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La senyora

Montserrat Marrugat Mir
Vídua d’en Manuel Ollé Esmet

Ha mort cristianament a Albesa, el dia 26 de gener del 2018, 

a l’edat de 101 anys.

(A.C.S.)

Havent donat el seu cos a la ciència, el funeral de comiat es farà avui diumenge 
28 de gener a les 10.30 hores a l’Església Parroquial d’Albesa.

Els seus fills, néts, besnéts, germana i resta de la família us agrairem un record 
en les vostres oracions.

 Albesa, 27 de gener del 2018

La senyora

Montserrat Marrugat Mir
El Consell d’Administració, el seu President i els treballadors de Llotja Agropecuària Mercolleida 

SA manifestem el més sentit condol al nostre Conseller Delegat Francesc Ollé Marrugat i a la 
resta de la seva família, pel traspàs de la seva mare.

 Lleida, 27 de gener del 2018

Llotja Agropecuària Mercolleida S.A.

Mossèn  

Joaquin Lax Fauquet
Prevere de la Diòcesi de Lleida, Canonge Penitencier de la Santa 

Església Catedral

Lliurà la seva ànima al Creador, el dia 26 de gener actual, als 80 

anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

(A.C.S.)

El Sr. Bisbe, el seu germà, nebots i família total, Capítol Catedral, Presbiteri Diocesà i 
les Religioses de la Casa Sacerdotal, en assabentar els fidels de tan sensible pèrdua els 
preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima. La Missa exequial presidida pel 
Sr. Bisbe de Lleida, tindrà lloc avui, diumenge, dia 28 de gener, a les 13.00 h, a la Santa 
Església Catedral. A les 16.00 h, se celebrarà l’Eucaristia de comiat, a la Parròquia San 
Martín, d’Albalate de Cinca, on les seves despulles rebran cristiana sepultura.

 Lleida, 28 de gener del 2018

Cametes Teatre porta a 
l’Escorxador ‘Mireta tancada’

CULTURA TEATRE

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La sala 2 del Teatre de 
l’Escorxador va acollir ahir dos 
representacions de l’obra Mi-
reta tancada, de la companyia 
lleidatana Cametes Teatre. Mi-
reta tancada és la tercera i úl-
tima obra d’una trilogia sobre 
quatre germanes, Maria, Ona, 
Anna i Laura, escrita i dirigida 
per Roser Guasch i començada 
l’any 2014. 

Els altres dos espectacles que 
formen part de la trilogia són La 
capsa de cafè i Comiat. Les tres 
obres expliquen, de forma no 

cronològica, diferents moments 
de la vida de quatre germanes. 
A Mireta tancada, les trobem 
dient adéu a la que ha sigut la 
seua casa familiar. 

L’espectacle està inclòs dins 
de LaTemporada, la programa-
ció estable d’arts escèniques i 
música que ofereixen conjunta-
ment l’Auditori Municipal Enric 
Granados, el Teatre Municipal 
de l’Escorxador i el Teatre de la 
Llotja. Avui a la tarda es podrà 
tornar a veure. La companyia 
Cametes Teatre va nàixer fa 
quatre anys.

LA PAERIA

Les quatre actrius ahir a sobre de l’escenari.

Els reis i les seues filles, menjant un potatge de verdures que els ha servit Letícia.

CASA DE SM EL REY

Polèmica per les 
imatges dels 50 
anys de Felip VI

INSTITUCIÓ XARXES SOCIALS

AGÈNCIES
❘ MADRID ❘ La princesa Elionor i la 
infanta Sofia contemplant l’en-
registrament del missatge de 
Nadal del rei, Felip VI al volant 
al costat de la reina i les seues 
filles camí del col·legi mentre la 
gran repassa la taula periòdica, 
el dinar familiar d’un dissabte o 
el rei a bord d’un helicòpter du-
rant el seu recent viatge a Gran 
Canària.

Aquestes són algunes de les 
imatges inèdites difoses per la 
Casa Reial –en format de foto-
grafia i de vídeo– amb motiu 
del 50 aniversari del cap d’estat, 
que se celebrarà dimarts vinent, 
perquè puguin ser utilitzades 
pels mitjans de comunicació.

Tanmateix, els tuitaires han 
fet gala del seu enginy i han 
parodiat la imatges de la Casa 

Reial. Per exemple, a la imatge 
de la família dinant, un usua-
ri de Twitter va publicar una 
conversa fictícia entre una de 
les infantes i el rei: “–Papi, per 
què posem dos plats nets sota 
el de la sopa? –Perquè els frega 
el servei, carinyo.” En una al-
tra fotografia hi ha les infantes 
parlant amb el seu pare el dia 
de l’enregistrament del discurs 
de Nadal i un altre tuitaire la 
parodia amb una altra conversa: 
“–Papi, podem jugar amb Froili 
a caçar?”

I així es va omplir aquesta 
xarxa social ahir, amb contí-
nues mofes acompanyant les 
imatges reials.

Aquesta és la primera vegada 
que Zarzuela publica una gran 
quantitat de material: 84 minuts 
de vídeo i 77 fotografies.

Twitter es burla de fotos inèdites de la família 
reial difoses per la Zarzuela || Celebra el seu 
aniversari dimarts vinent


