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EL PUNT | Dilluns, 27 de març del 2006

LES NECROLÒGIQUES
Banyoles
왘Conxita

Planas Matabosch. Va
morir abans-d’ahir. Exèquies,
avui, a 2/4 de 10 del matí, a l’església de Santa Maria dels Turers
de Banyoles.

La Bisbal d’Empordà
왘Pedro

Gámez Jurado. Va morir
a l’edat de 47 anys. Era natural
de Sant Gregori i vivia a la Bisbal
d’Empordà. Deixa dos fills. Exèquies, ahir, a les 11 del matí, a la
parròquia de Santa Maria de la
Bisbal d’Empordà.
왘Mercè Santamaria Sabarí. Va
morir abans-d’ahir als 88 anys.
Era natural de Corçà. Vídua de
Rossend Xifre Pi i deixa dos fills.
Exèquies, avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santa Maria
de la Bisbal d’Empordà.

Esclanyà
왘Alberto Portillo Morales. Va
morir abans-d’ahir als 78 anys.
Vivia a Esclanyà. Casat amb Adoración Serrano González i deixa
dues filles. Exèquies, avui, a les
10 del matí, a la parròquia d’Esclanyà.

Esponellà
왘Joan

Soler Cargol. Va morir
abans-d’ahir als 80 anys. Era natural de Bàscara. Vidu d’Amparo
Costal Bosch i deixa tres fills.
Exèquies, avui, a les 10 del matí,
a l’església parroquial de Sant
Miquel de Fluvià.

Figueres
왘Jaume Comas Grasetas. Va
morir ahir als 86 anys. Era natural d’Avinyó. Casat amb Francis-

ca Noguera Burdó i deixa tres
fills. Exèquies, demà, a les 10 del
matí, a l’església de Sant Pere de
Figueres.
왘Jesús Martínez Sáez. Va morir
ahir als 89 anys. Vidu de Joaquima Argelés Font i deixa una filla.
Exèquies, demà, a les 11 del matí, a l’església de la Immaculada
de Figueres.
왘Antonio Santiago Amaya. Va
morir abans-d’ahir a l’edat de 96
anys. Era natural de Barcelona i
vivia a Manlleu. Exèquies, avui,
dia 27 de març de 2006, a les 11
del matí, al cementiri de Figueres.

Girona
왘Francisco Valdepeñas Alaminos. Va morir abans-d’ahir als 78
anys. Casat amb Victoria Rivas
Agenjo i deixa sis fills. Exèquies,
avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Eugènia de Ter de
Girona.

Salt
왘Pepita

tural de Bàscara. Vidu d’Amparo
Costal Bosch i deixa tres fills.
Exèquies, avui, a les 10 del matí,
a la parròquia de Sant Miquel de
Fluvià.

Lidón Sicilia. Va morir
ahir a l’edat de 88 anys. Vídua de
Josep Moiset Masoliver i deixa
un fill. Exèquies, avui, dilluns dia
27 de març, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de
Sant Cugat de Salt.
왘Pepita Marquet Noguer. Va
morir ahir a l’edat de 81 anys. Vídua de Joan Ventura Esteva i deixa dos fills. Exèquies, avui, dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a
l’església parroquial de Sant Jaume de Salt.

왘Albert Noguer Monras. Va morir ahir als 85 anys. Vidu en primeres nípcies de Maria Batllori
Pujol i casat amb Catalina Pol
Serrat. Deixa tres fills. Exèquies,
avui, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial de Santa Coloma
de Farners.

Sant Miquel de Fluvià

Santa Cristina d’Aro

왘Joan

왘Pilar Massana Feliu. Va morir
abans-d’ahir als 87 anys. Era na-

Soler Cargol. Va morir
abans-d’ahir als 80 anys. Era na-

✝

Olot
왘Agustí

Coll Cantero. Va morir
als 83 anys. Era natural d’Olot i
vivia a Olot. Vidu de Lolita. Exèquies, avui, a les 12 del migdia, a
l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot.

Palamós
왘Francisco

Vilaboa Cota. Va
morir als 82 anys. Era natural de
Tomonde i vivia a Palamós. Casat
amb Elvira Regueiro Otero i deixa
un fill. Exèquies, avui, a les 12
del migdia, a l’església parroquial
de Santa Maria del Mar de Palamós.

Santa Coloma de
Farners

tural d’Amer i vivia a Santa Cristina d’Aro. Vídua de Joan Cama
Marcó i deixa tres fills. Exèquies,
avui, dia 27 de març de 2006, a
les 12 del migdia, a l’església
parroquial de Santa Cristina
d’Aro.

Torroella de Montgrí
왘Radu Aldulescu. Va morir a Niça (França) a l’edat de 84 anys.
Exèquies, demà, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Genís de
Torroella de Montgrí.

Ullà
왘Adela Maristany Casas. Va
morir ahir a l’edat de 87 anys.
Era natural de Barcelona i vivia a
Ullà. Vídua de Francesc Lloret

Valentí i deixa dos fills. Exèquies,
avui, a les 4 de la tarda, a l’església d’Ullà.

Verges
왘Joaquim

Batlle Bonet. Va morir divendres passat als 86 anys.
Era natural de la Tallada d’Empordà i vivia a Verges. Vidu de
Maria Fontdevila Poch. Exèquies,
avui, a les 10 del matí, a la parròquia de Verges.

Viladamat
왘Joaquim Bardera Comas. Va
morir als 85 anys. Era natural de
Vilademuls. Casat amb Antònia
Motas Bombardó i deixa tres
fills. Exèquies, avui, a les 4 de la
tarda, a l’església de Viladamat.

✝

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Cèlia Contreras
Contreras

Pepita Marquet i Noguer
Vídua de Joan Ventura i Esteva
Va morir cristianament a Salt, el dia 26 de març del 2006,
a l’edat de 81 anys.

Delegada de MIFAS a la Cerdanya

A.C.S.
Els teus companys i amics de l’Associació i la Fundació MIFAS
s’uneixen al dol de la família per tan sentida pèrdua.

La Carnisseria Quimeta participa a les seves amistats tan sensible
pèrdua. La missa exequial en sufragi de la seva ànima se
celebrarà avui, dilluns, dia 27, a 2/4 de 4 de la tarda a l’església
parroquial de Sant Jaume de Salt. Sala de vetlla: c/ Rocacorba, 2
(Tanatori del Gironès), Salt.

Puigcerdà, 27 de març del 2006

Salt, 27 de març del 2006
Per a condols: www.funerariapoch.com

✝

NOTA D’AGRAÏMENT

✝

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

La família
VILA-VILA
agraeix molt sincerament les mostres d’afecte i
condol rebudes per la mort de

Enriqueta Vila
i Pinsach

Pepita Marquet i Noguer
Vídua de Joan Ventura i Esteva
Va morir cristianament a Salt, el dia 26 de març del 2006, al’edat de 81 anys.

A.C.S.
Els seus fills, joves, germans, néts, besnéta i tota la família participen a les seves amistats tan
sensible pèrdua. La missa exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui, dilluns, dia
27, a 2/4 de 4 de la tarda a l’església parroquial de Sant Jaume de Salt. Sala de vetlla:
c/ Rocacorba, 2 (Tanatori del Gironès), Salt.

esdevinguda el dia 22 de març

Salt, 27 de març del 2006

Girona, 27 de març del 2006

Per a condols: www.funerariapoch.com

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

✝

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Pepita Lidón i Sicilia

Albert Noguer i Monras

✝

Vídua de Josep Moiset i Masoliver

Vidu en 1es noces de Maria Batllori i Pujol

Va morir cristianament el dia 26 de març del 2006, a l’edat de 88 anys.

Va morir cristianament a Santa Coloma de Farners,
el dia 26 de març del 2006, al’edat de 85 anys.

A.C.S.

A.C.S.

El seu fill, Toni; néts, germans, nebots, cosins i tota la família participen a les seves amistats
tan sensible pèrdua. La missa exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui, dilluns,
dia 27, a 2/4 de 5 de la tarda a l’església parroquial de Sant Cugat.
Domicili mortuori: c/ Anselm Clavé, 32 (Funerària Poch).

La seva esposa, Catalina Pol; fills, M. Assumpció, Loreto i Albert; nét, Enric; germana,
Victòria, i tota la família participen a les seves amistats tan sensible pèrdua. La cerimònia
exequial en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui, dilluns, dia 27, a les 5 de la tarda a
l’església parroquial de Santa Coloma de Farners. Domicili familiar i
mortuori: c/ Joaquim Ruyra, 12, Santa Coloma de Farners.

Salt, 27 de març del 2006

Santa Coloma de Farners, 27 de març del 2006
Per a condols: www.funerariapoch.com

Punt, El, 2006-03-27, p. 52.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Per a condols: www.funerariapoch.com

