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ANTÒNIA RIBERA SAFONT
 Ha mort a l’edat de 87 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església de Berga.
ANTONINO MAGNET SEGON
 Ha mort a l’edat de 75 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 6 de
la tarda, a l’església de Berga.
MANRESA

MARIA NEUS GAIRÍN GOBERNADO
 Ha mort a l’edat de 94 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la basílica de la Seu.
FÍGOLS

JAUME TORNER FORNELLS
 Ha mort a l’edat de 97 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de Fígols.

EFEMÈRIDES
Tal dia com avui:
-1703: guerra de Successió. El rei
de Portugal es declara contrari a la
causa de Felip V d’Espanya.
-1840: es posa a la venda a Anglaterra el primer segell de correus
del món.
-1914: la Cambra dels Lords anglesa nega el vot a les dones.
-1968: revolta estudiantil a
França. Es declara l’estat de
setge a París.
-2007: Nicolas Sarkozy guanya la
socialista Ségolene Royal en les
eleccions presidencials franceses.
CERTÀMENS

Es convoca un concurs
de lírica de hip-hop
REDACCIÓ | MANRESA

Casa de la Música de Manresa
convoca el primer concurs de lírica i interpretació de hip-hop, obert
a joves de  a  anys que visquin
o estudiïn a Manresa. Es pot concursar individualment o en grup
en les quatre categories de premis:
lletres en català, lletra en castellà,
lletra en anglès i interpretació. El
jurat valorararà la forma i la rima
de la lletra, els continguts (vocabulari i missatge) i la intepretació.
El guanyador de cada categoria rebrà  euros en vals de regla per
a material escolar, informàtic o
videojocs. Les propostes s’han
d’enviar a l’adreça de correu elèctrònic manresa@casadelamusica.cat. Es pot trobar més informació a casadelamusica.cat



GALERIASOCIETAT

La relació entre la ciutat i la natura és l’eix temàtic del certamen
Visuals  i la font d’inspiració de
l’exposició fotogràfica Visions naturals de la ciutat, que es va inaugurar ahir al migdia a l’IES Lluís de
Peguera i que es podrà veure fins
al  de maig en horari de dilluns
a divendres, de  a  del vespre, i
els dissabtes, de  a  del vespre.
La mostra, que s'inclou en el cicle Visuals , recull treballs d'alumnes de segon curs de batxillerat artístic de l’IES Lluís de Peguera.
Aquests alumnes han partit de
l’esmentada relació entre la ciutat
i la natura per crear diferents imatges tot aplicant-hi variades tècniques gràfiques. De fet, el projecte
Visuals treballa la relació entre
ciutat i natura per potenciar la reflexió sobre aquest binomi. Manresa i el seu entorn té un important
patrimoni natural que ha condicionat el seu paisatge, el seu urbanisme i l'activitat dels seus ciutadans. La propera activitat del
cicle tindrà lloc avui, a la biblioteca veïnal de Valldaura, on s’exhibirà un mural amb productes reciclats a partir de les  de la tarda.

Alumnes de l’institut Lluís de Peguera
exposen les seves pròpies fotografies
 La mostra artística Visions naturals de la ciutat forma part del certamen Visuals 09
AJM

Els estudiants que han creat les obres per a l’exposició que es pot veure fins al 22 de maig

XERRADA DE PAU I SOLIDARITAT

COL·LECCIONISME
JAUME GRANDIA

Arcadi Oliveras parla a Navarcles de la crisi
 Arcadi Oliveras, professor d’Economia Aplicada a la Universitat de
Barcelona, president de Justícia i Pau i de la Universitat Internacional de la
Pau, va omplir de públic la sala d’actes de Navarcles en la xerrada col·loqui que
protagonitzava sobre el tema Els reptes de la crisi actual, en un acte organitzat per la Plataforma per la Pau i la Solidaritat. Oliveras va definir les tres crisis
que, segons el seu punt de vista, defineixen la crisi global actual: l’alimentària,
l’energètica i la financera. Per a aquest expert, la primera és la pitjor, ja que
afecta el tercer món i provoca 60.000 morts diàries; la crisi energètica i
ecològica, causada pel petroli, que provoca que per suplir-lo es busquin dues
alternatives, equivocades: els biocombustibles a base de cereals, i la represea
de l’energia nuclear; i per acabar, la crisi financera, provocada per bancs i
especuladors, que s’han beneficiat de la lliure circulació de capitals que no
paguen impostos. L’acte va finalitzar amb un animat col·loqui.-J. G.
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XERRADA ALS ARQUITECTES
ARXIU PARTICULAR

L’alcalde de Castellnou explica
la seva experiència com a
arquitecte tècnic

Sant Vicenç ha presentat
la placa dels gegants

 Francesc Martínez, alcalde de Castellnou de Bages
(a l’esquerra de la imatge), va pronunciar una xerrada
a la seu del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers d’Edificació de Barcelona sobre urbanisme
i la seva experiència com a alcalde i aparellador i
arquitecte tècnic. Martínez va parlar de les llicències
urbanístiques, del POUM de Castellnou, i de les ajudes
que donarà la Generalitat als alcaldes de municipis
més petits de 2.000 habitants, que facilitarà que es
puguin presentar com a cap de llista a les eleccions
municipals persones amb carrera tècnica.

L'associació cultural i gastronòmica Ceps i Manduca de Sant Vicenç de Castellet va organitzar la
a Trobada d'Intercanvi de Plaques
de Cava, en la qual es va presentar
la sisena placa de la col·lecció
Motius Santvicentins, que aquesta edició era dedicada a la Paula i
el Marià, els gegants de Sant Vicenç que aquest any fan  anys.
Els organitzadors calculen que,
en total, es van reunir uns cinccents aficionats d’arreu de Catalunya, que a mig matí es van haver
de traslladar als passadissos de l’escola Can Soler a causa de la pluja.
La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Vicenç, Sílvia Vila,
la presidenta de la colla gegantera, Susanna Pérez, i el sotspresident
de Ceps i Manduca, Oriol Sardà,
van ser els encarregats de brindar
per l’esdeveniment.
Marià Alegre Aparici i Paula Duran
Cerdà representen els barons de
Castellet. La família gegantera de
Sant Vicenç té també el diable, el
malparit, la Figaflor i els seus fills,
el Nen i la Nena.

NIVELLS DE POL·LEN A MANRESA

PREVISIÓ PER A LA SETMANA DEL 4 AL 10 DE MAIG DEL 2009

Nivells

Previsió

Parietària

Màxim

Es manté

Gramínies

Alt

Roure/alzina
Salze
Moreres
Melcoratge

Nivells

Previsió

Nivells

Previsió

Freixe

Mínim

Baixa

Pi

Màxim

Es manté

Augmenta

Crucíferes

Mínim

Es manté

Plàtan

Mínim

Baixa

Poligonàcies

Mínim

Es manté

Blets

Mínim

Es manté

Alt

Augmenta

Alt

Augmenta

Mínim

Baixa

Mitjà

Es manté

Faig

Mínim

Es manté

Alternària

Mitjà

Es manté

Mínim

Es manté

Bedoll

Mínim

Es mantè

Cladosporium

Mitjà

Es manté

Font: Universitat Autònoma de Barcelona

Plantatge

TÀXONS ESPORES FONGS
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Francesc Xavier
Garre Gras

Francesc Xavier
Garre Gras

La Penya Ciclista Navarcles i la seva
junta directiva expressem el més sincer condol a la seva esposa i família,
i al seu fill Gerard, també soci, per la
pèrdua del F. Xavier, soci núm. 288.

El PSC de Navarcles expressa el
més sincer condol a la família, i en
especial als nostres companys
Isabel, Custodio i África, per tan
dolguda pèrdua.

Navarcles, 6 de maig del 2009

Navarcles, 6 de maig del 2009

