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Solsona 

Mor als 77 anys el bisbe emèrit de Solsona, Antoni 
Deig 

Antoni Deig, al plató del "Bon dia,
Catalunya" 

El bisbe emèrit de Solsona, Antoni Deig, ha 
mort a l'Hospital de Sant Joan de Déu de 
Manresa a l'edat de 77 anys, després de dues 
intervencions per extirpar-li el càncer que 
tenia a l'aparell digestiu. Nascut a Navàs, a la 
comarca del Bages, el bisbe Deig sempre va 
destacar per la tasca en defensa de la llengua 
i la cultura catalanes. Per aquest motiu, l'any 
2002 va rebre la Creu de Sant Jordi. Antoni 
Deig, de forts ideals nacionalistes, va impulsar
una campanya per crear la Conferència 
Episcopal Catalana, independent de 
l'espanyola. Després de ser bisbe de Menorca, 
Antoni Deig va estar al capdavant de la 
diòcesi de Solsona durant onze anys.  

Antoni Deig va néixer a Navàs, al Bages, l'11 de març 
del 1926. Va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de 
Solsona i es va llicenciar en dret canònic a la 
Universitat de Salamanca. Una de les seves primeres 
feines el va fer tornar a Catalunya, a Berga, on va 
exercir de vicari durant dos anys. Després va ser 
nomenat secretari de Josep Pont i Gol, arquebisbe de 
Tarragona.  
 
L'any 1977 el papa Pau VI el va nomenar bisbe de 
Menorca, i el 1990 va passar a ser titular de la diòcesi 
de Solsona. Durant els 11 anys com a bisbe de 
Solsona, Antoni Deig va destacar per les profundes 
conviccions nacionalistes que tenia, i fins i tot va 
reclamar obertament el dret a l'autodeterminació per a 
Catalunya.  
 
Va ser precisament des de Solsona que Antoni Deig va 
impulsar la idea de crear la Conferència Episcopal 
Catalana, independent de l'espanyola. El debat va 
durar fins al concili català de 1995, que no va arribar a 
debatre la proposta. Anys després es va crear una 
regió eclesiàstica catalana.  
 
Deig es va caracteritzar sempre per un tarannà 
progressista i catalanista, cosa que li va suposar 
alguna desavinença amb el Vaticà i la Conferència 
Episcopal Espanyola.  
 
Quan va fer 75 anys va demanar al papa que el 
rellevés del càrrec per raons d'edat. L'any passat, Deig 
va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi, en 
reconeixement a la seva trajectòria personal i 
professional.  
 
Antoni Deig creia que un religiós no ha de fer política, 
però que sí que en pot parlar. I per això en tot 
moment va expressar les seves opinions.  

ALTRES NOTÍCIES 

Troben sa i estalvi 
l'ancià de 89 anys 
que es va perdre 
mentre passejava per 
Solsona

Trobades les restes 
fòssils de tres "Homo 
sapiens" en un 
jaciment arqueològic 
al Solsonès

Solsona demana per 
carta als veïns que 
estalviïn aigua per fer 
front a la sequera

Els ecologistes 
denuncien que 
l'escorxador de Navès
usa aigua 
contaminada amb 
excés de nitrats

El govern promou la 
implantació de 
tòfones a les alzines i 
roures per 
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