nens que ja combreguen. 

Servei d’escolania. 

Formació permanent dels pares i adults. 

Celebracions animades i educatives. 

I, sobretot sobretot, 

 introducció a l’ambient comunitari. 

Benvingudes famílies ! 
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HORARIS DE CELEBRACIONS, ACTIVITATS I INTENCIONS DE MISSA 
 

Dissabte 20 
 
2/4 6. Resid. Abadessa Emma de St Joan. 
 
2/4 7. Sant Josep Obrer. 
  
8h.  Campdevànol. 
 
8h. Monestir de Santa Maria. 
 Rosa Bancells. 
 Josep Lledó. 
 
 
Diumenge 21 
 
9h.  Sant Josep Obrer. 
 Javier Martínez 
 
10h. Gombrèn. 
 Ramon Muxat. 
 
11h. Campdevànol. Festa major. 
 
11h. Borredà. 
 Difunts família Vilardell Bosch. 
  
11h. Santa Maria de Ripoll. 
 Rosa Colom Esquis, 13è anv. 
 Manel Pujol. 
 Esp. Mercè Vilardell i Josep Masjoan. 
 
 
1h. Vallfogona de Ripollès. 
 
1h. Sant Vicenç de Palmerola.  
 Festa major i piscolabis popular. 
 

 
Bateigs a Les Llosses el dge 14. 
Pol Puigdemunt Serra 
 Fill de Ferran i d’Elisabet 
 Veïns de Roda de Ter. 
 
Maria Puigdemunt Subirats 
 Filla de Josep i Montserrat 
 Veïns de Manresa. 

 

Durant la setmana 
Dilluns 22. 
11h. Campdevànol. Missa pels difunts. 
 
5h tarda. Missa residència de Ripoll.  
8h. Reunió de catequistes de Ripoll. 
 
Dimarts 23. Santa Tecla. 
5h tarda. Campdevànol. Missa al geriàtric. 

 
 

Campdevànol. Missa de feiners a les 9h matí. 
Gombrèn. Missa el dimecres 6h tarda. 
Borredà. Dijous,despatx i missa a les 6h tarda 
 
 
Monestir de Ripoll. Missa de feiners a 2/4 8h. 
 
Dimecres 24. Mare de Déu de la Mercè. 
 Marinela Monzà i fill Ferran. 
 Mercè Guillamet Sayós. 
 
Divendres 26. Sant Cosme i Sant Damià. 
 Josefina Folcrà Ylla, 15è anv. 
 Àngel i Pau. 
 
7h. Reunió preparació confirmacions. 
8h. Reunió preparació bateigs. 
 
 
 
 
 
 

Estrena dels nous llibres de pregària 
 
Per al rés de vespres de cada dia, disposem 
d’uns nous exemplars més complerts que els 
anteriors, per a poder seguir i dur a terme 
amb més fidelitat l’oració de l’Església. 
 
Aquesta nova adquisició ha suposat una 
despesa de 700€, per a la que demanem la 
col·laboració dels fidels i usuaris.  
Cada llibre ha costat 25€.  
Podeu adreçar-vos a la sra. Maria Garriga.  
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DESCRIPCIÓ DE LA NECRÒPOLIS DEL MONESTIR (I) 

 

Definició de les capes del terreny de l’excavació 

 Partint de la definició del punt zero en el nivell actual del paviment del creuer, es varen 

definir les diferents capes dels sediments que es troben successivament en els passos inferiors. 

A. Capa d’argila solta, barrejada amb pedres i material d’enderroc. 

B. Capa d’argila solta barrejada amb grava. 

C. Capa gruixuda de material de farciment formada per grans pedres, argila solta i calç i, a 

la seva base, resquills de pissarra de mides petites. 

D. Capa d’argila compacta amb alguna pedra de grans dimensions amb petits trossos de 

pissarra. Una capa de calç amb grava d’uns 8 centímetres de grups separa aquest estrat 

en dos nivells més (D1 i D2). A la base d’aquest estrat és on es trobaran les tombes més 

antigues, formades per pedres de pissarra. 

 Al costat oest del creuer només es varen realitzar dues trinxeres de sondeig: una al costat de 

la paret externa de 1,80 x 1,40 m. Aquesta va demostrar que es recolzava directament sobre la 

roca natural, sense cap altre tipus de fonament. La segona trinxera es va obrir a 4,50 m. de la 

mateixa paret amb una superfícies de 4 x 2 m. Es va poder comprovar que, en aquella distància, la 

roca apareixia a 60 cm. De profunditat i a 8 m. de la paret, presentant, de dalt a baix, un primer 

nivell de ciment amb grava i un altre d’argila compacta. 

  

  
 

INICI DE CURS DE CATEQUESI. REUNIONS DE PARES I ACTIVITATS 

 

Dilluns 29. 9h vespre. Pares de catequesi interparroquial de segon i tercer. 

Dimarts 30. 9h vespre. Reunió de pares i padrins de confirmació. Ripoll. 

Dimecres 1. 10h matí. Comitè tècnic d’arquitectura. Borredà. 

Dijous 2.  8h vespre. Patronat del monestir. 

  9h vespre. Reunió de pares i padrins de confirmació. Borredà. 

 

Curs d’estudi d’evangeli, divendres 8 a 9 vespre. Apuntar-se al despatx. 

 

LOTERIA PRO MANTENIMENT DE SANT JOSEP OBRER 

Podeu adquirir les butlletes a 3€ de participació per al Sorteig de Nadal 

Número 29.528 

 

Demaneu també les participacions de loteria de les altres parròquies 

http://www.monestir/
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HORARIS DE  CELEBRACIONS I INTENCIONS DE MISSA 
 
Dissabte 27 
 
2/4 7. Sant Josep Obrer. 
 P. Ramon Olivé Picanyol (5è anv) 
 Angeleta Soler Bertran 
 
2/4 7. Santa Maria de Matamala. 
 
8h.  Campdevànol. 
 
Reial Monestir de Santa Maria 
 
5h. Casament d’Adam Marischuk 
 Amb Sílvia Subirana Surroca. 
 
8h. Celebració de l’eucaristia. 
 Ramon Puigcorber Vergés 
 Carme Bofill Solà. 
 Teresina Solé Camps 
  
Diumenge 28 
 
11h. Miquel Carol. 
 Eudald Guillamet Sayós. 
 Albert Casalprim Garcia, 17è anv. 
 Jaume Bover Viñas. 
 
12h. Bateig Edgar Cost Ilchyshyn 
 Pares: Jordi i Valèria. 
 Veïns d’Olot. 
 
 

Diumenge 28 
9h.  Sant Josep Obrer. 
 
10h. Sant Miquel de la Ruqueta. 
 Difunts. 
 Èric Fonts Flores. 
 Dolors Franquesa Bartolich. 
 Maria Mir. 
 Maria Carme Gonzàlez Tejero. 
 
10h. Gombrèn. 
 Difunts famílies P.C. 
 
11h.  Borredà. 
 
2/4 12 Campdevànol.  
 
1h. Vallfogona de Ripollès. 
 Mercè Sitjà i Joan Colom. 
 
Durant la setmana 

9h Missa de feiners a Campdevànol. 
6h. Dimecres a Gombrèn. 
6h. Dijous a Borredà. 

 
2/4 8h. Missa de feiners al Monestir 
Dilluns 29.  E. Pere Boix i Dominique Buscail 
  Miquel Calabuig Viñas. 
Dimecres 1. Montserrat Pujol Llach. 
  Miquel Sargatal Pellicer. 
  Família Moreno Serra. 

 
HEM PREGAT PELS NOSTRES GERMANS, QUE JA ENS PRECEDEIXEN EN EL CEL 

NÚRIA SOLDEVILA ROTA, de 88 anys, veïna de Les Llosses on tingué lloc l’enterrament, el 28 de juliol, 4h. 

ELVIRA BLASCO TORAN, de 87 anys, soltera. R. St Eudald. Se celebrà la missa a Ripoll, 12 agost, 2/4 9. 

JOAN GRAU SELLAS, de 57 anys, casat amb Isabel Vallejo, del carrer del Progrés de Ripoll. 18 agost 2/4 1. 

MATILDE GÓMEZ GARCIA, de 86 anys, vídua de Francesc Pujals, de l’Arrabal de Barcelona. 25 agost 4h. 

JOAN CAMPÀ VILALTA, de 68 anys, casat amb Maria Carmen Garcia; ctra Barcelona. 30 d’agost 2h. 

CARMEN SÀNCHEZ SÀNCHEZ, de 88 anys, vídua de Josep Badia Traveria; c. Freser, Ripoll. 6 stbre, 11h. 

JOSÉ LUIS Gz VALDEOLMILLOS, 65 anys, casat amb Antònia Ruiz Flores, pça Pompeu Fabra. 13 set. matí 

MANUEL PARÉS MARCÈ, 82 anys, solter, del carrer del Forn de Ripoll. Entnt al monestir 13 set. 4h tarda. 

JOAN TERRADELLAS BARNIOL, 72; M. Carme Palau Solanellas, veïns St Josep Calassanç. 18 set. tarda. 

JOAN MASIAS ROQUER, 82; casat amb Pilar Pla Ayats; veïns c. Pellicer. Ent. al monestir 18 set. 12 migdia. 

JULIAN IZQUIERDO VALDIVIESO, 74; casat amb Pilar Ferran Masalle; veïns c. Trinitat. Monestir 20, 2/4 11. 

JUANITA FARRÉS FREIXA, 71, vídua de Crescenci Molina, veïna c. Puig i Cadafalch. Monestir dl. 22, 12h. 


