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AGRAÏMENT Pere Batlle, «el Francès»

En nom de tota la família i en el meu propi, vull donar 
les gràcies a tots els qui vàreu estar al costat d’en Josep 
Maria en el moment de l’accident. 

Als qui vàreu trucar al servei d’emergències, mossos, 
ambulàncies, bombers, personal del dispensari, veïns...: 
moltes i moltes gràcies! 

Igualment a tots els qui estiguéreu amb nosaltres du-
rant els dies d’angoixa a l’hospital i, després, a l’església 
en l’últim adéu, persones vingudes de molts llocs on ell 
havia viscut i havia exercit la seva professió. 

En Josep Maria va estimar l’Empordà, on havia nascut, i 
Catalunya, per on va exercir la seva professió amb il·lusió 
i estima. 

Gràcies de tot cor.

MARIA TERESA PARETA, VÍDUA PAGÈS

En Pere Batlle i la seva dona, la Florentina Batlle, viuen 
a Cànoes, a prop de Perpinyà, i quan vénen a Verges, 
que és molt sovint, freqüenten el Casal de Jubilats, 
sobretot el ball del diumenge, i van a les excursions que 
fan. S’estan en un pis llogat a la Mariona Geli, situat just 
a sobre de la casa on viu ella, al carrer del Progrés. En 
Pere i la Florentina tenen un fill bomber, que treballa en 
un ajuntament de la Catalunya del Nord i els ha fet avis 
d’un nen i una nena. 

En Pere, amb una de les seves maquetes

El que no es coneix tant d’en Pere és la seva afició als 
treballs manuals amb mistos, una afició que té des de fa 
vint-i-cinc anys. Ell en treu la mixtura (els caps) i, amb la 
fusta forma autèntiques meravelles. Ha fet, entre d’altres, 
vaixells, avions i fins i tot l’antiga estació de tren del poble 
on resideix, a França.

Que per molt anys continuï practicant aquesta afició!

MARIA RIBAS I MASPOCH




