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Antonio Fontán Pérez

e Guíxols

Chuecos Sánr abans-d’ahir a
ys. Vivia a Sant
. Casat amb Isaecos i deixa tres
avui divendres,
a les 10 del matanatori de Sant

referrer. Va moals 41 anys. Era
Feliu de Guíxols i
u de Guíxols. Exèndres, a les 4 de
estir de Sant Feliu

Primer president del Senat de la democràcia
AGÈNCIES

● 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 Suárez, el 1977, i dos anys més tard ocuparia la
cartera d’Administració Pública.

Marcé. Va morir
s. Era natural de
a Tortellà. Casat
Cufí Torrent i deièquies, demà, a
ia, a la parròquia

El 1945 va començar la seva
activitat docent com a professor ajudant a la Facultat de Filologia. L’any 1949 va ocupar la
càtedra de Filologia Llatina a la
Universitat de Granada i va començar estudis de periodisme
a l’Escola Oficial de Madrid.
Fundador de la revista La Actualidad Española, va dirigir
també Nuestro Tiempo. A més, va destacar en la seva tasca com a filòleg i investigador.

✝

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Blanco. Va morir
65 anys. Vivia a
Ramona Arribas
eixa dues filles.
divendres, a 2/4
a, a la parròquia

Martín. Va moa l’edat de 78
reres. Casat amb
lvarez. Exèquies,
dia 15 de gener, a
atí, a la parròquia

Jaume Pla
Pereferrer

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

A.C.S.
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.

✝

Rogad a Dios por

Caballero Esquinas

Viudo de Rosario Vázquez Cano

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

E.P.D.

Andrés, Antonio y Leoncio; hijas políticas, Ana y
s, Andrés, Natividad y Greys; nietos políticos, David
znietos, Carla y Dan; hermanas, cuñados, sobrinos y
lia participan a sus amistades tan sensible pérdida.
uial en sufragio de su alma se celebrará hoy viernes,
10 de la mañana, en la parroquia de Sant Joan de les
Domicilio mortuorio: Tanatori del Pla de l’Estany,
s. Domicilio familiar: c/ Àngel Guimerà, 42-44.

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.

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

✝

Rogad a Dios por

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

E.P.D.
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).

