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TARRAGONA 
Josefina Amigo Trullols, 99 a. 
El funeral tendrá lugar hoy miér-
coles, a las 11.00 horas, en la 
iglesia de Sant Pau. 
 
REUS 
Juan Clemente Blesa, 89 a. El 
funeral tendrá lugar hoy miérco-
les, a las 10.30 horas, en la iglesia 
de Sant Francesc. 
Juan García Aguilar, 68 a. La 
ceremonia tendrá lugar hoy 
miércoles, a las 12.00 horas, en 
el tanatorio municipal. 
Alfredo Prieto Díaz, 70 a. La 
ceremonia tendrá lugar hoy 
miércoles, a las 16.00 horas, en 

el tanatorio municipal. 
Paquita Bultó Llevat, 93 a. El 
funeral tendrá lugar mañana 
jueves, a las 12.00 horas, en la 
iglesia de la Puríssima Sang. 
 
LES BORGES DEL CAMP 
Teresa Blanch Biarnes, 90 a. 
El funeral tendrá lugar hoy 
miércoles, a las 16.00 horas, en 
la iglesia de la localidad. 
 
VANDELLÒS I L’HOSPITALET 
DE L’INFANT 
Ángeles Puerto Salvador, 75 a. 
El funeral tendrá lugar hoy miér-
coles, a las 11.00 horas, en la 
iglesia de L’Hospitalet de l’Infant.

Defunciones 

Necrològiques
Obituari

El passat dia 14, poc després de 
conèixer l’elecció de Quim Torra 
com a nou president de la Gene-
ralitat, vaig saber de la mort, 
per mi inesperada, del conegut 
arquitecte Toni Ubach, a Barce-
lona, als 73 anys. Tanmateix ben 
segur que molts lectors no el co-
neixeran tot i haver gaudit d’al-
guna de les seves obres a les 
nostres contrades. I és que la se-
va relació amb el nostre Camp ja 
li ve del seu pare, el també ar-
quitecte A. Ubach Trullàs, atès 
que des dels  primers anys 
seixanta i durant forces anys va 
exercir com a arquitecte munici-
pal de Vila-seca i Salou. Encara 
el recordo al taulell de l’antiga 
seu del Col·legi d’Arquitectes a 
la Rambla Nova de Tarragona; 
un home cordial, baixet, amb el 
seu puro i la gorra a quadres... 

L’Antoni es va titular a l’ETSAB 
l’any 1970 i ja el 1976 va fundar 

la firma Espinet-Ubach arquitec-
tes, la qual des de llavors s’ha 
prodigat tant en l’obra pública 
com en la privada, guanyant 
concursos, impartint conferèn-
cies i construint molt; es fa im-
possible condensar aquí les se-
ves principals obres. Només a 
tall de mostra trobareu bons ha-
bitatges a Lleida, a Mataró, a 
Barcelona o a Barberà del Vallès; 
llars d’infants com la Xiroi a Les 
Corts, escoles, instituts, grans 
poliesportius, hotels com el de 
l’antic Hospital de Sant Joan de 
Deu a Calafell o el Món a Sant 
Benet de Bages... 

Tanmateix l’Antoni Ubach va 
ser un home molt actiu dins la 
societat civil i professional; va 
ser membre de la Junta de Go-
vern del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, fundador i vice-
president de la Caixa dels Arqui-
tectes (1982-2001); represen-

tant a la Junta de la Cambra de 
Comerç de Barcelona on presidí 
la Comissió d’Infraestructures i 
Territori, membre del Consell 
Assessor del 22@ de l’Ajunta-
ment de Barcelona, etc. 

Pel que fa a la docència, va ser 
professor titular de Projectes Ar-
quitectònics de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), 
on s’havia doctorat el 1989 amb 
una tesi sobre les escales, orí-
gens i tipus, que va poder publi-
car tal com ja havia fet amb el 
seu Manual de l’Habitatge del 
1983. També va presidir diver-
sos tribunals de fi de carrera i va 
ser invitat al Laboratori d’Urba-
nisme d’Urbino, a Itàlia. 

Fa pocs mesos amb en Miquel 
Espinet, el seu soci inseparable i 
amb en Jordi Badia de BAAS, 
van guanyar l’important concurs 
per a la reordenació del gran 
complex sanitari de la Vall d’He-

bron, i encara més recentment 
es van adjudicar el concurs per 
a la rehabilitació del magnífic 
celler noucentista de Vila-seca, 
municipi on ja fa més anys va-
ren urbanitzar bona part del 
passeig marítim de la platja de 
la Pineda. A Salou, el seu estudi 
va construir el magnífic nou 

ajuntament, justament i casual-
ment, situat al carrer de l’arqui-
tecte Ubach, en honor al seu 
pare que n’havia estat molts 
anys el seu tècnic municipal. 

A Tarragona ciutat varen in-
tervenir en l’edifici de la Caixa 
de Pensions, dissenyant el nou 
auditori, la sala d’exposicions i 
el vestíbul amb accés pel carrer 
Colom. També trobem la seva 
personal empremta al Priorat, 
amb el seu espectacular celler 
Ferrer-Bobet entre Porrera i Fal-
set i fins i tot a la Terra Alta amb 
el seu hotel Vilar Rural, a Arnes, 
força conegut també. 

Però més que e l  bon fer  
d’aquestes i moltes altres obres 
fora i arreu de Catalunya, que-
darà entre molts de nosaltres la 
seva cordialitat i amistat; justa-
ment aquest dimarts havia de 
presentar el llibre Límits: Habi-
tatge i Ciutat, redactat amb un 
seguit d’arquitectes de renom; 
des del passat gener alguns com-
panys teníem pendent un dinar 
i una visita d’obres, malaurada-
ment la malaltia s’ha interposat 
i ja mai la podrem fer. Descansi 
en pau el Toni. 
ANTON PÀMIES MARTORELL 
ARQUITECTE

En la mort de l’arquitecte 
Antoni Ubach Nuet (1944-2018)

Antoni Ubach Nuet. FOTO: CEDIDA

(E. P. R.)

Ha mort als 93 anys havent rebut els Sants Sagraments.

Tarragona, 16 de maig de 2018

Maria Teresa Roset Mestre

 Els seus afligits: cunyades Pili i Maria Lluïsa, cosins, nebots i cònjuges, i família tota, en 
assabentar llurs amics i coneguts de la trista notícia, els preguen una oració per la seva ànima i 
l’assistència al funeral que tindrà lloc avui dimecres, dia 16, a les 17.00 hores, a la parròquia de Sant 
Joan de Tarragona, favor que els agrairan de tot cor.
 Casa mortuòria: Tanatori Municipal de Tarragona
 (notes de condol: www.tanatoritarragona.cat)
 No es convida particularment.

L’empresa lamenta la pèrdua de

Reus, 16 de maig de 2018

Juan Garcia Aguilar
Jubilat

i s’uneix a la família en aquests moments de dolor.

Que ens va deixar el 16 de maig de 2003.

En record de

Tarragona, 16 de maig de 2018

Manuel Albiac i Tutusaus

El teu record fa que estiguis sempre amb nosaltres.
Et vam estimar, t’estimem i t’estimarem sempre.

977 299 702  ·  977 299 703

anuncis@diaridetarragona.com

De lunes a viernes
9 a 14 h y 16 a 20 horas

977 299 710

Todos los días de la 
semana de 20 a 22 horas
tancament@diaridetarragona.com

RECEPCIÓN 
DE ESQUELAS


