
NECROLÒGIQUES
SaNChO dE ávILa
Laura Ramiro García, de 81 anys, a les 8.45 hores. 
Montserrat Soler Rosset, de 86 anys, a les 10.30 
hores. Juan José López Rodríguez, de 72 anys, a 
les 10.45 hores. Mercè Sotos Ferraz, de 85 anys, a 
les 12.05 hores. Juan Torres Serra, de 79 anys, a les 
12.30 hores. David Sandoval Ortuño, de 81 anys, a 
les 2.45 hores. Antonio Tadín López, de 87 anys, a 
les 13.10 hores. Manel vergès Meya, de 57 anys, a 
les 15.30 hores. Asunción López arco, de 97 anys, 
a les 16.00 hores. Conchita Soto Fernández, de 81 
anys, a les 16.10 hores. 

LES CORTS
Àngels Ruiz Navarro, de 56 anys, a les 9.00 hores. 
Eduard Marull Sais, de 78 anys, a les 9.15 hores. 

Neus Saperas Ballester, de 91 anys, a les 9.45 ho-
res. Miquel Subirana aris, de 90 anys, a les 10.00 
hores. Montserrat Bonsfills Creixell, de 83 anys, a 
les 10.30 hores. Fermín Martínez Camacho, de 79 
anys, a les 11.00 hores. Francesc Soler Roselló, de 
76 anys, a les 12.00 hores. Paquita Fernández 
arcas, de 80 anys, a les 12.30 hores. Camilo 
Montesino-Espartero Juliá, de 66 anys, a les 
13.00 hores. José de Cara Reumor, de 82 anys, a 
les 15.00 hores. Manuel vázquez Torres, de 88 
anys, a les 15.15 hores. José San Pedro García, de 
84 anys, a les 15.45 hores. 

COLLSEROLa
Aurora Parra Campos, de 82 anys, a les 11.15 ho-
res. Joaquín Martín hernández, de 81 anys, a les 

13.15 hores. Alfonso huertas Saavedra, de 83 
anys, a les 15.15 hores. 

SaNT GERvaSI
María Carmen alarcón Justo, de 64 anys, a les 9.30 
hores. Maria Dolors alsina vives, de 69 anys, a les 
10.30 hores. Jesús Gutiérrez G-Fierro, de 88 anys, 
a les 15.30 hores. 

ESPLUGUES dE LLOBREGaT
Josefa Lanero Sabadell, de 92 anys, a les 10.00 ho-
res. María Carmen Pastor Budria, de 70 anys, a les 
12.00 hores. 

Llista facilitada per Serveis Funeraris de Barce-
lona. Més informació, al 902.076.902.
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iniciativa PER PROMOURE La cULtURa aL tERRitORi

Bcn injecta un milió 
d’euros a quatre ateneus

hELENa LÓPEZ
BARCELONA

L’
Institut de Cultura de 
Barcelona (Icub) va pre-
sentar ahir les concreci-
ons de la primera edició 

del programa per a la rehabilitació 
d’auditoris i teatres d’entitats cultu-
rals sense ànim de lucre.  Ho va fer el 
tinent d’alcalde de Cultura, Conei-
xement, Creativitat i Innovació de 
l’ajuntament, Jaume Ciurana, amb 
l’objectiu, segons les seves paraules, 
de «tornar el protagonisme a les en-
titats culturals de base participati-
va», per «millorar la musculatura 
cultural dels barris». 
 És una injecció d’1.150.000 euros 
als ateneus Lluïsos de Gràcia, Centre 
Sant Vicenç de Sarrià, Centre Moral 
de Gràcia i Lluïsos d’Horta, perquè 
portin a terme (imprescindibles) 
obres de rehabilitació dels seus au-
ditoris i teatres.

Les subvencions
es destinen a
millorar-ne la seguretat 
i l’accessibilitat

El consistori paga 
obres a entitats 
culturals centenàries 
arrelades en barris

 Es tracta, principalment, d’inver-
sions relatives a obres de millora de 
seguretat, insonorització –alguns 
d’aquests teatres estan en illes de 
cases–, accessibilitat, i supressió de 
barreres arquitectòniques.
 A aquesta convocatòria d’ajudes 
–aprovada el gener d’aquest any i 
que el municipi preveu repetir l’any 
que ve– s’hi van presentar vuit enti-
tats, quatre de la quals en van que-
dar fora, segons Ciurana, perquè no 
van entregar la documentació for-
mal que es requeria, que incloïa, en-
tre altres coses, la inversió pròpia 
que faria l’entitat en la rehabilitació 
i el projecte tècnic validat. 
 De fet, segons va explicar ahir 
el consistori, el valor de cada sub-
venció s’ha adequat a les necessi-
tats de cada projecte. Els Lluïsos de 
Gràcia han obtingut una ajuda de 
455.021,03 euros; el Centre Moral de 
Gràcia, 214,593,12; el Centre Sant 

Vicenç de Sarrià, 368.209,58, i els 
Lluïsos d’Horta, 112.176,27.
 Pel que fa als Lluïsos de Gràcia, es-
tà prevista la remodelació integral 
de la platea, enderrocant la part de 
l’edifici existent i construint-la de 
nova planta, cosa que la convertirà 
en una sala polivalent i adequarà 
els espais annexos. El vestíbul s’am-
pliarà i es dotarà d’una nova esca-
la i d’un ascensor que permetrà do-
nar accessibilitat total, tant al teatre 
com a la resta de l’edifici.

EL PETIT LICEU / En el cas del Centre 
Moral de Gràcia, la subvenció per-
metrà adaptar el seu teatre, conegut 
popularment al barri com El Petit Li-
ceu: se’n remodelaran els cameri-
nos, es faran obres d’accessibilitat, 
seguretat, mesures antiincendis i es 
renovaran les instal·lacions. Per la 
seva part, al centre de Sant Vicenç de 
Sarrià, que va ser construït el 1905 i 
remodelat el 1927 seguint els plà-
nols del teatre Romea, els principals 
treballs seran la instal·lació d’un 
nou teló resistent al foc, la substitu-
ció de les butaques per adaptar-se a 
la normativa i la instal·lació de de-
tectors de fum. H

33 Els Lluïsos de Gràcia, una de les quatre entitats populars que es beneficiaran de la subvenció, ahir.

RICARD CUGAT

Jesús Gutiérrez G-Fierro
Ha fallecido en Barcelona, el día 3 de diciembre del 2012, confortado 

con los Santos Sacramentos.
D. E. P.

Su esposa, Pilar Arqued Viñuales; hijos, Elena, Alfonso, Marta e Íñigo; hijos políticos, 
Carlos Santoro, Dolores Comabella y Joaquín Llobet; nietos, Berta, Borja, Belén, Jaco-
bo, María, Álvaro, Margarita, Alfonso (=), Pablo e Íñigo; hermano, Luis (P. Dominico); 
sobrinos; Mari Gimeno y demás familia les ruegan una oración por su alma.
La misa funeral tendrá lugar hoy, día 4 de diciembre del 2012, a las 15.30 horas. 

Tanatori Sant Gervasi


