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Un veí acusa el rector de Tordera de fer-lo
fora de missa i tractar-lo d’homosexual

Vilobí convoca un
concurs de
logotips perquè
s’utilitzin en
impresos oficials

Els fets van succeir el
diumenge passat i va
ser la culminació d’una
discussió que havien
mantingut el rector i el
veí anteriorment. L’afectat va explicar que el
rector li va fer un gest
perquè abandonés el
temple.
■

Jordi Meléndez, Vilobí d’Onyar.

J.Alonso, Tordera.

Un veí de Tordera, Joaquim Gispert, ha acusat el rector de l’esglèsia, Josep Gispert, d’haver-lo tractat d’homosexual i haver-lo fet fora
de missa el diumenge passat. Segons va explicar el veí, membre de
la coral de la parròquia i del Consell Pastoral, Joaquim Gispert, «en
un espai de temps entre misses, uns
companys em van preguntar què és
el que havia passat. Llavors vaig sentir un crit des de l’altar, em giro i em
va fer amb la mà com Colom però
amb l’esquerra». D’aquesta manera, el veí va assenyalar que «vaig dir
“passiu-ho bé”, vaig agafar la porta
i fins aquí».
Aquesta situació és la culminació d’una sèrie de fets anteriors. El
veí explica que des de feia temps la
relació amb el rector havia empitjorat tot i que desconeixia els motius. Per aquesta raó, fa dues setmanes va anar a parlar amb el
mossèn a la rectoria per aclarir la
situació. No obstant, en aquesta trobada es va produir una discussió en
la qual, segons Joaquim Gispert, el
rector el va tractar d’homosexual.
«Vaig anar a preguntar què havia
fet o dit que hagués portat a aquell
comportament», va aclarir, en declaracions a Ràdio Tordera. En
aquest sentit, afegeix que la resposta del rector va ser que «et veig

El veí explica
que el rector li va
dir que el veu
«sonat» i amb poc
respecte
■

CARLES COLOMER

PARRÒQUIA. Un dels membres de la coral ha anunciat que deixarà de participar-hi.

sonat, amb poc respecte i, a sobre, el
dia de Nadal em vas posar les mans
a sobre i les mans a sobre li poses a
la teva dona». Gispert, de 69 anys,
es va sentir ofès per l’actuació del
rector. «Que em tracti com m’ha
tractat, que sóc homosexual, maricón o com vulgui dir-ho, i que em digués que li anés a posar les mans a
sobre a uns nois per acabar-ho de recalcar, això no li perdonaré mai», va

afirmar.
El veí va reconèixer que «potser
sí el vaig tocar a la màniga i li vaig
posar la caputxa, però això no és per
tenir aquesta actitud i aquest qualificatiu tant esgarrifós que em va dir
de seguida». Per aquest motiu, el veí
va avançar que abandonarà el consell pastoral i la coral de la parròquia, dels quals formava part fins
ara, i assegura que no assistirà a

El rector diu que és una «rebequeria»
El rector de Tordera, Josep Gispert, no va voler ahir fer declaracions sobre les acusacions del veí.
De totes maneres, Gispert va assenyalar que es tracta d’una «rebequeria» de l’home que ja està jubilat i que «té molt temps lliure».
No obstant, va reconèixer que «no
hi ha feeling amb mi», tot i que no
va donar detalls sobre la situació.
Gispert, que no va voler ni afirmar
ni negar les acusacions del veí
d’haver-lo tractat d’homosexual,
es va limitar a dir que «faci el que
vulgui, com si vol anar a parlar a la

ràdio o a la televisió». «Jo no em
posaré amb ell», va afegir.
Tot referint-se a el fet que el veí
hagi manifestat que es nega assistir a les cerimonònies mentre
siguin oficiades per ell, Gispert va
assenyalar que «respecto que no
hi vagi, jo no em fico amb la seva
llibertat, jo el deixo fer, que ell
respecti la meva». En aquest
sentit, va voler deixar clar al veí i
membre del Consell Pastoral i la
coral de la parròquia que «els nomenaments no els fa ell, si nó el
bisbe».

cap missa, mentre sigui oficiada
per l’actual rector. Així, va assenyalar que el divendres passat ja va
deixar d’anar als assaigs de la coral, tot i que uns companys van reclamar la seva presència malgrat la
relació amb el rector. «Diuen que
hauria d’haver anat igualment a
l’assaig i que si hagués dit qualsevol
cosa s’haguessin aixecat tots, però jo
sé que això no hagués succeït», va dir.
Malgrat que va reconèixer que
«potser hauria d’haver marxat en aixecar-se la gent», va considerar que
la seva actuació envers el rector
«tampoc em sembla tant greu». Per
aquest motiu, va avançar que ha demanat hora per parlar amb el bisbe
de Girona per explicar-li el succés.
D’altra banda, descarta emprendre
cap acció legal.

Ha demanat
hora amb el bisbe
per explicar-li els
fets, però descarta
accions legals
■

L’Ajuntament de Vilobí ha
convocat un concurs de logotip amb l’objectiu d’escollir-ne
un perquè pugui ser utilitzat
als impresos, segells, fulls oficials, així com també en altres
objectes institucionals. La regidora de Cultura, Olga Guillem, ha explicat que el símbol que seleccionaran entre
tots els par ticipants s’utilitzarà en lloc del nom fent-ne
els usos que ens requereixi
en els diversos àmbits del
consistori. Tanmateix, la
regidora de Cultura ha assenyalat que l’obra que resulti
guanyadora serà propietat de
l’Ajuntament
de
Vilobí
d’Onyar, que tindrà tots els
drets.
El termini d’admissió d’originals és fins el dia 10 d’abril
a les dues del migdia. Les
obres poden ser lliurades a
mà, al registre del consistori
en horari d’oficina, o bé, poden ser enviades per correu o
per qualsevol altre mitjà a l’Àrea de Cultura. La presentació dels logotips han de ser
sense signar i sota un lema,
en un sobre en què figurarà el
lema escrit dins el qual hi
haurà de figurar-hi les dades
completes i senyes de l’autor
o autors.
Les normes que han de
complir les obres presentades són els següents: format:
DIN-A4; tècniques: adaptades
als mitjans d’impressió i com
a màxim en dos colors.
El premi que s’atorgarà al
símbol que resulti guanyador
d’aquest concurs serà un ordinador por tàtil o bé el seu
equivalent en metàl·lic. La
data de lliurament de premis
serà el proper 23 d’abril, en el
transcurs de la celebració
dels actes de la Diada de Sant
Jordi. En el marc dels actes
de Sant Jordi d’enguany, el
consistori realitzarà una exposició amb els símbols o logotips presentats, als baixos
de Can Roscada.

COMUNIÓ TRADICIONALISTA CARLISTA
El Centre Carlí de Girona us convida:
A participar a la Santa Missa que en memòria dels
MARTIRS DE LA TRADICIÓ
i de tots aquells gironins pertanyents a la Comunió Tradicionalista
i al llorejat Terç de Requetés de la Mare de Déu de Montserrat
que fins a la seva mort foren lleials a Déu, a la Pàtria i al Rei legítim,
que se celebrarà a l’Església Parroquial de Sant Feliu de Girona
el divendres dia 10 de març a les 20 hores.
Girona, 9 de març de 2006

A la conferència
«Reflexiones en tiempos críticos para nuestra historia»
pel Sr. Santiago Arellano Hernández,
Catedràtic per la Universitat de Barcelona,
el dissabte, dia 11 de març, a les 19 hores,
al Centre Carlí de Girona, Avinguda Jaume I, 42, 1r.

