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APUNTS

EL PUNT X Dissabte, 8 de març del 2003

L’AGENDA
Exposició Jacint Verdaguer
(1845-1902). L’escriptor i l’època,
a la biblioteca comarcal. Fins al
31 de març.

TAI-TXI

e

Girona. Classes de tai-txi al pavelló
municipal de Fontajau. Més informació al telèfon 972 45 34 57
o al 972 59 73 12.

CORNELLÀ DEL TERRI

e

Exposició de fotografies del desastre ambiental del Prestige, al
centre cultural, amb el títol Què
ha passat a Galícia?.
e

Exposicions
BANYOLES

Pintura abstracta de Maria Viñas,
a la sala municipal d’exposicions
El Tint. Cicle comissariat:: Lloc de
pas. Fins al 23 de març.
e

BEGUR

Exposició de fotografia de Jordi
Plana, al parador d’Aiguablava. Es
podrà visitar tot el mes de març.
e

BLANES

Pintures d’Alícia Grau, a la galeria
L’Arcada. Fins al 20 de març.
e

FIGUERES
eExposició mEc03: Fons d’aquarel·les, al Museu de l’Empordà, en
el marc del centenari del naixement
del pintor Ramon Reig
(1903-1963). Fins al 30 de març.
eJ. Paradís exposa al Col·legi d’Advocats de Figueres. Fins al 28 de
març.
eExposició Historietes amb D.O.
Empordà, dels comissaris Sebastià

Roig i Joan Manuel Soldevilla. Es
podrà visitar a la Sala Oberta del
Museu del Joguet, fins al 6 d’abril.
eExposició Somnis de seda, d’Amèlia Pérez Cazorro, al centre cívic
Creu de la Mà. Fins al 28 de març.
GIRONA

Exposició Bernat Martorell i la tardor del gòtic català, al Museu d’Art.
Es podrà visitar fins al dia 16 de
març.
eDibuixos i fotografies sobre El nostre barri - Escoles del sector Sant
Narcís-Santa Eugènia. Pla d’educació i convivència. Es podrà visitar
al centre cívic Sant Narcís, al centre
cívic Santa Eugènia, al pavelló esportiu de Santa Eugènia i a la biblioteca Salvador Allende. Fins al
15 de març.

e

e

Exposició de les artistes Dolors
Bosch i Carme Pujol, al Centre Cultural La Mercè. Fins al 5 de maig.
eExposició temporal Al·legoria del
blau, de Fabien Chevillotte. Pintures
realitzades sobre material ceràmic,
al Museu d’Art. Fins al 20 d’abril.
eExposició Tuaregs. Nòmades del
desert, a la sala Girona de la Fundació «la Caixa». Es podrà visitar
fins al 6 d’abril.
eExposició temporal Estratègies
d’immersió, de Manel Margalef, a
La Presó, Museu d’Art de Girona.
Fins al 27 d’abril.
eExposició Concurs d’idees: dependències administratives de la
Generalitat de Catalunya. Hospital
de Santa Caterina. Es podrà visitar
a la sala d’exposicions del Col·legi

d’Arquitectes de Catalunya, fins al
16 de març.
eExposició El secret del Tibet. Desvelant la civilització del Sostre del
Món, al Centre Cultural de Caixa
de Girona, Fontana d’Or. Es podrà
visitar fins al dia 30 de març.
eExposició del concurs d’idees per
a la nova seu de la Generalitat,
a la sala d’exposicions del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya. Fins al
16 de març.
eExposició del concurs d’idees La
Fosca, a la sala La Cova del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya. Fins al
30 de març.
eExposició Inventaris d’Arquitectura. Arcadi Pla, a la sala d’exposicions del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya. Fins al 4 de maig.

e

parroquial de Santa Maria del Mar
de Palamós.
eRoser Mercè Tramunt Bosquets va morir ahir als 67 anys. Vivia
a Palamós. Estava casada amb José
Pagès Palau i deixa tres fills. La
cerimònia exequial en sufragi de
la seva ànima se celebrarà avui
dissabte, dia 8 de març del 2003,
a 2/4 d’11 del matí, a l’església
parroquial de Santa Maria de Palamós.

se celebrarà avui dissabte, dia 8
de març del 2003, a les 11 del
matí, a l’església parroquial del monestir de Ripoll.

casat amb Josefa Rovira i deixa
dos fills. La cerimònia exequial en
sufragi de la seva ànima se celebrarà
avui dissabte, dia 8 de març de
l’any 2003, a 2/4 de 5 de la tarda,
a l’església parroquial de Llagostera.

Exposició en motiu de la celebració
del 10 anys d’Aula de Teatre de
la UdG, a l’edifici Mercadal. Fins
al 16 de maig.
eExposició de l’artista japonesa Nobuko Kihira a la galeria d’art Morandi. Fins al 22 de març.
eExposició Les caixes almoineres.
Tradició, religió i art, al Centre Cultural de Caixa de Girona, Fontana
d’Or. Fins al 30 de març.
eMiniexpo de pintura de Carles Anticó, a la cafeteria d’Ara. La mostra
es podrà visitar fins al dia 1 d’abril
del 2003.
eFotografies de l’Afganistan a l’Ateneu 24 de Juny. Estarà oberta
al públic de dimarts a dissabte a
la tarda, fins a finals del mes de
març.

LES NECROLÒGIQUES
Blanes
Francisca Pla Illas va morir el
6 de març del 2003 a l’edat de
85 anys. Vivia a Blanes. Era vídua
de Francesc Martí Vives i deixa una
filla. La cerimònia exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà
avui dissabte, dia 8 de març de
l’any 2003, a les 10 del matí, a
l’església parroquial de Santa Maria
de Blanes.

e

Calonge
Joaquim Subirana Valmaña va
morir el dia 6 de març del 2003
a l’edat de 71 anys. Era natural
de Calonge, on vivia. Estava casat
amb Montserrat Rotllan Rondos. La
cerimònia en sufragi de la seva
ànima se exequial celebrarà avui
dissabte, dia 8 de març del 2003,
a les 11 del matí, a la capella del
Carme de Calonge.

e

García i deixa cinc filles. La cerimònia exequial en sufragi de la
seva ànima se celebrarà demà diumenge, dia 9 de març, a les 10
del matí, a l’església parroquial de
Sant Pau de Girona.

Llagostera
Emília Ventura Duran va morir
ahir divendres, dia 7 de març del
2003, a l’edat de 89 anys. Vivia
a Llagostera. Era vídua de Fermí
Nohé Roqueta. La cerimònia exequial en sufragi de la seva ànima
se celebrarà demà diumenge, a 2/4
de 12 del matí, a l’església parroquial de Llagostera.

e

Palafrugell
eMaria Casañas Roig va morir ahir
divendres a l’edat de 83 anys. Vivia

Palamós
eFrancisca Foix Folch va morir ahir
divendres, dia 7 de març del 2003,
a l’edat de 88 anys. Era natural
de Vinaròs (Baix Maestrat) i vivia
a Palamós. Era vídua de Manuel
Ors Fontanet i deixa un fill. La cerimònia exequial en sufragi de la
seva ànima se celebrarà avui dissabte, dia 8 de març del 2003,
a les 12 del migdia, a l’església

Ripoll
eEngràcia Serrancolí Currubí va
morir ahir divendres, dia 7 de març
del 2003, a l’edat de 92 anys. Era
natural de Ripoll, on vivia. Era vídua
de Pere Vilardell Sala. La cerimònia
exequial en sufragi de la seva ànima

e

Salt
eMaria Bosch Call va morir ahir
als 76 anys. Vivia a Salt. Estava
casada amb Santiago Ballesteros
Costa i deixa dos fills. La cerimònia
exequial en sufragi de la seva ànima
se celebrarà avui dissabte, dia 8
de març, a 2/4 de 5 de la tarda,
a l’església de Sant Jaume de Salt.

Sant Feliu de
Guíxols / Llagostera
Joaquim Puigmolé Vall-lloverava
morir ahir divendres a l’edat de 80
anys. Era natural de Llagostera i
vivia a Sant Feliu de Guíxols. Estava

e

Vidreres / Santa Coloma
de Farners
eNeus Ayach Grabulosa va morir
ahir divendres a l’edat de 70 anys.
Vivia a Vidreres. Era vídua de Francisco Pruna Turró i deixa tres fills.
La cerimònia exequial en sufragi
de la seva ànima se celebrarà demà
diumenge, dia 9 de març del 2003,
a les 10 del matí, a l’església parroquial de Santa Coloma de Farners.

✝

✝

Girona
Pere Asparch Subiranas va morir
ahir als 91 anys. Vivia a Girona.
La cerimònia exequial en sufragi
de la seva ànima se celebrarà avui
dissabte, dia 8 de març del 2003,
a 2/4 de 10 del matí, a l’església
parroquial de Palau-sacosta de Girona.
eMaria Barba Niebla va morir ahir
als 70 anys. Vivia a Girona. Estava
casada amb José Linero Guerrero
i deixa deu fills. La cerimònia en
sufragi de la seva ànima se celebrarà
demà diumenge, dia 9 de març
del 2003, a 1/4 d’11 del matí, a
l’església parroquial de Santa Eugènia de Ter de Girona.
eRamón Benito Mínguez va morir
ahir a l’edat de 81 anys. Vivia a
Girona. Era vidu de Teodora Pérez

a Palafrugell. Era vídua de Vicenç
Jacomet Amiel i deixa tres filles.
La cerimònia exequial en sufragi
de la seva ànima se celebrarà avui
dissabte, dia 8 de març del 2003,
a 2/4 de 4 de la tarda, a l’església
parroquial de Sant Martí de Palafrugell.

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de
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Maria Bosch i Call

Anton Vilagran
i Martí

Va morir a Girona, el dia 7 de març del 2003, a l’edat de 76 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la BA.

A.C.S.

S’encalma el temps, s’encalmen
els sentits i la veu, però són clares
les deus dels sentiments sota les dunes
dels somnis i dels anys.
Miquel Martí i Pol

El seu espòs, Santiago Ballesteros i Costa; fills, Santi i Victòria Sau, Josep M. i Anna Olivet;
néts, Marc, Sílvia, Xavier i Jordi; germans, i cunyats, participen a les seves amistats tan
sensible pèrdua. La missa exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui dissabte, dia
8, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Jaume de Salt.
Capella mortuòria: c/ Rocacorba, 2 - Tanatori del Gironès - Salt.

En memòria seva se celebrarà una missa demà diumenge,
dia 9, a les 8 del vespre, a la parròquia de Sant Salvador.

Salt, 8 de març del 2003

Girona, 8 de març del 2003

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

✝

Preguem Déu en caritat per l’ànima de

✝

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Emilia Ventura
i Duran

Joaquim Puigmolé
i Vall-llovera

Ramón Benito
Mínguez

Vídua de Fermí Nohé i Roqueta

Va morir cristianament a Llagostera, el dia 7 de març del 2003,
a l’edat de 89 anys.

Va morir cristianament a Palamós, el dia 7 de març del 2003,
a l’edat de 80 anys.

✝

Vidu de Teodora Pérez García
Va morir a Girona, el dia 7 de març del 2003,
a l’edat de 81 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la BA.

A.C.S.

A.C.S.

La teva germana, Consol; nebots, i la resta de la família
participen a les seves amistats tan sensible pèrdua. La missa
exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà demà diumenge,
a 2/4 de 12 del matí, a l’església parroquial de Llagostera.
Domicili mortuori: Sala de vetlles hospital de Llagostera.

La seva esposa, Pepita Rovira; fills, Enric i Sergi; filles
polítiques, Paqui i Montse; néts, Albert, Jordi, Judith i Carla, i la
resta de la família, participen a les seves amistats tan sentida
pèrdua. La missa exequial se celebrarà avui dissabte, dia 8 de
març, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de Llagostera.

Els companys del Grup MIFAS s’uneixen al dol de la família
per tan sensible pèrdua.

Llagostera, 8 de març del 2003

Sant Feliu de Guíxols, 8 de març del 2003

Girona, 8 de març del 2003
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