
El bisbe Joan Piris presideix les Exèquies 
de Mn. Josep Traguany Cases a Vilanova de Segrià 

El bisbe de Lleida Joan Piris ha presidit el dia 1 d'octubre en l’església parroquial de Sant Sebastià de Vilanova 
de Segrià, les exèquies del seu rector Mn. Josep Traguany Cases, que havia mort el 30 de setembre a l’Hospital Arnau  
de Vilanova de Lleida.

El vicaris episcopals, així com l’arxiprestat Mn. Amadeu Carrera i el degà del capítol catedral Mn. Josep A. 
Ginestà  i  alhora  entranyable  amic  personal  de  Mn.  Traguany,  així  com  nombrosos  mossens  de  la  diòcesi, 
concelebraren amb el Sr. bisbe la Missa funeral.

La capacitat de l’església quedà petita per encabir-hi els nombrosos veïns i feligresos, tant del mateix Vilanova  
com també de Benavent, amb el seus alcaldes, que volgueren acomiadar al seu rector “de tota la vida”. S’hi sumaren 
també les corals dels dos pobles, dirigides per Mn. Joaquim Mesalles, Mestre de Capella de la Catedral de Lleida i  
que en aquests darrers mesos de malaltia del rector, l’ha substituït en les seves responsabilitats parroquials.

El Sr. bisbe en la seva sentida homilia, manifestà el seu dol i més quan recent arribat a la diòcesi, no havia pogut  
conèixer personalment a Mn. Traguany, al que definí com un “capellà de poble, amic, company, conseller i proper a  
tothom i estimat per tothom”. 

Al finalitzar l’Eucaristia, el secretari general del bisbat Mn. Daniel Turmo, llegí la semblança biogràfica de Mn.  
Josep Traguany, que nascut a Lleida el 15 de juliol de 1931, va ser ordenat sacerdot el 29 de juny de 1955 també a  
Lleida, on havia cursat els estudis eclesiàstics. 

Mn. Traguany va dedicar tota la seva llarga vida sacerdotal al servei de la pastoral parroquial, començant de 
vicari a la Mare de Déu del Carme, de Lleida i després en parròquies rurals: Montañana, Claramunt, Chiró, Tercui, La  
Floresta, Almatret, Maials i finalment Benavent de Segrià i Vilanova de Segrià, parròquies de les que n’ha estat rector  
durant 31 anys. I on tothom el recorda com un “capellà que estimava el poble”.

Les exèquies van posar de manifest el dol amb el que els dos pobles que l’han tingut de rector han viscut el seu 
traspàs. Així ho palesaren tant l’alcalde de Vilanova, com també l’alcaldessa de Benavent, que amb paraules sentides i  
emocionades, agraïren al seu rector traspassat: “...tot el que ha fet pel dos pobles i per la seva gent”. 


