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Fonts del bisbat neguen que hi hagi problemes a les parròquies

El nou rector de Vallromanes 
diu que alguns capellans reben 
pressions per dir missa en castellà

La parròquia de Vallromanes

Vallromanes

J.V.

El nou rector de la par-
ròquia de Sant Vicenç de 
Vallromanes, mossèn Ger-
mà Prats, ha denunciat que 
alguns capellans reben pres-
sions per utilitzar el castellà 
en les misses. Prats, que 
acaba de ser traslladat des de 
la parròquia de Palau-solità 
i Plegamans (el Vallès Occi-
dental), explica que el seu 
trasllat es deu a les queixes 
perquè feia missa en català, 
però fonts del bisbat de Ter-
rassa asseguren que va ser 
ell mateix qui va demanar el 
trasllat per raons de salut.

Sobre el trasllat, Prats s’ha 
limitat ha dir que deu “obe-
diència al bisbe de Terrassa”, 
però insisteix que va rebre 
queixes perquè feia missa 

A tall d’anècdota explica que 
enmig d’un enterrament 
una persona es va aixecar i 
va exigir a crits que es fes la 
missa en castellà. Assegura 
que aquestes situacions es 
donen molt sovint i molts 
rectors estan pressionats per 
fer les misses en castellà, 
sobretot en parròquies situ-
ades en zones “on la gent no 
s’ha integrat”. Diu que no té 
cap problema a fer una missa 
especial en castellà per un 
grup de fora de Catalunya 
“o en italià si la missa és per 
un grup d’italians”, però que 
la missa del dia s’ha de fer 
en català “com han fet els 
meus predecessors des de 
fa 400 anys exceptuant els 
anys del franquisme i com ho 
marca el Concili Provincial 
Tarraconense de l’any 1995. 
La llengua és un dels puntals 

Granollers talla 
al trànsit un tram 
del carrer Ricomà 
durant deu dies
Granollers

Des d’aquest dijous i fins 
diumenge de la setmana que 
ve, el tram del carrer Rico-
mà, entre els carrers Príncep 
de Viana i Isabel de Villena 
estarà tallat al trànsit. La res-
tricció es fa coincidint amb la 
festa major del barri, que se 
celebra aquest cap de setma-
na, i s’allargarà durant tota la 
setmana que ve. Durant els 
deu dies, no s’hi podrà apar-
car ni circular.

Es crea una entitat 
de familiars de 
discapacitats del 
Baix Montseny
Sant Celoni

L’Associació de Famílies amb 
Discapacitats (Afadis) del 
Baix Montseny es presenta 
aquest dissabte a les 5 de la 
tarda a la plaça de la Vila, a 
Sant Celoni. Durant tota la 
tarda, hi haurà música i es 
faran diversos espectacles i 
un berenar per recollir fons.
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El Centre Obert de Mollet es va presentar aquest dimecres

El Casal Obert de Mollet 
dobla l’espai a l’edifici 
del carrer Colón

Mollet del Vallès

JL.R.B.

El Casal Obert de Mollet 
dobla el seu espai amb el 
trasllat a les instal·lacions del 
carrer Cristóbal Colón. L’edi-
fici, d’uns 400 metres qua-
drats, havia acollit el Centre 
de Salut Mental Jaume 
Vilaseca fins al seu trasllat 
al nou l’Hospital de Mollet. 
Des de fa uns mesos s’han 
estat fent treballs per ade-
quar les instal·lacions a les 
necessitats del Casal Obert 
amb un ajut de 180.000 euros 

de la Diputació i el Consell 
Comarcal. 

El Casal Obert és un servei 
en horari extraescolar adre-
çat a infants i adolescents 
que necessiten suport en 
l’educació i el creixement 
personal. Fa cinc anys, es va 
posar en marxa a l’escola Can 
Besora però les dues aules 
de que disposaven s’havien 
fet petites. “Doblem l’espai 
que teníem el curs passat. 
Ja  l’any passat vam atendre 
uns 80 nens i nenes”, expli-
cava l’alcalde Josep Monràs 
(PSC), aquest dimecres.

A més, l’edifici acull a par-
tir d’ara el Punt de Trobada 
de Creu Roja, un servei per a 
la mediació en casos de sepa-

ració i divorcis quan s’ha de 
fer l’intercanvi i visites dels 
infants. Se’n beneficien una 
trentena de famílies.

La Coordinadora per 
a la Salvaguarda del 
Montseny celebra el 
25è aniversari
Figaró/Sant Celoni

La Coordinadora per a la 
Salvaguarda del Montseny 
celebra a partir d’aquest 
dissabte el 25è aniversari de 
la seva constitució. El pri-
mer acte serà una excursió 
guiada pel meandre del riu 
Congost a Can Gallicant, 
entre Figaró i la Garriga. La 
sortida començarà a les 10 
del matí des de les piscines 
municipals de Figaró i durarà 
unes tres hores. La Coordi-
nadora té previstos altres 
actes des d’ara i fins al mes 
de desembre, quan es farà la 
cloenda de la celebració, a 
Sant Celoni.
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Es presenta la 
Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca del 
Vallès Oriental
Granollers

La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) del Vallès 
Oriental es va presentar 
públicament aquest dilluns 
al Centre Cívic Jaume Oller 
de Granollers. L’entitat, que 
neix arran del moviment 
de l’acampada del 15-M a 
la ciutat, té com a objectiu 
acompanyar els afectats per 
desnonaments i implicar 
la ciutadania. Actualment 
segueix quatre casos d’afec-
tats a la comarca.

en català a les parròquies de 
Sant Genís i Santa Maria de 
Palau-solità i Plegamans on 
estava destinat des del 2004. 

per crear identitat”.
El vicari episcopal del 

Vallès Oriental i rector de 
la parròquia de Sant Esteve 
de Granollers, Lluís Pou, ha 
insistit que els motius del 
trasllat són de salut i que el 
que va passar a Palau-solità 
i Plegamans va ser que es 
va suprimir una missa que 
es feia en castellà a primera 
hora del matí perquè no hi 
assistia gairebé ningú. Asse-
gura que no ha rebut cap 
queixa de cap rector. 

El rector de Parets, Xavier 
Farrés, que acaba de ser 
traslladat de la Llagosta, diu 
que no ha tingut mai cap 
problema per la llengua. Diu 
que a la Llagosta en feia una 
en català i dues bilingües i 
que en el cas de les cerimò-
nies com casaments, batejos 
o enterraments es demana 
a les famílies quin idioma 
prefereixen. “En tres anys 
no he fet cap casament en 
català a la Llagosta” diu a 
tall d’anècdota. El rector de 
Bellavista, a les Franqueses, 
Josep Baena, diu: “A vegades 
fem misses bilingües perquè 
hi ha gent que li costa enten-
dre”. Assegura, però, que mai 
s’ha sentit pressionat per fer 
missa en castellà.


