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El bisbe de Girona acusa el Fòrum
Alsina de generar una doctrina
paral·lela al missatge de l’Església
Soler diu al col·lectiu que «fereix» el presbiteri i «incomoda» els catòlics
DANI VILÀ / Girona

El bisbe de Girona, Carles Soler,
acusa el col·lectiu Fòrum Joan Alsina de voler crear una doctrina al marge de la seva figura al capdavant de la
●

El text del bisbe Carles fa
una crida als autors del
darrer text del Fòrum Alsina, en què el col·lectiu de
70 mossens reclama a
l’Església que s’adapti i es
comprometi més amb els
problemes reals de la gent,
perquè reflexionin seriosament si amb aquest text
ajuden o dificulten «la presència i el treball fet dia a
dia de tants companys preveres i dels organisme de
l’Església diocesana» que
treballen amb els segments de població més
desafavorida. El bisbe de
Girona és contundent
quan fa un prec als integrants del col·lectiu i els
demana i urgeix que
«s’acabi el que es pot interpretar com una preten-

diòcesi. Així ho destaca el bisbe de
Girona en una carta que ha enviat a
tots els mossens de la diòcesi, després del document fet públic per
aquest col·lectiu crític amb la jerar-

quia eclesiàstica. En aquesta carta,
Soler també demana que aturin noves manifestacions públiques, que,
segons ell, «entristeixen i indignen»
la resta de mossens del Bisbat.

El bisbe de Girona, Carles Soler. / D.V.

sió de magisteri pastoral al
marge del bisbe».
En un altre fragment del
text, Soler assegura que li
consta «que són molts més
de setanta els mossens del

nostre presbiteri a qui entristeix i indigna l’actuació d’uns germans que no
acaben de saber qui són».
És en aquest moment,
quan el màxim represen-

tant catòlic a Girona admet
que se sent dolgut per «la
ferida que aquests escrits
causen al nostre presbiteri
i la incomoditat que provoquen en molts catòlics
de casa nostra».
El col·lectiu del Fòrum
Joan Alsina assegura que
respecta l’opinió del bisbe, però que no la comparteix. A més, afegeix la voluntat de reclamar un pluralisme i la llibertat d’expressió dins de l’Església,
que permetin obrir nous
camins de diàleg.
Des del Fòrum Joan Alsina asseguren que en cap
cas els missatges que ells
difonen
periòdicament
pretenen «trencar la comunió ni l’estructura jeràrquica».
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La Coordinadora d’ONG inicia una
campanya de suport contra TV3
● Girona. La Coordinadora d’ONG de les comarques gironines i l’Alt Maresme ha començat una
campanya de suport a l’entitat i en contra de la decisió de TV3 de no emetre l’anunci corresponent a la
campanya «No esperis... Tu pots canviar el món»
que té per objectiu fomentar la campanya dels joves. La coordinadora ha rebut el suport de diverses
institucions, de molts ciutadans i, també, de diversos publicistes. Tots els correus de suport els farà
arribar a TV3. / D.V.

Conferència del Servei de Suport al
Dol, el dia 31 a Salt
● Girona. El Servei de Suport al Dol i la Funerària
Poch han organitzat pel dia 31, a les 7 del vespre, al
tanatori del Gironès, a Salt, la conferència que porta per títol Com sobreviure a la mort d’una persona
estimada. La conferència anirà a càrrec de la directora del Servei de Suport al Dol de Girona, Alba
Payàs. L’objectiu de la conferència és donar eines
de comprensió sobre com viure el procés de dol
d’una manera saludable i com acompanyar persones i famílies afectades. / N.A.

Benestar i Família signa convenis amb
Mifas, Càritas i l’Ires
El Departament de Benestar i Família ha
signat amb Mifas, Càritas Diocesana de Girona i
l’Institut de Reinserció Social (Ires) un conveni de
col·laboració de caràcter plurianual (exercicis
2006, 2007 i 2008) per al manteniment dels seus
serveis i activitats. D’altra banda, Benestar i Família ha signat un protocol amb la Federació Ecom,
que agrupa 152 entitats de disminuïts físics de Catalunya, que preveu finançar un programa perquè el
col·lectiu tingui assistents socials personals. / N.A.

● Girona.
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