
FUNERALS

MARIANO FIGUERAS 
HERNÁNDEZ
Ha mort a l’edat de 91 anys. El

funeral es farà avui, a 3/4 de 10
del matí, a l’oratori de Funerària
Anoia.

JOANA CASTELLÀ JAUME
Ha mort a l’edat de 62 anys. El

funeral es farà avui, a les 10 del
matí, a l’església de Santa Maria.

FÉLIX CARRERO RODRÍGUEZ
Ha mort a l’edat de 94 anys. El

funeral es farà avui, a les 11 del
matí, a l’oratori de Funerària Anoia.

ROSA SOPENA LISA
Ha mort a l’edat de 86 anys. El

funeral es farà avui, a les 11 del
matí, a l’església de la Mare de Déu
del Carme.

DIOLINDA MAGARIÑOS 
MAGARIÑOS
Ha mort a l’edat de 93 anys. El

funeral es farà avui, a les 12 del
migdia, a l’església parroquial.

JOSEP MARIA OLIVERAS VILA
Ha mort a l’edat de 82 anys. El

funeral es farà avui, a les 4 de la
tarda, a l’església parròquia de Cal
Bassacs.

PERE CURTICHS PUNTAS
Ha mort a l’edat de 80 anys. El

funeral es farà avui, a les 4 de la
tarda, a l’església de Santa Maria.
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Guixers dóna la
benvinguda a un
nou habitant
L'Ajuntament de Guixers ha

donat la benvinguda a un nou
habitant del municipi. Cada cop
que una família empadronada
al municipi té un nou membre
l'alcalde, Marià Chaure, atorga
una col·laboració econòmica. En
aquest cas, el nou habitant de
Guixers és l'Octavi, primer fill
d’Elisabet Cartañà i Simeó
Farràs. 
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Creu Roja Manresa organitza una passejada per
recaptar fons per a l’alimentació infantil
Creu Roja Manresa va organitzar diumenge passat, 16 de març, una

Passejada solidària de 7 km per recaptar fons per l’alimentació infantil. Els
diners aconseguits s’han destinat al projecte Alimenta’t amb gust, que realitza
activitats relacionades amb la salut i l’alimentació. Una d’aquestes activitats és
el repartiment d’uns 45-55 berenars diaris als infants de Casal-Ot i de Joves del
Nucli Antic (JNA). El preu d’un berenar saludable, que inclou un entrepà i una
fruita, és de 2 euros per infant. La caminada va portar una cinquantena de
participants a visitar les instal·lacions dels projectes de Casal-Ot, Joves Nucli
Antic (JNA) i Luduteca Ludugurus. Creu Roja Manresa agraeix la col·laboració i
ajuda de Printdigital, Sobrevias, Dolç i sec i Jordi Planell, encarregat d’elaborar
l’itinerari; així com la dotzena de voluntaris que van fer possible la caminada
solidària. 
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ARXIU PARTICULAR

Conveni entre l’EPSEM i el Quercus
L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa  i

l'institut Quercus han signat un conveni per a la realització
d'un projecte de millora de l’eficiència energètica de la
Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM).
L’institut Quercus ha iniciat aquest curs el cicle formatiu de
grau superior  «Eficiència energètica i energia solar
tèrmica», que és un cicle formatiu que s’imparteix amb
modalitat dual, cosa que significa que empreses del sector
participen en una part de la formació dels alumnes acollint-
los amb contracte laboral. El conveni signat és fruit d’aquesta
necessitat de formar l’alumnat en entorns reals, en concret
es basa que un equip de tres alumnes del cicle formatiu, a
partir de la presa de mesures, avaluaran l’eficiència
energètica de la Biblioteca del Campus.
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L’Associació de Veïns del Poble Nou i l’Ajuntament de Sallent van organitzar diumenge passat, 16 de març, la tradicional caminada amb una participació de
gairebé 300 persones de totes les edats. Amb aquesta xifra de rècord, se superava així la participació d’anys anteriors. 


Unes 300 persones participen a la caminada del Poble Nou de Sallent

ARXIU PARTICULAR

TROBADA 

L’Associació Cultural Ceps i Manduca de Sant Vicenç de Castellet ha organitzat, un any més i ja en són 6, la seva calçotada popular i de germanor.
L’ermita romànica de Sant Pere de Vallhonesta va acollir diumenge dia 9 de març prop de 150 comensals, que van gaudir d’un dia primaveral excel·lent. A mig
matí ja es va començar a omplir l’entorn de gent que pujaren amb tots els mitjans disponibles; i des de ben d’hora els cuiners ja van començar a coure més d’un
miler de calçots i fent brasa per la cansalada, botifarra i el xai. I al voltant de les dues, tothom era a taula per assaborir les delícies de la calçotada.



Unes 150 persones a la calçotada de germanor de l’associació Ceps i Manduca

ARXIU PARTICULAR

Rectificació
En l’edició d’ahir, per un error en
la informació facilitada per la
funerària Fontal, vam publicar
que el funeral per Adelina Ortiz
Jiménez s’havia fet a l’església
de Santa Maria de Balsareny,
quan en realitat es va fer a l’es-
glésia de Santa Maria de Sallent.  


