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REUS 
Rosario Salas Jiménez, 85 a. 
El funeral tendrá lugar hoy, a las 
15.30 horas, en la iglesia de Sant 
Pere. 
Wild Villa Herrera, 38 a. La 
ceremonia tendrá lugar hoy, a 
las 18.00 horas, en el Tanatorio 
Municipal. 
EL MORELL 
Lluís Estivill Domingo, 87 a. 
El funeral tendrá lugar hoy, a las 
12.00 horas, en la iglesia de Sant 
Martí Bisbe. 
TORREDEMBARRA 
Guadalupe Molina Ruiz, 100 a. 
La ceremonia tendrá lugar hoy, a 
las 12.00 horas, en el Tanatorio. 

Cecilia Salamanca Domingo, 
92 a. La ceremonia tendrá lugar 
hoy, a las 16.00 horas, en el 
Tanatorio. 
EL VENDRELL 
Joaquín Pérez Román, 72 a. La 
ceremonia tendrá lugar hoy, a 
las 12.00 horas, en el Tanatorio. 
VILA-RODONA 
Agustina Colet Galofre, 87 a. 
El funeral tendrá lugar hoy, a las 
10.00 horas, en la iglesia de la 
localidad. 
VIMBODÍ I POBLET 
Fernando Beltran Tena, 87 a. 
El funeral tendrá lugar hoy, a las 
16.00 horas, en la iglesia de 
Vimbodí. 

Defunciones 

EFE 
BARCELONA 

La comissió municipal de Cultura 
de l’Ajuntament de Barcelona ha 
aprovat recentment per unanimi-
tat promoure una ruta pels espais 
de la ciutat on va viure i va treba-
llar l’artista malagueny Pablo Ruiz 
Picasso. La proposta la va fer el 
grup del PP, el portaveu del qual, 
Oscar Ramírez, considera que una 
ruta dedicada a Picasso permetrà 
«dignificar i ampliar el llegat del 

pintor amb Barcelona», «s’inter-
nacionalitza Barcelona com a ca-
pital cultural, i es potencia el tu-
risme de qualitat». 

L’acord és fer una Ruta Picasso, 
promoguda conjuntament amb 
l’Ajuntament i el Museu Picasso, 
tot destacant els llocs de Barcelo-
na on l’artista malagueny va viure 
i va treballar entre el 1895 i el 
1905. Això inclou senyalitzar i di-
fondre espais com el primer estu-
di de Picasso al carrer Argenteria, 
4; el fris de Col·legi Oficial d’Ar-

quitectes de Catalunya; els Quatre 
Gats, establiment on va fer la seva 
primera exposició el 1900, entre 
d’altres, i l’Hotel Ranzini, l’última 
estada de Picasso a Barcelona. La 
mateixa comissió va aprovar tam-
bé per unanimitat, en aquest cas 
a proposta de BCN Canvi, instar 
la Generalitat i l’Estat a tramitar 
les seves lleis de mecenatge en un 
termini breu i instar l’Ajuntament 
a donar suport a les iniciatives 
públiques i privades que impulsen 
la cultura. 

Barcelona tindrà una Ruta 
Picasso dedicada al pintor

Acord

Imatge d’arxiu d’una exposició al Museu Picasso de Barcelona. FOTO: ACN

La promouran l’Ajuntament i el Museu Picasso i permetrà senyalitzar 
espais clau en la vida de l’artista, que hi va ser entre el 1895 i el 1905

Rosalía, en una imatge de la seva actuació al WiZink Center a 
Madrid, dimarts. FOTO: JUANJO MARTÍN/EFE

EFE 
BARCELONA 

L’artista acaba de tancar 
amb gran èxit la seva gira 
‘EMQ’ 

Milionària de Rosalía i Bad guy 
de Billie Eilish han estat triades 
com a millor cançó de l’escena 
catalana de 2019 i millor tema 
internacional respectivament 
pels oients de l’emissora de mú-
sica iCat. Segons va informar 
ahir dimecres la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals 

(CCMA), les cançons han estat 
escollides per votació popular. En 
edicions anteriors, els premiats 
havien estat Dausà, The XX, Mi-
quel Serra, Daft Punk, La Banda 
Municipal del Polo Norte, Da-
mon Albarn, Joan Miquel Oliver, 
Blur, Joana Serrat, David Bowie, 
Mishima i Franz Ferdinand. Ro-
salía va actuar el passat cap de 
setmana a Barcelona, i després a 
Madrid. A la capital espanyola va 
debutar al Wizink Center per 
tancar la gira que l’ha vist passar 
en un any de fenomen nacional, 
a la primera figura nominada al 
Grammy a  millor nova artista.

‘Milionària’ de Rosalía i 
‘Bad guy’ de Billie Eilish, 
millors cançons iCat

Votació popular

Belles Arts Música

(E. P. R.)

Ha mort cristianament el dia 11 de desembre, als 77 anys.

Reus, 12 de desembre de 2019

Fina Tarzan Andreu
Vídua d’Alfred Roca Vall

 Els seus afligits: fills, filles polítiques, nets, família tota i la raó social 
Rocauto Sport comuniquen que l’enterrament tindrà lloc avui dijous, dia 
12, a les 16.30 hores, a la sala de cerimònies del Tanatori municipal.
 Casa mortuòria: Tanatori municipal de Reus 
 (notes de condol: www.sfreus.cat)
 No es convida particularment.

977 299 702  ·  977 299 703

anuncis@diaridetarragona.com

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

977 299 774

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

RECEPCIÓN 
DE ESQUELAS


