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EL BATEC DEL CARRER

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

MIQUEL SABATÉ RAURICH
 Ha mort a l’edat de 74 anys. El
funeral per la seva ànima se celebrarà avui, dijous, a 2/4 de 12 del
migdia, a l’església parroquial de
Sant Maure de Santa Margarida de
Montbui.
LA POBLA DE CLARAMUNT

JOAN SABATÉ MIQUEL
 Ha mort a l’edat de 94 anys. El
funeral per la seva ànima se celebrarà avui, dijous, a les 10 del matí,
a l’església parroquial de Santa
Maria de la Pobla de Claramunt.
MANRESA

VENTURA PUJOL CLOT
 Ha mort a l’edat de 88 anys. Era
vidu d’Enriqueta Palau Solana. La
cerimònia de comiat se celebrarà
avui, dijous, a les 10 del matí, a la
sala Montserrat de Funerària Fontanova de Manresa.
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Mobles, electrodomèstics, llençols, roba, estris de cuina, llibres,
i articles de regal formen part d’una llista de més d’un centenar
d’objectes de segona mà que es poden adquirir al magatzem que
l’ONG Remar té al carrer del Bruc
de Manresa, i que comercialitza
amb finalitats solidàries.
Manresa és l’última seu on ha
obert portes Rastro-Remar, que
és el nom com es coneix l’establiment. Té set treballadors, els quals,
per problemes de sosteniment
econòmic derivats de circumstàncies personals com la drogodependència, l’alcoholisme, la vellesa o pel fet de tenir alguna malaltia crònica..., han trucat a la
porta de Remar. Viuen en cases
d’acollida facilitades per l’ONG a
Sant Esteve Sesrovires, i que l’associació manté amb el treball voluntari (a temps parcial o complet)
que els mateixos inquilins fan al
magatzem. És un model autosuficient, explica el responsable de
Rastro-Remar de Manresa, Álex
Paredes, i confia que ben aviat
aquests treballadors puguin disposar de cases d’acollida a Man-

Gangues per donar i per vendre
 L’ONG Remar impulsa a Manresa el comerç d’objectes de segona mà amb finalitats solidàries
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Álex Paredes al magatzem de Rastro-Remar de Manresa

resa mateix.
El procediment de treball també és complet. Els empleats del
Rastro recullen gratuïtament els
objectes que ofereixen, també de
franc, famílies de l’entorn de Manresa que es volen desprendre de
material usat i que estigui en bones condicions. Després, es torna

El local ofereix més d’un centenar d’objectes

a muntar al magatzem i s’exposa
per a la venda, amb la possibilitat
de servei a domicili si el comprador ho demana. En aquest cas,
però, «es cobra un preu mòdic» pel
trasllat, apunta Paredes. Admet
que en el context econòmic actual, el negoci és rendible pel que fa
a la venda, tot i que també es fa

més difícil que en altres circumstàncies trobar famílies que vulguin donar de franc els seus objectes vells. Pel que fa als clients, «hi
ha de tot», però especialment parelles joves, que busquen ofertes de
productes per moblar el pis, amb
què es poden estalviar «ben bé cap
al  » del preu original.

ACTIVITAT A L’ENTORN DELS INVENTS
ARXIU PARTICULAR

Els més petits de l’escola Riu
d’Or de Santpedor coneixen
els cotxes clàssics
 L’escola Riu d’Or de Santpedor ha dedicat unes
jornades a la figura de Narcís Monturiol i a
conèixer petits invents, com càmeres
fotogràfiques, gramòfons, planxes, màquines
d’escriure, balances, brasers, rellotges, ribots,
màquines d’afaitar, bosses d’aigua calenta, ràdios,
etc. Com a colofó, els nens d’Educació Infantil van
rebre la visita del Clàssic Motor Club del Bages,
que els va portar tres cotxes antics: un Isetta de
porta davantera, un Biscúter i un Land Rover.
CELEBRACIÓ GASTRONÒMICA

VIATGES
ARXIU PARTICULAR

L’Associació Ceps i Manduca
de Sant Vicenç dedica una diada
a les menges del porc
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Viatges Masanés i Royal Caribbean han oganitzat per a demà lapresentació del creuer més gran
del món, l’Oasis of de Seas. L’acte,
obert a tothom, es farà a partir de
les  del vespre a l’Auditori Caixa
Manresa de la plana de l’Om. Oasis of the Seas va fer el seu viatge
imaugural l’ de novembre del
, fa  metres de llarg i té capacitat per a . passatgers.

 L’Associació Cultural Ceps i Manduca de Sant Vicenç de
Castellet ha celebrat el Primer Homenatge al Porc amb un
esmorzar i dinar d’aquest animal. Al matí, es va fer pa
torrat amb careta, morro, orelles, cansalada viada, llom,
xurrasco i botifarres a la brasa. Després, es van dedicar a
embotir botifarres i xoriços, una activitat que molts joves i
nens no havien vist fer mai. Per dinar, van fer galtes, llom,
peus, ventre i morcilla a la brasa, amb cigrons i mongetes
del ganxet. I també van menjar postres. A la sobretaula, el
campionat de botifarra va posar fi a la diada.

Per a esqueles, recordatoris
o aniversaris podeu posar-vos
en contacte amb les nostres oficines de:

Ventura Pujol Clot
Vidu d’Enriqueta Palau Solana
Ha mort cristianament el dia 10 del corrent als 88 anys d’edat

MANRESA Tel. 93 877 22 33
C/ Sant Antoni M. Claret, 32
BERGA Tel. 93 822 12 19
Plaça Font del Ros, 1
MARTORELL Tel. 93 774 00 86
Av. Camí Fondo, 8, 1r 1a

Masanés presenta el
creuer més gran del món

A. C. S.
Els seus familiars: fills, Josep, Enric i Neus; fills polítics, M.
Josep, Montserrat i Xavier; néts, Mercè, Anna, Laura, Marta,
Albert i Agnès; néts polítics, Esteve i Ignasi; besnétes, Júlia i
Núria; germà, germans polítics, nebots, cosins i família tota,
preguen que el tinguin present en el record i en la pregària. El
funeral se celebrarà avui, dijous, a les 10 del matí a la sala
Montserrat de Fontanova, c/ Bruc, 11-13.

4t aniversari de la mort de

Anselm Prat
Bartrons
El temps passa però tu
continues entre nosaltres.
T’estimem.

Manresa, 11 de febrer del 2010
FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ
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