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Església diocesana

Cancelleria i Secretaria General

NOMENAMENTS
P. Josep Morros i Castelltort, SchP, rector de la parròquia de Sant Pere de Vacarisses
(15-11-2016).
Vicaria general, atribució de les funcions de l’ecònom diocesà (1-12-2016).
P. Sergio Ivan Bressán Echepare, D.J., rector de les parròquies de la Mare de Déu del
Remei de Vic i de Sant Martí de Sentfores (20-12-2016).

CESSAMENTS
Mn. Sebastià Codina i Padrós cessa de rector de la parròquia de Sant Pere de Vacarisses.
Sr. Joan Carles Carles i Herrero cessa d’ecònom diocesà.
P. Nicolás Osvaldo Parma Vega, D.J., cessa de rector de la parròquia de la Mare de Déu
del Remei de Vic i de Sant Martí de Sentfores; cessa de consiliari diocesà i de consiliari
d’Osona de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes.

NECROLOGI
Preveres diocesans
Mn. Josep Torras i Bacardit. Nascut a Manresa el 25 de maig de 1932, va ser ordenat
prevere el 21 de desembre de 1957. Inicià el seu ministeri de prevere com a vicari de
Santa Maria d’Oló, Sant Feliu de Codines i Sant Feliu de Torelló. L’octubre de 1963 es
traslladà a la diòcesi de Santa Rosa de la Pampa d’Argentina, d’on retornà el juliol
de 1972, i fou nomenat ecònom de Sant Cristòfol de Campdevànol i de Sant Feliu
d’Estiula. El setembre de 1977 marxà de missioner a Veneçuela. Després, l’any 1983,
es reincorporà al bisbat de Vic i va ser nomenat ecònom de Sant Fruitós de Bages.
Fou també membre del Consell Presbiteral, membre del Col·legi de Consultors i arxiprest del Bages-Nord. Va ser capellà de les Germanetes dels Pobres de Manresa i del
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santuari de Joncadella. L’abril del 2002 va ser nomenat vice-consiliari diocesà de
l’Adoració Nocturna i l’agost del mateix any, rector de la parròquia de Santa Maria
de Valldaura de Manresa, càrrec que exercí fins a la seva jubilació. L’any 2007 fou
nomenat canonge de la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa. Va morir a
Manresa el dia 18 de novembre del 2016, a vuitanta-quatre anys d’edat i cinquantaset de ministeri de prevere.
La missa exequial se celebrà a la parròquia de la Mare de Déu del Carme de Manresa
el dia 21 de novembre. Presidida pel senyor bisbe i concelebrada per nombrosos preveres, comptà amb l’assistència de familiars, amics i feligresos.
Religioses
Gna. Enrica Casadesús i Panicot, religiosa Dominica de l’Anunciata del Pare Coll. Va
néixer a Sant Agustí de Lluçanès el dia 25 de juny de l’any 1922 i va morir a Vic, al
convent del Pare Coll de Vic, el dia 13 de desembre del 2016, a noranta-quatre anys
d’edat i setanta de vida religiosa.
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