
 
 

 

MN.  JOAN SANGLAS i BANÚS 

 

Prevere de l’Església de Vic 

 

 

Va néixer a Tavertet el dia 15 de febrer de 1945 i va rebre l’ordre del presbiterat 

el dia 27 d’octubre de 1974. Exercí el seu ministeri de prevere com a vicari de les 

parròquies de Sant Cristòfol de Campdevànol (1975) i de Sant Pere de Gombrèn 

(1976); com a rector de les parròquies de Sant Rafel del Figaró, Sant Pau de 

Montmany i Santa Eugènia del Congost (1985); de Sant Hipòlit de Voltregà 

(1990) i de la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Calldetenes, amb 

Sant Martí de Riudeperes, (1998); de Nostra Senyora de Lourdes de Vic (2002); i 

de Sant Jaume de Calaf, Sant Andreu d’Aguilar de Segarra, Sant Fe de Calonge 

de Segarra, Sant Miquel de Castellar, Sant Vicenç de Conill, Sant Jaume de la 

Guàrdia-pilosa, Sant Pere de Mirambell, Sant Andreu de Pujalt, Sant Martí de 

Sesgueioles i de Sant Pere de l’Arç (2007). Igualment, fou professor d’EGB a Sant 

Joan de les Abadesses (1974) i professor de religió al col·legi Sant Miquel dels 

Sants de Vic (1986). Fou delegat episcopal de Catequesi (1997-2008), arxipreste 

de Vic (2000-2005) i arxipreste de l’Anoia-Segarra (2017-2020); membre del 

Consell del Presbiteri (2004-2007 i 2009-2014), membre del Col·legi de 

Consultors (2010-2014) i membre del Consell diocesà de pastoral (període 

2018-2021). L’any 2006 fou nomenat delegat episcopal per al Catecumenat, 

càrrec que ha exercit fins l’actualitat i per motiu del qual havia participat en  

l’Assemblea del Sínode Diocesà. Des del juliol del 2020, residia al santuari de 

Rocaprevera havent quedat adscrit a les parròquies de Sant Feliu i de la Mare de 

Déu de Montserrat de Torelló.  

 

Va morir a Tavertet el dia 12 de març del 2023, a setanta-vuit anys d’edat i 

quaranta-nou de ministeri de prevere. El bisbe de Vic i el presbiteri diocesà us 

ho comuniquem perquè el tingueu present en la vostra pregària i us uniu amb 

esperit de fraternitat al nostre dol i al dels seus familiars, amics i feligresos. La 

missa exequial se celebrarà dijous, dia 16 de març, a les 11 del matí, a l’església 

parroquial de Sant Cristòfol de Tavertet.  

 

A.C.S.  

 

Vic, 14 de març del 2023 


