
ANTONIO LEDESMA CUENCA
Vidu d’Enriqueta Boix Aleu. Ha

mort a l’edat de 82 anys. El funeral
tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a
l’església de Sant Pere Apòstol.

TRINITAT TORREBADELLA BU-
SONS

Ha mort a l’edat de 89 anys. El
funeral se celebrarà avui, a 2/4 de
10 del matí, a l’església parroquial
de la Mare de Déu del Carme.

ENCARNACIÓ BEAS GONZÁLEZ
Ha mort a l’edat de 95 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de
10 del matí, a la parròquia de San-
ta Maria de la Seu. L’enterrament
es farà al cementiri de Cervera.

MARIA FÍGULS PALÀ
Ha mort a l’edat de 83 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església del Mujal, al mu-
nicipi de Navàs.

MOSSÈN JOSEP SERRA ESCLUSA
Va morir l’1 d’abril a l’edat de 74

anys. Avui se celebrarà una ceri-
mònia de comiat, a les 12 del mig-
dia, a l’església de Berga.

Tal dia com avui:
–1764: col·locació de la primera pe-
dra del Palau Reial de Madrid.
-1839: inauguració del primer fer-
rocarril de llarga distància, entre
Leipzig i Dresden (Alemanya).
-1936: les Corts Espanyoles desti-
tueixen el president de la Repúbli-
ca, Niceto Alcalá Zamora, substitu-
ït per Manuel Azaña.
-1939: tropes italianes envaeixen
Albània.
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Cantaires de Bages i Berguedà
assagen amb Xavier Baulies

Més de 100 cantaires de la demarcació del
Bages i Berguedà de la Federació Catalana d’Entitats
Corals han portat a terme un assaig extraordinari i
magistral a la sala de reunions de la rectoria de
Balsareny, que ha anat a càrrec del mestre Xavier
Baulies. Els temes, la postura de la veu, l’actitud del
cantaire i els treballs amb les partitures escollides per
al cant comú de la XIII Roda Coral, van omplir tres
hores de treball intens i atractiu que enamorà tots els
assistents. Els cantaires volen donar les gràcies al
rector, mossèn Adolf, i a Joan Bajona, per cedir les
dependències.
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Sallent omple a
vessar la plaça
en la benedicció
de la palma

Un munió de persones
de totes les edats es va
aplegar a la plaça davant
de l’església parroquial de
Santa Maria de Sallent en
la tradicional benedicció de
la palma, que va anar a
càrrec del rector Antoni
Costa.
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TRADICIÓ CONCORREGUDA

Montserrat Resa
Puerta

Morí el dia 3 d’abril del 2009

A. C. S.

La comunitat de veïns de
l’Edifici Mely expressem el més
sincer condol a tota la família

per tan dolguda pèrdua.

La recordarem sempre.
Manresa, 7 d’abril del 2009

Antonio Ledesma
Cuenca

Vidu d’Enriqueta Boix Aleu
Ha mort el dia 5 del corrent, als 82 anys d’edat, rebuts

els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

A. C. S.

Els seus familiars: fills, Anna M., Núria, Javier i Pilar; fills polítics; néts,
Míriam, Tamara, Oriol, Marc, Carles, Núria, Arnau, Joel i Anna; la seva com-
panya, Montserrat; germans, germans polítics, nebots, cosins i família tota
preguen que el tingueu present en el record. El funeral se celebrarà avui,

dimarts, a les 11 del matí a l’església parroquial de Sant Pere Apòstol, sor-

tint de les capelles de Fontanova de Fontanet i Sunyé, c/ del Bruc, 11-13.

Manresa, 7 d’abril del 2009

FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

ARXIU PARTICULAR

COL·LECTIU 

� NIVELLS DE POL·LEN A MANRESA

Font: Universitat Autònoma de Barcelona Regió7

Nivells Previsió

Parietària Alt Augmenta

Gramínies Mínim Augmenta

Pollancre Mínim Baixa

Salze Mínim Es manté

Avellaner Mínim Baixa

Melcoratge Mínim Es manté

PREVISIÓ PER LA SETMANA DEL 6 AL 12 DE D’ABRIL DEL 2009

Nivells Previsió

Freixe Mínim Es manté

Auró Mitjà Es manté

Plantatge Mínim Augmenta

Xiprers Mínim Es manté

Auró Baix Es manté

Bedoll Mínim Es manté

Nivells Previsió

Pi Mitjà Es manté

Plàtan Mitjà Es manté

Roure-Alzina Mínim Augmenta

TÀXONS ESPORES FONGS

Alternària Mínim Es manté

Cladosporium Mitjà Es manté

La Cavalcada de Sant
Vicenç posa a la venda
la nova placa de cava

Des d’aquesta setmana es pot
adquirir cava de la Comissió Cavalcada
de Reis de Sant Vicenç de Castellet
amb una placa per a col·leccionistes. El
cava és un Jaume Giró de Sant Sadurní
d'Anoia. La presentació oficial es farà
el 26 d'abril a la trobada d'intercanvi
de plaques de cava de Sant Vicenç i
cada ampolla tindrà un preu de 7
euros. Al llarg de tot l'any també es pot
adquirir al mateix preu a la bugaderia
d'en Josep Hernández.
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EN BENEFICI DE L’ENTITAT I LA FESTA
ARXIU PARTICULAR

EL BATEC DEL CARRER

La Pobla de Lillet va donar, ahir
a la tarda, un cop d’ull al seu pas-
sat industrial en la presentació
d’un llibre sobre el tren del ci-
ment, editat per Ferrocarrils Ca-
talans de la Generalitat i escrit pel
periodista Rafael Pradas. Pradas va
explicar que «tot i ser un llibre per
encàrrec, he après moltes coses i
he comprès l’esforç de moltíssima
gent que va treballar per cons-
truir la comarca del Berguedà
molts anys enrere».

A l’acte també hi va assistir el
president de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya, Joan Torres,
que va assegurar que «el tren del
ciment va servir anys enrere per
portar riquesa econòmica a aques-
ta comarca i ara el volem mante-
nir viu i aconseguir que la gent el
tingui molt present com una part
important del seu passat cultural,
perquè la indústria també forma
part del seu patrimoni». En el ma-
teix sentit va expressar-se Carme
Rosell, alcaldessa de la Pobla de Li-
llet, que va relatar que «el llibre és
un homenatge d’un territori d’un
valor paisatgístic únic i d’un pas-
sat industrial molt important».

PILAR MÀRQUEZ | LA POBLA DE LILLET La Pobla de Lillet repassa la història
del tren del ciment a través d’un llibre

Premsa i autoritats van fer un viatge amb aquest transport abans de la presentació del llibre

L’obra forma part d’una col·lecció de llibres històrics de Ferrocarrils de la Generalitat�

PILAR MÀRQUEZ

15
Regió7 | DIMARTS, 7 D’ABRIL DEL 2009

GALERIA�SOCIETAT


