Cassà al Dia

ESTADÍSTIQUES LOCAL
JULIOL 2002

Bernat Carbó i Canals, va néixer a Cassà de la Selva, el dia 3 de juliol de 2002,
fill de David Carbó i Fusté i de Nora Canals i Redondo.
Oriol Pericot i Moliner, ve néixer a Cassà de la Selva, el dia 4 de juliol de 2002,
fill de Lluís Pericot i San Juan i de Sílvia
Moliner i Reyes.
Mireia Pelàez i Muñoz, va néixer a Cassà de la Selva, el dia 11 de juliol de 2002,
filla de Juan Pelàez i Fernández i de Ma.
Isabel Muñoz i Martín.
Laura Saubí i Lloch, va néixer a Cassà
de la Selva, el dia 26 de juliol de 2002,
filla de Jordi Saubí i Font i de Susanna
Lloch i Pericay.

BAPTISMES
Dia 6, Arnau Muñoz i Boada, fill de Joan
Antoni i Cristina.
Dia 27, Marc Casellas i Rabasseda, fill
de Josep Maria i Maria Farners.

PARROQUIAL

Dia 28, Zaida Lloveras i Miralles, filla
d’Àlex i Marta.
Felicitats!

NAIXEMENTS
Mohamed Khlifi i Mokhtari, va néixer a
Cassà de la Selva, el dia 11 de juliol de
2002, fill de Hassane Khlifi i de Malika
Mokhtari.

I

de Sant Martí de Cassà de la Selva amb
Gisela Fernàndez i Horta, soltera de 31
anys, natural de Cassà de la Selva i veïna
de Girona (Santa Eugènia), filla de Joan
Fernàndez i Jaime i de M. Lluïsa Horta i
Rabasedas. Tindran el domicili a Girona.

CASAMENTS
Francesc Xavier Pinós i Carretero,
solter de 27 anys, natural de Girona i veí
de Caldes de Malavella, fill de Joaquim
Pinós i Navarrete i de Teresa Carretero i
Pagesa, s’ha casat a la parròquia de Sant
Martí de Cassà de la Selva el dia 6 de
juliol del 2002 amb Mònica Millan i
Almendros, soltera de 25 anys, natural
de Barcelona i veïna de Cassà de la Selva. filla de Joan Millan i Serrano i de Maria
del Rosari Almendros i Almendros. Tindran el domicili a Cassà de la Selva.
Adjutori Huix i Salip, solter de 30 anys,
natural i veí de Santa Coloma de Farners,
fill de Josep Huix i Rovira i de Maria Salip
i Carbonés, s’ha casat el dia 13 de juliol
del 2002 a l’església parroquial de Sant
Martí de Cassà de la Selva amb Marta
Casadevall i Vidal, soltera de 30 anys,
natural i veïna de Cassà de la Selva, filla
de Lluís Casadevall i Falgàs i de Carme
Vidal i Rovira. Posen el domicili a Santa
Coloma de Farners.
Joan Molina i Gonzàlez, solter de 31
anys, natural de Sant Gregori i veí de
Girona (Santa Eugènia). Fill de Joan Molina i Ladrón de Guevara i de Nativitat
Gonzàlez i Sànchez, s’ha casat el dia 20
de juliol del 2002 a l’església parroquial

Enhorabona!

DEFUNCIONS
Sandra Rodríguez i Serra
Ha mort a l’hospital de Sant Pau de
Barcelona el dia 2 de juliol del 2002, a
l’edat de 21 anys. Filla d’Agustí i
Montserrat, era soltera. Natural de Girona
tenia el domicili al carrer de la Indústria, 7
de Cassà de la Selva.

Estimada Sandra
Em costa imaginar-te absent per
sempre
Tants de records de tu se m’acumulen
que ni deixen espai a la tristesa
i et visc intensament sense tenir-te
T’em fas present en les petites coses
i és en elles que et penso i que
t’evoco,
segur com mai que l’única esperança
de sobreviure és estimar amb prou
força
per convertir tot el que fem en vida
i acréixer l’esperança i la bellesa.
Tu ja no hi ets i el temps ara em
transcorre
entre el record de tu, que m’acompanyes,
i aquell esforç, que prou que tu
coneixes,
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de persistir quan res no ens és
propici.
Des d’aquests mots molt tendrament
et penso
mentre la tarda suaument declina.
No tornaràs mai més, però perdures
en les coses i en mi de tal manera
que em costa imaginar-se absent per
sempre.
Miquel Martí i Pol
De part de la teva família i els teus
amics
Maria Costa i Quer
Ha mort a l’Hospital Josep Trueta de
Girona el dia 3 de juliol del 2002, a l’edat
de 75 anys. Filla de Josep i Magdalena
era vídua de Josep Rigau i Quintana. Natural de Brunyola tenia el domicili al carrer de Girona, 8 de Cassà de la Selva.
Deixa dos fills: Jordi i Àngel
Carme Velasco i Campillo
Ha mort a Barcelona el dia 4 de juliol
del 2002 a l’edat de 69 anys. Filla d’Antoni
i Àurea, era vídua de Josep M. Vaca i
Montañés. Natural d’Algarinejo (Granada),
tenia el domicili al carrer del Molí, 104 de
Cassà de la Selva. Deixa cinc fills: Manuel,
Montserrat, M. Àngels, Carme i Josep
Antoni.

I

PARROQUIAL

Dolors Bonal i Xena
Ha mort a l’Hospital Santa Caterina de Girona
el dia 6 de juliol del 2002, a l’edat de 88 anys.
Filla de Pere i Manuela estava casada amb
Pere Calzada i Cebrian. Natural i veïna de
Cassà de la Selva tenia el domicili al carrer
Ample, 13. Deixa dues filles: Rosa i Francesca.

No t’hem pogut dir adéu
i tant que ens vèiem!
Ens has deixat per sempre
amb gest suau.
Recordarem el teu sincer afecte.
Reposa en pau.
Josefa Surís
Alfons Cañigueral i Isern
Ha mort a l’Hospital Comarcal de Palamós
el dia 11 de juliol del 2002, a l’edat de 78 anys.
Fill de Joan i Assumpció, era vidu de Rosa Geis
i Sivecas. Natural i veí de Cassà de la Selva
tenia el domicili al carrer de Xavier Carbó, 29.
Deixa 3 fills: Joan, Josep M. i Alfons.
Maria Abulí i Ribas
Ha mort a l’Hospital de Sant Josep de Cassà
de la Selva el dia 14 de juliol del 2002, a l’edat
de 75 anys. Filla de Jacint i Elvira, era soltera.
Natural d’Aiguaviva, tenia el domicili a Cassà
de la Selva a la Rambla 11 de Setembre, 77.

Estimada Teresita:

Maria Geronès i Falgueras
Ha mort a l’Hospital Josep Trueta de
Girona el dia 6 de juliol del 2002 a l’edat
de 56 anys. Filla de Ramón i Francesca
estava casada amb Josep Albertí i
Paradeda. Natural i veïna de Cassà de la
Selva tenia el domicili a la Carretera Provincial, 47. Deixa dos fills: Ramon i Jordi.
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AGOST 2002
NAIXEMENTS

Lola...

Teresa Cebrià i Bas
Ha mort a l’Hospital de Badalona el dia 24
de juliol del 2002, a l’edat de 77 anys. Filla de
Lluís i M. Rosa, era vídua de Lluís Busquets i
Anglada. Natural i veïna de Cassà de la Selva,
tenia el domicili al carrer Bonavista, 43. No deixa fills.

Carme
Vilardell i
Corominas
Ha mort al seu domicili el dia 4 de juliol
del 2002 a l’edat de 92 anys. Filla de Pere
i Rosa era vídua de Miquel Valentí i Guàrdia. Natural de Sant Martí de Llémena tenia el domicili al Veïnat de Llebrés, 1 de
Cassà de la Selva. Deixa un fill: Josep.

li a la carretera Provincial, 53 bis.
Deixa dos fills: Narcís i Rosa.

Amb tota l’amistat que m’has donat,
tu no saps pas amb la tristesa que m’has
deixat:
que dels ulls cap llàgrima m’ha saltat i, de
vegades, el meu cor, fins i tot, no m’ha
palpitat.
Ens hem estimat tant que, ens havíem fet
més que amigues, ens havíem unit com
bones germanes.
Ja saps qui sóc: la teva més que amiga, que
un gran buit i dolor li has deixat.
Et desitjo que el bon camí hagis trobat.

Maria
Bartomeu Menció i Mias
Ha mort al seu domicili el dia 28 de juliol del
2002, a l’edat de 79 anys. Fill d’Emili i Maria
era casat amb Montserrat Bou i Vall-llovera. Natural i veí de Cassà de la Selva, tenia el domici-

Jordi Rebugent i Puigvert, va néixer a Cassà de la Selva, el dia 3
d’agost del 2002, fill de Francesc
Rebugent i Caldas i de Rosa M.
Puigvert i Alongina.
Maria Jiménez i Garcia, va néixer a Cassà de la Selva, el dia 10
d’agost del 2002, filla de José Luis
Jiménez Padilla i d’Alexandra
Garcia Vilá.
Ester Camps i Alarcon, va néixer
a Cassà de la Selva, el dia 11 d’agost
del 2002, filla de Pere Camps i
Dausà i de Mireia Alarcon i Godo.
Maria Pugibet i Camarillas, va
néixer a Cassà de la Selva, el dia 14
d’agost del 2002, filla de Jordi
Pugibet i Viladomat i de Norma
Camarillas i Teixidó.
Suaibu Dukureh i Dukureh, va
néixer a Cassà de la Selva, el dia 15
d’agost del 2002, fill de Ismaila
Dukureh i de Mariama Dukureh.
Joan Salvi i Olivé, va néixer a Cassà de la Selva, el dia 15 d’agost del
2002, fill de Jose Salvi i Genové i de
Núria Olivé i Bayo.
Robert Sitjas i Vives, va néixer el
dia 21 d’agost, fill de Jorge Sitjas i
Vilá i d’Irene Vives i Albertí.
Elena Tena i López, va néixer a
Cassà de la Selva, el dia 21 d’agost
del 2002, filla de Carlos Tena i Nogués i de Ma. Teresa López i
Rodríguez.
Musa Kanteh i Konteh, va néixer
a Cassà de la Selva, el dia 22 d’agost
del 2002 fill de Mamudou Kanteh i
de Ceesay Konteh.

BAPTISMES
Dia 3, Oriol Pericot i Moliner, fill
de Lluís i Sílvia.
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Dia 17, Sergi Aguilar i Jarén, fill de
Sergi i Alexandra.
Dia 18, Afra Camós i Cuartielles, filla
de Josep i Maria Neus.
Dia 31, Pol Besalú i Martín, fill d’Albert i
Lourdes.
Felicitats!

MATRIMONIS
Joaquim Anglada i Ruiz, solter amb data
de naixement 15 de setembre del 1977,
natural de Cassà de la Selva, fill de Joan
i de Núria s’ha casat el dia 18 d’agost del
2002, amb Mònica Chamorro i Metje, soltera, amb data de naixement 31 de desembre del 1979, natural de Cassà de la
Selva, filla de Miguel Àngel i de M. Mercè.
Peter Vinzi i James, solter de 32 anys,
natural de Birthplace, Toronto (Canadà) i
veí de Cassà de la Selva. Fill de Domenico
Vinzi i de Lorna James, s’ha casat el dia
23 d’agost del 2002, a l’església parroquial de Sant Martí de Cassà de la Selva,
amb Mònica Olivé i Pòrtulas, soltera, de
28 anys. Natural i veïna de Cassà de la
Selva, filla de Joan Olivé i Crous i de Maria
Pòrtulas i Massana. Tindran el domicili a
Cassà de la Selva.
Enhorabona!

DEFUNCIONS
Francesc Vergeli i Oliveras
Ha mort a l’hospital Josep Trueta de
Girona el dia 1 d’agost del 2002, a l’edat
de 85 anys. Fill de Josep i Concepció, era
solter. Natural i veí de Cassà de la Selva,
tenia el domicili al carrer del Germà Agustí,
2.

I

PARROQUIAL

Corney. Natural de Fornells de la Selva
tenia el domicili al veïnat de Llebrés, 12
de Cassà de la Selva. Deixa un fill: Joan.
Laureà Ametller i Argelés
Ha mort a Cassà de la Selva el dia 22
d’agost del 2002, a l’edat de 85 anys. Fill
de Lluís i Rosa, era casat amb Rosa Abella i Gironès. Natural i veí de Cassà de la
Selva, tenia el domicili al carrer del Migdia, 16. Deixa un fill: Enric.
Esteve Subiranas i Dalmau
Ha mort a Cassà de la Selva, el dia 22
d’agost del 2002, als 81 anys, fill de Pere
i de Maria.
Jordi Chamorro i Domínguez
Ha mort a Cassà de la Selva el dia 23
d’agost del 2002, als 21 anys, fill d’Adolf i
d’Isabel.
Lluís Pons i Gibert
Ha mort a l’hospital Josep Trueta de
Girona el dia 24 d’agost a l’edat de 48
anys. Fill de Llorenç i Carme, era solter.
Natural de Quart, tenia el domicili al carrer de Sant Anton, 27 de Cassà de la Selva.
Emilio Bravo i Moreno
Ha mort a Cassà de la Selva, el dia 26
d’agost del 2002, als 53 anys, fill de Rafael
i de Castora.
Ramon Rabassedas i Pera
Ha mort a Barcelona el dia 27 d’agost
del 2002, a l’edat de 62 anys. Fill de
Ramon i Enriqueta, era casat amb Concepció Pujol i Rovira. Natural de Llambilles
tenia el domicili al carrer del Remei, 128,
de Cassà de la Selva.
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A tu, baba
Gràcies, baba, per haver-nos
cuidat tants anys amb la mateixa
paciència que el primer dia.
Gràcies per haver-nos ensenyat el
camí del bé.
Com és que no tenies mai un
“no”per resposta i sempre un cor
tan gran?
Potser per això, tothom t’ha estimat i t’estima.
T’era indiferent parlar amb un ric
que amb un pobre, ni t’importava
el color de la pell.
Sempre tenies bones paraules per
a tothom.
Gràcies, baba, per haver lluitat fins
al final.
Fins i tot, a l’hospital, els metges
van admirar la teva força per
continuar vivint.
En tenies motius.
Però, tranquil.la que, des d’allà on
siguis, juntament amb l’avi, sàpigues que la teva besnéta, la filla de
la Farners i meva que, si Déu vol,
naixerà el proper gener del 2003,
sabrà que la seva besàvia va ser
una “gran persona”. I m’agradaria
reflectir-ho amb lletres ben
grosses:”gran persona”.
Sempre recordarem el teu bon
humor, la teva noblesa i, per
damunt de tot, aquest enorme
“cor” que, a l’últim, ha estat el que
ha posat punt i final a la teva vida.
En el nostre cor, sempre hi continuarà brillant una estrella que ja
porta el teu nom.
T’estimem, ara i sempre

Rosa Flora Reine Ernestine
Mandereau
Ha mort a Cassà de la Selva el dia 8
d’agost del 2002, a l’edat de 97 anys. Filla de Leon Bazile i Adelina, era vídua de
Narcís Isern i Geli. Natural de Romorantin
Lanthenay (França) tenia el domicili a
Cassà de la Selva al carrer del Mig, 19.
Deixa tres fills: Narcís, Marcel i Marcellina.
Joana Figueras i Plaja
Ha mort al geriatric La Pinassa de
Riudellots de la Selva, el dia 20 d’agost
del 2002, a l’edat de 85 anys. Era filla de
Joan i Núria i vídua de Josep Busó i

Girona el dia 29 d’agost del 2002, a l’edat
de 94 anys. Era filla de Lluís i Rosa i vídua
d’Enric Albertí i Bosch. Natural i veïna de
Cassà de la Selva, tenia el domicili al carrer d’Avall, 6. Deixa una filla: Rosa.

Els teus néts

Anna i Albert
Tota la família vol agrair el suport i les
mostres de condol rebudes de totes les
persones que van voler donar l’últim adéu
a la nostra mare i àvia Laura. De tot cor,
gràcies.
Laura
Ribas
i Feliu
Ha mort a l’hospital Josep Trueta de
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