
DIJOUS, 19 DE GENER DEL 2012 |Regió7
SOCIETATGALERIA14

MARÍA DOLORES ARROYO MOLINA
Ha mort a l’edat de 84 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església de Crist Rei.
JOSEP MARTÍ SANTASUSANA
Ha mort als 77 anys. El funeral,

avui, a les 10 del matí, a Funerària
Fontanova (c/ Bruc, 11-13).
MAGINA CREUS PORTA
Ha mort als 87 anys. El funeral,

avui, a 2/4 d’11 del matí, a Funerà-
ria Fontanova (c/ Bruc-11-13).
ROSA TARRUELLA FAJULA
Ha mort als 95 anys. El funeral,

avui, a 1/4 d’1 del migdia, a Fune-
rària Fontanova (c/ Bruc, 11-13).
M. MERCÈ CAPELLES VIÑALS
Ha mort a l’edat de 64 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a l’església de Crist Rei.
SUSANA COMELLAS RIERA
Ha mort als 35 anys. El funeral

es farà avui, a les 4 de la tarda, a
Funerària Fontal (c/ Bruc, 19-21).
DOLORES ROMERO RAMÍREZ
Ha mort als 88 anys. El funeral

es farà avui, a les 5 de la tarda, a
Funerària Fontal (c/ Bruc, 19-21).

RAMON PARCERISA MARSINYACH
Ha mort a l’edat de 90 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a l’església de Berga.
MARIA DEL MAR TORIBIO GUERRA
Ha mort a l’edat de 46 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església de Berga.

EMPAR SALA BARRULL
Ha mort als 82 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 12 del migdia,
a l’església de Sant Joan.

JAUME ROVIRA CASARRAMONA
Ha mort a l’edat de 83 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església de Navarcles.

JOSEP MIQUEL ARCEDA SALA
Ha mort a l’edat de 64 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església de Navàs.

JOSÉ CABANA ARÉVALO
Ha mort a l’edat de 69 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església de Sallent.

LLUÍS MARQUÉS DOMÈNECH
Ha mort a l’edat de 77 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a l’església de Balsareny.

JOAN ESPINA CLARENA
Ha mort a l’edat de 61 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a l’església de Castellgalí.

LUISA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Ha mort als 77 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la
tarda, a l’església de Sant Vicenç.

ARGENTINA TORNÉ PERARNAU
Ha mort a l’edat de 91 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a l’església de Puig-reig.
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MANRESA

FUNERALSEL BATEC DEL CARRER

L’èxit de les obres que han re-
presentat els botiguers solsonins
ha estat el detonant del naixe-
ment d’Assaig a les 10, un nou
grup de teatre que dirigeix Xavier
Novelles. La companyia, formada
tant per comerciants com per tot-
hom qui en vulgui formar part, va
estrenar-se el cap de setmana pas-
sat amb l’obra còmica Amor en
blanc i Negre, de Juli Mathias, el
cap de setmana passat, amb fun-
cions dissabte i diumenge. Un to-
tal de 340 persones van passar
pel teatre comarcal en el que era el
debut de la companyia, que ja
prepara una altra obra amb l’ob-
jectiu d’estrenar-la al maig. 

Novelles va explicar que la ma-
joria de títols que duran als esce-
naris seran comèdies, «no aspirem
a gaire més», va afirmar. Els actors
de l’obra van ser Ivan vila, David
Porredon, Montse Albacete, Xavier
Novelles, Maria Àngels Casafont,
Paloma Hernández, Esteve Sances
i Laura Mujal. Darrere l’escenari, hi
van col·laborar Gabriel Vilaginés,
Nuri Pujol, Teresa Marmi, Òscar Iz-
quierdo, Irene i Glòria Besora i
Kiko Montilla. 

REDACCIÓ | SOLSONA Es presenta a Solsona Assaig a les 10,
un grup de teatre sorgit dels botiguers

Foto de grup al final de la funció, al Teatre Comarcal de Solsona

La companyia va presentar dissabte i diumenge l’obra Amor en blanc i negre amb èxit 

RESOL

Josep Martí Santasusana
Ha mort cristianament el dia 18

del corrent als 77 anys.

A. C. S.

Els seus familiars: esposa, Teresa Bergés; fills, Mercè,
Carme i Enric; fills polítics, Josep M. i Jepi; néts,

David, Jordi, Aleix, Pau i Judit; nétes polítiques, Olivia
i Bea; besnétes, Mar i Ariadna; germana, Amàlia;
germans polítics, Pepito i Maria; nebots, cosins i
família tota, preguen que el tingueu present en el

record i en la pregària.

Manresa, 19 de gener del 2012
FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

Antonio Lozano
Sánchez

L'Ajuntament de Castellgalí expressa el seu més
sincer condol a la senyora regidora

Núria Lozano i Arcas i família.

Castellgalí, 19 de gener del 2012

AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ

Jaume Rovira Casarramona
Vidu de Rosa Planas Singla

Ha mort cristianament el dia 17 del corrent, a l’edat de 83 anys

A. C. S.

Els seus fills, Valentí i Montserrat; fills polítics, M. Rosa i Baltasar;
néts, Jaume, Cristina, Emma, Montse i Dani; néts polítics; 

besnéta, Irune; germà, Francisco; germans polítics, nebots, cosins
i família tota preguen que el tingueu present en el record i en la
pregària. El funeral se celebrarà avui, dijous, a les 10 del matí a

l’església parroquial de Navarcles, sortint del tanatori de Fontano-
va, c/ Ubach, s/n de Navarcles.

Navarcles, 19 de gener del 2012

FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

Lluís Marquès
Domènech

La comunitat educativa del col·legi
Mare de Deu del Pilar

expressa el seu més sincer condol als familiars i en
especial a en Xavier, professor del centre

Manresa, 19 de gener del 2011

Dolores Romero Ramírez
Viuda de Manuel Hidalgo Cansino

Ha fallecido, cristianamente, el día 18 del corriente, a los 88 años.

E. P. D.

Sus familiares: hijos, Manoli, Juan, Manuel, José Antonio,
Miguel, Mari y Paco; hijos políticos, Juan, Encarna (�), Mari, Loli,
Dolores (�), Paqui y Andrea; nietos, nietos políticos, bisnietos,

hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demas familiares, ruegan una oración por su alma.

El funeral tendrá lugar hoy, jueves, a las 5 de la tarde en la sala
Espai Mémora, saliendo del tanatorio Fontal Mémora de

Manresa, c/ Bruc, 19-21. Seguidamente se efectuará el entierro.
Domicilio del finado: La Parada, Bloc 7, 4º 3ª (Manresa)

Manresa, 19 de enero de 2012
(para notas de pésame: www.funerariafontal.com)

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

Maria Mercè
Capelles Viñals

Morí, cristianament, el dia 18 de l'actual als 64 anys.

A. C. S.

Els seus familiars: espòs, Josep Trullás Rafart; filles, Sònia i
Elisabet; néts, Martí, Júlia; mare, Teresa; i la resta de família,
assabenten llurs amics i coneguts de tan dolguda pèrdua

i preguen una oració.
El funeral tindrà lloc avui, dijous, a les 12 del migdia a

l'església de Crist Rei, sortint del tanatori Fontal Mémora
de Manresa, c/ Bruc, 19-21.

Manresa, 19 de gener del 2012
(per a notes de condol:www.memora.cat)

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA


