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del Brull, Sant Cristòfol de la Castanya, Sant Cebrià de la Mora, Santa Maria de Seva i
Sant Martí de Viladrau.
Mn. Jean de Dieu Ndizeye cessa d’administrador parroquial de la parròquia de la
Sagrada Família d’Igualada.
Mn. Marcel Nsanzineza cessa de vicari de les parròquies de Santa Maria de Manlleu i
Nostra Senyora de Gràcia de Manlleu.
Mn. Cyprien Ntaganira cessa d’administrador parroquial de les parròquies de Santa
Maria d’Olost, Sant Pere de Perafita i Sant Bartomeu del Grau.
Mn. Joan Ripoll i Rovira cessa de rector de la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè
de Calldetenes i de capellà de l’església de Sant Martí de Riudeperes.
Mn. Joan Serrabassa i Faja cessa d’administrador parroquial de les parròquies de Sant
Genís d’Orís, Sant Marcel de Saderra, Sant Esteve de Vinyoles d’Orís i Sant Hipòlit de
Voltregà.
Mn. Oswald Sibomana cessa de vicari de les parròquies de Santa Maria d’Artés, Sant
Joan d’Avinyó, Santa Maria d’Horta d’Avinyó, Sant Miquel de Terradelles i Santa
Eugènia de Relat.
Mn. Pere Soldevila i Plans cessa de rector de les parròquies de Sant Vicenç de Fals,
Santa Maria de Monistrolet, Sant Iscle i Santa Victòria de Rajadell i Sant Joan de
Vilatorrada.
Mn. Jaume Soler i Tuneu cessa de rector de les parròquies de Santa Maria de l’Estany,
Sant Pere de Ferrerons, Sant Pere de Marfà, Santa Maria de Moià i Sant Feliu de Rodors.

Necrologi
Religiosos
P. Lluís Tarracó i Planas
Va néixer a Campdevànol el dia 25 d’agost de 1928 i fou ordenat prevere el dia 12 de
setembre de 1951. Exercí com a vicari de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès (1953) i
de Sant Pere Màrtir de Manresa (1955) abans d’anar a Roma (1956), on es llicencià en
Teologia i Dret. Acabada aquesta etapa, anà a servir a la diòcesi de Nueve de Julio a
l’Argentina (1960). Va retornar l’any 1965 i se li varen encomanar tasques de formació
als candidats al sacerdoci, exercint primer com a prefecte i professor del Seminari
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Menor i després com a vice-rector. Va ser nomenat ecònom de la parròquia de Sant
Llorenç Savall (1969) i després fou arxiprest de Sant Joan de les Abadesses (1972).
A principis de 1977 retornà a l’Argentina, aquesta vegada a la diòcesi de San Martín
(Buenos Aires).
L’any 1980 va ingressar al monestir cistercenc de San Isidro de Dueñas (Palència), on
va fer professió solemne el 15 d’agost de 1986. Dins l’orde cistercenc va desenvolupar
diferents serveis, tant al monestir de Dueñas (organista, cronista, secretari de l’abat)
com en altres comunitats —Bela Vista (Angola), Cardeña (Espanya) i Jacona (Mèxic)—.
Va morir el proppassat dia 5 d’agost, a vuitanta-set anys d’edat, seixanta-cinc de
ministeri de prevere i trenta-sis de vida religiosa.
Religioses
Gna. Palmira Badia Torrescasana, en religió Sor Maria Cecília de Jesús, Adoratriu
Perpètua del Santissim Sagrament. Va néixer a Cardona el 7 d’agost de 1927 i va morir a
Vic el 18 de juliol del 2016, a vuitanta-vuit anys d’edat i seixanta-nou de vida religiosa
de clausura.
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