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A LA XARXA

RAMONA ROS MARSOL
Ha mort a l’edat de 88 anys. El

funeral es farà avui, a les 12 del
migdia, a la parròquia de Sant Cu-
gat del Racó, a Navàs. 

ESPERANÇA CONTEL LOMBARTE
Ha mort a l’edat de 90 anys. El

funeral es farà avui, a 2/4 de 12
del matí, a l’oratori de la Funerària
Anoia.

Tal dia com avui:
-1835: un gran incendi destrueix
635 edificis del barri de Manhat-
tan, a Nova York.  

-1857: un terratrèmol provoca la
mort de més de 13.000 persones
a Nàpols.

-1877: es realitza a Barcelona la
primera comunicació telefònica
d’Espanya. 

-1914: Egipte es converteix en un
protectorat britànic.

-1945: els ministres d’Afers Exte-
riors britànic, nord-americà  i so-
viètic es reuneixen a Londres per
acordar les condicions de pau amb
els antics països integrants de
l’Eix.  

-2003: Pasqual Maragall (PSC) és
investit President de la Generalitat
de Catalunya.

EFEMÈRIDES



IGUALADA



NAVÀS

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

TROBADA

AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES

Una caminada per Sant Fruitós de Bages va donar el tret de sortida al cicle de passejades A cent cap als cent, que coordina la Diputació de Barcelona i a la
qual està adherit l’Ajuntament de Sant Fruitós. Els participants van venir de Sant Pol de Mar, Santa Margarida i els Monjos, Lliçà d’Amunt i Sant Fruitós de
Bages. A quarts de 10 del matí van ser rebuts al Nexe per regidors de l’Ajuntament. La caminada es va fer pels voltants de Món Sant Benet.



Sant Fruitós de Bages inicia el cicle de caminades «A cent cap als cent»

Moià, contra la
violència de gènere
Una colla de dones de Moià

han muntat una exposició de
quadres, pintures, treballs
manuals i labors per tal de
conscienciar del greu problema
que ens afecta en els darrers
anys sobre la violència de
gènere. A la sala del Casal de la
mateixa població de Moià hom hi
pot veure aquestes petites obres
d’art d’una trentena de dones
que hi exposen els treballs que
han realitzat. -Joan Capdevila



EXPOSICIÓ

JOAN CAPDEVILA

ARXIU PARTICULAR

Un grup d’amics
d’Avinyó
celebren plegats
el 70è aniversari
Una bona colla d’amics de

la població bagenca d’Avinyó
van decidir celebrar de
manera conjunta un
aniversari molt especial per a
tots ells: han fet ni més ni
menys que 70 anys i la xifra
ben bé valia una trobada.
Tots ells són nascuts el
1942. Durant la jornada de
celebració van visitar un
celler molt antic del poble
d'Avinyó, i després van
acabar la trobada amb un
gran dinar de germanor, que
es va dur a terme en un
restaurant del mateix
municipi d’Avinyó.



TROBADA

CENTRE EXCURISONISTA MONTSERRAT

El Centre Excursionista Montserrat
fa la darrera sortida de l’any
Un grup de 20 participants del Centre Excursionista

Montserrat es van trobar, tot superant les gèlides
temperatures, per realitzar l'excursió programada a
Montserrat, la darrera de l'any 2012. El cel clar i assolellat
va permetre al grup gaudir d’unes vistes úniques de la
muntanya. L’excursió es va iniciar a la Vinya Nova i va anar
fins a l’ermita de Sant Antoni. Un cop aparcats a la Vinya
Nova, el grup va agafar el camí del Torrent del Pont tot
pujant a bon ritme fins enllaçar amb el camí nou de Sant
Jeroni, des d'on es veia el Cavall Bernat i les diverses
agulles que dibuixen la silueta de la muntanya, com la
Prenyada o la part de darrere de l'Elefant.



EXCURSIÓ

CEPS I MANDUCA

Ceps i Manduca fa la
segona sortida per
anar a buscar bolets
L’Associació Cultural i Gastronòmica

de Sant Vicenç de Castellet Ceps i
Manduca ha organitzat, per segon any
consecutiu, una sortida per anar a
buscar bolets. Com que el Coll de Jou
(on es va anar l’ant passat) estava
nevat es va decidir anar a Avinyó. Hi
van participar una vintena de socis,
que van finalitzar la jornada amb un
copiós dinar.



ENTITATS


