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COMARQUES

MARC MARTÍ

Més de 400
banyistes a
Palamós
 AMB UNA TEMPERATURA DE
17,5 A L'EXTERIOR I 14,5 A DINS
DE L'AIGUA, més de 400 persones
han fet el primer tastet de mar de
l'any davant l'atenta mirada de
nombrosos curiosos a Palamós.
L’Ajuntament ha tingut en compte
que l'aigua encara està força freda i
ha obsequiat els banyistes amb un
barnús i una tassa de brou calent.
«L'aigua estava glaçada i quan he
entrat m'ha fet mal el cap, però, com
que hi havia tanta gent, era
impossible sortir i havies de nedar
una estona», va explicar Bernat
Cases, un dels participants.
L’organització va dir que, enguany,
van acabar desbordats. ACN/DdG

Mifas renova la
junta directiva
i aprova per
unanimitat els
pressupostos
 El delegat de Benestar

Social, Ferran Roquer, està
predisposat a seguir avalant
la tasca que fa l’entitat
GIRONA | DdG

El nombre de capellans diocesans
decreix a Girona un 20% en 10 anys
 El bisbe Francesc Pardo ordenarà un nou sacerdot el 22 de maig a la Catedral
DIARI DE GIRONA
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El bisbe de Girona, Francesc
Pardo, presidirà l’ordenació sacerdotal de Josep Paracolls i Masferrer (Gurb, Osona, 1978) el diumenge 22 de maig (sis de la tarda).
Paracolls va rebre l’ordenació diaconal el diumenge 17 d’octubre de
2010 i serà el segon capellà diocesà ordenat pel bisbe Pardo d’ençà
de la presa de possessió del govern
de la diòcesi el 19 d’octubre de
2008. El primer va ser Eduard de
Ribot i Martínez el diumenge 27 de
desembre de 2009. El Bisbat de Girona ha perdut, en 10 anys, el
20,4% del presbiterat. Els preveres
diocesans incardinats a Girona
són 196, en data de 31 de desembre de 2010, dels quals 13 resideixen en d’altres diòcesis, segons el
Butlletí de l’Església de Girona. Al
2001, en data de 31 de desembre de
2000, aquesta xifra arribava als
246, 20 dels quals residien en altres punts. Josep Paracolls està
exercint de diaca amb funcions de
vicari de la parròquia de Sant Josep,
a l’Eixample de Girona.
El futur nou capellà de la diòcesi
de Girona té estudis a nivell de formació professional d’automoció i
d’enginyeria mecànica. I després,
va ﬁnalitzar els cinc cursos de formació ﬁlosòﬁca i teològica al Seminari Major Interdiocesà de Barcelona (Facultat de Teologia de
Catalunya). Durant els caps de
setmana, va estar col·laborant a les
parròquies de Sant Esteve de Vilobí
d’Onyar, Santa Maria de Pineda de
Mar, Sant Esteve de Caldes de
Malavella i Santa Maria de Banyoles. Les dues ordenacions sacerdotals que, ﬁns aquest curs
pastoral, haurà presidit el bisbe veriﬁquen que el relleu dels actuals
capellans diocesans no està garantit. Actualment, deixant de banda els 196 capellans diocesans, el
Bisbat acull 4 preveres extradiocesans residents, 8 preveres de la
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Un moment de l’ordenació diaconal de Paracolls, celebrada a l’església de Sant Martí Sacosta del Seminari.

Josep Paracolls està exercint
de diaca amb funcions de
vicari de la parròquia de Sant
Josep, a l’Eixample de Girona

Un augment del 30% en població

El nombre de parròquies
presenta una lleugera
diferència: 387 parròquies
el 2001. I 383 el 2011

La diòcesi de Girona és, demogràficament, molt dinàmica. Al 2001,
el nombre d'habitants era, segons el Butlletí de l'Església de Girona,
de 592.689. La xifra era delimitada a 1 de gener de 1998. I, una dècada
més tard, la xifra s'enfila fins als 841.965 habitants. En aquest cas, la
data de registre era de primer de gener de 2010. El creixement ha estat
del 29,61% i la zona que comprèn té potencial per fer-ho més en els pròxims anys. El territori de la diòcesi de Girona no ha guanyat ni perdut en
superfície. Medeix 4.705 quilòmetres i inclou, a la demarcació de Girona,
les comarques del Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de
l'Estany, Selva (amb algunes excepcions, que pertanyen a Vic, com ara
Osor i Sant Hilari Sacalm) i part nord del Maresme. GIRONA | JOAQUIM BOHIGAS

Prelatura de la Santa Creu i Opus
Dei residents, 15 religiosos amb
càrrec pastoral diocesà i 7 diaques. Ara fa 10 anys, hi havia 10
preveres extradiocesans residents
i 12 religiosos que tenien un càrrec

pastoral diocesà. El nombre de
preveres de la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei residents no està
indicat en la presentació de les característiques de la diòcesi al Butlletí. El nombre de parròquies i an-

El Bisbat també acull 4
preveres extradiocesans
residents, i 8 de la Prelatura
de la Santa Creu i Opus Dei

El president de Mifas, Pere Tubert, ha presentat la candidatura
que conformarà la nova junta directiva de l’entitat des de l’any
2011 i ﬁns al 2015. Hi ha novetats,
en primer lloc, el nou vicepresident
és l’Albert Carbonell, que substitueix en Quim Bonaventura, número 2 de l’entitat al llarg de 17
anys. En segon lloc, hi ha les incorporacions d’Àlex Viñolas i Cristina Buch, dues persones de l’empresa privada. També seran membres de la junta Julio Merino, Anna
Guillén, Antonio Hinojosa,
Xavi Terradas i Joan Vicenç Cordonet. El nou organigrama ha presentat el programa de treball i els
pressupostos de 2011, que van
ser aprovats per unanimitat. En
concret, la distribució de les tasques de responsabilitat a Mifas
queda de la següent manera: President, Pere Tubert Bassas; vicepresident, Albert Carbonell Quer;
secretària, Anna M. Guillen Pardo;
tresorer, Júlio Merino Porquet; vocals, Xavi Terradas Pallarols, Joan
Vicenç Cordonet Donat, Cristina
Buch Sarsanach, Antonio Hinojosa Almiron i Àlex Viñolas Sánchez.
Per altra banda, durant la celebració de l’assemblea, el director
dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família, Ferran Roquer, va visitar aquesta entitat,
que representa les persones amb
discapacitat física de les comarques gironines i busca solucions a
les demandes que planteja el
col·lectiu. Roquer, responsable
dels serveis territorials després
del canvi de govern a la Generalitat de Catalunya, va manifestar
un explícit interès a ﬁ de continuar
avalant el projecte que està desenvolupant Mifas (en les vessants associativa i empresarial) i va destacar la important tasca que fa
l’entitat per ajudar les persones
amb discapacitat física.
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nexos presenta una lleugera diferència entre ambdós anys fruit de
restructuracions del mapa de divisió territorial: 387 parròquies i 16
annexos el 2001. I 383 parròquies
i 12 annexos el 2011.
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