
NECROLÒGIQUES
SaNChO dE ávILa
María Espino Santervas, de 84 anys, a les 8.30 ho-
res. Maria Ferrer Solà, de 92, a les 8.45. Maria Cin-
ta López aguilera, de 95, a les 9.10. Carmen Simón 
Pérez, de 91, a les 9.50. Carmen Sancho Izqui-
erdo, de 92, a les 10.05. María Martínez Rubio, de 
84, a les 10.30. María Beneyto Sellés, de 100, a les 
10.45. Antoni aguilar Torns, de 93, a les 11.10. 
Josep Maria Mateu Rubini, de 79, a les 11.25. 

Teresa alabart Giménez, de 91, a les 11.50. Pilar 
Ortí vallier, de 49, a les 12.05. Antonia González 
Infante, de 53, a les 12.30. Joan Samper ar-
mengol, de 79, a les 12.45. Antonio Cardona No-
gueroles, de 80, a les 13.10. Quicu villa Collell, de 
71, a les 13.25. Victoria vera Machado, de 65, a les 
15.15. Lourdes Miralles ayats, de 48, a les 15.30. 
Antonio Cordero García, de 61, a les 16.00. Libert 
Sánchez Cubells, de 75, a les 16.10. 

LES CORTS
Lucía Losada herrero, de 92, a les 8.45. Mariona 
Petanàs Serra, de 87, a les 9.00. Manuel Fernán-
dez López, de 60, a les 9.15. Jesús María López 
Sancho, de 58, a les 9.45. Mercè Ferrés Llobet, de 
87, a les 10.00. Juan Antonio Sáez Martínez, de 77, 
a les 10.30. Lluís Reig Ferré, de 64, a les 11.00. 
Maria del Carme Pons Solé, de 80, a les 11.30. Car-
los Pacheco Corti, de 73, a les 12.00. Nieves Oro-
zco Rodríguez-Mancheño, de 82, a les 12.30. 
Petra Ponce Yagüe, de 71, a les 13.00. Mariano Co-
sialls Rufo, de 73, a les 15.00. Núria Palahí Gosál-
bez, de 78, a les 15.15. María Pilar Pastor valbue-
na, de 94, a les 15.45. Miquel Modrego Francesh, 
de 57, a les 16.15. 

COLLSEROLa
Manuel Gómez Núñez, de 60, a les 10.15. Isidro 
Castro Santamarina, de 70, a les 11.15. Francisco 
del Río Liso, de 81, a les 12.15. Carmelo Blasco 
Castiñeira, de 70, a les 16.00. 

SaNT GERvaSI
Carles Botey agell, de 82, a les 10.30. Núria Clau-
sells Samsó, de 87, a les 15.30. 

ESPLUGUES dE LLOBREGaT
Damián Risco álvarez, de 62, a les 15.30.

Llista facilitada per Serveis Funeraris de Barce-
lona. Més informació, al 902.076.902.
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festival d’art i música

la cúpula de les arenes 
s’omple d’oferta cultural

MIREIa MOYa
BARCELONA

D
esprés de l’èxit que va ob-
tenir el musical Grease, el 
centre comercial Les Are-
nes ha decidit continuar 

la via cultural iniciada l’any anteri-
or. Aquesta vegada ho fa sense estar-
se de res, amb un cicle de concerts, 
obres de teatre, musicals i especta-
cles de dansa que  ompliran l’agenda 
del complex de la plaça d’Espanya 
del 21 de novembre al 16 de febrer 
sota el nom d’Arenas Festival. En to-
tal s’han programat 22 espectacles, 
amb un pressupost de dos milions 
d’euros, una suma rotundament es-
perançadora donada la complicada 
situació actual del sector. A més a 
més el projecte ha requerit la con-
tractació de 200 persones per coordi-
nar la totalitat de l’engranatge, una 
altra dada positiva que els organit-
zadors de l’esdeveniment expliquen 
amb orgull.
 La programació, una fusió de di-
versos àmbits artístics, pretén arri-
bar als més joves, i per fer-ho s’han 
inclòs obres com El ratón Pérez y la 
brújula viajera o Peter Pan, el musical. 
Aquesta última es tracta de la pe-
ça teatral més longeva del país (11 
anys) i va ser el primer musical de 
parla no anglesa interpretat sobre 
els escenaris londinencs. 

L’escenari és un 
espai de 2.600 metres 
situat a 27 metres 
d’altura

El centre inverteix 
dos milions en 22 
xous repartits al llarg 
de tres mesos  

 Com a element trencador i inter-
nacional arriba Extravagaria, un xou 
de cabaret aeri per als divendres i 
dissabtes a la nit. A més es presen-
taran dues comèdies que prome-
ten donar grans dosis d’alegria i que 
compten amb la presència d’actors 
experimentats com Jesús Cisneros i 
Yolanda Arestegui. 
 El món del flamenc també tindrà 
un paper en el cicle. Primer amb el 
xou de l’Indiano de la mà de David 

Morales i després amb Maite Martín 
que aprofitarà l’ocasió per homenat-
jar cantaores desapareguts, com Enri-
que Morente. 
 Per emplaçar artistes i públic s’ha 
escollit la Cúpula, un espai de 2.600 
metres, situat a 27 metres d’altura, 
a la cinquena planta del centre co-
mercial. Segons els seus organitza-
dors, el recinte ha estat escollit «per-
què qualsevol gran espectacle me-
reix un espai únic». H

33 La cúpula del centre comercial Les Arenes, el juny del 2011. 

ARXIU / DANNI CAMINAL

Pilar Orti Vallier
19/10/1963 – 14/11/2012

Tus compañeros y amigos te recordaremos siempre.

Su funeral se celebrará el día 16 de noviembre deL 2012, a las 
12.00 h., en Sancho de Ávila.

D. E. P.


