
46 GUIA
SEGRE

Divendres, 26 d’octubre del 2012SOCIETAT

El señor

Sisco Gracia
Reverter
Ha muerto cristianamente a los 46 años.
(E.P.D.)

Su esposa, María; hijas, Yolanda y Beatriz; hijos políticos, nietos;
hermana, María Cinta; cuñados, sobrinos, primos, tíos y demás
familia.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida, les
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy, a las 16.00 horas, en la
Sala Ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

Lleida, 26 de octubre de 2012

La senyora

Maria Otero Sendra

Els comitès provincial i local, el voluntariat i l’equip tècnic de
Creu Roja Lleida s’uneixen al dolor del seu president,
Mariano Gomà i Otero, pel traspàs de la seva mare

Lleida, 26 d’octubre del 2012

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8.

El senyor

JaumeVila Font

L’Ajuntament de Sidamon, juntament amb tot el poble,
expressen a la família Vila i Masana el més sentit condol

per la pèrdua del seu pare.

Sidamon, 26 d’octubre del 2012

Ajuntament de Sidamon

El senyor

JaumeVila Font
Ha mort cristianament el dia 25 d’octubre del 2012, als 84 anys.

(E.P.R.)

Els seus afligits: esposa, Montserrat Brescó; fills, Salvador i Magda, Josep M. i
M. Dolors, i Montse i Ricard; néts, Jaume (†), Marc i Marta, Irene, Ferran i Laura,
Ricard i Mariona; besnét, Roc, i família tota comuniquen als seus amics i
coneguts que els actes de funeral i enterrament tindran lloc demà dissabte, dia
27, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Jaume de Mollerussa.

Mollerussa, 26 d’octubre del 2012

Josep
Viader i Moliner

Creu de Sant Jordi

El president i el Govern

de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Homenatge al Sobirà a 19
afusellats almaig del 1938
Inauguren una placa diumenge al cementiri de Montardit

MEMÒRIAHISTÒRICAGUERRACIVIL

ACN
❘ SORT ❘ El Pallars Sobirà retrà un
homenatge aquest diumenge al
cementiri de Montardit als 19
afusellats al maig del 1938 per
les tropes franquistes: vuit ve-
ïns d’Escaló i onze de Rialp. Les
autoritats franquistes van obli-
gar els veïns deMontardit a en-
terrar-los al cementiri munici-
pal, creat el 1936.

Durant l’acte d’homenatge,
s’inaugurarà una placa infor-
mativa que explica l’origen del
cementiri i les circumstàncies
en què van ser executats els 19
veïns d’Escaló i Rialp, quinze
homes i quatre dones.Aquest
plafó recupera per primera ve-
gada els noms, cognoms i edat
de totes les víctimes de la re-
pressió franquista enterrades a
Montardit i dignifica aquest es-
pai en la seua doble condició
de lloc d’afusellament i d’en-
terrament.

La dignificació d’aquest es-
pai forma part del projecte d’in-
vestigació i d’actuacions de se-
nyalització dels llocs de memò-
ria històrica de la repressió i

mort durant la Guerra Civil si-
tuats al voltant de l’eix viari de
la carretera C-13 al Pallars So-
birà, una iniciativa impulsada
pel consell comarcal des del
2010.

S’ha de recordar que, en
aquesta comarca, entre l’abril
i el novembre del 1938, van
perdre la vida un mínim de 69

civils a les mans de les tropes
d’ocupació sense cap tipus de
judici. La majoria van ser en-
terrats prop de la cuneta de l’ac-
tual C-13. Els afusellats del ce-
mentiri de Montardit van ser
els únics sepultats en un recin-
te, sense creus, ni làpides, ni
noms, tot i que eren recordats
cada any.

Vista de la placa informativa al costat de l’entrada del cementiri.

ACN

Canvi d’hora, la
nit de dissabte
a diumenge

NORMATIVA

❘ BRUSSEL·LES ❘ Els ciutadans de
la UE hauran de retardar els
rellotges una hora la nit de
demà dissabte a diumenge per
adaptar-se a l’horari d’hivern,
establert per optimitzar la
il·luminació solar i estalviar
energia.Així, a les 3 de la ma-
tinada de diumenge, els re-
llotges s’hauran de retardar a
les 2.Aquesta mesura d’estal-
vi va començar a generalit-
zar-se a partir del 1974.

EFE

❘MADRID ❘ El ministeri de Sani-
tat va ordenar ahir immobi-
litzar tots els lots de les va-
cunes contra la grip que a Es-
panya es comercialitzen amb
els noms Chiroflu i Chiromas,
fabricats per Novartis Itàlia,
a causa de la presència visu-
al de partícules flotants blan-
ques a les xeringues precar-

regades d’alguns lots. Sanitat
va informar que no hi ha a
Espanya“cap cas” de reacci-
ons adverses a aquesta vacu-
na. Segons va informar ahir
a aquest diari el departament
de Salut de la Generalitat,
aquestes vacunes no s’han ad-
ministrat en l’actual campa-
nya contra la grip a Catalu-
nya.

Immobilitzen de forma
cautelar dos antigripals

SALUTVACUNES
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