El bisbe de Girona ha nomenat els quatre
vicaris episcopals de zona per al proper
trienni, tres deIs quals repeteixen en el
carrec, i ha realitzatcanvis en una vintena
de parroquies, entre· les quals hi ha les

més centriques de Palamós, Figueres, Palafrugell i Calella. Amb aquests canvis
i la remodelació d'arxiprestats i el nomenament deIs nous arxiprestos que es
va fer a mitjan d'aquest mes i la substitució

del president del Consen de Laics, el
Bisbat inicia un nou període marcat previsiblement per la continultat. Els nous
rectors i vicaris aniran a les noves parroquies a partir del setembre.

El bisbe nomen a els 4 vicaris episcopals
i fa canvis en una vintena de parroquies
Jaume Camprodon opta per la continuitat

i confirma en el carrec tres deIs vicaris

Un capella vinculat a l'Opus Dei substituir a
,el rector de Vilamarí que va apostatar
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• Girona.- La continuitat és la
carecterística més remarcable pel
que fa als nomenaments deis vicaris episcopals de zona que el
Bisbat de Girona va fer públics
ahir. Els de les zones del 1'Emporda i la Costa, Enric Sala i
Lluís Sola, respectivament, continuen en el carrec que ja ocupen
des de fa sis anys. Jaume Julia
continua també com a vicari, si
bé canvia de zona i deixa la de
l'Interior per encarregar -se de la
de Girona. Julia substitueix Josep
Perich, que deixara també les parroquies de Palol d'Onyar- Vila-roja i que ara estara a Domeny.
Justament el fins ara rector de
Domeny, Miquel Ramió, ha esta
nomenat vicari episcopal de 1'Interior. Ramió ha estat vinculat
a parroquies de barris i moviments
cristians obrers i populars.
Cada vicari episcopal ha de dirigir i promoure, juntament amb
els arxiprestos, l'acció pastoral de
la zona que té encomanada. Els
quatre vicaris episcopals de zona,
amb el vicari general, el bisbe
i el secretari general':canceller formen el consell episcopal o equip
D'altra ban¡ja, el bisbe ha fet
eanvis en una vintena de parroquies i ha rellevat capellans de
parroquies d'una certa envergadura, com la de Palafrugell, que
tindnl Martirül Brugada' com a
nou rector, o la de Sant Pere
de Figueres, on Esteve Sureda
substituir a Josep Iglesias. També
hi haura canvis a Santa Maria
de Palamós, on· Josep Baladeu
ocupara ellloc de Caries Mundet,
que passara un any sabatic al Canada. A Vilamarí un capella vinculat a l'Opus Dei, Joan Marques,
ocupara el buit que ha deixat Manel Pont des que va declarar-se

de Quarantella, de Terradelles,
ilademuls i Galliners (hi continua)
ap del centre penitenciari de Figueres
hi continua)
Rector de MaQanet de la Selva
Vicari de la parroquia de Sant Esteve d'Olot
Rector de Santa Susanna
Rector de Begur
Rector de Calella
Rector de Santa Coloma de Farners
Rector d'Albons

Pere Migas i Reverter
Emili Guerrero i Peris

Rector de Sant Pere de Fi ueres
Rector de Sta. Maria Assumpta de
Sant Feliu de Guíxols
Rector de Palafolls (hi continua)
Adscrit a Calella

Rector de Vilamarí
Rector de Garriguella, Rabós d'Empordil i
Vilamaniscle
Rector de la parrOquia. de Sant Pere de
Fi ueres
Rector de Maºanet de la Selva
Rector de la parrOquia de Santa Maria de
Palamós
Rector de Santa Susanna
Rector de Begur i Regencós i encarregat
d'Esclanyil
Rector de Calella
Rector de Santa Coloma de Farners i Sant Pere de
cada
torde Domen
tor de Palol d'On ar-Vila-roja
tor de Sant Gregori, Cartellil i Sant Medir
Rector de Palafrugell
Rector de Sant Jordi Desvalls, Golomers,
Gaüses i V¡lo riu i encarre al de Va\\deviá

Capellá de I'asil Surís de Sant Feliu de Guíxols
Capellil de I'Hospital de Blanes
Adscrit amb facultats de vicari a la parroquia de
Tordera

Antoni Calvó
Carrne Feliu

apostata.
Les parroquies de Sant Esteve
d'Olot i de Sant Josep de Girona
queden provisionalment sense vi-

cari. El bisbe ha nomenat també
Antoni Calvó com a president del
Consell de Laics. Una altra de
les novetats més destacables és

que una laica, Carme Feliu, fara
d'educadora de la fe en l'esplai,
carrec que sempre havia estat ocupat per un capena.

