
CARME TARRÉS RATERA
Ha mort als 86 anys d’edat. El fu-

neral per la seva ànima se celebrarà
avui, dimarts, a les 10 del matí, a la
sala Montserrat de Fontanova.

ÁNGELA JODAR MORALES
Vídua de Martín Morales Morales.

Ha mort als 91 anys d’edat. El fune-
ral per la seva ànima se celebrarà
avui, dimarts, a les 11 del matí, a
l’església parroquial de la Mare de
Déu de l’Esperança (Mion).

LLUÍS SEGURA NAVARRO
Ha mort als 82 anys d’edat. El fu-

neral per la seva ànima se celebrarà
avui, dimarts, a les 11 del matí, a
l’església parroquial de la Mare de
Déu del Carme.

JAUME GRAU TORRAS
Ha mort als 90 anys d’edat. El fu-

neral per la seva ànima se celebrarà
avui, dimarts, a les 4 de la tarda, a
l’església parroquial de Santa Maria
de Viladordis.

ROSA MARIA PALOMAR 
AGUIRRE
Ha mort als 47 anys d’edat. El fu-

neral per la seva ànima se celebrarà
avui, dimarts, a 2/4 de 12 del matí,
a l’oratori de la Funerària Anoia.

Tal dia com avui:
-1872: Antoni Gaudí obté el títol
d'arquitecte.
-1922: primer congrés del Partit
Comunista d'Espanya.
-1966: les Corts Espanyoles apro-
ven la Llei de Premsa i Impremta,
presentada per Manuel Fraga, que
va liberalitzar la informació.
-1968: un tren de Galícia xoca amb
un tractor a prop de Santa María
de la Alameda (Madrid) i moren 26
persones.
-1987: seixanta persones resulten
mortes i dues-centes ferides en
descarrilar un tren a l'Índia a causa
d'una bomba.
-1990: el Vaticà i la URSS establei-
xen relacions oficials permanents
després de 73 anys de distancia-
ment.
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GALERIASOCIETAT

CEPS I MANDUC

Un total de 1.300 calçots són els que es van coure i menjar diumenge en la tercera calçotada de germanor organitzada per Ceps i Manduca, entitat
gastronòmica de Sant Vicenç. Van ser 147 els comensals que va reunir aquesta iniciativa, de la qual destaca no únicament la proposta culinària, sinó també
l’escenari. Aquest àpat col·lectiu té lloc a l’entorn de l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta, un dels espais més emblemàtics per als santvicentins. La degustació
de calçots i carn a la brasa es va fer amb el singular campanar de doble espadanya de l’ermita romànica de fons. Fins i tot a les postres hi va haver calçots. Uns
peculiars pastissos amb la forma d’aquesta planta. Entre els comensals destacava la presència de l’actual entrenador del Girona (Segona Divisió A), Raül Agné.



1.300 calçots i 147 comensals als peus de l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta

TROBADA GASTRONÒMICA

ARXIU PARTICULAR

Climent Forner presenta a Navàs
«Paraules sobre paraules»

Climent Forner va presentar a Navàs el seu darrer
llibre Paraules sobre paraules que recull pròlegs i
discursos ha escrit per d’altres autors. L’alcalde de
Navàs, Josep Oliva, va fer l’epíleg de la presentació
manifestant la seva admiració pel poeta i va
recomanar la lectura del llibre. L’acte va continuar amb
la intervenció de cinc rapsodes que van interpretar
poemes de diferents autors relacionats amb Climent
Forner. La Coral Nova va posar la banda sonora a l’acte
amb l’himne dedicat al Pi de les Tres Branques, amb
lletra de Climent Forner i música de Martí Just.



ACTE LITERARI

L’Associació de Veïns Vic-Remei
de Manresa prepara un taller d’au-
tomassatge, que es farà el dia 27,
des de les 10 del matí i fins a 2/4 de
6 de la tarda, a càrrec de les quiro-
massatgistes Maria Àngels Vila-
prinyó i Dolors de la Fuente. El ta-
ller es farà a la seu de l’associació,
amb activitats a l’aire lliure, i com-
partint el dinar. Aquest curset pre-

tén transmetre nocions bàsiques de
massatge, per aplicar-lo a un ma-
teix o bé als altres, per distendre
músculs i aconseguir una sensació
general de benestar. Es comple-
menta amb tècniques de relaxació
per practicar a casa, i amb dinà-
miques de música i joc. Per a més
a inscripcions cal trucar als telèfons
93 874 75 99, 93 874 76 96, o 676 82
36 55, o a vicremei@gmail.com. 
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L’Associació de Veïns Vic-Remei de
Manresa prepara un taller d’automassatge

CURSETS

Lluís Segura Navarro
Morí cristianament el dia 13 de l’actual als 82 anys

A. C. S.
La seva esposa, Maria Font Esquius; filla, M. Carme; fill polític,
Manel; nét, Benvi; germans, Josep i Teresa; cunyats, nebots,

cosins i família tota, assabenten llurs amics i coneguts de tan dol-
guda pèrdua i preguen que el tinguin present en el record. El

funeral tindrà lloc avui, dimarts, a les 11 del matí a l’església de la
Mare de Déu del Carme, sortint del tanatori Fontal Mémora de

Manresa, c/ Bruc, 19-21. Tot seguit es farà el seu trasllat per inci-
nerar. Domicili del finat: c/ Joc de la Pilota, 14, baixos. Manresa.

(per a notes de condol: www.funerariafontal.com)

Manresa, 15 de març del 2011
FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

Jaume Grau Torras
Ha mort el dia 14 del corrent, als 90 anys d'edat, confortat amb els Sant Sagraments i la Benedicció Apostólica.

A. C. S.

Els seus: esposa, Pilar Navarro Riera; fills, Antonio i Catalina, Josep M. i Nuri; néts, Jaume, Simó, Antoni, M. Dolors i Josep;
néts polítics; besnéts; germà polític i família tota, assabenten de tan dolguda pèrdua. El funeral tindrà lloc avui, dimarts,

a les 4 de la tarda a l'església parroquial de Santa Maria de Viladordis, sortint del tanator de Funerària Fontanova,
c. Bruc, 11-13.

Viladordis, 15 de març del 2011
FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ


