
GUIA
SEGRE

Dissabte, 12 d’abril del 2008 51SOCIETAT

Recullen 75 firmes a Lleida a favor de l’apostasia

� LLEIDA � L’associació Ànim de Lleida, que organitza una tro-
bada d’apòstates dilluns davant de la seu del Bisbat, va reco-
llir ahir unes 25 firmes d’interessats a sortir de l’Església ca-
tòlica i ja compten amb 75 adhesions.

ÒSCAR MIRÓN

Conferència sobre educació d’immigrants

� LLEIDA � El saló d’actes d’Ibercaja de Lleida va acollir ahir una
conferència impartida per Jaume Sarramona, catedràtic de
pedagogia de la UAB, que va tractar el tema de l’educació
dels nens i les nenes immigrants.

MAGDALENA ALTISENT

Tècnics de Joventut de Lleida visiten la Llombardia

� LLEIDA � Una delegació de Joventut de la província de Lleida
han visitat aquesta setmana la regió de la Llombardia (Itàlia)
per impulsar la cooperació entre municipis i fomentar les re-
lacions d’intercanvi.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Romana Brezmes Sanjosé
(E.P.R.)

El president, consellers i els treballadors del Consell Comarcal del Segrià expressen el seu condol.

Lleida, 12 d’abril del 2008

Consell Comarcal del Segrià

Els bombers del Parc de Sort acompanyem els
nostres companys, Josep Maria i Sergi, i la seva
mare, en el dolor per la mort del seu pare i espòs

Josep Maria
Lluís i Riba

Sort, 12 d’abril del 2008

El senyor

Sebastià Camarasa i Solé
Vidu de Carme Fontanet Solà

Ha mort cristianament als 85 anys.

(E.P.R.)

Els seus fills: Joan i Marta, Magda i Anastasi, Laura, Carme i Carlos; germana, Antonieta;
néts, Roger i Laia, Dani i Pau, Marina i Anna; cunyat, Marcelino; nebots, cosins, família
tota i amics.

Et recordarem sempre.

L’enterrament tindrà lloc a l’església parroquial de Linyola demà, diumenge 13 d’abril,
a les 12 del migdia.

Linyola, 12 d’abril del 2008DM: Tanatori de Linyola (a partir de les 10 hores).

El senyor

Sebastià Camarasa i Solé
Vidu de Carme Fontanet Solà

Ha mort cristianament als 85 anys.

(E.P.R.)

La raó social Gallego Audiovisió SA de Mollerussa comunica als seus clients i amics la
mort del pare del Joan i la Magda.

L’enterrament tindrà lloc a l’església parroquial de Linyola demà, diumenge 13 d’abril,
a les 12 del migdia.

Linyola, 12 d’abril del 2008DM: Tanatori de Linyola (a partir de les 10 hores).

El senyor

Sebastià Camarasa i Solé
Vidu de Carme Fontanet Solà

Ha mort cristianament als 85 anys.

(E.P.R.)

Les raons socials Restaurant Amoca i Ferreteria Amorós comuniquen als seus clients
i amics la mort del seu germà i tiet.

L’enterrament tindrà lloc a l’església parroquial de Linyola demà, diumenge 13 d’abril,
a les 12 del migdia.

Linyola, 12 d’abril del 2008DM: Tanatori de Linyola (a partir de les 10 hores).


