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SISTER ACT 

ÚLTIM DIA PER A INSCRIURE’S 

SORTIDA  
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HORARIS DE CELEBRACIONS, INTENCIONS DE MISSA I ACTIVITATS 
 

Dissabte 31  

2/4 7. Sant Josep Obrer. 

 

12h. Bateig a Sant Cristòfor de Campdevànol 

 d’Èric Sànchez Bueno. 

8h. Campdevànol 

 

8h. Monestir de Ripoll. 

 Teresina Solé Camps 

 Josep Massip Mateu 

 

 

Diumenge 1  

9h. Sant Josep Obrer 

 

10h. Gombrèn. Per X.J.M. 

11h. Campdevànol, 

 

11h. Borredà. 

 Difunts de la família Vilardell Guixé. 

 

11h. Santa Maria de Ripoll. 

 Maria Carme Cantal Portabella 

 Família Moreno Serra 

 Frederic Colomer Masdeu 

 Maria Foradada Puig  

 

1h. Vallfogona 

1h. Les Llosses. 

 

 

 

Dilluns 2 de febrer. La presentació del Senyor. 

9h. Missa de diari a Campdevànol. 

12h. Eucaristia de pelegrinatge al monestir. 

 

2h. Dinar de Sant Joan Bosco als Salesians. 

 

5h. Missa a la residència de Ripoll. 

 

2/4 7h. Missa de catequesi a Sant Josep Obrer. 

 

2/4 8h. Missa de diari al monestir. 

 

Dimarts 3. 11h matí. 

Reunió final de valoració de la visita pastoral del 

sr. bisbe a l’arxiprestat del Ripollès amb els 

preveres i diaques de les parròquies. 

Sala Pau VI de la rectoria de Sta Maria de Ripoll 

 

Dijous 5. 11h. Recés dels preveres al Seminari. 

 

Celebració de l’eucaristia durant la setmana 

Campdevànol, diari a les 9h matí. 

 

Monestir de Ripoll, diari a 2/4 8 vespre. 

 Diari a les 7h. Rés del rosari. 

 Diari a 2/4 menys 5 de 8. Rés de vespres. 

 

Dijous. Intenció per Família Moreno Serra. 

Divendres. Maria Carme Comtal Portabella 

 

Gombrèn, dimecres 6h tarda. 

Borredà, dijous 6h tarda. 

 

ENS ESPEREN EN EL CEL 

 

MARIA ROSA POU MATAS, vídua de Ginés Garcia, veí Avda Estació de Campdevànol, va marxar a les 

estances eternes després de 82 anys de pelegrinatge. La missa pel seu repòs fou el 2 de gener. 

JOSEP PUJALS DACHS, espòs d’Encarnació Capdevila, del mas Guixé de Les Llosses, s’adormí en el 

Senyor a l’edat de 88 anys. Les exèquies tingueren lloc a la parròquia de Santa Maria, el 5 gener. 

CARME PUIG COLOMER, vídua de Juan M. Arnedo, veïna plaça Generalitat de Ripoll, va finir el seu pas 

per aquesta terra amb 78 anys. La missa pel seu etern repòs se celebrà al monestir el 7 gener matí. 

ROSER PERNAU LLIMÓS, vídua de Josep Palau, veïna Balmes de Campdevànol, s’adormí en el Senyor a 

l’edat de 95 anys. Les exèquies tingueren lloc a la parroquial el 7 de gener al migdia. 

RAIMON SUBIRÀ I ROCA, solter, veí Progrés de Ripoll, amb 52 anys es va adormir en el Senyor. 

L’eucaristia en el seu sufragi se celebrà al monestir, el dijous 8 de gener per la tarda. 

JAUME PERARNAU I PONS, solter, de 84 anys, veí de Vilada, fou enterrat a Borredà, dilluns 13 de gener. 

MARIA PUIG RIAL, vídua de Joan Serra, de la casa de El Pradell, va marxar a les estances eternes amb 95 

anys de pelegrinatge. Les exèquies se celebraren el dissabte 17 al migdia a les Llosses. 
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LA PRÀCTICA DE LA COMUNIÓ ESPIRITUAL 

 

Oració per als qui desitgen entrar en comunió amb Jesús i no ho poden fer de forma sagramental. 

Hi ha vàries fórmules de pregària per a rebre la comunió espiritual i possibles destinataris. 

 

ORACIÓ BREU 

DE SANT ALFONS MARIA DE LIGORI 

Crec Jesús meu, que esteu en el Santíssim 

Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i 

voldria tenir-vos en la meva ànima. I ja que ara 

no puc rebre-us sacramentalment  veniu 

almenys espiritualment dins el meu cor.  

Com si ja haguéssiu vingut, us abraço i 

m'uneixo tot jo amb Vós; no permeteu que ja 

mai em separi de Vós. 

Jesús, el meu bé, el meu dolç amor: feriu, 

inflameu aquest meu cor perquè sigui sempre 

tot ardent per Vós. 

 

COMUNIÓ ESPIRITUAL BREU 

Bon Jesús, us crec present en el Santíssim 

Sagrament, us estimo i us desitjo.  

Veniu al meu cor. Jo us abraço;  

no us separeu ja mai de mi! 

 

 

COMUNIÓ ESPIRITUAL 

DELS INFANTS DE CAMPDEVÀNOL 

Jo voldria, Senyor, rebre-us amb aquella puresa, 

humilitat i devoció  

amb que us va rebre la vostra Santíssima Mare, 

amb l'esperit i el fervor dels sants. 

 

ORACIÓ PER A LA VISITA AL SANTÍSSIM DE SANT ALFONS MARIA DE LIGORI 

 Senyor meu Jesucrist, qui per l'amor que teniu als homes, us esteu nit i dia en aquest Sagrament ple de 

pietat i amor, esperant, convidant i acollint tots aquells que vénen a visitar-vos: crec que esteu present en el 

Sagrament de l'Altar. Us adoro des de l'abisme del meu no-res i us dono gràcies per totes les mercès que 

m'haveu fetes, especialment d'haver-vos donat Vós mateix en aquest Sagrament, d'haver-me assenyalada per 

Advocada meva la vostra Mare Santíssima i haver-me atret a visitar-vos en aquesta església. Adoro ara el 

vostre Cor santíssim i faig intenció d'adorar-lo per aquest tres fins: el primer, en acció de gràcies per aquest 

gran benefici; el segon, per rescabalar-vos de totes les injúries que haveu rebudes de tots els vostres enemics 

en aquest Sagrament; i l'altra intenció és adorar-vos amb aquesta visita en tots els llocs de la terra en els quals 

esteu sacramentalment i sou més abandonat i menys reverenciat. Em dol d'haver ofès tantes vegades la vostra 

divina bondat en la meva vida passada. Proposo amb la vostra divina gràcia no ofendre-us més d'aquí 

endavant; i ara, per més que sigui miserable, em consagro totalment a Vós, renuncio i dono a Vós tota la meva 

voluntat, els meus afectes i desigs i totes les meves coses. D'avui endavant feu el que vulgueu de mi i de les 

coses meves. Vull solament i us demano el vostre sant amor, la perseverança final i el compliment perfet de la 

vostra voluntat. Us recomano les ànimes del Purgatori, especialment les més devotes del Santíssim Sagrament 

i de Maria Santíssima. Us recomano també tots els pobres pecadors. Finalment, Salvador meu amadíssim, 

uneixo tots els meus afectes amb els del vostre Cor amorosíssim, i així units els ofereixo al vostre Pare etern i 

li prego en nom vostre que pel vostre amor els accepti i escolti. Amén. 
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HORARIS DE CELEBRACIONS, INTENCIONS DE MISSA I ACTIVITATS 
 

Dissabte 7  

2/4 7. Sant Josep Obrer. 

8h. Campdevànol 

 

8h. Monestir de Ripoll. 

 Teresina Solé Camps. 

 Maria Costa Fabré. 

 

Diumenge 8 

9h. Sant Josep Obrer 

10h. Gombrèn. N.Sra. de Lurdes del Cortal. 

 

11h. Borredà. 

 Família Vilardell Guixé. 

 

11h. Santa Maria de Ripoll. 

 Joan Saña, 2n anv. 

 Dolors Bonfill. 

 

2/4 12. Campdevànol. 

1h. Les Llosses. 

1h. Vallfogona. 

 Pere Freixa i família. 

 

 

 

Celebració de l’eucaristia durant la setmana 

Campdevànol, diari a les 9h matí. 

Dilluns. 5h tarda. Residència de Ripoll. 

 

Monestir de Ripoll, diari a 2/4 8 vespre. 

 Diari a les 7h. Rés del rosari. 

 Diari a 2/4 menys 5 de 8. Rés de vespres. 

 Dijous. 7h. Adoració eucarística. 

 

Dilluns. Empar Moreno Serra. 

Dimecres. Família Sirvent. 

 

 Gombrèn, dimecres 6h tarda. 

 Borredà, dijous 6h tarda. 

 

Dimarts 10. 2/4 11h matí. Arxiprestes a Vic. 

Divendres 13. 7h tarda. Voluntariat de Càritas. 

 

 

TIQUETS PER A SISTER ACT A BARCELONA 

 

Sortida el diumenge 22 de març tarda-vespre 

Noves inscripcions (60€) a recepció del monestir. 

Suplement per a l’autocar, el dia de l’activitat. 

ENS ESPEREN EN EL CEL 
 

 

ALFONS PICADO ORTEGA, fill d’Alfons i Vicenta, veïns de la Colònia Pernau de Campdevànol, va marxar a 

les estances eternes amb 28 anys. Les exèquies se celebraren a la parroquial divendres 16 de gener. 

MARIA CARME CANTAL PORTABELLA, esposa de Francesc Ferrés, veïns del pg St Joan de Campdevànol 

amb 69 anys. La celebració eucarística tingué lloc a la parròquia el dilluns 19 de gener al migdia. 

 

DOLORS PICART GARNATXA, vídua de Josep Maria Pons, veïna pg Ragull de Ripoll, va deixar aquest 

món amb 92 anys. Les exèquies tingueren lloc el dimarts 20 a la tarda. 

PERE SANTANACH NOGUERA, vidu de Manela Saña, del Mas Cors de Vallfogona, es va adormir en el 

Senyor a l’edat de 92 anys. La missa exequial se celebrà a Sant Julià, el dijous 29 de gener migdia. 

 

ANDREU ARDERIU AULET, vidu de Clara Pérez, veí del carrer del Vallespir a Ripoll, va finir el seu trànsit 

per aquest món a l’edat de 94. L’eucaristia en el seu sufragi tingué lloc el dijous 29 a la tarda. 

JOAQUIM FERRÉS TUBERT, espòs de Dolors Padrós, del Casal del Tarinyà de Ripoll, es va adormir en el 

Senyor a l’edat de 83 anys. Les exèquies foren al monestir, el divendres 30 matí. 

 

AL CEL SIEN I ALLÍ ENS PUGUEM RETROBAR 
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VISITA DEL CONSELLER FERRAN MASCARELL 
PER A LA INAUGURACIÓ DE LA NECRÒPOLI 

 S’esdevingué el matí del dissabte 24 de gener, en què el Patronat del monestir, l’Ajuntament, 
el Consell Comarcal i la Diputació es feren presents per a inaugurar les obres de remodelació de la 
necròpoli del monestir, a fi i a efecte d’habilitar-ne la visita per als turistes i visitants. La millora 
consisteix en la instal·lació d’unes plataformes de reixeta, amb baranes, tal i com s’ha mostrat ja en 
algunes fotografies, i la il·luminació amb els panells explicatius necessaris per a la comprensió del 
lloc que es visita. De fet, es tracta del lloc més antic i original de tot el conjunt monàstic, ja que les 
tombes, de diferents tipus i estils, es remunten fins i tot abans del segle VIII, en època 
tardoromana,  fins al segle a XI, amb la construcció i 
engrandiment de la basílica de l’abat Oliba. 
 
Descobreixen quaranta dracs policromats del segle XVI 

al sostre de l´església de Sant Pere 
 Unes obres a l'església de Sant Pere de Ripoll han 
deixat al descobert una troballa del tot inesperada: 
quaranta dracs d'un metre de llargada dibuixats amb 
colors vistosos al sostre d'aquest edifici romànic. Els 
experts han quedat sorpresos per la riquesa dels colors, 
la quantitat de figures -encara en poden sortir més- i la 
varietat dels dissenys. "Això no ho hem vist enlloc més" 
reconeix l'arquitecte que dirigeix els treballs, Josep 
Arimany. També ha aparegut la data, 1561, en una de les 
claus de volta, un fet excepcional que situa els dissenys 
en el gòtic tardà a Catalunya. Ara faltarà veure si es 
troben els diners per retornar l'esplendor a una obra 
pagada pels feligresos ara fa cinc segles.  
Dracs amb ullals afilats, ulls sortits o flames a la boca. 
Són alguns dels dissenys que han aparegut durant les 
obres de millora a l'església de Sant Pere de Ripoll que 
havien de servir per consolidar els elements decoratius 
del sostre. Encara no es poden veure amb precisió 
perquè hi ha quatre capes de pintura al damunt però ja 
ha cridat l'atenció dels experts. Els dracs estan dibuixats 
als quatre nervis que hi ha a les claus de volta, és a dir, 
un total de vuit per cada clau de volta que configuren el 
sostre d'aquest edifici romànic, que ha viscut moltes 
reformes al llarg dels anys. 
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HORARIS DE CELEBRACIONS, INTENCIONS DE MISSA I ACTIVITATS 
 

Dissabte 14 

2/4 7. Sant Josep Obrer. 

 Es. Josep Riu i Rosa Plana. 

 

8h. Campdevànol 

8h. Monestir de Ripoll. 

 Teresina Solé Camps. 

 Consol Gardella, 2n anv. 

 Esp. Rafel Juli i Encarnació Danés 

 

Diumenge 15 

9h. Sant Josep Obrer 

 

10h. Gombrèn. 

 Família Roma Pous. 

 

11h. Borredà. 

 Acció de gràcies a Sant Isidre. 

 

11h. Sant Cristòfor de Campdevànol 

 

11h. Santa Maria de Ripoll. 

 Maria Carme Comtal Portabella 

 Miquel Carol 

 Jacint Llagostera Dachs 

 AG Sts Galderic – Isidre – Gil – Eudald 

 AG Mare de Déu de Núria 

 

1h. Sant Julià de Vallfogona. 

 

1h. Santa Maria de Matamala. 

 

 

 

CELEBRACIÓ EUCARISTIA PER SETMANA 

 

Campdevànol, diari a les 9h matí. 

Dilluns 16. 5h tarda. Geriàtric de Campdevànol.  

 

Borredà,    dijous 6h tarda. 

Salesians, dijous 6h tarda. Maria Auxiliadora 

 

Monestir de Ripoll, diari a 2/4 8 vespre. 

 Diari a les 7h. Rés del rosari. 

 Diari a 2/4 menys 5 de 8. Rés de vespres. 

 Dijous. 7h. Adoració eucarística. 

 Divendres. Família Ribes Garriga.  

 

 

DIMECRES DE CENDRA 

ENTRADA EN QUARESMA 

Celebracions a 

 9h matí. Campdevànol 

 6h tarda Gombrèn 

 2/4 7 tarda. Sant Josep Obrer 

 8h vpre   Monestir (catequesi) 

 

 

Dijous 19. 9h vespre. Consell Pastoral de 

l’Arxiprestat del Ripollès. 

 

Divendres 20. 9h vpre. Tornar a Creure. 

 Sala Pau VI – rectoria de Ripoll. 

 

TIQUETS PER A SISTER ACT A BARCELONA 

Sortida el diumenge 22 de març tarda-vespre 

Noves inscripcions (60€) a recepció del monestir. 

Suplement per a l’autocar, el dia de l’activitat. 

 
DONEU-LOS SENYOR EL REPÒS ETERN  
 

MANUEL SÀNCHEZ SÀNCHEZ, espòs de Josefa Expósito, veïns pl. Melcior Vaquer de Campdevànol, va 

marxar a les estances eternes a l’edat de 79. L’eucaristia en el seu sufragi fou el 3 de febrer tarda.  

FRANCESC SALVANS JUBES, espòs de Dolors Casas, veïns Progrés de Ripoll, s’adormí en el Senyor amb 

93 anys. La missa exequial tingué lloc al monestir el dijous 5 de febrer a 2/4 d’11 del matí. 

 

AMÀLIA FERNÀNDEZ RODRÍGUEZ, vídua de Saturnino Coba, veïna General Fuensanta de Ripoll, va 

celebrar el seu traspàs a l’edat de 92 anys. Les exèquies, al monestir, el dimecres 11 migdia. 

PERE TEIXIDOR GRAU, espòs de Mercè Calsina, veïns Besora de Ripoll, va finir el seu trànsit per aquesta 

terra amb 78 anys. La missa en el seu sufragi tingué lloc al monestir, el dimecres 11 per la tarda. 
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LA PINTURA DE LES VOLTES DE SANT PERE 

 Fins a l'actualitat s'han conservat vuit claus de volta i de moment s'han descobert dracs a cinc 
d'elles. "És un conjunt important", explica l'arquitecte que dirigeix les obres de millora a l'edifici, Josep 
Arimany, en declaracions a l'ACN. Abans de començar els treballs, ja s'havia fet un mostreig per veure quin 
tipus de policromia hi havia al sostre que es pogués recuperar però el que no s'esperaven era que 
apareguessin els dracs. "Tots són de colors i dissenys diferents; alguns tenen ullals grossos, d'altres treuen 
foc per la boca i els colors són molt variats", detalla Arimany. Fins i tot la seva datació ha estat una sorpresa. 
De forma excepcional, ha aparegut un 1561 dibuixat en una de les claus de volta. Arimany ho recorda amb 
emoció. "El dia abans discutíem encara sobre l'època de les pintures i l'endemà ens va sortir el 1561 com 
una catedral, preciós i perfectament llegible". 
 El significat del drac. Els dracs, que poden arribar a fer un metre o metre i mig d’extensió al llarg 
dels nervis de les voltes, pretenien protegir els signes més importants i allunyar-ne la maldat. Segons 
Reinald Gonzàlez, que és l'assessor històric de la direcció facultativa de les obres de restauració de Sant 
Pere de Ripoll, el dibuix d'un drac s'utilitzava per "allunyar el mal". En aquest cas apareixen a prop d'alguns 
dels símbols de la ciutat, com és el gall, però també de religiosos, com les claus de Sant Pere, elements que 
els dracs havien de protegir. Gonzàlez en destaca també la riquesa dels dissenys. "Els colors són molt 
potents, amb vermells, blaus, blancs... i els dissenys tenen molta gràcia; alguns semblen dibuixos de 
manga". Això fa que sigui una obra insòlita. "És certament excepcional que en cronologies del segle XVI hi 
hagi dissenys amb aquesta càrrega decorativa als nervis de les voltes", afirma l'historiador. 
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HORARIS DE CELEBRACIONS, INTENCIONS DE MISSA I ACTIVITATS 
 

Dissabte 21    QUARESMA 

 

2/4 7. Sant Josep Obrer. 

 Francesc Bertran Miarons. 

 

8h. Campdevànol. 

 Missa de catequesi d’inici de quaresma 

 Propòsit de conversió i  

 Imposició de la cendra. 

 

8h. Monestir de Ripoll. 

 Teresina Solé Camps. 

 

Diumenge 22 

9h. Sant Josep Obrer 

 

10h. Gombrèn. 

 Difunts famílies PC. 

 

11h. Borredà. 

 Acció de gràcies a Sant Isidre. 

 

11h. Sant Cristòfor de Campdevànol 

 

11h. Santa Maria de Ripoll. 

 Esp. Josep Maria Moreno i Josefina Folcrà 

 Pere Solans i Jubany 

 Família Pous Cabana i Neus Cabana. 

 

1h. Sant Julià de Vallfogona. 

 Carme Capdevila 

 

1h. Santa Maria de Matamala. 

 

CELEBRACIÓ EUCARISTIA DE SETMANA 

 

Campdevànol, diari a les 9h matí. 

Dilluns 23. 5h tarda. Residència de Ripoll.  

Borredà,    dijous 6h tarda. 

 

Monestir de Ripoll, diari a 2/4 8 vespre. 

 Diari a les 7h. Rés del rosari. 

 Diari a 2/4 menys 5 de 8. Rés de vespres. 

 Dijous. 7h. Adoració eucarística. 

 

Dimecres 25. Maria Carme Cautal Portabella. 

Divendres 27. Mn. Ramon Tuneu i Vila (14è anv). 

 

 

 

REUNIONS I ACTIVITATS 

 

Dilluns 23. 9h vespre. 

 Pares i mares dels infants de primera 

comunió al Casal parroquial de Ripoll, per 

a les parròquies de la vila. 

 

Divendres 27. 9h vespre.  

 Consell Pastoral Arxiprestat del Ripollès 

 

 

CURSET DE PREPARACIÓ PER AL 

MATRIMONI CRISTIÀ 

Per als propers 8 – 9 – 10 d’abril a les 9h vespre 

Sala Pau VIè de la rectoria de Ripoll 

A càrrec de la Delegació de Pastoral Familiar del 

Bisbat de Vic. 

SIGNES DE QUARESMA QUE CONTINUEN MARCANT EL NOSTRE ITINERARI 

PREGÀRIA, dedicar un plus de temps al Senyor, per aplegar-me al voltant de la comunitat i adreçar a Déu 

aquell sacrifici que espera de cadascun de nosaltres: la nostra vida oferta com una víctima viva. 

DEJUNI, experimentar el nostre ramadà personal, posant-me al costat dels més pobres, deixant algun àpat 

o fent-lo més frugal per tal de solidaritzar-me amb aquells que es troben en necessitat. 

ABSTINÈNCIA de carn els divendres com a mínim, per recordar-me, personalment i social, que estic en ple 

procés de conversió personal que acompanyo de signes externs per tal de créixer interiorment i 

preparar-me millor cap a la aquesta nova Pasqua, que ja s’acosta. Tan sols jo puc disposar el meu 

cor per a preparar-lo per a la renovació a la que em crida el Crist, per la seva santa Passió i Mort. 

ALMOINA. El temps que hauré estalviat en el dejuni, el dedicaré a la pregària. I els diners que hauré deixat 

de gastar en aliments o en luxes superficials els dedicaré a una bona causa: Càritas o Mans Unides, 

per tal que els més pobres es beneficiïn de la meva quaresma personal. 


