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Sant Vicenç atrau
centenars
d’afeccionats a les
plaques de cava

JOSÉ SÁNCHEZ MANZANO
 Ha mort a l’edat de 78 anys.

El funeral tindrà lloc avui, a les
4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Cristòfol.

REDACCIÓ | SANT VICENÇ

La sala Cal Soler de Sant Vicenç
es va convertir diumenge al matí
en un intens mercat d’intercanvi
de plaques de cava. La trobada,
convocada per l’entitat cultural i
gastronòmica Ceps i Manduca –que enguany arribava a la desena edició–, va congregar centenars de persones que col·leccionen
aquests distintius.
L’organització va habilitar taules al llarg de tota la sala, on els
afeccionats van poder mostrar els
seus àlbums i consultar els d’altres
per poder fer intercanvis i ampliar les seves respectives col·leccions. Amb motiu d’aquest desè
aniversari, Ceps i Manduca va
editar una placa de plata embotellada amb la imatge de l’ermita
de Vallhonesta. Al llarg del matí
es van sortejar lots de cava.

SÚRIA

MONTSERRAT PAGÈS VILALTA
 Ha mort a l’edat de 102 anys.
El funeral tindrà lloc avui, a 2/4
d’11 del matí, a l’església parroquial de Sant Cristòfol.

JOAN JUNCADELLA CIRERA
 Ha mort a l’edat de 87 anys.

El funeral tindrà lloc avui, a les
6 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Cristòfol.
MANRESA

DOLORS MARTÍNEZ LLORENS
 Ha mort a l’edat de 78 anys.
El funeral tindrà lloc avui, a les 11
del matí, a la sala Espai Mémora de
Funerària Fontal (c/ Bruc, 19-21).
CASTELLGALÍ

TERESA OMS BURGUÉS
 Ha mort a l’edat de 95 anys. El

A dalt, intercanvi entre afeccionats; a baix, un dels assistents mirant les peces i la placa especial editada enguany
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Més d’un centenar de
persones a la pedalada del Xup

Taller d’art i natura, al
Forn de la Calç de Calders
REDACCIÓ | MANRESA

 Un total de 122 persones van participar
diumenge al matí a la segona pedalada popular
que organitza l’associació de veïns del barri del
Xup. Els participants van poder escollir entre dos
recorreguts que els van dur per la barriada Sol i
Aire, el Collbaix, la Suanya, Can Poc Oli o la Torre
de Santa Caterina. La marxa, que es va resoldre
sense cap incidència, va finalitzar amb una festa
a la pista poliesportiva del barri. A més, tots els
participants van ser obsequiats amb productes
dels patrocinadors de la marxa.

El Centre d’Art Contemporani i
Sostenibilitat (CACiS) del Forn de
la Calç de Calders ha organitzat per
als propers 26 i 27 de maig un taller sobre art i naturalesa impartit
per Sergio Ferrúa, artista de la natura. L’activitat té per objectiu proporcionar un espai de reﬂexió per
desenvolupar noves mirades a
l’entorn i, així, mirar de trobar-hi
possibilitats creatives.

FORMACIÓ

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

EFEMÈRIDES
Tal dia com avui:
-1930: presentació, per primera
vegada, d'un espectacle de televisió, en un teatre de la ciutat
nord-americana de Schenectady
(Nova York).
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Igualada acollirà una nova
edició de la Universitat
d’Estiu Ramon Llull

Jaume Crespiera
exposa a l’espai Nexe
de Sant Fruitós

 Igualada acollirà, per sisè any consecutiu,
la Universitat d’Estiu Ramon Llull, que tindrà
lloc del 9 al 13 de juliol. Organitzada per
l’Associació Revista d’Igualada i la
Universitat Ramon Llull, la Universitat
d’Estiu d’Igualada ofereix un programa
acadèmic de deu cursos, oberts a tothom,
amb propostes que van des de la grafologia
fins a l’òpera, passant per la fotografia,
la literatura, l’economia i la cuina.

 El dia 11 es va fer la inauguració

Teresa Oms Burgués
Vídua de Manel Duart Gemé

Ens ha deixat el dia 21 de l’actual, després d’estar 95 anys
entre nosaltres.

de l’exposició de Jaume Crespiera a
Sant Fruitós de Bages. A l’acte hi van
assistir veïns i amics de l’artista, així
com representants de l’Ajuntament
de Sant Fruitós i del poble natal del
pintor. L’exposició serà oberta fins al
27 de maig al Nexe i es podrà visitar
de dilluns a divendres, de 17 a 20 h,
i dissabtes i diumenges, d’11 a 13 h.

GUARDÓ

Per a esqueles, recordatoris
o aniversaris podeu posar-vos
en contacte amb les nostres
oficines de:

A. C. S.

Els teus amics i companys de la residència Mas Planoi que
t’han acompanyat els últims anys de la teva vida no t’oblidaran mai. El funeral tindrà lloc avui, dimarts, a les 4 de la
tarda, a la parròquia de Sant Miquel de Castellgalí, sortint
de les capelles de Funerària del Bages, cra. de Vic, 250.

MANRESA Tel. 93 877 22 33
C/ Sant Antoni M. Claret, 32

Castellgalí, 22 de maig del 2012

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

FUNERÀRIA DEL BAGES-ANTIGA FUNERÀRIA ALCAÑIZ

BERGA Tel. 93 822 12 19
Plaça Font del Ros, 1

L’escola Castell d’Òdena rep el premi
Baldiri Reixac per la seva catalanitat
REDACCIÓ | MANRESA

L’escola Castell d’Òdena està
d’enhorabona, ja que acaba de ser
guardonada amb el premi Baldiri
Reixac a la modalitat d’escola que
la Fundació Lluís Carulla atorga
cada any a 14 escoles de tot Catalunya. Aquests premis, destinats a
l’estímul i al reconeixement de
l’escola catalana, disposen de la
col·laboració tècnica d’Òmnium
Cultural.

El guardó Baldiri Reixac premia
la qualitat global i la catalanitat, en
llengua i continguts, de centres
educatius, concretades en un projecte educatiu i lingüístic que s’estigui aplicant i que assoleixi un ús
elevat de la llengua entre l’alumnat
i el professorat. També valora
l’activitat educativa amb referència
a la identitat que, a més de la llengua i la cultura pròpies, manifesti
voluntat integradora.

