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Un grup d’avis del casal de Montcada i Reixach visiten els d’Òdena
Un grup de persones del casal d’avis de Montcada i Reixach, acompanyats de la seva alcaldessa, Maria Elena Pérez,

van visitar Òdena. Van esmorzar al casal d’avis d’aquesta vila, juntament amb l’alcalde d’Òdena, Francisco Guisado, i la
regidora Anna M. Garcia. En total es van aplegar més de 90 persones. Tot seguit, van visitar les caves, el nucli antic
d’Òdena, el turó del castell i la torre d’homenatge. La cloenda de la festa es va fer amb un dinar i un fi de festa amb ball.



Joan Montañà Bosch
Morí, cristianament, el dia 28 de l'actual, als 84 anys.

A. C. S.

Els seus familiars: esposa, Carme Punsà Martínez; filla,
Lídia; fill polític, Melcior; néta, Cèlia; nebots, cosins i família

tota assabenten llurs amics i coneguts de tan dolguda
pèrdua i preguen que el tingueu present en el record.
El funeral tindrà lloc avui, dilluns, a les 11 del matí a

l'església de la Sagrada Família, sortint del Tanatori Fontal
Mémora de Manresa, c/ del Bruc, 19-21, i tot seguit es

farà l'enterrament. (per a notes de condol:
www.funerariafontal.com)

Manresa, 29 de novembre del 2010

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

Rafael García Segura
Ha fallecido cristianamente el día 28 del corriente,

a los 58 años de edad.

E. P. D.

Su esposa, María Luz Casas Soriano; hijos, Rafael, Iván,
Sandra y Mónica; hijos políticos, Montse, Queralt, Jordi y

Luis; nietos, Jordi, Iker y Alba; hermana, Dolores; hermanos
políticos, sobrinos, primos i demás familia ruegan lo tengan

presente en el recuerdo y en la oración. El funeral se
celebrará hoy, lunes, a las 10 de la mañana en la iglesia

parroquial de Crist Rei, saliendo del tanatorio de
Fontanova, c/ Bruc, 11-13.

Manresa, 29 de noviembre de 2010
FUNERÀRIA FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

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

TROBADA DE GERMANOR

JOAN BACH CODINA
Ha mort a l’edat de 76 anys. El

funeral per la seva ànima tindrà
lloc avui, a les 11 del matí, a l’es-
glésia de Santa Maria d’Artés.

ÀNGEL COLL OBIOLS
Vidu de Josefina Viñas Viladas.

El funeral per la seva ànima tindrà
lloc avui, a les 11 del matí, a l’es-
glésia de Cardona.

FIDEL ANTEQUERA TORREBA-
DELLA
Vidu de Trinitat Piqueras Ce-

brian. El funeral per la seva ànima
tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a
la Sala Montserrat de la Funerària
Fontanova.

RAFAEL GARCÍA SEGURA
Ha mort a l’edat de 58 anys. El

funeral per la seva ànima tindrà
lloc avui, a les 10 del matí, a l’es-
glésia parroquial de Crist Rei.

JOAN MONTAÑÁ BOSCH
Ha mort a l’edat de 84 anys. El

funeral per la seva ànima tindrà
lloc avui, a les 11 del matí, a l’es-
glésia parroquial de la Sagrada Fa-
mília.

CLARA CASAS CASAS
Vídua de Francisco Ausàs. El fu-

neral per la seva ànima tindrà lloc
avui, a les 11 del matí, a l’església
de Sant Joan de Vilatorrada.

-1899: fundació del Futbol Club
Barcelona per Joan Gamper.

–1911: Paul Lafargue, teòric del
socialisme francès, se suïcida amb
cianur.

-1943: en la clandestinitat, Tito és
ascendit a mariscal i rep plens po-
ders a Iugoslàvia.

-2002: l’escriptor Joan Perucho
guanya el Premi Nacional de les
Lletres.
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En el marc de la campanya d’hi-
vern de lluita contra la pobresa,
Creu Roja a Manresa recull mantes,
jaquetes, abrics i mitjons gruixuts
per repartir entre la població en si-
tuació d’extrema necessitat. El lloc
de recollida és la seu de Creu Roja
a Manresa, al centre Flors Sirera, al
carrer de les Saleses, 10, i l’horari és
dimarts i dijous, d’11 a 1 del migdia
i de 6 a 8 del vespre. La Creu Roja
adverteix que per qüestions logís-
tiques només es recolliran els ob-
jectes esmentats. Altres peces de
roba d’abric es poden portar als di-
versos punts de recollida de roba de
la ciutat. Per a més informació cal
trucar al 93 872 56 44 o escriure a l’a-
dreça manresa@creuroja.org.
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Creu Roja a Manresa recull
mantes i roba d’abric
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GASTRONOMIA 

L’associació cultural Ceps i Manduca de Sant Vicenç de Castellet ha organitzat un curs de tast de cerveses, que es va fer durant els mesos d’octubre i
novembre i va anar a càrrec d’Albert Barrachina. Durant el curs, que es va dividir en dos torns i cada torn en dos dies, es va parlar de la història de la cervesa,
dels tipus de cervesa que hi ha, dels ingredients i de les distincions d’olors i de gustos. Cada participant va poder tastar 17 cerveses diferents, procedents de
tot el món, i quatre platillos cuinats amb cervesa. El proper acte de l'associació serà el Caga Tió popular de Sant Vicenç de Castellet, que se celebrarà el 19 de
desembre vinent a la plaça de l'Ajuntament, i per al qual Ceps i Manduca prepararà el típic brou.



L’associació cultural Ceps i Manduca de Sant Vicenç fa un tast de cerveses del món
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