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CARME 
AMETLLA CABANAS
Ha mort a l’edat de 81 anys. 

El funeral tindrà lloc avui, a les 11
del matí, a l’església parroquial de
Sant Josep (Poble Nou).

TELESFORO
MORENO CHAVARRÍA
Ha mort a l’edat de 81 anys. 

El funeral tindrà lloc avui, a les 11
del matí, a l’església parroquial de
la Mare de Déu de l’Esperança
(barriada Mion).

MOHAMMAD INNAIR
Ha mort a l’edat de 58 anys.

Avui, a les 13.45 h, es farà el seu
comiat a la mesquita de la Via de
Sant Ignasi de Manresa. Posterior-
ment el seu cos serà repatriat a
Gadir, al Marroc.

FRANCISCO
CANAL HERNÁNDEZ
Ha mort a l’edat de 87 anys. 

El funeral tindrà lloc avui, a les 10
del matí, a l’església parroquial de
Santa Maria de Sallent.

ANTONI
ROCA PUJOL
Ha mort a l’edat de 88 anys. 

El funeral tindrà lloc avui, a les 12
del migdia, a l’església parroquial
de Santpedor.





SANTPEDOR







SALLENT

MANRESA

FUNERALSEL BATEC DEL CARRER

El proper 20 d’abril, el monestir
de Sant Benet de Bages acollirà la
segona edició de la Nit del Bages
per la Independència. Organitza-
da per Bages Decideix, ahir es va
presentar la nova edició de la ini-
ciativa. Josep Camprubí, porta-
veu de Bages Decideix, va explicar
que l’objectiu de l’organització és
el d’aplegar de manera transversal
i molt àmplia tots aquells que cre-
uen que la independència és ne-
cessària i possible, i que cal tre-
ballar conjuntament per aconse-
guir-la. Per la seva banda, Carles
Claret, membre de Bages Decideix,
va concretar que la 2a Nit del Ba-
ges per la Independència tindrà
lloc altre cop a Sant Benet de Ba-
ges per subratllar el caràcter co-
marcal de la trobada, i va presen-
tar el cartell que l’anuncia, obra de
l’il·lustrador manresà Dani Her-
nández Massegú. A continuació,
Jaume Puig, president d’Òmni-
um Bages, va detallar els diferents
aspectes organitzatius de la Nit, en-
tre els quals va destacar que ja s’ha
obert el període d’inscripció per
assistir-hi. La participació en l’es-
deveniment té un cost de 25 euros.
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Jaume Puig, president d’Òmnium al Bages, amb Carles Claret i Josep Camprubí, de Bages Decideix

El monestir de Sant Benet acollirà de nou, el 20 d’abril, la iniciativa independentista

ARXIU PARTICULAR

Èxit de participació en el
recital de poesia d’Igualada

Unes 60 persones van participar, el dia 21
de març, al recital de poemes en veu alta de la
Biblioteca Central d’Igualada per celebrar el
Dia Mundial de la Poesia. El recital va servir
per presentar el llibre guanyador del premi de
Poesia Joan Llacuna Ciutat d’Igualada 2011:
Assassins de margarides, d’Anna García Garay.
Precisament l’autora va ser l’encarregada
d’encetar la vetllada llegint un poema del seu
llibre. Entre els participants hi havia alumnes
de les escoles Garcia Fossas i Gabriel Castellà,
a més de diverses parelles lingüístiques.



Carme Ametlla Cabanas
Vídua de Gabriel Prat Llussà.

Ha mort cristianament el dia 30 del corrent, als 81 anys d´edat.

A. C. S.

Els seus: fills, Gabriel, Jordi i Esteve; filles polítiques, néts i família tota, assabenten que
el funeral tindrà lloc avui, dissabte, a les 11 del matí, a l'església parroquial de Sant

Josep (Poble Nou), sortint de les sales de vetlla de Funerària Fontanova, c/ Bruc, 11-13.
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FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

Antoni Roca Pujol
‘El Ton’

Ha mort cristianament el dia 30 del corrent a l’edat de 88 anys.

A. C. S.

La seva esposa, Dolors; fills, Pere i Marisa, Conxita i Llorenç,
Josep i Maiva; néts, Pere, Alba, Anna i Marc, Núria i Gerard;

germà, Ramon; cunyats, nebots, cosins i família tota, preguen
que el tinguin present en el record i en la pregària. El funeral
se celebrarà avui, dissabte, a les 12 del migdia a l’església

parroquial de Santpedor, sortint del tanatori Giró-Fontanova,
Passeig, 27, de Santpedor.

Santpedor, 31 de març del 2012
FUNERARIA GIRÓ-FONTANOVA

DIA MUNDIAL DE LA POESIA

ARXIU PARTICULAR

Vint persones aprenen
a fer pa amb Idris Cruz

L'Associació Cultural i Gastronòmica
Ceps i Manduca, de Sant Vicenç, va
organitzar dissabte passat, a l'escola
Puig Soler, un taller de pa amb el
conegut mestre Idris Cruz. Una vintena
de persones van participar en
l’activitat, en què Cruz va ensenyar a
fer un pa 100 % natural, va explicar els
tipus de cereals, com alimentar el llevat
mare, i una mica d'història del pa, que
durant segles s'ha elaborat només amb
farina, aigua, sal i llevat mare natural.



TALLER DE L’ASSOCIACIÓ CEPS I MANDUCA

L’exposició Vida Aquàtica, de
Raül Martínez, iniciada amb el
primer premi de la convocatòria
de projectes d’arts visuals Igua-
l’ART, es podrà veure fins al dia 29
d’abril a la sala d’exposicions del
museu. L’horari de visita és de di-
marts a divendres, de 10 del matí
a 2 del migdia, i de 4 a 2/4 de 7 de
la tarda. Dissabtes i festius, l’horari
és d’11 a 2 del migdia.
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Igualada mostra «Vida
Aquàtica», de Raül Martínez

ARTS VISUALS

ARXIU PARTICULAR

Els participants de les passejades del CAP Bases de Manresa, que es 
fan cada divendres, van visitar la seu de la Coordinadora de Jubilats i
Pensionistes, entitat que a través dels seus caminaires veterans hi col·labora. 



Els caminaires del CAP Bases, a la Coordinadora

VISITEN LA SEU DELS JUBILATS

Rectificació
El 20% de la plantilla del 
Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, ubicat a Solsona, va
adherir-se a la vaga general del
29 de març. En l’edició d’ahir, 
per error, informàvem que l’havia
secundat el 25%. 


