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Llic. David Compte i Verdaguer cessa de
vicari de Santa Maria de Manlleu i de Nostra
Senyora de Gràcia de Manlleu.
Mn. Enric Garcia i López cessa de vicari de
les parròquies de Sant Andreu d’Aguilar de
Segarra, Sant Jaume de Calaf, Santa Fe de
Calonge de Segarra, Sant Miquel de Castellar,
Sant Jaume de la Guàrdia Pilosa, Sant Martí
Sesgueioles, Sant Pere de l’Arç i Santa Maria
de Segur-Astor.
Llic. Josep Massana i Cortina cessa de
vicari de la parròquia de Santa Maria d’Igualada.
Llic. Canisius Niyonsaba cessa de vicari de
les parròquies de Sant Jaume d’Alboquers,
Santa Maria de la Torre d’Oristà, Sant Andreu
d’Oristà, Sant Bartomeu del Grau, Sant Feliu
Sasserra i Santa Maria de l’Estany.
Llic. Joan Torra i Bitlloch cessa de director
de l’Institut Superior de Ciències Religioses
de Vic.
Mn. Josep Alaró i Sala ha presentat la
dimissió, per raons personals, de l’ofici d’arxiprest de l’arxiprestat Guilleries-Congost.
El Molt Il·ltre Mn. Ramon Donada i
Madirolas ha presentat la dimissió, per
raons personals, de l’ofici de canonge del
Capítol de la Col·legiata Basílica de Santa
Maria de la Seu de Manresa.

Església diocesana

> CALENDARI DE COL·LECTES DEL
TERCER TRIMESTRE
Primer diumenge de cada mes: Manteniment
de l’Església Diocesana.
Manades
Penúltim diumenge d’octubre: Domund.
Diumenge abans de solemnitat de Crist Rei:
Germanor.

> GUIA DE L’ESGLÉSIA DE VIC 2009
Ja s’han començat a recollir les modificacions
que ens heu notificat de cara a confeccionar
la Guia de l’Església de Vic 2009. Us demanem que repasseu bé la Guia de l’Església
2008 i que ens comuniqueu les correccions
que cal fer en la nova Guia. Ja sabeu que
confegir la Guia és molt laboriós, confegir-la sense errades és un objectiu gairebé
inassolible, pel que es veu. Per tant, tornem
a demanar-vos la col·laboració, i us l’agraïm
per endavant, per tal que entre tots puguem
fer una Guia al màxim de fiable.

> NECROLOGI
> PREVERES
Mn. Àngel Rovira i Coma. Va morir a
Vic el dia 3 de juliol del 2008, a l’edat de
vuitanta anys. Havia nascut a Olost de
Lluçanès el 18 de novembre de 1927 i va
ser ordenat prevere el 28 de juny de 1953.
Va exercir el seu ministeri de prevere en les
parròquies de Santa Maria de Balsareny,
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Sant Pere de l’Ametlla i Sant Salvador de
Montoliu, Sant Pere de Castellfollit del Boix,
Santa Cecília de Grevalosa, Sant Martí de
Sobremunt, Santa Cecília de Voltregà, Sant
Joan d’Avinyó, Santa Maria de Cornet, Sant
Miquel de Terradelles, Santa Eugènia de
Relat, i en el monestir de la Presentació
de Vic de les Monges Carmelites de l’Antiga Observança. Actualment era el capellà
de les Religioses Adoratrius Perpètues del
Santíssim Sagrament de la ciutat de Vic. La
missa exequial, presidida pel vicari general,
en absència del senyor bisbe, i concelebrada
per més d’una vintena de preveres, es va
celebrar el dia 4 de juliol a l’església parroquial de Sant Domènec de Vic. Un bon
nombre de familiars i amics de mossèn
Àngel s’uniren a la pregària. Les seves despulles foren enterrades en el cementiri de
Vic. 					

lebrada per una seixantena de preveres. Hi
hagué una nombrosa assistència de fidels,
molts d’ells vinguts de les parròquies de
Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló,
Ntra. Sra. de Gràcia de Manlleu, Santa Maria
de Ripoll i Sant Josep Obrer de Ripoll. Les
despulles de mossèn Josep foren enterrades
en el cementiri de Moià.
Mn. Ramon Vila i Tuneu. Va morir a Torelló
el dia 7 d’agost del 2008, a l’edat de cent un
anys. Havia nascut a Torelló el dia 24 de
gener de 1907 i va ser ordenat prevere el 13
de juliol de 1931. Exercí el ministeri de prevere en les parròquies de Sant Cristòfol de
Tavertet, Sant Pere de Gombrèn, Sant Quirze
de Besora, la Coromina de Torelló, al santuari de Rocaprevera de Torelló, Santa Maria
d’Horta d’Avinyó i Santa Maria d’Olost. Fou
nomenat canonge de la catedral de Vic el
dia 29 de març del 2007. La missa exequial
se celebrà a l’església parroquial de Sant
Feliu de Torelló el dia 8 d’agost i fou presidida pel senyor bisbe i concelebrada per una
trentena de preveres. L’església de Sant Feliu
s’omplí de feligresos de Torelló, de familiars
i amics de mossèn Ramon. Les seves despulles foren enterrades en el cementiri de
Torelló.

Mn. Josep Sala i Bach. Va morir d’accident, a muntanya, en el terme municipal
d’Albanyà (Alt Empordà), el dia 31 de juliol
del 2008, a l’edat de seixanta-un anys.
Havia nascut a Moià el 29 de març de 1947
i fou ordenat prevere el 17 de novembre de
1974. Exercí el seu ministeri en el Seminari
de Vic, com a professor, i després en les
parròquies de Santa Maria de Ripoll i Nostra
Senyora de Gràcia de Manlleu. Actualment
era rector de les parròquies de Sant Pere
de Torelló i Sant Vicenç de Torelló. La missa
exequial es va celebrar el dia 4 d’agost a
l’església parroquial de Santa Maria de
Moià, presidida pel senyor bisbe i conce-
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Mn. Josep Cruells i Rodellas. Va morir a
Vic el dia 10 d’agost del 2008 a l’edat de
setanta-vuit anys. Va néixer el dia 28 de
setembre de 1929 a Alpens i fou ordenat
prevere el dia 27 de juny de 1954. Va exer-
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cir el ministeri sacerdotal a les parròquies
de Sant Andreu de Gurb i Sant Cristòfol
de Vespella i, des de 1963, a Sant Roc
de Cantonigròs i Sant Julià de Cabrera, i
últimament a Sant Pere de Falgars. Fou
un gran animador del moviment cultural
de Cantonigròs, motiu pel qual va rebre el
premi de la Fundació Lluís Carulla al Saló
de Cent de l’Ajuntament de Barcelona l’any
2004. La missa exequial es va celebrar el
dia 12 d’agost a l’església parroquial de
Sant Roc de Cantonigròs. El senyor bisbe
va presidir l’eucaristia i van concelebrar
una seixantena de preveres. El cos de mossèn Josep fou enterrat en el cementiri de
Cantonigròs.

Església diocesana

Casa Mare – Noviciat, el dia 25 de juliol
del 2008, a l’edat de vuitanta-sis anys i
cinquanta-nou de vida religiosa
Doneu-los, Senyor, el repòs etern.

> RELIGIOSES
Gna. Andrea Ardèvol i Perelló, Josefina
de la Caritat. Va néixer a la Fatarella el dia
19 de setembre de 1934. Va morir a Vic, a
la Casa Mare - Noviciat, el dia 3 de gener
del 2008, a l’edat de setanta-tres anys i
quaranta-set de vida religiosa.
Gna. M. Balbina Barba i Besteiro,
Josefina de la Caritat. Va néixer a Santiago
de Gornean (Lugo) el dia 26 de gener de
1925. Va morir a Vic, a la Casa Mare –
Noviciat, el dia 29 d’abril del 2008, a l’edat
de vuitanta-tres anys i cinquanta-cinc de
vida religiosa.
Gna. Teresa Vilella i Montclús, Josefina
de la Caritat. Va néixer a Manlleu el dia
16 de gener de 1922. Va morir a Vic, a la
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