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Caixa Sabadell
premia tres
projectes de casa
Tres projectes presentats per
persones i entitats del Bages i el
Berguedà rebran 15.500 euros
dels 33ns Premis Caixa Sabadell.
Els tres premis de la Catalunya
central són per a l’estudi «Catalogació i estudi de l’obra d’Àngel
Millán (1919-2000)», de Marina
Vilaseca Alemany, de Manresa;
el projecte cultural «Campanya
de teatre infantil», del Teatre Patronat de Berga, i el projecte social «Anant més enllà», de Càritas de Berga.

NECROLÒGIQUES

Imatge del grup de premiats. En total, l’entitat vallesana va repartir 600.000 euros entre 110 projectes socials, culturals i acadèmics. L’acte es va fer a Sitges

ARXIU PARTICULAR

왘 Manresa
–Maria López Fernández
ha mort als 85 anys. El funeral per la seva ànima se
celebrarà avui, a 2/4 de 12
del migdia, a l’església parroquial de la Sagrada Família de Manresa.
왘 Sallent
–Maria Carme Serra Gonfaus ha mort als 85 anys. El
funeral per la seva ànima se
celebrarà avui, a les 4 de la
tarda, al Saló del Regne
dels Testimonis de Jehovà
de Sallent.
왘 Súria
–Ramona Balaguer Cabanes ha mort als 86 anys. El
funeral per la seva ànima se
celebrarà avui, a les 11 del
matí, a la capella de la residència Bell Repòs de Súria.
왘 La Pobla de Lillet
–Andreu Vivancos Romera
ha mort als 84 anys. El funeral per la seva ànima se
celebrarà avui, a les 11 del
matí, a la capella de la residència Lillet de la Pobla de
Lillet.
왘 Berga
–Maria Boix Bové ha mort
als 78 anys. El funeral per la
seva ànima se celebrarà
avui, a les 4 de la tarda, a
l’església parroquial de
Santa Eulàlia de Berga.

El sopar va tenir també la participació d’un enòleg

La majoria dels ancians no
volen anar a una residència
Més del 80 % dels ancians que
viuen a Barcelona prefereix
quedar-se a casa seva en comptes d’anar a una residència, si
arriba un moment en què visquin sols i necessitin ajuda, segons un estudi de la Comunitat
de Sant Egidi. A Barcelona viuen 329.222 persones més grans
de 65 anys, cosa que representa
el 20,7 % de la població total de
la ciutat, un percentatge notablement superior a la mitjana
de l’Estat, que és del 17 %. Malgrat les dificultats, més del 80 %

Ceps i Manduca
organitza un sopar
per a 43 persones

Estocolm tindrà
un museu
dedicat a Abba

L’associació cultural Ceps i
Manduca,de Sant Vicenç de Castellet, va organitzar un sopar maridatge en el qual van participar
quaranta-tres persones.El cuiner
va ser Xavier Casals i el maridatge va ser a càrrec de l’enòleg Jon
A. Uruñuel. L’àpat va consistir
en una cua de rap amb patates i
una llaminera de porc amb verduretes, i va estar regat amb un vi
blanc Albariño Carballal i un negre Pinna Fidelis Roble, de la Ribera del Duero.

El popular quartet suec Abba tindrà un museu interactiu
al centre d’Estocolm a partir
del 2008, on els seus admiradors podran contemplar objectes relacionats amb el grup,
tocar versions dels seus temes
i gravar vídeos musicals. El
projecte va ser presentat ahir
en la capital sueca per Ewa
Wigenheim-Westman i Ulf
Westman, una parella de contractistes i relacions públiques,
i compta amb el vistiplau dels
populars creadors de cançons
menjo «Chiquitita» o «Fernando». «És fantàstic que algú
vol guardar la nostra història
musical i fer-la accessible a la
resta», van assenyalar els components d’Abba en un comunicat a la seva pàgina web. La
idea li va sorgir a la parella
després de viatjar a Liverpool
(Regne Unit) i comprovar que
els Beatles tenien un museu
propi.Els promotors van reconèixer que el futur museu encara no té ubicació ni finançament suficient, però es van
mostrar convençuts que el
projecte generarà un gran interès en el món empresarial i
sortirà endavant. Membres
del Govern municipal d’Estocolm han mostrat el seu suport
a la iniciativa. –Efe

Israel recomana la
circumcisió per
lluitar contra la sida

de les persones grans volen continuar vivint a casa seva quan ja
no puguin valer-se per si soles,
perquè «per als ancians, quedarse a casa és vital», és «el patrimoni de la seva història», l’«espai de
la memòria», un lloc en el qual
troben «suport» i «seguretat»,
segons l’estudi. «Existeix una
certa por del desarrelament, de
deixar la casa, la història, els records i tot allò que ha format part
de la vida de la persona», segons
Montserrat Vilaseca, de la Comunitat de Sant Egidi.–Efe

Israel ha recomanat l’organització Mundial de la Salut (OMS)
que encoratgi el Tercer Món a realitzar la circumcisió com a mesura preventiva contra la Sida.La
recomanació la va fer un grup
d’experts israelians a una delegació de l’OMS que es troba a la zona. Investigacions sobre el tema
indiquen que 6 de cada 10 homes
circumcidats són immunes al
contagi del virus HIV, una mesura que pot ajudar a controlar la
propagació de la malaltia.–Efe
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Treballador d’AMPANS

AMPANS no oblidarà mai l’excel·lent company que va
ser. En la memòria dels que l’hem conegut restarà viu
per sempre més el seu record entranyable. AMPANS
manifesta el dolor per la seva pèrdua i expressa el
seu condol als familiars.
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Santa Maria de Comabella, 29 de novembre del 2006

Es manté

Baix Augmenta
Màxim
Es manté

Font: Universitat Autònoma de Barcelona

