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CASILDA TORRES VALLRIBERA
Ha mort als 81 anys d’edat. El fu-

neral se celebrarà avui, diumenge, a
les 12 del migdia, a l’església de
Santa Maria d’Artés.  

PALMIRA PRAT CABALLOL
Ha mort als 83 anys d’edat. El fu-

neral se celebrarà avui, diumenge, a
les 11 del matí, a l’església parro-
quial de Gargallà.  

PERE SELLARÈS CULLA 
Ha mort als 51 anys. El funeral se

celebrarà avui, a les 10 del matí, a
l’església de Sant Pere Apòstol.

FRANCISCO MUÑOZ VACAS
Ha mort als 84 anys. El funeral se

celebrarà avui, a les 11 del matí, a la
sala Montserrat de Fontanova. 

CARME ANDREU BUSQUETS
El funeral per la seva ànima se

celebrarà avui, diumenge, a 1/4 de
12 del matí, a l’església de Santa
Maria de Valldaura. 

GRACIANO CARVAJAL 
BARAGAÑO
Ha mort als 73 anys d’edat. El fu-

neral se celebrarà avui, a 2/4 de 12
del matí, a l‘església de Crist Rei. 

ELOY SÁNCHEZ CAMPOS
Ha mort als 75 anys. El funeral se

celebrarà avui, a l’1 del migdia, a
l’església parroquial de Monistrol de
Montserrat. 

CARMEN RIBALAIGA CARRERA
Ha mort als 89 anys. El funeral se

celebrarà avui, a les 11 del matí, a
l’església parroquial de Santa Maria
de Puigcerdà. 
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L’escola El Cim de Vallbona d’Anoia va fer una sortida el passat dia 22 de novembre a l’Espluga de Francolí. Un total de 26 alumnes de tercer d’ESO,
acompanyats per dos professors, van visitar les noves coves de L’Espluga, on van descobrir l’evolució humana des del Paleolític fins l’actualitat a través
d’audiovisuals que recreen escenes de la prehistòria amb personatges reals.



L’escola Cim de Vallbona d’Anoia visita les coves de l’Espluga de Francolí

SORTIDA

ARXIU PARTICULAR

Diumenge passat, el Grup de Dansa Cor de Catalunya va pujar a Montserrat per cloure els actes del seu 25è aniversari. Al matí, els dansaires i les seves famílies
van fer una ofrena a la Mare de Déu a la missa conventual i van ser rebuts per l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, que va rebre una placa commemorativa dels
25 anys. L’abat va encoratjar el grup a continuar treballant pel país dansant i ensenyant les tradicions catalanes. Després, van oferir una ballada a la plaça exterior
de la basílica amb Sardanova, un muntatge de Mònica Clarena amb música de Santi Arisa. Per cloure l’acte es va fer un dinar de germanor a Monistrol de Montserrat.



El Grup de Dansa Cor de Catalunya clou el seu 25è aniversari a Montserrat

CAMINADA

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

IGUALADA Tel. 93 803 07 55
Esquiladors, 23 local 2

Graciano Carvajal
Baragaño

Morí, cristianament, el dia 2 de l’actual, als 73 anys

A.C.S.

Els seus: esposa, Elvira Casanova Iglesias; fills, Elena i Oscar;
filla política, Sara; germans polítics; nebots; cosins i

família tota us agraeixen el vostre record i la vostra pregària.
El funeral tindrà lloc avui, diumenge, a les 11.30 del matí a
l’església de Crist Rei, sortint del Tanatori Fontal Mémora de

Manresa, c. Bruc n. 19-21. Tot seguit es farà el seu enterrament.

Manresa, 4 de desembre del 2011
(per a notes de condol: www. memora.cat)

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

Pere Sellarès Culla
A.C.S.

La Comunitat Educativa La Salle de Manresa
expressa el seu més profund condol i suport
a la nostra companya Teresa Sellarès i família

per la mort del seu germà.
Preguem perquè Déu l’hagi acollit al seu Regne.

Manresa, 4 de desembre del 2011

ARXIU PARTICULAR

L’associació Ceps i Manduca de Sant
Vicenç troba bolets a coll de Jou

El passat diumenge, l’associació cultural i gastronòmica de Sant
Vicenç de Castellet Ceps i Manduca va organitzar una sortida al bosc
per anar a buscar bolets i passar el dia a la muntanya. De bon matí,
una trentena de persones es van adreçar fins a Coll de Jou, al
Solsonès. Després d’esmorzar, van repartir-se per anar a buscar
bolets. Tothom en va collir, pocs o molts, i xics i grans van trobar
rovellons, llenegues blanques, llenegues negres, pinetells,
pimpinelles morades i apagallums, i els bolets que majoritàriament
va trobar tothom van ser molts fredolics. Als volts del migdia, i un cop
tots a Coll de Jou, mentre s'anava coent la carn per dinar es va fer la
tria dels bolets bons dels dolents. També van cuinar un freginat de
barrejat de bolets per acompanyar la cansalada i la botifarra. 



SORTIDA

Eloy Sánchez
Campos

La direcció i treballadors de Funerària Fontal-Mémora
expressem el més sincer condol a tota la família, i
en particular a la nostra companya Mercè Sánchez,

per tan dolguda pèrdua.

Monistrol de Montserrat, 4 de desembre del 2011
(per a notes de condol: www.memora.cat)

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA


