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Església diocesana

Cancelleria i Secretaria General

Necrologi
Preveres diocesans
Mn. Àngel Noguera i Puigoriol. Nascut a Sentfores el 18 de juliol de 1933, va ser ordenat prevere el 20 de desembre de 1958. Havia exercit el seu ministeri com a vicari en
les parròquies de Sant Rafael del Figaró, Sant Pere de Torelló, Sant Feliu de Codines,
Nostra Senyora del Carme de Vic i la Pietat de Vic; així com a ecònom de Santa Maria
de Seva. Va ser consiliari de l’OAR i professor de religió de l’Escola Industrial, directoradministrador de la Casa Sacerdotal, corresponsable del servei religiós de l’Hospital
de la Santa Creu de Vic i capellà de la Residència Mare Pia de les Serventes del Sagrat
Cor de Vic. Des de la seva jubilació va residir a la Casa Sacerdotal i, des de l’any 2014,
vivia a la residència de les Josefines de Vic. Va morir a Vic el dia 30 de maig del 2016,
a vuitanta-dos anys d’edat i cinquanta-vuit de ministeri de prevere. La missa exequial
se celebrà el dia 31 de maig a l’església de les Josefines de la Caritat de Vic. El senyor
bisbe presidí l’eucaristia, concelebrada per més de trenta preveres.
Mn. Joaquim Font i Gasol. Nascut a Igualada el dia 13 de maig de 1925, va ser ordenat
prevere el 22 de maig de 1949. Havia exercit el seu ministeri com a vicari mestre de
Sant Hilari Sacalm, vicari de la parròquia de la Soledat d’Igualada, ecònom de Santa
Magdalena de l’Espelt i capellà de l’Hospital d’Igualada; com a delegat a Igualada de
la Comissió Diocesana de Pelegrinatges i com a director espiritual del Col·legi de les
Escolàpies d’Igualada (1959); ecònom arxiprest de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès
i arxiprest del Lluçanès i com a rector de la Soledat d’Igualada. L’any 2000 es jubilà
canònicament i, residint a Igualada, col·laborà en diferents tasques apostòliques,
especialment en l’atenció a la gent gran. Va morir a Igualada el dia 24 de juny del 2016,
a noranta-un anys d’edat i seixanta-set de ministeri de prevere. La missa exequial se
celebrà el dia 25 de juny a la basílica de Santa Maria d’Igualada. Presidida pel senyor
bisbe i concelebrada per una quarantena de preveres, comptà amb l’assistència de
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