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ERMENGOL PORTÍ CAMPRUBÍ
Ha mort a l’edat de 51 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Miquel de Cardona.

PEDRO RUBIO PUIG
Ha mort a l’edat de 58 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església parroquial de
Santa Maria de Sallent.

PASCUAL RODRÍGUEZ GIL
Ha mort a l’edat de 90 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a l’església parroquial de
Puig-reig.

JULIÁN RAMÍREZ VICO
Ha mort a l’edat de 35 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església parroquial de
Vallbona d’Anoia.

Tal dia com avui:
-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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Sant Vicenç de Castellet va clou-
re la Setmana del Medi Ambient
amb un concorregut mercat de se-
gona mà i amb l’Animalada, l’es-
pai de jocs d’enginy i estratègia fets
a partir de materials reciclats.

El mercat de productes usats va
omplir per primer cop la totalitat
de la plaça de parades. En total, van
ser una trentena de famílies les que
van posar a la venda articles de la
llar, joguines i, per primera vega-
da, peces de roba. La jornada d’in-
tercanvi es va acabar amb xocola-
ta calenta, feta per l’entitat Ceps i
Manduca. També va ser molt con-
correguda l’Animalada. Al porxo
de Cal Soler, els petits van gaudir
amb els jocs autònoms de gran for-
mat fets amb materials recuperats.

REDACCIÓ | SANT VICENÇ DE CASTELLET

El mercat va omplir per primer cop tota la plaça i els més petits es van divertir amb els jocs de gran format

AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET

Sant Vicenç clou
la setmana del
Medi Ambient
amb un reeixit
mercat de 2a mà

Casa Flors Sirera per la Solida-
ritat i la Pau i el Consell Municipal
de Solidaritat ofereixen durant
aquest mes que s’acaba una va-
riada programació d’exposicions
repartides per tot Manresa dins del
cicle Manresa per la Pau i els Drets
Humans. Les mostres tenen per
objectiu denunciar les contínues
violacions dels drets humans.

Manresa s’omple
d’exposicions a favor
dels drets humans

ARTS VISUALS
ARXIU PARTICULAR

El Rotary Manresa Centre
s’agermana amb el de
Montalban, de Tarn i Garona
El cap de setmana passat el Rotary Club de

Montalban (Tarn i Garona) va visitar Manresa,
com a primera part de l’Agermanament Rotary
amb el Club Manresa Centre. Els actes es van
iniciar amb una trobada de treball i van
continuar amb l’entrega del segon carregament
de mantes, edredons i sacs de dormir a Càritas
Manresa. Es va seguir amb una visita a la Seu i
el carrer del Balç; i es va acabar amb una sessió
de treball acompanyat de cuina manresana. 



UNIÓ D’ENTITATS

ARXIU PARTICULAR

Trobada
d’alumnes
de l’Escola
Catalunya
El 21 de

novembre, 24
exalumnes
nascuts el 1977 i
cinc professors de
l’escola Catalunya
de Navarcles es
van retrobar en un
sopar al
restaurant Ànsios.



SOPAR

JAUME GRANDIA

Roser Rojas i els seus
contes fan omplir la
biblioteca de Sant Fruitós

La biblioteca de Sant Fruitós de
bages va celebrar una nova sessió
mensual de l’Hora del Conte, que va anar
a càrrec de la mestra i il·lustradora
santjoanenca Roser Rojas. Els infants,
que van omplir de gom a gom la sala,
van gaudir amb els contes de Roser
Rojas, narracions que van ser
acompanyades amb boniques
il·lustracions de la mateixa contista.



ACTIVITATS INFANTILS

Marc Riera i Mimó
(Regidor 1992-2003)

L’alcalde d’Igualada i la corporació municipal
expressen el seu condol

Josep Canals Baradat
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages expressa el més sincer condol a la família,

i especialment a la treballadora municipal Elvira Canals Ribera,
per la mort del seu pare.

Sant Fruitós de Bages, 28 de novembre del 2011


