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LES NECROLÒGIQUES

En record de la Rosa

Arbúcies
왘Josep

Massaguer Riera. Va
morir ahir a l’edat de 82 anys. Vivia a Arbúcies. Vidu de Concepció Busquets Fogueras i deixa un
fill. Exèquies, avui, a les 10 del
matí, a la parròquia d’Arbúcies.

Besalú
왘Carme

Nicolau Sicra. Va morir
ahir als 98 anys. Vivia a Besalú.
Exèquies, demà, a les 11 del matí, a la parròquia de Besalú.

Blanes
왘Marina

Salomó Rosell. Va morir ahir a l’edat de 79 anys. Vídua
de Delfín Cabrero Martín i deixa
dues filles. Exèquies, avui, a 2/4
de 4 de la tarda, a la parròquia de
Santa Maria de Blanes.

Campdevànol
왘Julià Soy Picola. Va morir ahir
a l’edat de 75 anys. Era natural
de Ripoll i vivia a Campdevànol.
Deixa un fill. Exèquies, avui, a 2/4
d’11 del matí, a la parròquia de
Campdevànol.

RICARD FONT

L

a Rosa? Senzillament una persona única i excepcional. Dit d’una
altra manera, una persona amb un valor afegit que feia de la seva força vital
un factor que la diferenciava de la resta. Jo la vaig conèixer en diferents àmbits i en tots no era una persona que
passés desapercebuda.
Podríem parlar molt d’ella, del que
va representar per al seu poble, per a
la seva comarca, per a la seva universitat, per a les entitats en les quals va
militar, per al seu país. Per als seus
Països Catalans. Però tot seria poc.
Adjectius que defineixen la Rosa? Intel·ligent, treballadora, entusiasta i
constant per qualsevol causa justa.
Una dona fidel als seus principis. Una
dona lleial als seus amics. Quan la
Rosa intervenia en un ple del consell
d’estudiants o en una assemblea de
la JNC escoltaves la veu de la utopia

revoltar-se amb força en contra del
pragmatisme i de la realitat del qui dia
passa any empeny. I tenia la legitimitat del que parla amb els sentiments i
utilitza la raó per avançar.
Creus en Ítaca. En l’Ítaca de la llibertat de les persones i dels pobles.
Les fites més impossibles et semblen
abastables. La teva força passada pel
sedàs de la raó et feia creure que tot
és possible. Que un altre món més
just és possible. Molts creiem en tu.
Més del que mai et vam demostrar segurament. Ara em vénen al cap les estones passades al consell d’estudiants defensant els interessos dels
estudiants; als premis Octubre de València fent Països Catalans; a les escoles d’estiu i a les innumerables
reunions viscudes amb l’excusa de la
JNC fent país com una prioritat vital
que tu havies interioritzat sempre; als
congressos de Convergència donant

suport a les opcions més sobiranistes; a les trobades de l’Opinió Catalana fent xarxa nacionalista més enllà
dels partidismes; a la redacció d’El
Punt, on avui escric de tu, reivindicant
millors condicions per als estudiants
de Girona.
El teu entusiasme, la teva il·lusió, el
teu coratge, la teva força, la teva capacitat de lliurar-te a favor de causes
justes o causes perdudes a canvi de
res, ha estat el més extraordinari record que vull conservar de tu.
Segurament, aquestes ratlles hauran semblat un conjunt d’elogis més
aviat tòpics, més aviat clàssics, però
qui avui et vol retre un sincer homenatge per sempre sap que són només
un testimoniatge notarial d’una realitat tan real com és que avui segueixes
fent país allí on ets.
Gràcies.

Girona
왘José Antonio González López.
Va morir ahir a l’edat de 68 anys.
Vivia a Girona. Casat amb María
Rosario Caparrós Ramos i deixa
tres fills. Exèquies, avui, a 1/4 de
10 del matí, a la parròquia dels
Germans Sàbat de Girona.
왘Martina Jerez Cabrera. Va morir a l’edat de 74 anys. Vivia a Girona. Vídua de Julio López Garnica i deixa tres fills. Exèquies,
avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

Palafrugell
Curanta Riera. Va morir
ahir als 79 anys. Vivia a Palafrugell. Vidu de Pilar Torras Noguer
i deixa dos fills. Exèquies, demà,
a les 10 del matí, a la parròquia
de Sant Martí de Palafrugell.

Era natural de l’Ametlla de Mar i
vivia a Palamós. Estava casat
amb Carmen Moreno Rodríguez i
deixa tres fills. Exèquies, avui
divvendres, a les 11 del matí, a la
parròquia de Santa Maria del Mar
de Palamós.

Palamós

Roses

왘Rafael

왘Antonia Díaz López. Va morir
abans-d’ahir als 57 anys. Vivia a

왘Albert

Rebull García. Va morir
abans-d’ahir a l’edat de 81 anys.

Esqueles

Rosa Massegosa
i Perxés

✆

Que va ser membre de
la direcció de la Joventut
Nacionalista de Catalunya

972 18 64 00

Els teus companys i companyes
de la JNC no oblidem les teves
ganes de viure i el teu esperit de
superació. Et mantindrem per
sempre viva en el nostre record.

Roses. Casada amb Juan Pedro
Hernández Llavero i deixa quatre
fills. Exèquies, avui, a les 10 del
matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
왘Juan de Dios González Gallardo. Va morir als 61 anys. Vivia a
Roses. Casat amb Matilde Pardo
i deixa quatre fills. Exèquies,
avui, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

Salt
왘María

Pilar Parraga Piernagorda. Va morir ahir a l’edat de 62
anys. Vivia a Salt. Casada amb
Francisco León Moya i deixa
dues filles. Exèquies, avui divendres, dia 7 d’abril, a les 3 de la
tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
왘Rosa Maria Rovira Alsina. Va
morir abans-d’ahir a l’edat de 60

anys. Vivia a Salt. Casada amb
Joan Riuró Poch. Exèquies, avui
divendres, dia 7 d’abril del 2006,
a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.

Sant Feliu de Guíxols
왘Rosa Maria Massegosa Perxés. Va morir abans-d’ahir a
l’edat de 32 anys. Era natural de
Sant Feliu de Guíxols, on vivia.
Exèquies, avui divendres, a les
11 del matí, al monestir de Sant
Feliu de Guíxols.

Torroella de Montgrí
왘Jaume

Torras Martí. Va morir
ahir a l’edat de 83 anys. Era natural de Sant Climent de Llobregat i
vivia a Torroella de Montgrí. Casat amb Paquita Matas Payet i
deixa quatre fills. Exèquies, avui
divendres, a les 4 de la tarda, a la
parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

Verges
왘Enric Bagué Grau.
Va morir
ahir a l’edat de 74 anys. Era natural de Jafre i vivia a Verges. Casat
amb Maria Roviras Torrent i deixa dos fills. Avui divendres, dia 7
d’abril del 2006, a les 9 del matí,
serà incinerat al crematori de
Salt.

Vidreres
왘Dolors Quintana Llobet, «la
Lola Remedio». Va morir
abans-d’ahir a l’edat de 96 anys.
Era natural de Vidreres i vivia a
Vidreres. Exèquies, avui divendres, dia 7 d’abril del 2006, a 2/4
de 10 del matí, a la parròquia de
Vidreres.

✝

✝

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Rosa M. Massegosa
i Perxés

Martina Jerez i Cabrera

Sempre ens quedarà el teu record

L’associació Mifas i en especial la delegació del Baix Empordà
s’uneixen al dolor dels seus familiars per la pèrdua de la nostra
estimada companya.

Vídua de Julio López Garnica
Va morir a Girona, el dia 6 d’abril del 2006, a l’edat de 74 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la BA.

A.C.S.
Els seus fills, néts, besnets 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 7, a les 11 del matí,
a l’església parroquial de Sant Narcís.
Domicili mortuori: C/ Anselm Clavé, 32 (Funerària Poch).

Sant Feliu de Guíxols, 7 d’abril del 2006

Girona, 7 d’abril del 2006

Girona, 7 d’abril del 2006
Per a condols: www.funerariapoch.com

✝

✝

✝

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Pregueu Déu en caritat per l’ànima de

Rosa Maria Massegosa
i Perxés

Rosa Maria Massegosa
i Perxés

Rosa Maria Rovira
i Alsina

Membre del Consell d’Estudiants de la UdG (1995-1997)

Va morir a Salt, el dia 5 d’abril del 2006, a l’edat de 60 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la BA.

Els teus companys de Convergència Democràtica de Catalunya.

Tots els membres i exmembres del Consell d’Estudiants de la UdG
s’afegeixen al dol de la família per tan sentida pèrdua.

El seu espòs, Joan Riuró; germans, Carles i M. Carme; cunyats, nebots
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 7, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Jaume.
Domicili mortuori: C/ Rocacorba, 2 (Tanatori del Gironès), Salt.

Girona, 7 d’abril del 2006

Girona, 7 d’abril del 2006

Salt, 7 d’abril del 2006

Sempre en el nostre record

A.C.S.

Per a condols: www.funerariapoch.com
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