
 

 

Mons. Romà Casanova i Casanova 
Administrador apostòlic de Solsona 

 

Tinc l’honor i el goig de comunicar a tots vostès aquí presents i a tota la 
diòcesi de Solsona que el sant pare Francesc, a fi de proveir el govern 
pastoral d’aquesta diòcesi, s’ha dignat nomenar a sa excel·lència 
reverendíssima monsenyor FRANCESC CONESA FERRER com a bisbe 
d’aquesta seu solsonina.  

Mons. Francesc Conesa Ferrer era fins ara el bisbe de Menorca, des de feia 
cinc anys. I la data de l’inici del ministeri episcopal al bisbat de Solsona, 
serà, si Déu vol, el dissabte 12 de març a les 11h. del matí.  

El bisbe electe de Solsona és originari de la diòcesi d’Oriola-Alacant. Va 
néixer a la ciutat d’Elx l’any 1961, Fou ordenat prevere al 1985. Fou vicari 
d’una parròquia de la mateixa ciutat d’Elx. Té estudis de filosofia i lletres i 
en teologia en el grau de doctor en les dues rames del saber. Als trenta-sis 
anys va ser nomenat vicari general de la seva diòcesi d’Oriola-Alacant, 
càrrec que exercí durant setze anys. Del 2014 al 2016 va ser rector de la 
Basílica de Santa Maria d’Elx. El 7 de gener del 2017 fou ordenat de bisbe 
a la catedral de Menorca.  

Ell emprèn aquesta nova tasca eclesial de ser bisbe de Solsona amb joia i 
amb desig de servir, confiant en la gràcia de Déu i en la col·laboració i 
comunió de tots els fidels d’aquesta preciosa diòcesi de Solsona. 

Comentaris:  

- El Sant Pare ha tingut en compte aquesta Església de Solsona en 
la seva rica història i en les circumstàncies que hem viscut i patit 
en aquests mesos, i ens ha donat un nou pastor diocesà. El nostre 
agraïment al Sant Pare, que sabem que mai no ens ha oblidat i ens 
ha tinguts presents no solament en les seves pregàries, sinó també 
en el seu zel d’apòstol. 

- No és pas la primera vegada que es proveeix aquesta seu 
solsonina des del bisbat germà de Menorca. Faig esment del bisbe 
Miquel Moncadas i Noguera (Muro – Bisbat de Mallorca-) i del 
bisbe Antoni Deig i Clotet (Navàs –bisbat de Solsona-), que 
vingueren des de Menorca a servir aquesta diòcesi. Dels dos hi ha 
molt bon record, tant de la seva persona, com de la seva tasca 
pastoral desenvolupada. Ara és el bisbe Francesc Conesa i Ferrer 
( Elx –bisbat d’Oriola-Alacant). 
 

  


