
M. Dolors Baraldés Serra
Vídua de Manel Magret Soler

Morí cristianament el dia 17 de l´actual a l’edat de 87 anys

A. C. S.

Els seus: filla, Anna; fill polític, Eduard; néts, Sílvia i Jordi; néts
polítics; besnéts, Marc, Laia i Júlia; nebots, cosins i família tota, us
agraeixen el vostre record i la vostra pregària. El funeral tindrà lloc
avui, dissabte, a les 12 del migdia a la sala Espai Mémora, c. del

Bruc, 17, sortint del tanatori Fontal Mémora de Manresa.
(per a notes de condol: www.memora.cat)

Manresa, 18 de gener del 2014
FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA
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SOCIETATGALERIA

EL BATEC DEL CARRER

Coincidint amb la festivitat de
Sant Antoni Abat, patró dels tragi-
ners, diverses poblacions de les co-
marques centrals van celebrar
ahir els tradicionals Tres Tombs,
que altres municipis també mun-
taran al llarg dels propers dies.

A Castellterçol, per exemple,
els banderers de la festa, acom-
panyats dels ancians, van ser els
encarregats d’obrir els actes de
camí cap a l’església, on es va fer la
missa en honor del patró. Després,
es va fer un esmorzar al local social,
i va començar una concorreguda
cavalcada d’animals amb tractors,
carrosses i remolcs a la plaça del
CAP, seguida de la benedicció dels
tres tombs a la plaça de Prat de la
Riba, per continuar la cercavila per
alguns carrers del centre. A la tar-
da hi havia previst un cremat de
rom, balls de saló i ball de vetlla.

A la Seu d’Urgell la festa dels
Tres Tombs es caracteritza per la
tradicional calderada, que elabo-
ra la confraria de Sant Antoni Abat

al passeig de Joan Brudieu. Per a
l’elaboració de l’escudella es van fer
servir 800 quilos d’aliments, entre
verdures, llegums, carn de porc i

vedella, i en total es van repartir
més de 3.000 racions. 

A banda de la calderada, la fes-
ta també va incloure la tradicional

cercavila i benedicció d’animals,
posterior a la missa solemne i al re-
partiment del panet de Sant An-
toni. 

JOAN CAPDEVILA/REDACCIÓ | MANRESA Les comarques centrals s’omplen de
desfilades en la festivitat de Sant Antoni

Un moment de la desfilada d’ahir a Castellterçol

Castellterçol va organitzar ahir una cercavila d’animals, i la Seu va celebrar la tradicional calderada

JOAN CAPDEVILA

Enguany Sant Joan de Vilator-
rada torna a participar en el Cicle
de Passejades per a Gent Gran «A
cent cap als cent». Aquest projec-
te està promogut per la Diputació
de Barcelona i organitzat per l’A-
juntament. El 29 de gener, s’inicia
el cicle de passejades a Montgat
amb un itinerari suau per pistes fo-
restals i camins de muntanya,
amb un recorregut de 8 km.

REDACCIÓ | MANRESA

Sant Joan participa a 
«A cent cap als cent»

GENT GRAN

ARXIU PARTICULAR

L’associació de Sant
Vicenç Ceps i Manduca
reparteix 300 gots de
xocolata calenta
L'associació cultural i gastronòmica de

Sant Vicenç de Castellet Ceps i Manduca va
servir més de 300 gots de xocolata 
desfeta, dins el marc de la sisena fira del
Mercat de Segona Mà i en la setmana
dedicada al Medi Ambient. L’acte va ser 
tot un èxit, ja que feia molt fred i la
xocolata calenta va anar perfecte per fer-lo
passar.



SOLIDARITAT

ARXIU PARTICULAR

Álex Hernández i Max
Kouguere, de La Bruixa
d’Or, visiten l’escola
Muntanya del Drac
Dimarts passat els dos jugadors de

La Bruixa d’Or Álex Hernández i Max
Kouguere van fer una visita a l'escola
Muntanya del Drac del barri del Xup de
Manresa. Concretament, els dos
integrants del primer equip del
Bàsquet Manresa van passar una
estona amb els nens i nenes de 5è i
6è del centre.



ACTIVITAT INFANTIL

ARXIU PARTICULAR

Sorteig d’un dinar per a dues
persones dins la campanya per a
la restauració de la capella del
Sant Crist, del Guix 
Joan Torra ha estat el guanyador d’un dinar per a dues

persones, sortejat per l’Associació de Veïns Cots-Guix-
Pujada Roja i obsequi del restaurant Torra. El sorteig ha
format part de la campanya d’ajut per a la restauració de
la capella del Sant Crist del Guix. L’entitat veïnal recorda
també que a l’oficina de la Sagrada Família de la Caixa de
Pensions –al carrer de Sant Cristòfol– hi ha un compte
obert, el número 2100 1155 05 0100575571, per si
s’hi vol col·laborar, la qual cosa agraeixen per endavant.



PREMI

Membres de la confraria cuinant la calderada a la Seu 

AJUNTAMENT DE LA SEU

FUNERALS

MODEST DE LA TORRE PLANAS
Ha mort a l’edat de 52 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de Crist Rei.
M. DOLORS BARALDÉS SERRA
Ha mort als 87 anys. El funeral,

avui, a les 12 del migdia, a l’Espai
Mémora de Funerària Fontal.
CATALINA ROMERA LÓPEZ
Ha mort a l’edat de 93 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de l’Esperança.

MARIA ÀNGELA VALLS GUAL
Ha mort als 83 anys. El funeral,

avui, a 2/4 d’11, a Funerària Anoia.
FRANCISCO ORTUÑO CABALLERO
Ha mort als 82 anys. El funeral,

avui, a les 11, a Funerària Anoia.
CONRAD GABARRÓ PALOMAS
Ha mort als 79 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda,
a l’església del barri de Montserrat.

ANNA CANUDAS CODINACH
Ha mort als 86 anys. El funeral

es farà avui, a 2/4 d’11 del matí, a
l’església de Sant Cristòfol.

MARIANO RIU CASTELLÀ
Ha mort als 83 anys. El funeral,

avui, a les 11 del matí, a l’església.

CARME GRAU CIURÓ
Ha mort als 91 anys. El funeral,

avui, a les 11 del matí, a l’església.

ANDRÉS POMBO GONZÁLEZ
Ha mort a l’edat de 86 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la parròquia de Cal Marsal.

FRANCESC RABAT PRAT
Ha mort a l’edat de 82 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de Cal Bassacs.

ERNEST SEUBA ESTANY
Ha mort als 86 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a
l’església de Santa Margarida.

JORDI MIARNAU MAÑOSA
Ha mort als 64 anys. El funeral,

avui, a les 4, a Funerària Anoia.
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