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ALBA CLOTET

Calçotada de l’entitat Ceps i
Manduca de Sant Vicenç

FUNERALS
L’AMETLLA DE MEROLA

 Unes 180 persones van gaudir de la
tradicional calçotada organitzada per
l’Associació Cultural i Gastronòmica Ceps i
Manduca, de Sant Vicenç. A la vall de
Vallhonesta i al voltant de l’ermita de Sant
Pere, van passar una jornada inoblidable.
Mentre que una bona colla es van animar a
pujar fins a l’hostal de Sant Jaume de
Vallhonesta i al puig Soler, organitzadors i
voluntaris van preparar l’àpat en què no van
faltar els calçots, la carn, les botifarres, la
cansalada i els cigrons,

JOSEP GARROSET CALDERER
 Ha mort als 81anys. El funeral

es fa avui, a la 1 del migdia, a la
sala Montserrat de Fontanova.

MERCÈ TRILLA DALMAU
 Ha mort als 87 anys. El funeral

es fa avui, a les 11 del matí, a la
parròquia de l’Ametlla de Merola.
AVIÀ

NAVARCLES

INOCENCIA LÓPEZ LÓPEZ
 Ha mort als 95 anys. El funeral
es fa avui, a les 11 del matí, a la
parròquia de la localitat bagenca.

MERCÈ SABATA SANTIAS
 Ha mort als 80 anys. El funeral es

fa avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església de Graugés, al municipi d’Avià.
BALSARENY

SORTIDA
ARXIU PARTICULAR

Quedem? visita el Centre de
l’Aigua de Can Font

SALVADOR BONALS RIBERA
 Ha mort als 89 anys. El funeral es
fa avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santa Maria de Balsareny.
BERGA

 Un grup de participants del programa

RAMONA FARRÉ TRISTANY
 Ha mort als 96 anys. El funeral
es fa avui, a 2/4 d’11 del matí , a la
parròquia de Berga.

Quedem? d’Òmnium Bages va visitar el
dissabte 25 de febrer el Centre de l’Aigua de
Can Font i la potabilitzadora, gestionat per
Aigües de Manresa. Així, van visitar l’exposició
de Can Font i el conjunt de les instal·lacions de
la potabilitzadora, i van descobrir el procés al
qual se sotmet l’aigua abans d’arribar a les
nostres llars. La propera sortida serà «El passat
medieval i la llegenda del Timbaler del Bruc a
Santpedor», dissabte 10. Més informació al
web http://bages.quedem.omnium.cat.

PUIG-REIG

REMEI PIQUÉ VILALTA
 Ha mort als 84 anys. El funeral
es fa avui, a 2/4 d’11 del matí, a
l’església de Cal Marçal.
SALLENT

MONTSERRAT COLS PEIPOCH
 Ha mort als 70 anys. El funeral
és avui, a les 12 del migdia, a l’església de Santa Maria de Sallent.
ENCARNACIÓ PUNTAS VILA
 Ha mort als 92 anys. El funeral

es fa avui, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sallent

MODESTA DÍAZ MACARRILLA
 Ha mort als 96 anys. El funeral

es fa avui, a les 4 de la tarda, a la
parròquia de Berga.
CASTELLBELL I EL VILAR

SANT JOAN DE VILATORRADA

MANUEL MARTÍN LÓPEZ
 Ha mort als 47 anys. El funeral

és avui, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de Vilatorrada.

EMILI GRÍFUL ARTIGAS
 Ha mort als 80 anys. El funeral

TROBADA INSTITUCIONAL
FUB

es fa avui, a les 5 de la tarda, a la
parròquia de Castellbell i el Vilar.

L’Agència Catalana del Consum i la
FUB estudien vies de col·laboració

ISIDRE CASTELLÀ SAGUÉ

 El director de l’Agència Catalana del Consum,

 Ha mort als 84 anys. El funeral

Alfons Conesa, ha fet una visita institucional a la
Fundació Universitària del Bages (FUB) amb
l’objectiu de conèixer el projecte universitari i
explorar possibles col·laboracions conjuntes. Conesa
s’ha reunit amb el director general de la FUB, Valentí
Martínez, el director dels estudis d’Empresa, Jordi
Conca, i amb el responsable del Programa
d’Emprenedoria i Innovació, Marc Bernadich. Conesa
ha destacat especialment l’aposta que està fent la
FUB per promoure i incentivar l’actitud emprenedora
entre els alumnes que estudien a la institució.

es fa avui a les 10 del matí, a l’església parroquial de Gironella.

GIRONELLA

MANRESA

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

RAMONA RIBERA COMA
 Ha mort als 93 anys. El funeral

es fa avui, a les 12 del migdia, a
l’església de Sant Llorenç.
SANT VICENÇ DE CASTELLET

CARME PONS BACHI
 Ha mort als 77 anys. El funeral

és avui, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Vicenç de Castellet.

BENVINGUT GARCIA PRIÓ
 Ha mort als 87 anys. El funeral

es fa avui, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Crist Rei.
SANTIAGO HERNÁNDEZ GARCIA

VILADA

TERESA COMELLAS PUIG
mort als 90 anys. El funeral
es fa avui, a 2/4 de 5 de la tarda, a
la parròquia de Vilada.

 Ha

 Ha mort als 89 anys. El funeral
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La mostra de la Llum ja
es pot visitar al Casino

L’Arxiu Històric de
Cardona, tancat fins al 16

Dos nous cursos a l’AV
de la Font dels Capellans
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El Centre Cultural el Casino
acull ﬁns el proper 9 d’abril la
mostra Llum, aigua i festa, un
misteri de més de 600 anys a Manresa. L’exposició, que es pot visitar
de dimarts a diumenge i festius de
6 de la tarda a 9 del vespre, pretén
donar a conèixer el misteri de la
Llum d'una manera atractiva i
moderna, sense oblidar els continguts històrics rigorosos.

Segons informa l’Ajuntament
de Cardona, per raons d’ús intern,
les instal·lacions de l’Arxiu Històric Municipal de la vila, que actualment estan ubicades al Casal de
Graells, estaran tancades a la consulta pública ﬁns al divendres 16
de març. Els interessats a fer alguna consulta poden adreçar-se al
correu arxiuhistoric@cardona.cat
o bé al telèfon 93 869 26 33.

L’Associació de Veïns del barri de
la Font dels Capellans de Manresa ha organitzat per a aquest
mes dos nous cursos. Hi haurà un
taller d’iniciació a la grafologia i
un curs de català inicial. Tots dos
començaran demà, dia 6. Per a
més informació o inscripcions
als cursos cal adreçar-se al local de
l’entitat, situat al número 75 de
l’octogonal 14.

es fa avui, a les 10 del matí, a la
sala espai Mémora de Fontal.
PILAR COLLELL DANÉS
 Ha mort als 94 anys. El funeral

es fa avui, a les 11 del matí, a la
sala Montserrat de Fontanova.
JUAN ANTONIO DORADO VALLE
 Ha mort als 70 anys. El funeral

es fa avui, a les 11 del matí, a la
sala espai Mémora de Fontal.
CONXITA VANCELLS SANLLEHÍ
 Ha mort als 89 anys. El funeral

es fa avui, a les 12 del migdia, a la
sala Montserrat de Fontanova de
la capital del Bages.

VILANOVA DEL CAMÍ

JOSEP FONT SOLÉ
 Ha mort als 74 anys. El funeral
es fa avui, a les 12 del migdia, a
l’oratori de Funerària Anoia.

EFEMÈRIDES
Tal dia com avui:
–1933: els nazis guanyen les eleccions a Alemanya.
A LA XARXA
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