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El dissabte 7 d’octubre, a les 12 del migdia, el rector de Mont-roig, mossèn Francisco 
Giménez i Porcuna, “Gimmy”, i també responsable de la tinença de Santa Magdalena de 

Miami i de la parròquia de Sant Joan de Vilanova d’Escornalbou celebrà les seves bodes 
d’or sacerdotals (1967-2017) a l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel de la 
nostra Vila. 

 
Acompanyat per molts fidels (vora 300 

persones) de Mont-roig, Miami, Vilanova 
d’Escornalbou i d’altres localitats on hi ha 
exercit el seu ministeri, mossèn Gimmy va 

concelebrar l’Eucaristia amb 13 companys 
sacerdots i també la posterior visita de tres 

més. La Coral Sant Miquel el va voler 
acompanyar, amb els seus cants, durant la 
Missa. 

 
Acabada la celebració eucarística, i abans de 

la benedicció final,  es van llegir sengles 
escrits d’homenatge a Mossèn Gimmy: una 
preciosa poesia composta conjuntament per 

Baldiri Anguera, de Vilanova d’Escornalbou 
i de la mont-rogenca M. Dolors Oliva, que 

aquesta recità. El mont-rogenc Octavi 
Pellicer, amic i company de l’homenatjat, 
també li llegí un emotiu escrit. 

 
Per acabar la celebració dels 50 anys a 

l’església, li fou lliurat una preciosa 
aquarel·la de l’artista mont-rogenc Lluís 
Font i Grau que representa, i que és el regal, 

de les tres esglésies on actualment mossèn 
Gimmy exerceix com a prevere: Mont-roig, 

Miami i Vilanova. Un dinar de germanor a Vilanova d’Escornalbou, amb més de 200 
persones, va cloure la celebració dels 50 anys de les bodes sacerdotals de mossèn 
Gimmy. 

 
L’homenatjat també havia tingut la responsabilitat sacerdotal a les localitats de 

Montblanc, Col·legi de la Mercè, Rojals (1967-87), La Guàrdia dels Prats (1980-87), 
Sant Fructuós (Tarragona, 1987-2000), Col·legi Seminari (1991-95), Col·legi de Sant 
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Pau (1996-2000), Sant Francesc de Reus (2000-2013), Mont-roig i Miami (des 2013) i 

Vilanova d’Escornalbou (des 2015). 
 

Per molts anys, Mossèn, i moltes gràcies!! 
 
 

 
 

 
 


