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Pregueu a Déu en caritat per en

NECROLÓGICAS

LLUIS CASTELLAR IORRA

t
Excelentísimo señor

Don José Suñer
Martínez
Ex consejero del Banco Español de Crédito
falleció el día 27 de marzo de 1991, habiendo recibido los Santos Sacramentos. (D.E.P.) El consejo
de administración del Banco Español de Crédito
ruega una oración por su alma.

t
a

M. Cristina Busquets i Guarino
Vídua de Rossend Cgsteltó ¡ Girbal
ha sigut cridada a la casa del Pare, el día 1 d'abril de 1991, ais 84 anys,
confortada amb els Sants Sagraments. (A.C.S.) Els seus filis: Jordi i Montse Torra, Joan ¡ M. Angels López Bosch, Rossend i Carme Pujol, Marta i
Florido Niubó; Mn. Xavier; néts, besnéts, nebots, familia tota i les senyores
Jeanne Marie Danieux i Teresita González ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen la caritat de voler-la teñir present en les seves oracions.
Les exéquies tindran lloc a la parroquia de Sant Ildefons (c. Madrazo, n.°
92), a les 15.30 hores, avui, dia 2 d'abril de 1991.

t
Magdalena Cambra i Alberti
Vídua de Pau Pugés ¡ Guitart
Ens ha deixat després de 99 anys de vida familiar, el dia 30 de marc, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica. Els seus filis:
Antoni M.a i Mercé Romagosa, Montserrat i Sebastiá Benet, Francesc M.a i
Montserrat Bassols, Nuria i Josep M.a Pedrals, Maria (R.J.M.), Oriol M.a i
Maite Gibert, Lluís M.a i Claudia Cevenini, Jordi M.a i Marisa Allegue, junt
amb els seus 30 néts, néts polítics, 22 besnéts, cunyada, Mercé Mercader,
vídua Cambra, nebots i familia tota, us preguem un record i una oració. Us
espero al cel. La cerimónia religiosa tindrá lloc demá, dimecres, dia 3, a les
20 hores, a la capella del Col-legi de Jesús Maria (passeig de Sant Gervasi,
número 15).

t
Manuel Ginés Ferrer
falleció en el amor de los suyos en Capellades, el día 28 de marzo de 1991,
a la edad de 57 años. Los que lo quieren: esposa, Carmen; hijos, Joana y
José-Manuel; hijo político, Albert; nieta, Laia; señorita Gemma; hermanos
políticos, Andrés y Mercedes, Pepita, Anita y Antonio, Montse y Pedro,
Manolo y Olga, primos, sobrinos, demás familia y amigos les ruegan lo tengan presente en sus oraciones.

t
Vicente Sandalinas Florenza
Que falleció el día 13 de marzo. Su familia agradece las muestras
de condolencia recibidas y comunican que el jueves, día 4, a las
20,15 horas, se celebrará una misa funeral por su eterno descanso,
en la Iglesia de la Parroquia de San Gregorio Taumaturgo, sita en la
Plaza del mismo nombre.

t
Miquel Mas i Molas
ha morí confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica, a l'edat de 64 anys, el dia 29 de marc
de 1991. Els seus afligits: esposa, Carme Salse; filis, Carme, Miquel, Anna, Marta, Inés, Elena i Cristina; fill polític,
germans, pares polítics, i familia tota, ho fan saber a llurs
amics i coneguts i els preguen la caritat de voler-lo teñir
present a les seves oracions. L'enterrament va teñir lloc el
dia 30 al ceméntiri de Les Corts. La missa funeral tindrá
lloc avui, dimarts, dia 2, a les 19 hores, a l'església deis
Caputxins de Sarria. No s'hi invita particularment.

+

ex funcionan del Institut Geográfic Nacional i ex-delegat provincial de la Comissió Mixta de Fronteras que moría Girona,
el dia 1 d'abril de 1991, a l'edat de 77 anys.
(A.C.S.) La vídua, els germans, filis, néts, familiars i tots els que l'han estimat, participen a
llurs amistats tan sensible perdua. La missa
exequial en sufragi de la seva ánima, se celebrará, avui, dimarts, dia 2, a les 11 del matí, a.'
l'església parroquial del Mercadal. Girona, 2
d'abril de 1991.

TOMAS VIDAL I MARTI

+

morí cristianament el dia 31 -3-91, ais 82
anys d'edat. Fou cridat a la Casa del
Pare, on espera retrobar-hi a la seva esposa i a la seva filia, Maria. (A.C.S.) Els seus
filis, Marta, Elisabet, Jesús I Adriana; filis polítics, Gaietá, Lluís, Margarida i Constanci i tots
els seus néts us agrairen la caritat de les vostres oracions.

NEUS BASIVICH

+

Rlla d'Esparreguera. Vídua d'Enric Gilí i

Ferran. Morí cristianament Dijous Sant
de i 991, a l'edat de 90 anys. Els seus
filis, Enric, Neus i Xavier; ñores, M.a Dolors i
Ftosina, i els seus néts, Enric, Rosa, Mario,
Marcel i Berta, us ho fan saber.

MONTSERRAT SUCARRATS
I PIQUE

+

vídua de Joan Gibernau i Vilardell, moría
Barcelona, a l'edat de 87 anys, confortada amb els Sants Sagraments, el dia 27
de marc de 1991. Els seus afligits: filis, Miquel i
Joan; filies polítiques, Rosa i M.a Assumpta;
néts, M.a Lourdes, Joan, Jordi, Llufe i Xavier;
nét polític. Caries; besnétes, M.a del M a r i
Gemma; neboda i familia tota us preguem tenir-la present en les vostres oracions i alhora
us comuniquem, que avui, dimarts, 2 d'abril i a
l'església parroquial de Jesús, María i Josep,
carrer de Sant Sebastiá, 55 (Sant Andreu), a
les 8 hores del vespre, se celebrará una missa .
per l'etern repós de la seva ánima. No s'hi invita particularment.

MARTINA CAPDEVILA PUBILL

t

viuda de Baldomero Casanella Martorell,
falleció cristianamente en Barcelona, el
31 de marzo de 1991, contortada con los
Santos Sacramentos. Sus afligidos: hijos, Jacinto, M.a Dolores y M.a Antonia, Dolores viuda
Montaner; hijos políticos, Antonia Roca y José
Ballester; nietos y demás familia, ruegan una
oración por su eterno descanso. La ceremonia
religiosa será hoy, martes, a las 10 horas, en
las capillas del I.M.S.F. (Sancho de Avila, 2). A
continuación se llevará a cabo la inhumación
en el cementerio de Vilafranca del Penedés.

ROSA ROUREI SIRVENT

+

vídua de Josep Vilar i Simó, morí cristianament a Barcelona, a l'edat de 98 anys,
el dia 1 d'abril de 1991. Bs seus afligits:
filis, Feo. Xavier i Josep; filis polítics, Antonio
G. Bustamante Alba, Julia Gasset i Antonia
Montañés: néts i nebots, ho fan saber a llurs
amics i coneguts i els preguen una oració per
l'etern repós de la seva ánima. L'enterrament
será avui, dimarts, a les quatre de la tarda, a
l'església de la Verge de Valldeflors de Tremp.

MOSSEN JOAN CORTINAS
I GUINART

+

natural de Santa Coloma de Gramenet i
rector emérit de la parroquia del Bon
Pastor de Barcelona, ha mort en la pau
del Crist, ais 82 anys de vida cristiana i 58 de
ministeri sacerdotal, havent rebut els Sagraments i confortat amb l'oració de l'església.
(A.C.S.) Els seus nebots, tots els seus familiars, els qui l'han estimat, i la "Residencia Sacerdotal Sant Josep Oriol", us agrairan la pregaría per ell, i us conviden a la missa de eos
present i al ritu de l'enterrament, que se celebrará, avui dimarts, a les dotze, a la capella de
la residencia Sacerdotal (el. Joan Güell, 200,
Barcelona); seguidament será traslladat al ce- .
menteri de Santa Coloma de Gramenet.

JOSEP ARNAUI PASCUET

+

vidu de Maria Porqueras i Vilaró, ha mort
a l'edat de 86 anys, confortat amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica, el dia 1 d'abril de 1991. (A.C.S.) Bs
seus afligits: fill, Lorenzo; filia política, Marina
Cardona; néts, Montserrat i Josep-Enric, Llorenc; germans; germana política; besnét, Bernat i familia tota ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen la caritat de voler-lo teñir
present en llurs oracions. L'enterrament será
avui, dia 2, a les 11.30 hores, a l'església de
l'oratori de I'I.M.S.F., planta balxa, Sancho
. d'Avila, 2, on se celebrará la ceremonia religiosa per l'etern repós de la seva ánima. A conti-.
nuació es traslladará el difunt al ceméntiri d e '
Les Corts. Casa mortuoria: Sancho d'Avila, 2.
No s'hi invita particularment.

LLUIS PLAI ESCRIBANO

LLUIS CASTELLAR I ORRA
ha mort a Girona, el dia 1 d'abril de
1991. El Collegi Oficial d'Enginyers
Técnics en Topografía ho fa saber ais
seus collegiats i els preguen la caritat de voler-lo teñir present en llurs oracions. L'enterrament será avui, dia 2, a les 11 hores, a l'església del Mercadal, a Girona.

t

+

ha mort cristianament a Sant Pol de Mar,
el dia 1 d'abril de 1991, ais 63 anys d'edat. (A.C.S.) Els seus afligits: esposa,
filis, néts i familia tota, us preguen un record en
les seves oracions. L'acte de l'enterrament tindrá lloc demá dimecres al matí a l'església parroquial de Sant Pol de Mar.

t
Josep Huguet i Rosell
ha mort cristianament el dia 29 de marc, a l'edat de 96 anys, confortat
amb els Sants Sagraments i la Santa Unció. (A.C.S.) La seva esposa, Rosalia Montserrat i Morros; filis, Josep i Lluís; ñores, Fina Miró i Nuria Fió;
néts, néts polítics, besnéts, germana, cunyades, nebots, cosins, familia
tota i l'empresa "Garatge Huguet, S. A." a l'assabentar de la seva mort els
inviten a la missa funeral que tindrá lloc avui, dimarts, a les 8 del vespre, a
la basílica parroquial de Santa Maria, favor peí qual us quedaran agraíts.
Vilafranca del Penedés, 2 d'abril de 1991.

t
José M.a Dachs Raich
La familia comunica que el próximo jueves día 4 de abril, a las 20 horas, en
la parroquia de Nuestra Señora de Nuria (calle Buen Pastor, 7), tendrá lugar la ceremonia religiosa por el eterno descanso de su alma.

t
Josep M.a Dachs i Raich
President de "Fornimoda, S. L. La Unión Corchetera"
ha mort cristianament el dia 25 de marc de 1991. La direcció i personal de
la societat expressen el seu dolor per tan sensible perdua i els preguen de
voler-lo teñir present a les seves oracions.

t
Joan Barris i Vaquero
morí el dia 30 de marc de 1991, a l'edat de 53 anys, confortat amb els
Sants Sagraments. (A.C.S.) Els seus afligits: esposa, M. Rosa Sabatés;
filis, Joan i Rosa, germans polítics, nebots, oncles, cosins i familia tota, en
assabentar a llurs amics i coneguts tan sentida perdua, els preguen un pietós record. L'enterrament va teñir el passat diumenge, dia 31. La missa funeral se celebrará avul, dimarts, a les vuit del vespre a l'església parroquial
de Vilassar de Mar.
Vilassar de Mar, 2 d'abril de 1991

t
La familia del doctor

José Gómez Pérez
comunica que el próximo día 4 de abril a las 19 horas, se celebrará una
misa funeral en la parroquia de Ntra. Sra. de la Bonanova (Plaza Bonanova, 11).

t
José C. de San-Eufrasio Millán
Habiendo fallecido el día 18 de marzo de 1991. (E.P.D.) El acto fúnebre tendrá lugar el día 4 de abril, a las 20 h., en la iglesia de Sta.
María de Montalegre (antigua Casa Caridad), c. Valldonzella, 13.

t
Carme Camps i Casablancas
Vídua de Joan Marcet i Picart
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ha mort a l'edat de 90 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica. (E.P.R.) Els seus resignáis: filis, M.a Antonia i Antonio
Bros; néts, Rafel i Gabriela Traite, M.a Catalina i Josep M.a Creus, Antonio i
M.a Teresa Balaguer, Pere i Quitina Fontanet, Ricardo i Zenaida Heras, Jordi i M.a Luisa Ruiz; besnéts; cunyada, Alice Jenny, vídua Marcet; nebots,
cosins i familia tota, assabenten a llurs amics i coneguts tan sensible pérdua i els agrairan que li tributin un record en les seves oracions. L'acte fúnebre de eos present tindrá lloc avui, dimarts, a les 5 de la tarda, a l'església parroquial de Sant Félix. Domicili mortuori: Jardí, 34, 2.°. No s'hi invita
particularment. L'Euearistia peí bé de la seva ánima, se celebrará demá,
dimecres, en l'esmentada església, a les 8.30 del vespre.
Sabadell, 2 d'abril de 1991

