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Maria de la Gleva: visita a malalts en els
seus domicilis. Missa estacional, reunió
amb el Consell Parroquial.
20. Visita pastoral a la parròquia de Sant
Pere de Torelló: missa estacional, inauguració de pessebres, dinar amb les
germanes Missioneres dels Sagrats Cors
de Jesús i de Maria, visita a la Residència d’Avis i visita a malalts en els seus
domicilis.
21. Reunió d’Episcopus amb la Fundació
Telefònica a Madrid.
22. Assisteix a la cantada de la Coral de
Gent Gran a la Casa Sacerdotal de Vic.
Presideix la reunió del Patronat de Casa
Misericòrdia.
23. Audiències.
Dinar i trobada amb els treballadors
de la cúria al Mas Blanc per celebrar el
Nadal.
24. Recepció nadalenca als canonges de la
catedral, membres de la Cúria i mossens de l’arxiprestat de Vic, al Palau
Episcopal.
25. Missa de Nadal a la catedral de Vic.
26. Assisteix a la presa de possessió de
Mons. Joan Josep Omella com a nou
arquebisbe de Barcelona.
30. Audiències.
Presideix la celebració eucarística, a la
capella del Pilar de la catedral de Vic, per
la commemoració dels 200 anys de la
mort del bisbe Francesc de Veyan i Mola.
Dinar nadalenc amb els seminaristes i el
rector del Seminari, al Palau Episcopal.
31. Audiències.
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Adoració eucarística i pregària per les
vocacions a la catedral de Vic.

Cancelleria i Secretaria
General
> NOMENAMENTS
Lda. Sra. Araceli Martínez González, Notària-actuària substituta per a la Causa de beatificació o declaració de martiri dels Servents
de de Déu Jaume Serra Jordi, sacerdot, i
companys sacerdots i seglars de la diòcesi de
Vic, immolats durant la persecució religiosa
de la II República espanyola (1936-1939).
Sra. Montserrat Rabell i Albiñana,
Delegada de l’Equip dirigent comarcal de
l’Anoia de l’Hospitalitat de la Mare de Déu
de Lurdes de la diòcesi de Vic per a un període de quatre anys (11-12-2015).
Sr. Josep Maria Coll i Aloy, Delegat de
l’Equip dirigent comarcal del Bages de
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes
de la diòcesi de Vic per a un període de
quatre anys (11-12-2015).
Sr. Francesc Luna i Canamasas, Delegat
de l’Equip dirigent comarcal d’Osona de
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes
de la diòcesi de Vic per a un període de
quatre anys (11-12-2015).
> CESSAMENTS
Sra. Elisa Carpi Enrich cessa com a
Delegada de l’Equip dirigent comarcal de
l’Anoia de l’Hospitalitat de la Mare de Déu
de Lurdes de la diòcesi de Vic.
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Sra. Maria Roser Sangrà Perramon cessa
com a Delegada de l’Equip dirigent comarcal del Bages de l’Hospitalitat de la Mare de
Déu de Lurdes de la diòcesi de Vic.

celebrà el dia 18 de desembre a la basílica de
Santa Maria de la Seu de Manresa. El senyor
bisbe presidí l’eucaristia, concelebrada per
una cinquantena de preveres, en una església
plena de familiars, amics i feligresos.

> NECROLOGI
> PREVERES
Mn. Josep Bastardas i Vilalta. Nascut a
Manresa el dia 25 de febrer de 1933, va ser
ordenat prevere l’11 de febrer de 1958. Havia
exercit el seu ministeri com a prefecte de
disciplina del Seminari Menor, prefecte de
Filosofia i de Teologia del Seminari Major.
Fou arxiprest del Ripollès, del Ter-Collsacabra
i de Manresa. Així mateix, va ser delegat
diocesà de Catequesi —i director del seu
Secretariat— i director del Secretariat de
Música Sacra; també, membre de la Comissió
per al Diaconat permanent i Ministeris Laicals.
Fou director del Casal de l’Església de Vic.
L’any 1989 va ser nomenat vicari episcopal
de la Zona Nord. Va ser membre del Col·legi
de Consultors, del Consell Presbiteral i del
Consell Diocesà de Pastoral. Exercí també
com a rector de Santa Maria de Manlleu i de
la Sagrada Família de Manresa; i com a confessor ordinari de les Germanetes dels Pobres
de Manresa. Va ser canonge de la catedral de
Sant Pere de Vic i de la basílica de Santa Maria
de la Seu de Manresa. L’any 2009 va quedar
adscrit a la parròquia de la Sagrada Família
de Manresa, fins que l’any 2013 es traslladà a
la Casa Sacerdotal de Vic. Va morir a Manresa
el dia 16 de desembre del 2015, a l’edat
de vuitanta-dos anys. La missa exequial se

> RELIGIOSES
Gna. Josefa Casassas Carol, religiosa
Dominica de l’Anunciata. Va néixer a Santa
Eugènia de Berga el 29 d’agost de 1917. Va
morir a Vic, a la Casa Mare del P. Coll, el dia
12 de desembre del 2015, a noranta-vuit
anys d’edat i vuitanta de vida religiosa.

Crònica Diocesana
> ACTE INAUGURAL EPISCOPUS
Es presenta Episcopus com una proposta
de diàleg amb la societat
El dimecres 25 de novembre a dos quarts de
vuit del vespre va tenir lloc l’acte de presentació del projecte Episcopus a la Sala de Sínodes
del Palau Episcopal de Vic amb la presència
del conseller d’Empresa i Ocupació, Sr. Felip
Puig; el subdelegat del govern espanyol a
Barcelona, Sr. Emilio Ablanedo; l’alcaldessa de
Vic, Sra. Anna Erra; l’alcalde de Ripoll, Sr. Jordi
Munell; entre altres autoritats representants
de les diverses institucions del país.
«Episcopus neix com una iniciativa per
tornar a l’essència de l’Església, a través
d’una mirada agraïda al passat, per viure
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