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La senyora

Teresina Solé Costafreda
Vídua d’Albert Piñol Cucarella
Ha mort cristianament el dia 11 d’agost del 2017, als 89 anys.
(A.C.S.)

Els seus fills, Albert i M. Teresa, Teresa Maria; nétes, Maite i Núria; germana, Marina; cunyat, Ramon; 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 dissabte, dia 12, a les 10.00 h, a l’església parroquial de Sant Llorenç.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 12 d’agost del 2017

El señor

Francisco Fernández Rubio
Natural de Villaralto (Córdoba)

Falleció el día 11 de agosto de 2017, a los 88 años, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

(E.P.D.)

Su esposa, Presentación; hijos, Arturo, José Luis, Manuel y Jesús; hijas políticas, 
nietos, cuñados, sobrinos y demás familia, os agradecen las muestras de 
condolencia recibidas y ruegan una oración por su reposo eterno.

La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana domingo, día 13, a las 10.15 h, en la 
sala ecuménica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 12 de agosto de 2017

Cimera de països afectats 
per ous contaminats

CRISI UE

❘ brussel·les ❘ La Comissió Euro-
pea convocarà els ministres i les 
agències nacionals rellevants 
dels països afectats per la crisi 
dels ous contaminats per fipro-
nil a una reunió que, en principi, 
tindrà lloc el 26 de setembre. 
“L’objectiu és extreure les lli-
çons rellevants i debatre les ma-
neres per continuar millorant el 
sistema de la UE per gestionar 
els fraus en aliments i la segu-

retat alimentària”, va explicar 
ahir en roda de premsa la por-
taveu de l’Executiu comunita-
ri, Mina Andreeva, per després 
subratllar que no es tracta d’una 
“reunió de crisi”. 

Ara per ara, la crisi dels ous 
contaminats afecta disset paï-
sos, encara que només hi ha 
granges bloquejades a Bèlgica, 
els Països Baixos, Alemanya i 
França.

Mor l’actriu Terele Pávez
Va ser traslladada per un vessament cerebral a l’Hospital de la Paz, on va morir 
ahir als 78 anys || Va guanyar un Goya amb ‘Las brujas de Zugarramurdi’

Imatge d’arxiu de l’actriu Terele Pávez.
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❘ MaDriD ❘ Terele Pávez (Bilbao, 
1939), prolífica actriu en nom-
brosos papers temperamen-
tals, va morir ahir a l’Hospital 
de la Paz de Madrid a causa 
d’un vessament cerebral, se-
gons va informar l’Institut 
Nacional de Cinematografia 
i de les Arts Audiovisuals. 
Teresa Marta Ruiz Penella, pre-
mi Goya en la categoria de re-
partiment per la pel·lícula d’Álex 
de la Iglesia Las brujas de Zu-
garramurdi (2013), era germana 
de les actrius Enma Penella i Eli-
sa Montes, i tia d’Emma Ozores. 
Reconeguda com una de les més 
grans intèrprets espanyoles de 
repartiment, allò que sempre 
s’ha anomenat secundàries, 
va deixar la seua empremta en 
papers com la seua Mauricia 
a Fortunata y Jacinta (1969), 
d’Angelino Fons, la seua Ce-
lestina (Gerardo Vega, 1996)
o la Régula de Los santos ino-
centes (1984), de Mario Camus. 
Va debutar en el cine amb 12 
anys, a la pel·lícula de Luis Gar-
cía Berlanga Novio a la vista, i 

DEFUNCIONS CINE

des d’aleshores la seua carrera 
va estar marcada per la falta de 
continuïtat, amb períodes d’allu-
nyament de les pantalles i tor-
nades amb papers importants. 
En els últims temps s’havia con-
vertit en una actriu fixa de les 
pel·lícules d’Álex de la Iglesia, 
a El bar (2017), Mi gran noche 

(2015) i, abans de Las brujas de 
Zugarramurdi, a Balada triste 
de trompeta (2010), La comuni-
dad (2000) o El día de la bestia 
(1995). Actriu de gran tradició 
familiar, amb prop de cent títols 
en la seua filmografia per a cine 
i televisió, també va destacar a 
l’escena i una de les seues úl-

times interpretacions va ser a 
¡Mamáááá! (2010). Entre les 
condolences per la mort, Pedro 
Sánchez, secretari general del 
PSOE, va declarar que “perdem 
una de les grans de l’escena” i 
va enviar les “condolences als 
familiars i amics”, abans d’aco-
miadar-se d’ella “fins sempre”.

FITXA PERSONAL

Nom: Teresa Marta ruiz 
Penella, coneguda artísticament 
com a Terele Pávez.

Edat: 78 anys.

Lloc de naixement: bilbao.

Professió: actriu.

z  Va participar en pel·lícules 
com Novio a la vista (el seu de-
but en el cine als 12 anys), For-
tunata y Jacinta, Celestina, Los 
santos inocentes, El bar, Mi gran 
noche, Las brujas de Zugarra-
murdi, Balada triste de trompe-
ta, La comunidad o El día de la 
bestia, entre d’altres.

Naut aran, amb 
-1,4º, temperatura 
mínima d’espanya

METEOROLOGIA

❘ NauT araN ❘ La localitat de 
Naut Aran va marcar la ma-
tinada del dijous 10 d’agost la 
temperatura mínima d’Espa-
nya i va assolir els -1,4 graus. 
El va seguir Xinzo de Lima, 
a Orense, amb -0,4 graus, i 
Sanabria, a la província de 
Zamora, amb zero graus. 
S’ha de recordar que aquest 
mes d’agost s’han assolit els 
40 graus.

Mor l’home                 
més  vell del món 
amb 113 anys

ÒBITS

❘ jerusaleM ❘ Yisrael Kristal, 
l’home més vell del món i 
supervivent de l’Holocaust, 
va morir ahir a Israel als 113 
anys, un mes abans de cele-
brar un nou aniversari. L’an-
cià considerava que el món 
actual era “pitjor que en el 
passat”. “Ara les coses vé-
nen fàcilment, sense esforç, 
sense el treball manual del 
passat”, afirmava el fins ara 
home més vell del món.


