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La senyora

Consol Reyes Pérez
Ha mort cristianament als 85 anys.

(A.C.S.)

El seu espòs, Vicenç Solé; fills, Mercè i Julio, Maria i Jesús; néts, Kenneth i Meri,
Natatxa i Juanma, Joel, Jonathan; besnét, Nicolás; germans, cunyades, nebots,
cosins, família tota i la raó social Assumptes Interns, S.L.

Assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una
oració per l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns, dia 30, a les 11.00 hores, a
l’església parroquial de Santa Teresa Jornet.

Lleida, 29 de setembre del 2013DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 9.

La senyora

Maria Esperança Prim Farré
Vídua de Jaume Capdevila Mòdol

Ha mort cristianament als 78 anys.

(A.C.S.)

El seu fill, Fernando; filla política, Irene; néts, Guillem i Edgar; germans, Teresina,
Montserrat i Jordi; cunyats, nebots, cosins i família tota.

Assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una
oració per l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 11.15 hores, a la parròquia de la
Nativitat de la Mare de Déu de Montoliu de Lleida.

Lleida, 29 de setembre del 2013DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1.

La senyora

Paquita Esquirol Masià
Vídua de Pau Solanes Cornet.

Ha mort cristianament als 84 anys.

(A.C.S.)

Els seus fills, Josep i Pau; jove, Eva; néts, Joel, Eric, Marta i Lluc, i família tota.

Assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una
oració per l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 10.00 hores, a la parròquia de Sant
Martí.

Lleida, 29 de setembre del 2013DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7.

ACN

Organitzat per la FundacióPasqualMaragall
amb la presència de l’expresident

CONCERTSSOLIDARITAT

mor del públic al llarg de tota la
nit.

De fet, Serrat va donar la ben-
vinguda als assistents i va recor-
dar que l’Alzheimer incumbeix
tothom abans de cedir el prota-
gonisme a Sílvia Pérez Cruz, que
ha cantat a Salvador Espriu amb
música de Raimon. Entre els as-
sistents hi havia el mateix Pas-
qual Maragall, al costat de la se-
ua dona, Diana Garrigosa, així
com personalitats del món cul-
tural i polític, com el també ex-
president de la Generalitat Jor-
di Pujol, i una àmplia represen-
tació de consellers de l’actual
Govern.

El recital, amb el lema“La res-
posta a l’Alzheimer està en la
música”, va començar amb un
breu discurs del director de la
Fundació Pasqual Maragall, el
doctor Jordi Camí, qui ha dema-
nat que es continuï invertint en
ciència per acabar, en un futur,
amb l’Alzheimer. L’objectiu de
la fundació és trobar i mantin-
dre equips pluridisciplinaris per
avançar en la investigació con-
tra aquesta malaltia.

Amb tot, la Fundació va nài-
xer el mes d’abril de l’any 2008,
sis mesos després que l’expresi-
dent fes pública la seua malal-
tia.

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ Entre 9.700 i 9.800
persones van assistir ahir al Pa-
lau Sant Jordi al concert benè-
fic per recaptar fons contra l’Al-
zehimer organitzat per la Fun-
dació Pasqual Maragall.

En una calorosa nit, el concert
va arrancar amb un vídeo recor-
dant la detecció de la malaltia a
l’expresident i la seua disposició
a superar-la, que va suscitar grans
aplaudiments entre el públic.

El recital, amb una gran quo-

ta de personalitats, va donar pas
al virtuosisme de l’Orquestra
Sinfònica delVallès sota la direc-
ció musical de JoanAlbertAmar-
gós i la direcció artística de Ma-
nuel Huerga.

A l’acompanyament musical
s’han sumat les veus de JoanMa-
nuel Serrat, Noa, Sílvia Pérez
Cruz, Miguel Poveda i Barbara
Hendricks amb clàssics i altres
temes que van provocar el cla-

El concert contra
l’Alzheimer reuneix
10.000 persones

Cantants i
polítics al
Palau Sant
Jordi

Amés de polí-
tics, el concert
va reunir veus
com la de Joan
Manuel Serrat
(a la foto), Síl-
via Pérez Cruz,
Noa, Miguel
Poveda o Bar-
bara Hendricks
que van om-
plir ahir el
Palau Sant
Jordi.

CREACIÓ

L’entitat va nàixer el 2008,

sis mesos després que

l’expresident fes pública

la seua malaltia

HISTÒRIAANIVERSARIS
A.L.S.

Els actes per celebrar el tricentenari de la Guerra de Successió.

La Seud’Urgell i Castellciutat
recorden la guerra de Successió
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Coincidint amb
els 300 anys del 28 de setembre
del 1713, data de la capitula-
ció de les fortaleses de Castell-
ciutat defensades pel general Jo-
sep Moragues davant de l’exèr-
cit borbònic, l’ajuntament de la
Seu va celebrar ahir els actes per
commemorar aquest fet històric

tant a laTorre de Solsona com
al poble de Castellciutat, on es
va batejar la plaça que hi ha a la
part posterior de l’església amb
el nom del general Moragues
ambmotiu del tricentenari de la
guerra de Successió per tal de
reforçar-ne la memòria col·lec-
tiva.
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