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APUNTS
LA VIDA SOCIAL

El bisbe emèrit de Castelló de la Plana
celebra a Girona els 25 anys de consagració
Més de 150 capellans van concelebraruna missa a la Catedral per homenatjar el doctor Josep Maria Cases
M. CABAL·LÈ

• Girona.— Prop de cent cinquanta capellaiís
de les diòcesis de Girona^ de Castelló de la Plana
i també de l'índia van concelebrar ahir la missa
a la Catedral amb el doctor Josep Maria Cases

i Deordal, gironí i bisbe emèrit de. Castelló de
la Plana, que commemorava els 25 anys de la
seva consagració episcopal. També acompanyaven
el doctor Cases l'actuai bisbe de Castelló, Joan
Antoni Reig, l'abat de Sòlius, Edmund Garreta,

«Avui a Castelló de la Plana és festa perquè celebra
la diada de Sant Vicent, que
predicava eii valencià i l'enr; •
tenien a tot Europa», va re-1.
cordar el bisbe emèrit dè ';
Segorb-Castelïó, Josep Maria Cases, durant la missa
que va presidir a la catedral
pels 25 anys de la seva con-;;
sagració episcopal.
Cases va predicar l'homilia en català i castellà, i en
començar-la va saludar es- •
pecialment els representants
de l'Ajuntament de Castelló
de la Plana i els membres
de l'associació Grups d'Oració i Amistat, fundada per
ell, arribats de diferents diòcesis catalanes i de l'Estat.
El bisbe Cases, que ara
viu al monestir de monges
clarisses de Vila-sacra, va
demanar a tots els presents
que l'ajudessin a «donar gràcies a Déu i a là Mare de
Déu del Vilar» pels seus 25
anys d'episcopat.
La "cerimònia va ser còncélebrada per uns 150 capellans, la majoria de la diòcesi de Girona, i la resta,
d'altres diòcesis; de Catalunya i el País Valencià, i fins
«un representant de l'ínLa missa, la yan
dia», segons va anunciar el
bisbe de Girona en la mo- nenes que s'havièn desplaçat
nició d'entrada. Tots ells van fins a Girona en autocars
participar després en un di- i en cotxes particulars. El
nar de germanor que va te- capítol de canonges de la
nir lloc al Seminari diocesà. catedral gironina els va perA més dels sacerdots arri- metre fer una visita gratuïta
bats de la diòcesi de Castelló al museu i al claustre de
i dels representants del con- la seu. Dujant la missa va
sistori d'aquesta ciutat, van actuar el cor de la catedral,
assistir tainbé a la missa més dirigit per l'organista mosd'un centenar de castello- sèn Frederic PÍxjol. El de-

i el bisbe de Girona, Jaume Camprodon. També
hi havia ima representació de l'Ajuntament de
Castelló. EL doctor Cases va predicar en català
i castellà, i Va dir que sant Vicenç Ferrer havia
predicat «en valencià per tot Europa».
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cohcelebrarmés de 150 capellans, ahir, a la catedral dè Girona. Foto: MANEL LLADÓ:
legat diocesà de litúrgia,
mossèn Joan Babirrés, va dirigir els cants del poble des
del presbiteri. Una de les
lectures de la missa va ser
proclamada per una dona.
Josep Maria Cases va
néixer l'any 1919 a Santa
Eulàlia dè Riuprimer (Osona), però de petit va anair
a viure a Blanes, i va estudiar
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la cari-era eclesiàstica al Seminari de Girona. Ordenat
de sacerdot, va ser nomenat
capellà militar, i va escriure
un llibre dedicat als reclutes
titulat Hombres de caqui.
També va escriure un llibre
sobre-là vida d'un jove gironí, Josep Maria Camps i
Domènech, titulat La muerte
no se improvisa. Quan era

director espiritual del Seminari va ser nomenat bisbe
de Castelló de la Plana, el
16 dé desembre de 1971, i
va rebre la consagració dos
mesos després a la catedral
de Girona. En complir 75
anys va presentar la seva dimissió al Papa, i és bisbe
emèrit des del 14 d'abril de
l'any passat.
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• Espolla.— El Paratge Natural de l'Albera ha organitzat una exposició de quadres del figuerenc Manel
Garre Corominas, que representen paisatges i detalls
de racons de la serralada
alt-empoirdanesa. En total,
es mostren 27 olis fets <<amb
un traç clar i precís». Garre
va fer la primera «xposició
l'any 1972 ala galeria Obanos Amiel, de Figueres.
L'exposició dé l'Albera es
podrà veure fins a finals d'aquest mes.
El Paratge de l'Albera organitza de manera regular
exposicions dè plintòrs residents a la comarca que reflecteixen en les seves obres
aspectes dels paisatges de
l'Albera. D'aquesta manera
s'aconsegueixen fons per
destinar-los a activitats lúdiqiies i a là recuperació de
fonts, camins i monuments
megalítics. L'exposició de
Garre relleva la d'aquarel·les que va fer a principis
d'any Daniel Pozanco. / R.C.

Peralada celebra, un
any més, la festa de
les caramelles
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Exposen una vintena
d'olis al Paratge
Natural de l'Albera
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• Peralada.r— A Peralada,
aquest cap de setmana s'ha
celebrat un any més la festa
de les caramelles, que es va
recuperar l'any 1992. Es
tracta d'un tipus de cançó
popular catalana que ja es
cantava al segle XVÏ. Dissabte passat 'es va fer un
concert de caramelles al centre social amb la intenció
de potenciar la festa. Hi van
participar els grups Coral
Jove de Peralada, l'Agrupació Coral l'Harmonia Antoniehse, les Veus de Parlavà i la Coral de Peralada.
Els organitzadors han manifestat la seva intenció de
continuar potenciant aquesta festa; que també inclou,
tal com era tradició, el cant
de caramelles pels carrers
de la població.
Aquest acte estava inclòs
en la festa major de Pasquetes de Peralada, que va
començar el mateix dissabte
amb un espectacle infantil
i xma xocolatada popular.
Diumenge es va fer un altre
concert a la una del migdia
i una audició de sardanes.
Va tancar els actes de la
festa un ball de nit amb la
cobla orquestra Maravella./R.c.

Desfilada de moda
de Mifas de Figueres
per arreglar el local

Campionat de botifarra i sopar d'homenatge de l'equip d'handbol de la UE Sarrià
• Sarrià de Ter.^— a III edició del campionat
de botifarra de la UE Sarrià es va disputar
dissabte passat i va comptar- amb la participació
de 136 parelles. La tercera posició va ser per
Xicu Paretas i Sendo Rovira, que van acabar

en el primer lloc de la classificació de parelles
locals mentre que els finalistes van ser les parelles
Tarradas-Arbusà, d'Ordis, i Salvany-Pedrós, de
Banyoles. El club sarrianenc també va retre dissabte passat un homenatge a la plantilla del
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primer equip de la secCió d'handbol, que va
estar a punt de jugar la fase d'ascens a divisió
d'hónor, amb un sopar a Maçanet de Cabrenys
al qual van assistir unes 150 persones. /ELPUNT.
Foto:MA./ELPUNT

• Figueres.— L'Associació
de Minusvàlids Físics Associats de Figueres ha organitzat una desfilada de moda
benèfica pel dimecres 16
d'abrU al teatre El Jardí ariíb
l'objectiu de recollir fons per
arreglar el nou local del carrer Nord. Igual que l'any
passat, alguns jugadors de
la Unió Esportiva Figueres
faran de models ocasiona|.s
a la desfilada de Mifas, que
començarà a 2/4 de 10 del
vespre./J.p.

