
FUNERALS

MANUEL AGUILAR QUIRÓS
Ha mort a l’edat de 87 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la sala Espai Mémora de Fu-
nerària Fontal.

JOAN GRANERO GARCÍA
Ha mort a l’edat de 66 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a la sala Espai Mémora de
Funerària Fontal.

JUANA NARANJO BLANCO
Ha mort a l’edat de 94 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, al tanatori Bages Sud de
Sant Vicenç de Castellet.

JAUME VILA JUBANY
Ha mort a l’edat de 89 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església parroquial de
Santa Maria d’Oló.

JOAN BALLDAURA TRULLS
Ha mort a l’edat de 89 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església d’Olvan.

ENGRÀCIA CASTELLVÍ BOLEDA
Ha mort a l’edat de 91 anys. El

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

Tal dia com avui:
–1764:  Carles III inaugura el Palau
Reial de Madrid.
- 1908: la primera cursa d'automò-
bils a Espanya es fa a Barcelona.
-1927: té lloc la primera transmis-
sió d'imatges per telègraf entre
Berlín i Viena.
-1943: últim dia de la Conferència
de Teheran, en la qual van partici-
par Churchill (Gran Bretanya), Roo-
sevelt (EUA) i Stalin (URSS).
-1970: ETA comet  el seu primer
segrest, el d'Eugenio Beihl, cònsol
alemany a Sant Sebastià.
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ARXIU PARTICULAR

Taula rodona sobre experiències cooperatives, 
a l’Escola Diocesana Navàs

A la sala d'actes de l'Escola Diocesana de Navàs (EDN), l'OMPLE (Oficina Municipal
de Projecció Local i Emprenedoria) va organitzar una taula rodona sobre
experiències cooperatives. Moderada pel regidor de Promoció Econòmica, Genís
Rovira, durant poc més d'una hora es van debatre sobre la realitat del cooperativisme
i el projectes socials. Els ponents eren de cinc projectes molt diversos
d'emprenedoria col·lectiva: Altersport, Can Capablana, Cotó Roig, Metromuster i Riu
Verd, els quals van exposar les raons per les quals havien escollit la cooperativa o
com han anat afrontant els moments crítics en els respectius projectes. En aquesta
taula rodona es va parlar també de la importància de Coop57 i Verkami com a formes
de finançament alternatiu, i també el pes que tenen espais d'assessorament com
l'OMPLE per tal de donar suport a les noves iniciatives.



EMPRENEDORIA

EL BATEC DEL CARRER

Un total de 43 parades de parti-
culars van omplir la plaça de l’A-
juntament de Sant Vicenç durant
tot el matí per donar una segona
vida a articles i productes que els
seus propietaris ja no volien uti-
litzar. 

En la seva desena edició, el
Mercat de Segona Mà i Intercan-
vi va posar de manifest que és
una aposta plenament consoli-
dada. Una dada més ho evidencia
en total, el certamen va donar
sortida a 334 quilos de material
que es reutilitzarà. Aquesta xifra es
desprèn del full de seguiment que
cadascun dels paradistes van anar
omplint per indicar la quantitat de
materials venuts o intercanviats. El
mercat, a més, oferia una àmplia
varietat de productes: des dels
més abundants, que van ser les jo-
guines, fins a material de la llar,
passant sobretot per llibres i roba.

En aquest mercat també es va
fer el segon Concurs de Receptes
de Cuina d’Aprofitament, amb la

col·laboració de l’entitat Ceps i
Manduca, que enguany va guanyar
Josep Belmonte. Aquest mercat
formava part de la Setmana del

Medi Ambient, dins la qual di-
umenge es va fer una sortida gu-
iada amb el guarda del parc natu-
ral de Sant Llorenç del Munt, Vi-

cenç Bros, i la participació d’una
vintena de persones. Un recorre-
gut per la rodalia per descobrir-ne
hàbitats, flora i fauna. 

REDACCIÓ | SANT VICENÇ Sant Vicenç aplega una quarantena
de parades al mercat de segona mà

El Mercat de Segona Mà celebrava la desena edició

La iniciativa va permetre reutilitzar més de 300 quilos de materials de particulars 

D. B.
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ARXIU PARTICULAR

L’escola Fedac-Dominiques de Manresa participa a
«La nit dels vidres trencats»

Alumnes de 3r i 4t de la ESO de l’escola Fedac Dominiques de Manresa, juntament
amb joves d’altres escoles,  van sortir de les aules convocats per la Comunitat de Sant
Egidi,  per a  recordar «La nit dels vidres trencats». La xerrada amb l’autora del llibre
Les 7 caixes i després la  marxa silenciosa pels antics carrers jueus de Manresa els
van transportar a un episodi de la història que no volen oblidar. «La memòria de les
víctimes de l’holocaust ens ha d’ajudar que res semblant torni a passar mai més», els
va dir Dory Sontheimer. «Als jueus se’ls va retirar la nacionalitat alemanya, i aquells
que van aconseguir sortir del país es van dispersar pel món, però no pertanyien a cap
nacionalitat». Era la història de la família de l’autora, que els feia veure la similitud
amb les marees humanes que avui dia emprenen  un incert viatge per fugir de la
guerra, i demanen desesperades entrar a Europa.



ENSENYAMENT

Ruta naturista pels entorns de Sant Vicenç

V. H.

5è aniversari de la mort de

M. Teresa Escayola
Manuel

Et continuem estimant com sempre.

La família.

Navarcles, 1 de desembre del 2015

Manuel Aguilar
Quirós

La comunitat educativa de l’escola FEDAC Manresa
expressa el més sincer condol a la família,
especialment a la professora Carme Aguilar,

per la pèrdua del seu pare.

Manresa, 1 de desembre del 2015

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

Per a esqueles, recordatoris o aniversaris
podeu enviar-nos un correu electrònic a

esqueles@regio7.cat
amb les vostres dades personals i un
telèfon perquè puguem contactar amb

vosaltres, o venint a 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

(horari de recepció d’esqueles: de dilluns a
divendres de 9 a 14 i de 16 a 22. Caps de

setmana i festius de 18 a 22)


