
ANDRÉS GARCÍA PIÑAR
Ha mort a l’edat de 52 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimarts, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Santa Maria de Sallent.

PALMIRA ANFRUNS ELIAS
Ha mort a l’edat de 89 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimarts, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de Gu-
ardiola de Berguedà.

JUAN ALARCÓN TOMÁS
Ha mort a l’edat de 73 anys.

Avui, dimarts, a les 10 del matí, es
farà la Celebració de la Paraula de
Déu al tanatori d’Igualada.

AGUSTÍ VIDAL DOMÈNECH
Ha mort a l’edat de 80 anys.

Avui, dimarts, a 2/4 de 12 del mig-
dia, es farà la celebració de la pa-
raula de Déu al tanatori d’Igualada.

JULITA MASACHS SUBIRANA
Ha mort a l’edat de 79 anys. Era

vídua de Pere Vinyals Ribera. El fu-
neral per la seva ànima se celebra-
rà avui, dimarts, a les 4 de la tarda,
a l’esglèsia parroquial de Sant
Fruitós de Bages.

Tal dia com avui:

–1980: assassinat l’arquebisbe de
San Salvador, monsenyor Óscar
Arnulfo Romero, quan celebrava
missa a la catedral.
–1987: una vaga  general convoca-
da por C OO paralitza l’activitat la-
boral a Astúries.
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Ceps i Manduca fa la
calçotada de germanor

L'Associació Cultural i Gastronòmica
Ceps i Manduca de Sant Vicenç de
Castellet ha celebrat la calçotada a
Sant Pere de Vallhonesta. Els que hi
van participar van passar una jornada
inoblidable. L’associació vol instaurar
aquest àpat de germanor cada any en
aquest indret, i vol agrair al Centre
Excursionista de Sant Vicenç la cessió
del refugi de cal Campaner per poder-
lo celebrar.

�

A les  de la tarda d’ahir, el So-
vereign, un dels vaixells recreatius
més grans del món, salpava del
port de Barcelona per iniciar la
seva primera ruta setmanal per al-
gunes de les ciutats amb més en-
cant de la Mediterrània. El Sove-
reign va ser construït el  i
l’any passat va passar a engruixir la
flota de Pullmantur. L’immens vai-
xell pertanyia a Royan Caribbean
International, que el  va ad-
quirir Pullmantur. Amb . to-
nes de registre,  metres d’eslo-
ra, dotze cobertes per a passatgers
i una tripulació de  persones, el
vaixell té capacitat per a .
passatgers  i disposa d’una àmplia
oferta de serveis, com gimnàs,
spa, teatre i   botigues. Pullmantur
va estrenar ahir un nou creuer
setmanal, amb parades a Ville-
franche, Livorno, Civitacechia,
Nàpols i La Goulette. La compa-
nyia, confiada en la seva oferta «tot
inclòs», espera que, malgrat la cri-
si, . passatgers s’embar-
quin aquesta temporada al vaixell.
La Mediterrània s’afegeix així a
altres rutes de Pullmantur, com el
Carib, el Bàltic i el Pacífic.

CARLES BLAYA | BARCELONA

Agustí Garriga Serramalera
Morí el passat dia 21 als 76 anys d’edat havent rebut els Sants Sagraments

i la Benedicció Apostòlica.

A. C. S.

La seva esposa, fills, néts i família tota agraeixen les mostres de condol rebudes
i l’assistència al funeral, que va tenir lloc ahir al matí a la parròquia d’Artés.

Artés, 24 de març del 2009

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

Josep Maria
Abizanda Roig

Ha mort el dia 23 del corrent als 73 anys d’edat.

Els seus familiars: esposa, Caterina Puig Estruch; fills,
Innocenci, Jaume i Consol; fills polítics, Lídia,

M. Assumpció; néts, Xavier, Laura i Arnau; germana, Maria;
germans polítis; nebots; cosins i la resta de la

família preguen que el tinguin present en el record i en
l’oració. La cerimònia tindrà lloc demà, dimecres, a les 11

del matí a la sala Montserrat de Fontanova , c/ Bruc, 11-13.
Manresa, 24 de març del 2009

FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ
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REUNIÓ A SANT PERE DE VALLHONESTA

EL BATEC DEL CARRER

Pullmantur incorpora un nou vaixell a
la seva flota i estrena creuer mediterrani

Una vista de la zona de piscines del Sovereign, ahir, durant la presentació als mitjans de comunicació

La companyia consolida el seu mercat estatal amb una aposta pel port de Barcelona�

SANT FRUITÓS DE BAGES

C. B.

Julita Masachs Subirana
Vídua de Pere Vinyals Ribera

Ha mort cristianament el dia 23 del corrent

als 79 anys d’edat.

A. C. S.

Els seus familiars: germana, Concepció; germanes
polítiques, Concepció i Maria; nebots; cosins i família tota,
preguen que la tinguin present en el record i en l’oració.

El funeral se celebrarà avui, dimarts, a les 4 de la tarda a
l’església parroquial de Sant Fruitós de Bages, sortint de

les capelles de Fontanova, c/ Bruc, 11-13, Manresa.

Sant Fruitós de Bages, 24 de març del 2009

FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

L’establiment manresà Rubiral-
ta Regals ha organitzat per al di-
mecres  d’abril un taller d’imatge
personal que serà a càrrec de les
assessores d’imatge Marta Escoda
i Mar Cano. El taller es farà a par-
tir de les  de la tarda, tindrà una
durara de  hores i serà gratuït, així
que cal reservar plaça trucant al te-
lèfon    . Les places són
limitades, de  a  persones.

REDACCIÓ | MANRESA

Rubiralta organitza un
taller d’imatge personal

ACTIVITAT GRATUÏTA

� NIVELLS DE PÒL·LEN A MANRESA

Font: Universitat Autònoma de Barcelona Regió7

Nivells Previsió

Parietària Mitjà Augmenta

Gramínies Mínim Es manté

Pollancre Màxim Es manté

Salze Mínim Es manté

Avellaner Mínim Es manté

Melcoratge Mínim Es manté

PREVISIÓ PER LA SERMANA DEL 23 AL 29 DE MARÇ

Nivells Previsió

Freixe Mitjà Es manté

Om Mínim Baixa

Vern Mínim Baixa

Xiprers Màxim Es manté

Auró Alt Es manté

Bedoll Mínim Es manté

Nivells Previsió

Pi Màxim Es manté

Plàtan Mitjà Augmenta

Moreres Mínim Augmenta

TÀXONS ESPORES FONGS

Alternària Mitjà Es manté

Cladosporium Mitjà Es manté


