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Sant Vicenç tria
nova pubilla i
hereu entre
llegendes locals
REDACCIÓ | SANT VICENÇ

Míriam Oró Albareda, presentada per l’entitat cultural i gastronòmica Ceps i Manduca, i Ferran
Jaumandreu Oliveras, de l'Esbart
Dansaire Santvicentí, són des d’aquest cap de setmana la pubilla i
l’hereu que representaran el municipi de Sant Vicenç al llarg de l’any que ve. Ambdós van ser escollits
en el marc de la Festa Major d’Hivern i després que els representants del pubillatge que hi van
participar gaudissin d’un lluït i
singular espectacle escènic a a la
plaça de l’Ajuntament. Un muntatge de gran format de segell local basat en mites i llegendes sobre
diferents llocs de la població.

GIRONELLA

RIQUILDA FARGAS BARNAUS
 Ha mort a l’edat de 92 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de Gironella.
RAMON MONTAÑÀ MUJAL
 Ha mort a l’edat de 87 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església de la residència Sant Roc de Gironella.
MANRESA

JOSEP ROSICH MARTÍNEZ
 Ha mort als 80 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a
l’església de Sant Pere Apòstol.
SANT VICENÇ DE CASTELLET

MARIA CALSINA ENRICH
 Ha mort als 95 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda,
a l’església de Sant Vicenç.
BERGA

FRANCISCA BERNARDO RUIZ
 Ha mort als 67 anys. El funeral

A l’equerra, la nova pubilla i el nou hereu santvicentins; a la dreta, dues escenes del muntatge sobre llegendes

tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del
matí, a l’església de Santa Eulàlia.
VILADA

CONVENI

ANTONIO DONATE NAVARRO
ARXIU PARTICULAR

Pinturex patrocina el primer equip del CE Òdena

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4
de la tarda, a l’església de Vilada.

 Dissabte passat, dia 16 de gener, abans d’iniciar el partit entre el CE Òdena i el
AE Moja, es va fer, al camp municipal de la Sort d’Òdena, l’acte de presentació del
patrocinador del primer equip (masculí amateur) del CE Òdena, Pinturex. A l’acte hi
van assistir el gerent de Pinturex, Sergi Lozano i José Miguel Claver, com a
representant de la junta directiva del CE Òdena. Els jugadors van estrenar
equipació, concretament la samarreta amb el logotip del nou patrocinador,
Pinturex, a la part del davant i l’equip va fer lliurament a Lozano d’una samarreta
del CE Òdena amb el seu nom. El primer equip masculí del CE Òdena milita a
Segona Catalana, categoria assolida la temporada anterior, després de proclamarse campió de lliga del grup 12 de Tercera Catalana. A més, el club té una quinzena
d'equips entre futbol base i amateur. Pinturex és una empresa especialitzada en
productes i solucions tècniques d’última generació i qualitat relacionats amb el
món de la pintura i la decoració amb seu al municipi d’Òdena.

Josep Maria Llasera
Llurda

L’institut Guillem Catà expressem el més sincer
condol a tota la família i en especial al nostre
company Joan Llasera Parera, per tan dolguda pèrdua.

PUIGCERDÀ

MARIA TERESA JULIÀ ARGENTÍ
 Ha mort a l’edat de 73 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de Puigcerdà.
ALL I ISÒVOL

ELISA MEYA CASADESÚS
 Ha mort a l’edat de 67 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església d’All.
LES VALLS D’AGUILAR

PERE BOLLÓ VILANA
 Ha mort als 67 anys. El funeral

Luis López Ríos
Cinquè aniversari de la mort de

La seva esposa, Nani; els seus fills, Sonia i Lluís; fill
polític, Carles; nétes, Lia i Iona, i família tota...
Sempre estàs en els nostres pensaments!

Manresa, 26 de gener del 2016

Josep Rosich Martínez
Ha mort, cristianament, el dia 24 de l’actual als 80 anys.

 Ha mort a l’edat de 60 anys. El

No t’oblidem mai...

tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda,
a l’església de Noves de Segre.
SOLSONA

ANDREU ARGERICH CODINA
 Ha mort a l’edat de 89 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la catedral de Solsona.
IGUALADA

ANTONIO DOMINGO SERRA
 Ha mort a l’edat de 89 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església de Santa Maria.

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

esqueles@regio7.cat

A. C. S.
Els seus: esposa, Joana Ferrer Figueras; nebots, Salvador i Eva; nebot polític, José Luis; i família tota, us
agraeixen el vostre record i la vostra pregària. El funeral tindrà lloc avui, dimarts, a les 10 del matí a
l’església parroquial de Sant Pere Apòstol, sortint de
les sales de vetlla de Mémora Manresa.

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

Manresa, 26 de gener del 2016
FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

(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)

