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Cancelleria i Secretaria General

NOMENAMENTS
Mn. Joan Casas i Griera, consiliari de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de la
diòcesi de Vic (3-2-2017).
Mn. Joan Casas i Griera, consiliari de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de la
zona d’Osona (3-2-2017).
Mn. Jean Hakolimana, consiliari dels Joves de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lurdes de la diòcesi de Vic (3-2-2017).
Mn. Joan Antoni Castillo i Puertas, administrador parroquial de la parròquia de la
Sagrada Família de Manresa (27-2-2017).

CESSAMENTS
Mn. Josep Maria Masnou i Pratdesaba cessa de rector de la parròquia de la Sagrada
Família de Manresa.

NECROLOGI
Mn. Josep Maria Grau i Pujols. Va néixer a Gurb, el dia 11 de febrer de 1936 i va rebre
l’orde del presbiterat el dia 14 de març de 1959. Exercí el seu ministeri de prevere com
a vicari en les parròquies de Santa Maria de Borredà (1959), Santa Maria de Camprodon
(1962), Santa Coloma de Centelles (1964) i el Carme de Vic (1966). L’octubre de 1970
fou nomenat ecònom de Sant Martí de Surroca i en 1978 ecònom de Santa Maria de
Montesquiu i capellà de la Farga de Bebié. L’any 1982 es trasllada a Barcelona, on resideix fins l’abril de 1986 quan fou nomenat capellà del Monestir de Carmelites Descalces
de Santa Teresa de Jorba. L’any 1989 va ser nomenat rector de les parròquies de Sant
Salvador de Bellprat i Sant Cristòfol de Fillol, càrrec que ha exercit fins al moment. Va
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morir a Igualada el dia 8 de gener del 2017, a vuitanta anys d’edat i cinquanta-set de
ministeri de prevere. La missa exequial es va celebrar el dia 10 de gener a la basílica de
Santa Maria d’Igualada, presidida pel senyor bisbe i concelebrada per una vintena de
preveres, amb l’assistència de familiars, amics i feligresos de Mn. Josep Maria.
Mn. Josep Rovira i Tenas. Va néixer a Vic el dia 19 de novembre de 1915 i va ser
ordenat prevere el 23 d’octubre de 1938. Havia exercit el seu ministeri com a capellà
militar i com a vicari de les parròquies de Sant Esteve de Vinyoles d’Orís (1939) i
Sant Genís de Taradell (1940). Després de ser nomenat professor del Seminari de la
Gleva (1942), fou capellà de la colònia de la Farga de Bebié (1944). L’any 1953 va ser
nomenat ecònom de Sant Vicenç de Castellet. El novembre de 1967 es traslladà a
l’arquebisbat de Barcelona per a exercir com a professor de religió, d’on retornà l’any
1983 passant a residir a Sant Miquel de Balenyà. L’any 1984 va ser nomenat membre
de la Comissió d’Art Sagrat. Va morir a Vic el dia 27 de gener del 2017, a centun anys
d’edat i setanta-nou de ministeri de prevere. La missa exequial es va celebrar el dia
30 de gener a l’església parroquial de Sant Domènec de Vic. La missa, que comptà
amb la presència de familiars, amics i feligresos, fou presidida pel senyor bisbe i
concelebrada per un nombrós grup de preveres.
Mn. Pere Casas i Font. Va néixer a Santa Eugènia de Berga el dia 26 de setembre de
1933 i va ser ordenat prevere el 22 de desembre de 1956. Havia exercit el seu ministeri
sacerdotal com a vicari a Sant Joan d’Avinyó (1957), Sant Josep de Manresa (1960)
i Santa Maria d’Igualada (1963). Després de ser nomenat regent de Santa Maria de
Gaià i Sant Esteve de Vilaramó (1965), va ser encarregat del barri de Montserrat de
Torelló (1970). L’any 1973 fou nomenat subdirector del Full Diocesà fins que en 1976
en fou nomenat director; en 1984 va ser nomenat delegat de la Comissió Diocesana de
Mitjans de Comunicació Social. Nomenat canonge de la catedral de Vic (1990), va quedar adscrit amb facultats de vicari a la parròquia de Nostra Senyora de Lurdes de Vic
(2001). Des de l’any 2002 fins a la seva jubilació, el juliol del 2016, va ser rector de les
parròquies de Santa Eulàlia de Riuprimer i Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola.
Va ser membre del Consell Presbiteral en representació de l’arxiprestat de Vic (2007).
Va morir a Vic el dia 27 de febrer del 2017, a vuitanta-tres anys d’edat i seixanta-un de
ministeri de prevere. La missa exequial se celebrà a la catedral de Sant Pere de Vic,
presidida pel senyor bisbe i concelebrada per molts preveres; la catedral s’omplí de
familiars, amics i feligresos de mossèn Pere.
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