
L E S  N E C R O L Ò G I Q U E S

Anglès
�Antònia Riera Roura. Va morir
ahir a l’edat de 87 anys. Vivia a
Anglès. Casada amb Josep Rams
Masmiquel i deixa dos fills. Exè-
quies, avui divendres, dia 15 de
gener, a les 4 de la tarda, a la
parròquia d’Anglès.

La Bisbal d’Empordà
�Rosa Combis Ferran. Va morir
abans-d’ahir als 93 anys. Vídua
d’Eleuteri Bagué Figueras i deixa
tres fills. Exèquies, avui diven-
dres, dia 15 de gener del 2010, a
2/4 de 4 de la tarda, a la parrò-
quia de Santa Maria de la Bisbal
d’Empordà.

Bonmatí
�Mercè Pigem Roca. Va morir
abans-d’ahir a l’edat de 87 anys.
Vivia a Bonmatí. Casada amb Pe-
re Figarola Teixidor i deixa dos
fills. Exèquies, avui divendres, a
les 11 del matí, a la parròquia de
Bonmatí.

Cervià de Ter
�Conrad Micaló Bosch. Va morir
ahir a l’edat de 84 anys. Vivia a la
Garriga. Vidu de Teresa Garriga
Estañol i deixa una filla. Exè-
quies, avui divendres, a 2/4 de 5
de la tarda, a la parròquia de Cer-
vià de Ter.

Colomers
�Miquel Pons Batlle. Va morir
ahir a l’edat de 94 anys. Vivia a
Colomers. Casat amb Francisca
Pujol Piferrer i deixa dos fills.
Exèquies, avui divendres, a les 3
de la tarda, a la parròquia de Co-
lomers.

Girona
�Juan Manuel Martínez Moya.
Va morir ahir a l’edat de 96 anys.
Vivia a Girona. Vidu de Carmen
Domene Martínez i deixa tres
fills. Exèquies, demà dissabte,
dia 16 de gener, a les 11 del ma-
tí, a la sala de cerimònies del Ta-
natori de Girona.
�Luisa Pacheco Velasco. Va
morir ahir als 80 anys. Vivia a Gi-
rona. Vídua de Ramon Morente
Jiménez i deixa tres fills. Exè-
quies, avui, a les 3 de la tarda, a
la parròquia dels Germans Sàbat
de Girona.
�Isabel Pérez Martín. Va morir
ahir als 88 anys. Vivia a Girona.
Vídua de José Pérez López i dei-
xa cinc fills. Exèquies, demà, a
les 11 del matí, a la parròquia
dels Germans Sàbat de Girona.
�Marina Vidal Vila. Va morir
ahir als 92 anys. Vivia a Girona.

Vídua de Lluís Oliveras Prunell i
deixa dos fills. Exèquies, demà
dissabte, dia 16 de gener, a 2/4
de 10 del matí, a la parròquia de
Sant Josep de Girona.

Lloret de Mar
�Pablo Prados García. Va morir
ahir als 80 anys. Era natural de
Madrid i vivia a Lloret de Mar.
Casat amb María González Col i
deixa tres filles. Exèquies, avui
divendres, dia 15 de gener, a les
4 de la tarda, a la parròquia de
Lloret de Mar.

Maçanet de la Selva
�Vicente Alonso Conde. Va mo-
rir ahir als 81 anys. Vivia a Maça-
net de la Selva. Casat amb María
Fernández Rodríguez i deixa qua-
tre fills. Exèquies, avui, a 3/4 de
5 de la tarda, a la parròquia de
Maçanet de la Selva.
�Alfonso Segura Nevado. Va
morir abans-d’ahir a l’edat de 57
anys. Vivia a Maçanet de la Sel-
va. Exèquies, avui divendres, dia
15 de gener, a les 12 del migdia,
a la parròquia de Maçanet de la
Selva.

Olot
�Teresa Falgueras Aymerich.
Va morir ahir als 86 anys. Era na-
tural de Maçanet de la Selva i vi-
via a Olot. Casada amb Ramon
Campderich Hostench i deixa
quatre fills. Exèquies, avui, a les
12 del migdia, a la parròquia de
Sant Esteve d’Olot.

Palafrugell
�Adela Plana Solés. Va morir
ahir a l’edat de 98 anys. Vivia a
Palafrugell. Vídua d’Emilio Mur
Carré i deixa una filla. Exèquies,
avui, a 2/4 de 4 de la tarda, a la
parròquia de Sant Martí de Pala-
frugell.

Porqueres
�Juan Caballero Esquinas. Va
morir ahir als 90 anys. Vivia a
Porqueres. Vidu de Rosario Váz-
quez Cano i deixa tres fills. Exè-
quies, avui, a les 10 del matí, a la
parròquia de les Pedreres de
Porqueres.

Salt
�Antonio Jiménez Cruz. Va mo-
rir abans-d’ahir a l’edat de 78
anys. Vivia a Salt. Casat amb Fe-
lisa Sánchez Alejándrez i deixa
tres fills. Exèquies, avui diven-
dres, dia 15 de gener del 2010, a
2/4 de 10 del matí, al tanatori de
Salt.

Sant Feliu de Guíxols
�Manuel Elías Chuecos Sán-
chez. Va morir abans-d’ahir a
l’edat de 84 anys. Vivia a Sant
Feliu de Guíxols. Casat amb Isa-
bel Guillén Chuecos i deixa tres
fills. Exèquies, avui divendres,
dia 15 de gener, a les 10 del ma-
tí, a l’oratori del tanatori de Sant
Feliu de Guíxols.
�Jaume Pla Pereferrer. Va mo-
rir abans-d’ahir als 41 anys. Era
natural de Sant Feliu de Guíxols i
vivia a Sant Feliu de Guíxols. Exè-
quies, avui divendres, a les 4 de
la tarda, al monestir de Sant Feliu
de Guíxols.

Tortellà
�Esteve Vila Marcé. Va morir
ahir als 56 anys. Era natural de
Montagut i vivia a Tortellà. Casat
amb Margarita Cufí Torrent i dei-
xa dos fills. Exèquies, demà, a
2/4 d’1 del migdia, a la parròquia
de Tortellà.

Ullà
�Juan Jumilla Blanco. Va morir
ahir a l’edat de 65 anys. Vivia a
Ullà. Casat amb Ramona Arribas
Fernández i deixa dues filles.
Exèquies, avui divendres, a 2/4
de 4 de la tarda, a la parròquia
d’Ullà.

Vidreres
�Pau Camarero Martín. Va mo-
rir abans-d’ahir a l’edat de 78
anys. Vivia a Vidreres. Casat amb
Josefa Pintós Álvarez. Exèquies,
avui divendres, dia 15 de gener, a
1/4 de 10 del matí, a la parròquia
de Vidreres.
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✝

Va morir cristianament a Girona, el dia 14 de gener del 2010, a l’edat de 92 anys.

Els seus fills, Joan i Christine Schwarz, Tomàs i Mercè Garcia; nétes, Milena i Paula,
i tota la família participen a les seves amistats i coneguts tan sensible pèrdua.

La cerimònia en sufragi de la seva ànima se celebrarà dissabte, dia 16,
a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep.

Girona, 15 de gener del 2010
Per a condols: www.memora.cat 

Pregueu Déu per

Marina Vidal i Vila
Vídua de Lluís Oliveras i Prunell

A.C.S.

✝

Porqueres, 15 de enero del 2010

Falleció cristianamente en Girona, el día 14 de enero del 2010,
a la edad de 90 años.

Sus hijos, Andrés, Antonio y Leoncio; hijas políticas, Ana y
Patricia; nietos, Andrés, Natividad y Greys; nietos políticos, David
y Sandra; biznietos, Carla y Dan; hermanas, cuñados, sobrinos y
toda la familia participan a sus amistades tan sensible pérdida.

La misa exequial en sufragio de su alma se celebrará hoy viernes,
día 15, a las 10 de la mañana, en la parroquia de Sant Joan de les

Pedreres. Domicilio mortuorio: Tanatori del Pla de l’Estany,
Banyoles. Domicilio familiar: c/ Àngel Guimerà, 42-44.

E.P.D.

Viudo de Rosario Vázquez Cano
Juan Caballero Esquinas

Rogad a Dios por

Para condolencias: www.memora.cat 

Banyoles, 15 de gener del 2010

Perquè jo sóc, tu ets,
la música inoblidable de la teva rialla

acompanya la meva batalla.
Quatre anys han passat

i encara et sento al meu costat.
Un petó a la llunyania enviat d’amagat

fa sentir-me una abraçada de qui
vas deixar al meu costat.

No t’oblidaré,
sempre amb mi et portaré.

4t aniversari

La teva família, que t’estima.

Josep A. León
Urbano

«Tete»

✝

Ullà, 15 de gener del 2010

Va morir cristianament el dia 14 de gener del 2010,
a l’edat de 65 anys.

La seva esposa, Ramona; filles, Joana i Amparo; fill polític, Xevi;
néta, Gina, i tota la família participen a les seves amistats tan

sensible pèrdua. La missa exequial en sufragi de la seva ànima
se celebrarà avui divendres, dia 15 de gener del 2010,

a 2/4 de 4 de la tarda, a l’església parroquial d’Ullà. Sala de vetlla:
Tanatori de la Bisbal d’Empordà, c/ Marquès de Cruïlles, 11.

A.C.S.

Juan Jumilla i Blanco
Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Per a condols: www.memora.cat 

Jaume Pla
Pereferrer

Les Penyes de Girona
expressen el condol al 
president de la Penya

de Sant Feliu de Guíxols
per la mort del seu fill,

i el fan extensiu a la seva
dona, familiars, penyistes

i amics.

● Antonio Fontán Pérez, el
primer president del Senat de
la democràcia, va morir ahir a
Madrid, als 87 anys, víctima
d’una llarga malaltia. Filòleg,
periodista i polític, va néixer a
Sevilla el 15 d’octubre del
1923. En l’àmbit polític, va ser
senador per Sevilla i president
de la cambra alta, nomenat per Adolfo Suá-
rez, el 1977, i dos anys més tard ocuparia la
cartera d’Administració Pública.

El 1945 va començar la seva
activitat docent com a profes-
sor ajudant a la Facultat de Filo-
logia. L’any 1949 va ocupar la
càtedra de Filologia Llatina a la
Universitat de Granada i va co-
mençar estudis de periodisme
a l’Escola Oficial de Madrid.
Fundador de la revista La Ac-
tualidad Española, va dirigir

també Nuestro Tiempo. A més, va desta-
car en la seva tasca com a filòleg i investi-
gador.

Antonio Fontán Pérez

AGÈNCIES

Primer president del Senat de la democràcia

✝

Maçanet de la Selva, 15 de enero del 2010

Falleció cristianamente el día 14 de enero del 2010,
a la edad de 81 años.

Su esposa, hijos, nietos y demás familiares participan a sus
amistades tan sensible pérdida. La ceremonia religiosa se

celebrará hoy viernes, día 15, a las 5 menos cuarto de la tarde,
en la iglesia parroquial de Maçanet de la Selva.

Domicilio mortuorio: Tanatori de Maçanet
(Polígon Industrial Riera de Torderola).

E.P.D.

Vicente Alonso Conde
Rogad a Dios por

Para condolencias: www.memora.cat 

✝

Girona, 15 de enero del 2010

Falleció cristianamente en Girona, el día 14 de enero del 2010,
a la edad de 88 años.

Sus hijos, Antonio, José, Miguel, Natividad y Matilde; hijos
políticos, Isabel, Josefa, Rosario y Antonio; nietos, nietos políticos,

biznietos, hermanos, cuñados y toda la familia participan a sus
amistades tan sensible pérdida. La ceremonia religiosa se celebrará

mañana sábado, día 16, a las 11 de la mañana, en la parroquia
de Germans Sàbat. Domicilio mortuorio: Tanatori de Girona.

E.P.D.

Viuda de José Pérez López
Isabel Pérez Martín

Rogad a Dios por

Para condolencias: www.memora.cat 
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