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La senyora

Zulema Recasens Boqué
Vídua del senyor Josep Maria Casañé Barberà
Ha mort cristianament el dia 6 d’abril del 2016

(E.P.R.)

L’empresa J. Casañé, SA “Gelats Glas” i els seus treballadors, s’uneixen al dolor de la seva família i preguen una oració per l’etern 
descans de la seva ànima.

 Lleida, 7 d’abril del 2016

La senyora

Zulema Recasens Boqué
Vídua de Josep Maria Casañé Barberà
Ha acabat el seu pelegrinatge de vida cristiana el dia 6 d’abril del 2016 i ens espera a la casa del Pare.

(E.P.R.)

Els seus nebots i família tota, assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen la tinguin present en el seu 
record.

La cerimònia religiosa tindrà lloc demà divendres, dia 8, a les 11.15 h, a la parròquia santuari de Santa Teresina.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Segrià         Lleida, 7 d’abril del 2016

El senyor

Ramon Camats Anguera
Que fou fundador i president de la nostra entitat Fruilar SAT 197                 

(E.P.R.)

Els socis, treballadors i consell rector companyem en el dol el seu fill, secretari 
del nostre consell rector, el senyor Armando Camats Pujol.

 Lleida, 7 d’abril del 2016

La senyora

Dolors Gabernet Castelló
Ha mort cristianament als Alamús el dia 6 d’abril del 2016

(A.C.S.)

Els seus afligits: espòs, Jaume; fills, Guadalupe i Josep; fill polític, Xavier; néts, 
Clàudia, Júlia i Àngel, assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida 
pèrdua i preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.

Els actes de funeral i enterrament tindran lloc avui dijous, dia 7, a les 12 h, a 
l’església parroquial de Sant Martí dels Alamús. Els agrairem la seva assistència.

DM: Vetllatoris dels Alamús. Els Alamús, 7 d’abril del 2016

GUCCI

Premiada ■ El president de l’Associació Antisida de Lleida, Joan 
Fibla, i el vicesíndic d’Aran, Luis Carlos Medina, van lliurar ahir 
el premi (un cap de setmana a la Val d’Aran) a la guanyadora del 
disseny del logo del 25 aniversari de l’associació, Esther Garcia.

Primesa extrema ■ Les autoritats del Regne Unit han prohibit 
una campanya publicitària de Gucci per l’extrema primesa de la 
model que apareix a la imatge. Es tracta d’una publicitat que va 
sortir a la revista The Times al desembre.


