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GALERIA

SOCIETAT

EL BATEC DEL CARRER

FUNERALS
CARLES ILLA

L’escola Pia de
Moià bateja els
seus gegants,
l’Oriol i la Natàlia

EL PONT DE VILOMARA

JÚLIA LÓPEZ DE PRADO
 Ha mort a l’edat de 71 anys. El
funeral per la seva ànima se celebrarà avui, dimarts, a les 11 del
matí, a l’església parroquial del
Pont de Vilomara.
SALLENT

 Les noves figures van

SERAFINA REALES PÉREZ
 Ha mort a l’edat de 81 anys. El
funeral per la seva ànima se celebrarà avui, dimarts, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Santa Maria de Sallent.

oferir ballades durant la
cercavila que va servir per
donar-los la benvinguda
C.I./REDACCIÓ | MOIÀ

L’escola Pia de Moià va batejar els
seus dos nous gegants, l’Oriol i la
Natàlia, enmig d’una gran expectació. Acompanyades pels gegants
de Moià, els de l’escola Josep Orriols i pels bastoners i els grallers,
les noves ﬁgures van ser les protagonistes de la gran cercavila que
va servir per donar-los la benvinguda. La rua va sortir de l’escola Pia
i va passar pels carrers Sant Pere i
Sant Josep per arribar a la plaça
Colom, on es van fer diverses ballades. Després de la cercavila es va
fer el ﬁnal de festa al mateix pati de
l’escola, amb un aperitiu i inﬂables.

MANRESA

SANTIAGO ROSELL CANAL
 Ha mort a l’edat de 87 anys. La
cerimònia de comiat es farà avui,
dimarts, a les 11 del matí, a la Sala
Montserrat de funerària Fontanova de Manresa.

Els carrers adjacents a l’escola Pia es van omplir per a la celebració de la cercavila, diumenge al matí

PROMOCIÓ COMERCIAL
ARXIU PARTICULAR

Botiguers del carrer Sant
Miquel de Manresa regalen
un passeig en avioneta

BIBLOTEQUES

Rectificació

Hora del conte i taller,
demà a Navarcles

En l’edició de diumenge passat
s’afirmava que els Salats de
Súria havien carregat i
descarregat per primer cop un 3
de 7. En realitat, la colla ja havia
completat amb èxit aquest
castell en altres ocasions. La
construcció que els Salats van
descarregar per primer cop en la
diada de dissabte, tal com ja
s’afirmava en l’edició de
diumenge, és el quatre de set
amb un pilar al mig, que fins ara
només havien carregat.

REDACCIÓ | NAVARCLES

La biblioteca de Navarcles acollirà demà, a partir d’1/4 de 7 de la
tarda, una nova sessió dels Tallers i contes del Mateu, a càrrec de
Mateu Comellas. Demà es titularà Els nostres amics escorpins, i es
parlarà i es faran escorpins. Dimecres vinent, a la mateixa hora i
al mateix lloc, el taller es titularà
Les tortugues lleugeres, i es donaran a conèixer les tortugues.

 Els comerciants del carrer Sant Miquel de
Manresa van organitzar un sorteig per regalar
un passeig en avioneta pel Bages, un premi
que era patrocinat per MeskEvents de
Manresa. Una nena que va fer de mà innocent
(a la fotografia) va extreure la butlleta
emplenada pel nen Sergi Fargas Bacardit, de
6 anys. En el sorteig s’hi entrava participant
amb 1 euro en la xocolatada que es va fer la
tarda de la diada de Sant Miquel.

MARIA LLUÏSA SANTAMARIA
ROCA
 Ha mort a l’edat de 97 anys. Era
vídua de Lluís Alegre Recasens.
El funeral per la seva ànima se celebrarà avui, dimarts, a 2/4 d’1 del
migdia, a l’església parroquial de
Crist Rei de Manresa.

ACTIVITAT DEL CLUB DE LECTURA
ARXIU PARTICULAR

Un grup de la biblioteca de Sant
Vicenç fa un sortida a Montserrat
després de llegir «L’arqueòleg»
 Un grup de 25 persones van participar en la sortida
que va organitzar la Biblioteca S. Vives Casajuana de
Sant Vicenç de Castellet a Montserrat. L’excursió es va
fer arran de l’interès que va suscitar el llibre L’arqueòleg,
de Martí Gironell, que narra el periple per terres bíbliques
del monjo de Montserrat Bonaventura Ubach, artífex de
la Bíblia de Montserrat i del museu de l’Orient Bíblic
d’aquest monestir, creat el 1911. El grup va visitar el
museu, també la secció de l’Orient Bíblic, i va fer un
recorregut per les instal·lacions de l’Escolania.

Ma Lluïsa Santamaria Roca

Júlia López de Prado

Ha mort cristianament el dia 17 del corrent, als 97 anys.
A. C. S.
Els seus fills, Lluís, Josep (†), Xavier, Montserrat (†), M. Teresa, Dolors i Jordi; néts,
Marta i Simon, Jordi i Elena; nebots, cosins i família tota, juntament amb la Sra. Giovanna Valls, preguen que la tingueu present en el record i en l’oració. El funeral se celebrarà
avui, dimarts, a 2/4 d’1 del migdia a l’església parroquial de Crist Rei, sortint del tanatori
de Fontanova, c/ Bruc, 11-13, Manresa.

El seu espòs, Esteve; fills, M. Júlia i Esteve I.; fills polítics,
Albert i Rosa; néts, Pablo, Javi, Clara i Hèctor; l’àvia Maria;
germans, germans polítics, nebots, cosins i família tota assabenten llurs amics i coneguts de tan dolguda pèrdua i preguen una oració. El funeral tindrà loc avui, dimarts, a les
11 del matí a l’església del Pont de Vilomara, sortint del
tanatori Fontal Mémora de Manresa, c/ Bruc, 19-21.
Domicili de la finada: c/ Xaco, 2, 1r.
(per a notes de condol: www.memora.cat)
El Pont de Vilomara i Rocafort, 18 d’octubre del 2011

Vídua de Lluís Alegre Recasens

Manresa, 18 d’octubre del 2011
FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

Morí cristianament el dia 17 de l’actual, als 71 anys
A. C. S.

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

