
ROSER MASIP OMS
Ha mort a l’edat de 85 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a les deu del
matí a l’església parroquial de la
Sagrada Família de Manresa.

ÁNGELES TORTOLERO RUIZ
Ha mort a l’edat de 88 anys. Era

vídua d’Antonio López Prieto. El
funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a les onze del
matí, a l’església parroquial de
Santa Maria de Montserrat de
Manresa.

MARIA ÀNGELS BALAGUER 
CASAJUANA

El funeral per la seva ànima se
celebrarà avui, dimecres, a les deu
del matí a l’església parroquial de
Santa Maria de Sallent.

JOSEP DESEURAS VILANOVA
Ha mort a l’edat de 92 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a les dotze
del migdia,  a l’església parroquial
de Santa Eulàlia de Berga.

MARIA DOLORS BOIXADER PUIG
Ha mort a l’edat de 96 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
barà avui, dimecres, a dos quarts
d’onze del matí, a l’església parro-
quial de Santa Eulàlia de Berga.

Tal dia com avui:
-1890: promulgació a Espanya de
la llei de sufragi universal sota el
govern de Sagasta.

-1961: primer vol orbital d'un as-
tronauta, el nord-americà Alan
Shepard, a la càpsula Freedom-7.

-2004: l'obra de Pablo Ruiz Picas-
so Garçon à la pipe es converteix
en el quadre més car de la història
de l'art venut en subhasta pública,
en ser adjudicat per 104.168.000
dòlars, a Sotheby's.
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AGENTS RURALS

Agents rurals rescaten
un cabirol que havia
caigut en un canal a
Sant Joan de
Vilatorrada

Integrants del Cos d’Agents Rurals
de la Generalitat van rescatar ahir una
femella de cabirol que havia caigut en
un canal al terme municipal de Sant
Joan. El canal transcorre paral·lel a la
carretera de Sant Joan a Fonollosa i
ahir duia un fort cabal d’aigua per la
pluja dels darrers dies. Aquest fet,
juntament amb l’abundant vegetació
de la zona, va complicar les tasques de
rescat dels agents. Els agents van
observar que el cabirol nedava i que
havia pogut sortir del canal pels seus
propis mitjans dues vegades, però que
corria perill de ser atropellat perquè en
sortir de l’aigua corria per la carretera
sense cap control. Espantat, l’animal va
tornar a caure al canal i va quedar
arrecerat a tocar del pont de la zona
esportiva de Sant Joan, moment que
els agents van aprofitar per baixar al
canal i immobilitzar el cabirol. Tot
seguit, i després de comprovar que no
estava ferit, el van alliberar en un bosc
proper.
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Josep Deseuras
Vilanova

Els treballadors i col·laboradors de Ràdio Berga volem
expressar el nostre més sincer condol a la família per

tan dolguda pèrdua.
Trobarem a faltar el fotògraf més incansable que ha

tingut la ciutat de Berga i un dels seus testimonis més
destacats durant el segle XX.

Berga, 5 de maig del 2010

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

oficines de:

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

Maria Àngels
Balaguer i Casajuana

Ha mort cristianament el dia 4 de maig de 2010

A. C. S.

Els seus: espòs, Jaume; fills, Jacob i Laura; pares,
Montserrat i Josep (†); germans, M. Teresa, Miquel i Olga;

i família tota, assabenten llurs amics i coneguts de tan
dolguda pèrdua.

El seu comiat se celebrarà en la intimitat familiar.

Manresa, 5 de maig del 2010
FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA
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EL BATEC DEL CARRER

Sant Vicenç de Castellet té una
petita part de la seva història plas-
mada en plaques de cava: el mo-
nument a Anselm Clavé, l’home-
natge als  anys dels gegants Ma-
rià i Paula, l’emblemàtica ermita de
Sant Pere de Vallhonesta, la mun-
tanyeta del Castellet, l’hostal de
Sant Jaume de Vallhonesta, la pla-
ça de l’Ajuntament i, des del cap de
setmana, la commemoració dels
 anys de l’arribada del ferro-
carril a Sant Vicenç, un aniversa-
ri que s’ha volgut remarcar amb l’e-
dició de la setena placa de cava de
la col·lecció Espais santvicentins,
que mostra l’estació del Nord.
Amb aquesta placa, l’associació
Ceps i Manduca ja ha editat set pe-
ces limitades. La nova placa es va
presentar  diumenge passat coin-
cidint amb el vuitè intercanvi de
plaques de cava, una trobada que
va reunir unes  persones a Can
Soler. Jordi Subirana, president
de Ceps i Manduca, explica que les
plaques santvicentines són valo-
rades dins els circuits d’intercan-
vi ja que es tracta de peces «limi-
tades». En aquesta ocasió, s’han
editat  plaques de l’estació.

CARMINA OLIVERAS | MANRESA Espais santvicentins en plaques de cava

Un participant a la trobada mira plaques pel portàtil

L’associació Ceps i Manduca ha llançat set edicions limitades amb imatges de la població�
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JORDI LARGO

La trobada va reunir prop de 500 persones

JORDI LARGO

JORDI LARGO

La placa d’enguany, dedicada al ferrocarril
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