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MARIA ROSA XARPELL TORRES
 Ha mort a l’edat de 55 anys. El
funeral té lloc avui a les 10 del
matí a la sala Montserrat de Fontanova.
JUAN PLATA DE AMAYA
 Ha mort a l’edat de 95 anys. El
funeral té lloc avui a les 11 del
matí a l’església de la Mare de Déu
del Carme.
NURIA SANTAMARIA GRANÉ
 Ha mort a l’edat de 92 anys. El
funeral té lloc avui a dos quarts de
12 del matí a la parròquia Sant Josep del Poble Nou.
SÚRIA

Jermaine Thomas i Àlex Barrera, del Bàsquet Manresa, visiten l’escola Jaume Balmes

TERESA CABRERA GÓMEZ

 El base Jermaine Thomas i l'escorta Àlex Barrera del Bàsquet Manresa van fer una visita, fa uns dies, a l’escola Jaume Balmes de Castellbell. Els dos jugadors

 Ha mort a l’edat de 53 anys. El

es van fer fotos amb els alumnes, van signar autògrafs i van fer un partidet amb els menuts al pati del centre.

funeral té lloc avui a les 12 del
migdia a la parròquia Santa Bàrbara de Salipota.

NADAL
J.PIERNAS

GIRONELLA

JOSEP ESTRUGA PUIG
 Ha mort a l’edat de 85 anys. El
funeral té lloc avui a les 10 del
matí a l'església de la residència
Sant Roc de Gironella.
NAVARCLES

La Colla Excursionista de Vilanova puja el pessebre al turó de la Guàrdia
 Diumenge 20 de desembre, més de 100 persones de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí van portar al turó de la Guàrdia el pessebre que ha fet Pere
Bartolí. A les 9 del matí es van trobar a l’església de Sant Hilari, on el mossèn els va beneir, i els 110 caminaires, 50 dels quals infants, van pujar al turó. Un cop a
dalt i amb el naixement al seu lloc, la Colla va cantar nadales i, després, va baixar del turó i va esmorzar pa torrat amb xocolata i moscatell.
NADAL

SOLIDARITAT
ARXIU PARTICULAR

Taller infantil de galetes de
Nadal, a càrrec de
l’associació Ceps i Manduca

REDACCIÓ | MANRESA

La parròquia de Sant Joan de Vilatorrada promou en motiu de les
festes nadalenques una recollida
d’aliments. La parròquia vol agrair a tots els feligresos que aquests
darrers dies hi han acudit per ferhi la seva aportació. Els aliments
recollits aniran destinats a les persones més necessitades. Es pot
col·laborar amb la causa donant
conserves, llet, oli, arròs, etc.

 L'Associació Cultural i Gastronòmica Ceps i
Manduca, de Sant Vicenç de Castellet, va
organitzar un taller infantil d’elaboració de
galetes de Nadal, al qual van assistir 25 nens i
nenes de la població. La sala de Cal Soler es va
omplir d’infants acompanyats dels pares, que
van seguir les instruccions dels monitors
Susana López i Josep Belmonte. Es van elaborar
unes 150 galetes, amb la forma d’esquirols,
estrelles, rens, óssos, eriçons i caragols.

Teresa
Claramunt Soler

Recollida d’aliments a la
parròquia de Sant Joan

T'estimem, t'enyorem i no t'oblidem

SANTPEDOR

ANTONIO MECA MUÑOZ
 Ha mort a l’edat de 84 anys. El
funeral té lloc avui a les 12 del
migdia a l'església parroquial de
Santpedor.
CASTELLBELL I EL VILAR

ANTONIO SALABERT VIÑETS
 Ha mort a l’edat de 100 anys. El
funeral té lloc avui a dos quarts de
12 del matí a l'església parroquial
del Borràs.
A LA XARXA
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COL·LABORACIÓ

Avui fa un any que ens vas deixar

Espòs, Joan; fills i filles, Rosa (i Jaume †), Mingo,
Joan, Teresa i Carles, Núria i Jaume i Gemma;
germà, Valentí, i esposa, Ramona.
Néts i nétes i amics tots.

RICARD BASANY OLIVERAS
 Ha mort a l’edat de 93 anys. El
funeral té lloc avui a les 10 del
matí a l'església parroquial de Navarcles.
M. ROSA ANGLADA LLIBRE
 Ha mort a l’edat de 87 anys. El
funeral té lloc avui a les 12 del
migdia a l'església parroquial de
Navarcles.

CAIXABANK

L’entitat financera CaixaBank
dóna suport al Bàsquet Manresa
 El president del Bàsquet Manresa, Jaume Arnau, i el
director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume
Masana, han signat un acord pel qual l’entitat financera
col·laborarà amb el club. El conveni preveu que
CaixaBank doni el seu suport als equips de base a partir
de l’escola de bàsquet del club, que aplega prop de 300
nens i nenes, amb l’objectiu de difondre entre els més
joves els valors de l’esport, com són el treball en equip i
l’esforç. Amb aquest objectiu, CaixaBank col·laborarà
amb el Bàsquet Manresa en actuacions per apropar
aquest esport al públic més jove amb accions als centres
d’ensenyament i clubs de la comarca.

