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Fonalleras recorda que la Setmana Santa
convida a la reflexió i al diàleg amb Déu
El pregoner planteja els dubtes als quals s’enfronten les persones citant les vivències de Job i Jonàs que fins i tot es van
encarar amb Déu El Bisbe recorda que aquests dies pren importància la religiositat popular i és el moment d’evangelitzar
TAPI CARRERAS GIRONA

■ L’escriptor i periodista gironí
Josep Maria Fonalleras va ser el
sentit pregoner de Setmana Santa
de Girona amb un text on la gastronomia, els records d’infantesa
i el sentit de la Pasqua es van donar la mà per obrir els actes de la
Junta de Confraries. Tot plegat
farcit amb referències a diversos
teòlegs com ara Modest Prats i
Blaise Pascal, entre altres.
L’acte, a l’Auditori Josep Irla de
la seu de la Generalitat a Girona,
el va obrir la presidenta de la Junta de Confraries de Setmana Santa, Rosa Maria Domingo, qui va
agrair la tasca de les entitats per
tirar endavant els diferents actes
de la Setmana Santa. I va convidar
tothom a viure-la intensament.
Posteriorment, Josep Maria
Fonalleras va iniciar el seu pregó
esmentant el bacallà amb pèsols
que li feia la seva mare al pis de la
Rambla, els bunyols, el tortell i els
ous de Pasqua. També va recordar els nervis severs per fer d’infant manaia, la seva comunió en
un cerimònia oficiada pel sant
Pare i l’emoció que encara perviu
quan sent el Credo al final de la
processó del Sant Enterrament de
Girona a les escales de la Catedral.
El pregoner va deixar clar que
la Setmana Santa, a més de la litúrgia i la tradició, convida a la reflexió. Al diàleg amb Déu. En
aquest sentit, va plantejar els
dubtes dels homes enfront de la
vida. Ho va fer citant els dubtes de
Job i Jonàs, que fins i tot es van encarar amb Déu. O del mateix Jesús a la Creu. És el creador qui els

GiroPark seguirà
gestionant la
botiga- quiosc
de l’hospital Trueta
DdG GIRONA

■GiroPark, el centre especial de treball del Grup Mifas, ha guanyat el
concurs per seguir gestionant la botiga-quiosc de l’hospital Josep Trueta. La botiga està ubicada a l’entrada
de l’hospital, dona servei als usuaris
externs i interns del centre i s’hi poden trobar diaris, revistes, llibres, articles d’higiene personal, perfumeria i objectes de regal, entre d’altres.
L’adjudicació és per a dotze mesos
amb previsió de prorrogar a dotze
mesos més. GiroPark gestiona el
servei des del  i consolida els
llocs de treball de les persones que
hi treballen, en total tres persones
amb discapacitat física, sortides de
la borsa laboral de Mifas.

Rosa Maria Domingo, el bisbe Francesc Pardo i Josep Maria Fonalleras, ahir, a l’auditori Josep Irla. MARC MARTÍ

alliçonava i ells acabaven sotmesos. Ho assimilava al protagonista
de la pel·lícula L’increïble home
minvant, que amb preocupació
s’anava fent petit. No acceptava el
seu destí fins que entenia que només era una minúcia que formava part d’un cercle gegant. Com
Job i Jonàs: que acaben admetent
que des de la petitesa formen part
de la magnitud de la naturalesa i
que és bo no rebutjar aquest fet.
L’explicació del pregoner convidava a assumir la idea que les

persones han de buscar creure en
Déu per evitar una pèrdua infinita.
El Bisbe de Girona, Francesc
Pardo, va ser qui va tancar l’acte.
Pardo va agrair al pregoner el seu
relat i va lloar la tasca de les diferents confraries per tirar endavant un programa ampli d’activitats durant la Sertmana Santa. Va
recordar que ja l’any  esmentava que aquesta època és el moment de la religiositat popular. De
sortir al carrer i ajudar la gent a

viure la Setmana santa. Al seu parer, amb la religió al carrer, és el
moment d’evangelitzar, d’explicar la paraula de Déu.
Amb el pregó s’enceten dies
d’activitats de caire religiós i tradicional que, per exemple, avui
mateix permetran veure ja els
passos que les diferents confraries portaran a la Processó de la
setmana vinent. Es veuran a l’Exposanta que s’inaugura aquest
vespre (:oo hores) a l’església
de la Mare de Déu dels Dolors,

però que serà visitable pràcticament cada dia. Demà hi haurà un
concert de música sacra a l’església del Mercadal (: hores) i el
diumenge hi haurà la benedicció
de palmes i un nou concert de
música sacra, però a l’església
dels Dolors (: hores). El dimecres, els manaies entregaran el
seu estendart al pendonista d’honor de la confraria d’aquest any,
Carles Falcó (: hores). El Divendres Sant serà el torn de la
processó (: hores).

Detenen quatre menors
que estaven robant en un
pis del barri de Sant Narcís
Els lladres havien escalat per

una canonada per accedir a
l’immoble i tenien preparats
diversos objectes per endur-se
T. CARRERAS/ E. BATLLE GIRONA

■Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat a Girona quatre
menors d’edat per entrar en un pis
del barri de sant Narcís i intentar robar-hi. Cap a les quatre del matí, la
propietària de l’immoble, que no
era a casa, va trucar als Mossos després que una veïna li comentés que
sentia uns sorolls al seu pis. En arribar, els agents van observar la porta

del pis tancada i sense signes de violència, però es veia la llum d’una
llanterna a dins. Els mossos van observar que l’edifici tenia una canonada d’uns tres metres que els lladres haurien fet servir per escalarhi. Un cop al primer pis, haurien
trencat el vidre d’una finestra per
accedir-hi.
Els agents van envoltar la finca
per evitar que fugissin, al mateix
temps que els requerien que sortissin. Però no feien cas. Poc després
van entrar al pis amb la còpia d’una
clau i van localitzar, en una habitació, els quatre nois. El pis estava regirat i els joves tenien preparada
una bossa amb dues raquetes de

Mossos, fent una identificació a tocar del parc Central. TAPI CARRERAS

pàdel, dos cascs de moto i diversos
objectes a punt per sostreure. Al terra també hi havia diversos blísters
buits i uns  euros en monedes,
preparats per emportar-se’ls dins
una bossa. Els menors van quedar
detinguts i han de ser citats per declarar davant la Fiscalia de Menors.
Un dels detinguts ja va participar
en un robatori violent al carrer Bisbe Sivilla, a tocar del parc Central,

a Sant Narcís, la nit del  al  de
febrer. És un menor de  anys. Llavors els Mossos van detenir quatre
joves per un robatori amb violència
i intimidació. Havien envoltat una
noia, la van intimidar i empentar i
li van robar el mòbil. La Policia Municipal va recuperar l’aparell al parc
Central. Pertanyen a un grup que
s’escapoleix dels centres de menors
i, fins fa poc, es reunia al parc.

