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LES NECROLÒGIQUES

En record de Lluís Coll
PERE ESPINET (*)

Q

uan es produeix la pèrdua d’un
ésser estimat en qualsevol família és un moment de profunda emoció,
en el qual es barregen sentiments i
imatges de la vida d’aquella persona.
És com una mena de pel·lícula que
transcorre a gran velocitat, on cadascú de nosaltres ressalta els moments
que considera més oportuns, importants i estel·lars, segons el seu punt
de vista. Tot fullejant el diari esportiu
Vida Deportiva dels anys 50 i concretament el dia en què el Barça va guanyar per 2-5 el Wolverhampton anglès, el cronista enviat especial José
Mir deia: «Coll fue el hombre base para lanzar el contraataque. Magnífico
creador, luchador y con un control de
balón digno de la delantera barcelonista.»
Ha plogut molt des de llavors i encara més des que en Lluís va fitxar pel
Girona, la temporada 1952-1953,
amb 15 anys i jugant amb la selecció
catalana juvenil. La temporada
1955/56, fent ala amb el també anglesenc Josep Ribera, el Girona FC va
pujar a segona divisió.
En començar la temporada següent, en Lluís va fitxar pel Barça dels
Biosca, Saguer, Ramallets, Kubala,
Suárez, Czibor... era el mimat del mag
Helenio Herrera i el protegit d’en Kubala. En el Barça hi va jugar quatre
temporades, del 56 al 60, i hi va gua-

Lluís Coll, la temporada 1959-1960.
nyar 2 lligues, 3 copes del Generalísimo –ara copa del Rei– i 1 copa de Fires. En aquest període va ser cridat a
la selecció nacional dues vegades.
Als 23 anys va fitxar pel València per
dues temporades, i va aconseguir
una copa de Fires. Tot seguit va jugar
una temporada amb el Granada.
De retorn a les comarques gironines, Lluís Coll va fitxar per l’Olot per
dues temporades, i posteriorment va
tornar a l’equip que l’havia catapultat
a la màxima categoria nacional, el Girona CF.

✝

Pregueu Déu per

Anglès

Els seus coneixements tècnics adquirits amb el temps i les seves propietats innates van fer que en Lluís fos
un dels entrenadors més preuats a la
província. Va entrenar el Girona, el Figueres, el Banyoles, on va encadenar
tres ascensos seguits, i l’Anglès, entre altres clubs.
L’any 1998, la Generalitat de Catalunya, la secretaria general de l’Esport i la Diputació de Girona li van atorgar la Medalla de l’Esport de les Comarques Gironines. El mateix any,
l’Ajuntament d’Anglès, juntament
amb el FC Barcelona, li va retre un homenatge amb una assistència de més
de 500 persones. Els emblemàtics
Kubala i Casaus li van atorgar, en representació del club, la Medalla d’Or i
Brillants.
Podríem esmentar encara moltes
més virtuts sobre la humanitat d’en
Lluís, però de ben segur que els que
l’hem tingut com a entrenador i com a
company ens quedaríem curts. Només em resta desitjar-li un bon repòs,
després de tants i tants sofriments en
una vida plena d’èxits.
(*) Pere Espinet, regidor de PAU de l’Ajuntament d’Anglès, recorda la figura de Lluís
Coll i Hortal, exjugador del FC Barcelona,
que va morir el dia 7 de gener del 2008
a l’edat de 70 anys
(Més informació, a la plana 11 d’El 9)

Maria Falgàs i Rodeja

Joan Sanchiz Guerrero

Vídua d’Àngel Mendoza i Blanch

Membre de la Junta Tècnica del Museu d’Història

Va morir cristianament a Girona el dia 8 de gener del 2008,
a l’edat de 88 anys.

A.C.S.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
vol transmetre el seu més sentit condol a la família.

Els seus 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 avui dimecres, dia 9,
a 2/4 de 6 de la tarda, a l’església parroquial del Carme.
Domicili mortuori: Funerària Poch, c/ Anselm Clavé, 32.

Girona, 9 de gener del 2008

Sant Feliu de Guíxols, 9 de gener del 2008

Per a condols: www.funerariapoch.com

✝

Lluís Coll i Hortal

Vidu en 1es núpcies de Luz Gasca Fabró
Que vivia a l’avinguda Santa Coloma, núm. 14, va morir a Salt, el dia 7 de gener,
havent rebut els SS i la BA, a l’edat de 70 anys.

Lluís Coll
i Hortal
El Club Deportiu Banyoles
s’uneix al dol de la família
recordant el qui va ser tècnic
del nostre club.

Banyoles,
9 de gener del 2008

Anglès, gener del 2008
Per a condols: www.funerariapoch.com
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La Canya (Sant Joan
les Fonts)
왘Carme Planas Plana. Va morir
ahir als 89 anys. Era natural de
Sant Joan les Fonts, on vivia. Vídua d’Abilio Sáez Giménez i deixa
un fill. Exèquies, avui, a les 4 de
la tarda, a la parròquia de Sant
Josep Obrer de la Canya.

Figueres
왘Carme Casulleras Costa. Va
morir ahir als 98 anys. Exèquies,
avui, a les 4 de la tarda, a la sala
de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

Mar. Vídua d’Alfonso Sánchez
Arias i deixa dos fills. Exèquies,
demà, a les 11 del matí, a la parròquia de Lloret de Mar.
왘Rosendo Ribas Regi. Va morir
ahir als 82 anys. Era natural de
Lloret de Mar i vivia a Lloret de
Mar. Casat amb Ana Hernández
Valero i deixa dos fills. Exèquies,
avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Lloret de Mar.

Olot
Rigola Oriol. Va morir
als 96 anys. Era natural d’Olot i
vivia a Mataró. Casat amb Maria
Ventolà Ribas i deixa dos fills.
Exèquies, avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve
d’Olot.

왘Manel

Ordis

왘Maria Puigdemont Julià. Va
morir als 86 anys. Vídua de Josep M. Rost Compte i deixa dos
fills. Exèquies, avui, a les 4 de la
tarda, a la parròquia de Fortià.

왘Anna Alech Hugas. Va morir
ahir a l’edat de 89 anys. Era natural de Vilopriu i vivia a Ordis. Vídua de Josep Moradell Arnau i
deixa dos fills. Exèquies, demà, a
les 10 del matí, a la parròquia
d’Ordis.

Girona

Platja d’Aro

Falgàs Rodeja. Va morir
ahir als 88 anys. Vídua d’Àngel
Mendoza Blanch. Exèquies, avui,
a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia del Carme de Girona.
왘Pedro Serrano Padilla. Va morir ahir als 78 anys. Vidu d’Ana
Elisa Lara Gallego i deixa quatre
fills. Exèquies, avui, a les 3 de la
tarda, a la parròquia dels Germans Sàbat de Girona.

왘Ramón del Cid Mira. Va morir
ahir als 66 anys. Vivia a Platja
d’Aro. Casat amb Carmen Pareja
Ortiz i deixa dos fills. Exèquies,
avui, a les 12 del migdia, a la
parròquia de Platja d’Aro.
왘Lucía Romero Torralbo. Va
morir ahir als 93 anys. Vivia a
Platja d’Aro. Vídua de Teodoro
Romero Díaz i deixa set fills. Exèquies, avui, a les 4 de la tarda, a
la parròquia de Platja d’Aro.

Fortià

왘Maria

Girona / Salt
왘Antonio Martín Párraga. Va
morir ahir als 64 anys. Vivia a Girona. Casat amb Anna M. Escardó i deixa dos fills. Exèquies, demà, a les 3 de la tarda, a la sala
de cerimònies del Tanatori del
Gironès de Salt.

Salt

Llagostera / Caldes
de Malavella

왘Joan Sanchiz Guerrero. Va
morir diumenge passat a l’edat
de 72 anys. Era natural de Sant
Feliu de Guíxols i vivia a l’Estartit.
Casat amb Carmen Massaguer
Arabia i deixa quatre fills. Exèquies, avui, a les 10 del matí, a
l’oratori del tanatori de Sant Feliu
de Guíxols.

왘Assumpció Oliveras Trull. Va
morir als 83 anys. Vivia a Caldes
de Malavella. Vídua d’Enric Nicolau Iglesias i deixa dues filles.
Exèquies, demà, a les 10 del matí, a la parròquia de Llagostera.
왘Assumpció Plaja Gotarra. Va
morir ahir als 90 anys. Vivia a
Llagostera. Vídua d’Emili Comas
Fuyà i deixa dos fills. Exèquies,
avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Llagostera.

Lloret de Mar
왘Juana Laso Galdón. Va morir
ahir als 78 anys. Vivia a Lloret de

Ruano Castro. Va morir ahir als 74 anys. Vivia a Salt.
Casat i deixa dos fills. Exèquies,
avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a la
parròquia de Sant Cugat de Salt.

왘Manuel

Sant Feliu de Guíxols

Sant Hilari Sacalm
왘Antonia Sánchez Aguilera. Va
morir ahir als 97 anys. Vivia a
Sant Hilari Sacalm. Vídua de
Francisco Pérez Ruiz i deixa tres
filles. Exèquies, avui, a les 11 del
matí, a la parròquia de Sant Hilari
Sacalm.

✝

A.C.S.
Els seus familiars: fills, Jimy, Kiko, Judith, Sergi, Ferran i Ernest; fills polítics, Imma, Iarira,
Pere, Lupe, Gisela i Agglet; néts, Carla, Christine, Bianca, Clàudia, Paula, Esther, Àlex, Gerard
i Alexia; 2a esposa, Ester Corredor; germana, Dolors; cunyats, nebots i la resta de la família, en
assabentar-vos d’aquest trist desenllaç, us preguen que el tingueu present en les vostres oracions,
i us conviden a la missa exequial que se celebrarà dimecres, dia 9, a les 4 de la tarda, a l’església
parroquial de Sant Miquel d’Anglès. Sala de vetlla: Tanatori del Gironès, c/ Rocacorba, 2, Salt.

Coll Hortal. Va morir als
70 anys. Vivia a Anglès. Exèquies, avui, a les 4 de la tarda, a
la parròquia d’Anglès.

왘Lluís

Manel Ruano Castro
El grup MIFAS s’uneix al dol del nostre company Manel
i de la seva família per la mort del seu pare.
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