
Francesc Oller Ribalta
Vidu de Dolors Vila Prat

Ha mort el dia 18 del corrent, als 94 anys d’edat, confortat
amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

A. C. S.

Els seus: fills, Salvador i Josefina; fill polític, Josep Roura; néta,
Meritxell; nét polític, Jordi Viladrich; germana, Francisca; germans
polítics, Antoni i Imma, Ramon i Anna; nebots, cosins i família tota

assabenten de tan dolguda pèrdua. El funeral tindrà lloc avui, diven-
dres, a 2/4 d’11 del matí a l´església parroquial de Sant Sadurní de

Salelles, sortint del tanatori de Fontanova, c/ Bruc, 11-13.

Salelles, 20 d’abril del 2012
FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

Pere Santesmases
Trepat

La comunitat educativa La Salle Manresa  expressa el
seu més profund condol i suport a la família de la nos-
tra companya Maria Victòria Santesmases Armengol

per la mort del seu pare. 

Preguem perquè Déu l’hagi acollit al seu Regne.

Manresa, 20 d’abril del 2012

Tránsito Claus Mata
Viuda de Manuel Rodríguez Sánchez

Ha fallecido, cristianamente, el día 19 abril, a los 88 años.

E. P. D.

Sus hijos, Paco (†), Loli, Conchi y Ángela; hijos políticos,
nietos, nietos políticos, biznietos, hermanos, cuñados,
sobrinos y demás familiares, ruegan una oración por su

alma. El funeral tendrá lugar hoy, viernes, a las 4 de la tarde
en la iglesia parroquial de Sant Pere, saliendo del tanatorio

Fontal Mémora de Santpedor, c/ Betadors, 7.

Santpedor, 20 de abril de 2012

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

Carme Padró Culell
vídua d' Agustí Benlliure Yuste

(†) 19 ABRIL 2012

Els teus fills que tant t’estimaves:
Agustí, M. Carme i Núria,

fills polítics, néts, besnéts i cosines.
I la raó social LLIBRERIA BENLLIURE
A tota la família ens agradaria que

la recordéssiu tal com era,
una dona plena d’amor, sempre disposada
a ajudar els altres, valenta i lluitadora.

Mare, sempre estaràs dins els nostres cors.
Gràcies per haver existit!
Els teus fills que t’estimen.

El funeral tindrà lloc avui divendres, a les 11 a l´església de
Sant Pere Apòstol, sortint del tanatori Fontal Mémora de Manresa,

c/ Bruc, 19-21.
Manresa, 20 d'abril del 2012

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

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
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MOISÈS SALLENT SOLER
Ha mort als 79 anys. El funeral se

celebrarà avui, a les 11 del matí, al
cementiri d’Artés.

LEONOR MARTÍN GARCÍA
Ha mort als 86 anys. El funeral se

celebrarà avui, a les 4 de la tarda, a
l’església parroquial de Berga. 

CARME PADRÓ CULELL
Ha mort als 89 anys. El funeral se

celebrarà avui, a les 11 del matí, a
l’església de Sant Pere Apòstol.
M. ÀNGELS CUÑAT GIRÓ
Ha mort als 60 anys. El funeral se

celebrarà avui, a les 12 del migdia, a
l’Espai Mémora de Fontal. 
JOSEFA ARJONA MARTÍN
Ha mort als 74 anys. El funeral se

celebrarà avui, a les 4 de la tarda, a
la sala Montserrat de Fontanova.

MARINA BONET SANTAMARIA
Ha mort als 93 anys. El funeral se

celebrarà avui, a les 11 del matí, a
l’església parroquial de Piera.

PERE ANTONI SANTESMASES
TREPAT
Ha mort als 82 anys. El funeral se

celebrarà avui, a les 4 de la tarda, a
l’església de Santa Maria de Sallent.

FRANCESC OLLER RIBALTA
Ha mort als 94 anys. El funeral se

celebrarà  a 2/4 d’11 del matí a l’es-
glésia de Sant Sadurní de Salelles.

TRÁNSITO CLAUS MATA
Ha mort als 88 anys. El funeral se

celebrarà  a les 4 de la tarda a l’es-
glésia de Sant Pere de Santpedor.
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Món Sant Benet ofereix aquest
cap de setmana dos tallers. El pri-
mer, De l’hort al plat, serà dissab-
te a les 12 del migidia i pretén acos-
tar els productes de temporada a
la taula. El segon, Planta’t a la pri-
mavera, consistirà a descobrir el
treball al camp i plantar diverses
varietats d’hortalisses de la tem-
porada. Totes dues activitats són
per a nens d’entre 5 i 15 anys.

REDACCIÓ | MANRESA

Taller «De l’hort al plat» i
«Planta’t a la primavera»

A MÓN SANT BENET

EL BATEC DEL CARRER

L’èxit de l’exposició Les cares del
nostre barri, amb fotografies de
veïns i veïnes de la Font dels Ca-
pellans, ha animat l’associació de
veïns a fer-ne una segona edició.
Aquest cop els protagonistes  tor-
nen a ser veïns i veïnes, però no tots
viuen a la Font. D’aquí el nom: Les
cares que fan vida al barri. L’ob-
jectiu continua sent el mateix: po-
tenciar la cohesió social i enfortir
el sentiment de pertinença i d’i-
dentitat al barri, així com reco-
nèixer les persones i els col·lectius
que amb la seva activitat i partici-
pació el fan un barri viu i actiu.

Aquest dilluns, a les 7 de la tar-
da, a la sala polivalent de la Font,
es farà la presentació de la mostra,
que s’hi estarà fins a les festes
d’estiu del barri, el juliol vinent.
L’exposició es podrà visitar els ma-
tins, de 9 a 1, i les tardes, de 4 a 8.

L’exposició inclou una vuitan-
tena d’instantànies de persones
que donen vida al barri realitzades
per la fotògrafa Anna Ribera, que
ja va realitzar la primera mostra. En
aquest cas, el treball es va iniciar a
final de l’any passat i s’ha allargat
fins a començament d’aquest. 

REDACCIÓ | MANRESA La Font de Manresa recull «Les cares
que fan vida al barri» en una exposició

Sessió de fotos de la fotògrafa Anna Ribera amb una veïna. La mostra en recull una vuitantena

És la segona edició d’una mostra que vol enfortir el sentiment de pertinença dels veïns

ARXIU/GEMMA ALEMÁN

ARXIU PARTICULAR

Ceps i Manduca
celebra el tercer
homenatge al porc
Diumenge, l'associació Ceps i

Manduca de Sant Vicenç de
Castellet va organitzar el 3r
Homenatge al Porc. La festa va
començar a les 9 del matí amb un
esmorzar a base de careta, morro,
orelles, peus, cansalada viada...
Després es van fer botifarres i
xoriços; i per dinar, altre cop porc
acompanyat de cigrons. Un pastís en
forma de porc van ser les postres.



TROBADA GASTRONÒMICA

Baixada d’andròmines
a Santpedor i a
Castellnou de Bages

Els municipis de Santpedor i
Castellnou de Bages van organitzar
diumenge passat una baixada
d’andròmines. La prova, que
comptabilitzava per al Campionat de
Catalunya, tenia un recorregut d’un
quilòmetre. Primer van baixar les
andròmines que no participaven al
Campionat de Catalunya, després els
competidors i, finalment, patinadors.



PROVA PER AL CAMPIONAT DE CATALUNYA

ARXIU PARTICULAR


