
EL BATEC DEL CARRER

La Gina Ginger, una nena pèl-
roja, és el personatge que prota-
gonitza una de les sèries de contes,
adreçada a infants entre 5 i 7 anys,
que ha editat l’empresa Kids&Us
per exposar els nens no anglo-
parlants a la lectura en anglès. El
personatge és, també, el protago-
nista d’una nova hora del conte en
anglès (storytime) que es va estre-
nar divendres, amb motiu de la
presentació, a la botiga Abacus
de Manresa, de la col·lecció Read
me a story. Aquesta col·lecció és
formada, ara per ara, per dos con-
tes de la Gina Ginger, que viu
aventures amb les quals s’identi-
fiquen els petits lectors, i dos con-
tes més protagonitzats per Betty
Sheep, una ovella negra que des-
cobreix als infants entre 2 i 4 anys
conceptes bàsics del món que els
envolta (números, colors). La
col·lecció s’adequa al nivell d’anglès
i a la capacitat de comprensió tant
dels nens com dels pares que han
d’explicar els contes. 

REDACCIÓ | MANRESA Kids&Us presenta la col·lecció de llibres
en anglès amb un conte teatralitzat

La botiga Abacus de Manresa va acollir l’estrena de l’hora del conte protagonitzada per la Gina Ginger

L’Abacus de Manresa va acollir un acte que va protagonitzar el personatge de la Gina Ginger 

CATPRESS

Per tancar el curs de marxa nòr-
dica, diumenge hi haurà una ca-
minada curta de 8 quilòmetres a
l’entorn de la torre Lluvià de Man-
resa. Se sortirà a les 9 del matí des
de l’aparcament del pavelló del
Nou Congost. Es podran veure les
obres de restauració de l’edifici de
la torre Lluvia. Més informació a
www.meandremanresa.com (preu
5 euros i socis 2,5 euros).
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Sortida de marxa
nòrdica

LLEURE

FUNERALS

ÀNGEL TORRUELLA BUCHACA
Ha mort a l’edat de 85 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la catedral de Solsona.
ESTEVE ESPARBÉ TORT
Ha mort a l’edat de 88 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a la catedral de Solsona.

PEPITA PLANELL SOLÉ
Ha mort als 94 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a
l’oratori del tanatori de Funerària
Anoia.
ROSA CASTELLANA VILATOBA
Ha mort a l’edat de 51 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de
12 del matí, a Funerària Anoia.

JUAN GARCIA RUIZ
Ha mort a l’edat de 61 anys. El

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

FELISA OLEA GARCIA
Ha mort a l’edat de 92 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1
del migdia, a l’església parroquial
de Sant Vicenç.

BALDOMERO BERTRAN BERTRAN
Ha mort a l’edat de 88 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a l’església de Prats.

MARIANO MARTÍNEZ FABA
Ha mort a l’edat de 89 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a l’església parroquial de
Sant Bartomeu de la Valldan.
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ARXIU PARTICULAR

Relleu a la presidència de
Ceps i Manduca
Des del 22 de desembre del 2002, data

fundacional de l’Associació Cultural i
Gastronòmica Ceps i Manduca, de Sant Vicenç,
Jordi Subirana i Lladó n’havia estat el president.
Recentment li va donar el relleu José Luis Arcos
López, que tindrà Valentí Carrera de vicepresident;
Toni Serrán de secretari; Susana López de
tresorera i 9 vocals. En l’assemblea general de
l’any passat Jordi Subirana ja va manifestar el
desig de deixar la presidència, però no l’entitat, i
serà el vocal responsable de l’organització anyal
de la trobada de plaques de cava.



ENTITATS

SADURNÍ ROVIRA

La fira GaleraVell
supera les
expectatives
Prop de 50 expositors i un degoteig

constant d’un públic delerós de
comprar coses velles van marcar la
14a edició del GaleraVell. La nova
reordenació va servir per encabir més
paradistes. L’intercanvi de plaques de
cava, sucres i calendaris va tenir el seu
propi espai, que també va ser molt
concorregut. Es va servir arròs per a
150 comensals. -Sadurní Rovira



ANTIGUITATS I INTERCANVI

AJM

Cloenda del cicle de passejades 
per a la gent gran
Vint-i-sis manresans van participar en la cloenda del cicle de

passejades per a la gent gran A cent cap als cent, que aquest any
es va fer a Sant Fruitós de Bages. La regidora de Gent Gran, Àuria
Caus, va acompanyar, durant la caminada del matí, els manresans,
que provenien del grup de caminades de la Coordinadora de
Jubilats i Pensionistes i d’alumnes de l’oferta esportiva municipal.
Cada municipi ha fet quatre passejades pels termes municipals del
grup que se’ls havia assignat per fer les activitats conjuntament,
més una passejada final durant la jornada de cloenda. Al llarg
d’aquest curs, Manresa ha participat a les passejades amb el grup
de Palau-solità i Plegamans, Lliçà de Vall i Esparreguera. A cent
cap als cent és un projecte dedicat al col·lectiu de la gent gran i
promogut per la Diputació de Barcelona que va néixer l’any 2001. 



SALUT
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GALERIA SOCIETAT

Rectificació
En l’edició d’ahir publicàvem que
el grup Petronieves instal·larà un
assortidor de gas natural a la
seva estació de servei de Sant
Esteve Sesrovires. En realitat el
producte que se servirà és gas
liquat del petroli (GLP).

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


