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Artista-Pintor

Viudo de Maria del Tura Bassols Masmitjà
Ha fallecido cristianamente en Olot, a la edad de 86 años, el día 6 de marzo de 2012.
(E.P.D.) Habiendo recibido los Santos Sacramentos. Sus afligidos: hijos, Demetrio
y Begoña; hijo político, Jordi Méndez; nietos, Víctor y Arantxa, Aitor y Adrià; hermanas,
Tere (w) viuda de Amadeu Parés y Miren (w) viuda de Agustí Castell; hermanos políticos,
Isidre Bassols (w), Consol, Maria y Carme Bassols, Jaume Plana, Remei Torrent, Josep
Agustí, Salvador Gifre y Victòria Pau; sobirnos, primos, demás parientes y la razón social
Clínica Veterinària Olot, les ruegan lo tengan presente en sus oraciones. Los funerales se
celebrarán hoy, miércoles, día 7, a las 12 del mediodía, en la iglesia parroquial de Sant
Esteve de Olot. Dirección familiar (paseo de Barcelona, 21, ático 2º) Domilicio mortuorio
Vetlladors Funerària Besora (carretera de la Canya, 97). El duelo se da por despedido.

e
Dolors Casanovas Prat

Ha mort cristianament, el dia 6, a l'edat de 80 anys. (A.C.S.) El seu
espòs, Antoni Macià Desplà; fills, Montse i Miquel Casals, Miquel
i Eugènia Payàs, Jordi i Irene Vilardell, i Núria; néts, Marc, Pol, Cèlia,
Martina i Naran; germans, Pilar, Jordi, Miquel i Fina; germans
polítics, nebots, oncles, cosins, tota la família i la raó social Radiadors
Macià, S. L., en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que
la recordeu en les vostres oracions. Se celebraran les exèquies avui,
dimecres, dia 7, a dos quarts de dotze del matí, a l'església parroquial
del Carme. L'acte de l'enterrament tindrà lloc tot seguit. (Domicili:
carrer Pare Gallissà, 19, 2on 2a). Capella ardent número 4, del
Tanatori de Vic. Cuberta Serveis Funeraris (carrer Sot dels Pradals, 2).

Vic, 7 de març de 2012
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M.ª Lluïsa Schnorkowski

Abella
Vídua de César Sala Cladera

Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 92 anys, el dia 6 de
març de 2012. (A.C.S.) Els seus fills, Mercè (w) i Carles Puiggròs;
Carme i Esteve Casanellas (w); néts, Iu, Àgata, Roger, Anna; besnéts i
família tota ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen de
voler-la tenir present en les seves oracions. La cerimònia tindrà lloc
demà, dia 8 de març de 2012, a les 10.30 hores.

Tanatori Les Corts
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Margarita Farré Bringué

Ha mort cristianament a Barcelona, el dia 5 de març de 2012, confor-
tada en els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica. (A.C.S.) El seu
afligit espòs, Lluís Pujal; la seva filla, Ana i Enric Doménech; néts, Ana
i Bernd, Elisabeth i Carles, Montse i Patxi; besnéts, Alexandra, Eric i
Clàudia, Ricard, Quique i Cristina , Clara, Javier i Santi; germans
polítics, Josep Mª, Ramona, Quimeta, Maruja i Maria; nebots, família
tota i Elisabeth i German, ho fan saber a llurs amics i coneguts i els pre-
guen de tenir-la present en les seves oracions. La cerimònia religiosa
tindrà lloc demà dijous dia 8, a les 11.45 hores, en el Tanatori Sant
Gervasi. La capella quedarà oberta a partir de les 13.45 hores d'avui.
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Mateu Serra i Brujas
Vidu d'Anna Maria Massuet Thomás

Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 78 anys, el dia 6 de
març de 2012. (A.C.S.) Els seus fills, Anna i Jaime, Andreu i Yolanda,
Tinó, Alex i Elena; néts, Aitana, Cora, Jai, Anna, M.ª del Mar, Andreu,
Gala, Jan, Mateu i Miquel; les seves germanes, cunyats, i família tota
ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen de voler-lo tenir
present en les seves oracions. La cerimònia tindrà lloc avui, dia 7 de
març de 2012, a les 17 hores.

Tanatori Collserola
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Francesc LermaMasias

Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 90 anys, el dia 16
de febrer de 2012. (A.C.S.) La seva esposa, doctora Serafina Poch
Blasco; la seva germana, Josefina; cunyats; nebot, Francesc, i família
tota ho fan saber a llurs amics i coneguts, i els preguen de voler-lo
tenir present en les seves oracions. La cerimònia tindrà lloc demà,
dia 8 de març de 2012, a les 16 hores, a la parròquia de Sant Esteve
Sesrovires.e

Matilde López Ramón
Que morí en pau a Barcelona, el dia 6 de març de 2012, als 86 anys.
La Fundació Nostra Senyora dels Àngels fa saber que, avui, dia 7,
a les 17 hores, la podreu venir a veure a la capella n.º 4 del Tanatori
Ronda de Dalt de Barcelona, i que la cerimònia tindrà lloc demà,
dia 8 de març, a les 13 hores, al mateix tanatori.

Alberto Ros Albaladejo
La direcció i els companys de l'Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol expressen el condol per la seva defunció el dilluns 5 de març.Manel

Vives Sánchez
Cerimònia: 8 de març de 2012
Hora: 15 hores
Lloc: Tanatori Les Corts
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Francesc Anton

Ordeix i Corominas
Cerimònia: 8 de març de 2012.
Hora: a les 10.30 hores.
Lloc: Tanatori Sant Gervasi.

Ha mort cristianament a Barcelona, a
l'edat de 76 anys, el dia 6 de març de
2012. (A.C.S.) La seva família i amics

ho fan saber a llurs amics i coneguts, i els
preguen de voler-lo tenir present en les
seves oracions. La vetlla tindrà lloc avui, dia
7, al Tanatori Les Corts i la cerimònia tindrà
lloc, el dia 8 de març de 2012, a les 11.30
hores, a l'oratori del Tanatori Les Corts.

ALBERT GASSOL DÍAZ

Vídua d'Àngel Andreu García. Ha mort
cristianament a Barcelona, el dia 5 de
març de 2012, a l'edat de 88 anys. La

seva filla, Lluïsa; néts, Ivan, Anna i Gerard;
Lluís Samsó; nebots, i família tota ho fan
saber a llurs amics i coneguts. La cerimònia
tindrà lloc avui, dia 7 de març de 2012, a les
15 hores, al Tanatori Les Corts.

NÚRIA BOS FERRER

A l'esquela apareguda ahir, dia 6 de març,
per error involuntari en el primer cognom
del difunt on deia "Cabonell" hauria de dir
"Carbonell ".

NOTA ACLARIDORA

JOSEP CARBONELL I COSTA

Ens comprometem a mantenir
viva la memòria del teus
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