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FUNERALS

ARXIU PARTICULAR

EL PONT DE VILOMARA

RAMONA MIRALLES MARTÍNEZ
 Ha mort a l’edat de 93 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, al tanatori Bages Sud de Sant
Vicenç de Castellet.
SANT VICENÇ DE CASTELLET

ROSA GASOL PRATS
 Ha mort a l’edat de 96 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí,
a l’església parroquial de Sant Vicenç
de Castellet.

El Golf La Roqueta acull el Campionat de Nadal estrenant nova modalitat per equips

El Golf La Roqueta va acollir durant un cap de setmana el Campionat de Nadal. Enguany, com a novetat, es va jugar una nova modalitat amb equips de quatre
jugadors. Després d’agafar forces amb un esmorzar, els jugadors van iniciar el partit de 9 forats. Els guanyadors en la categoria handicap va ser l’equip format per
Albert Carreras, Fidel Bea, Isal Omegna i Josep M. Quintana. L’equip guanyador de la categoria scratx va ser l’integrat per Marta Andamollo, Àngel Calatayud, José
Ujaque i Antonio Martínez. Es va lliurar també els premis als guanyadors del rànquing 2019 del club. El guanyador de la categoria handicap va ser Carles Margalef,
i en segona posició, Albert Carreras. En categoria scratx el guanyador va ser Àngel Calatayud i, en segona posició, Marta Andamollo.

MANRESA

JOSÉ MENDOZA MORENO
 Ha mort a l’edat de 52 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de la Sagrada Família.
CALLÚS

EDUCACIÓ
ARXIU PARTICULAR

MONTSERRAT PORTELLA
MASSANA
 Ha mort a l’edat de 85 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí,
a l’església parroquial de Callús.
NAVARCLES

ALBERT FONT COSTA
 Ha mort als 95 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí,
a l’església parroquial de Navarcles.
GIRONELLA

ENRIC PLA TOMÀS
 Ha mort a l’edat de 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí,
a l’església parroquial de Gironella.

L’escola Puigsoler de Sant Vicenç rep alumnes de Finlàndia, Grècia, Itàlia, Portugal i Polònia

L’escola Puigsoler de Sant Vicenç de Castellet ha estat l’amfitriona de mestres i alumnes de primària procedents de Finlàndia, Grècia, Itàlia, Portugal i Polònia
dins el programa Erasmus+ amb el projecte Taste of life. Durant cinc dies els alumnes han participat en un seguit d’activitats que els ha permès conèixer l’escola,
la comarca i l’estil de vida. Tot plegat ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Vicenç, l’Escola Municipal de Música (amb el projecte
UIUI), l’Associació Cultural i Gastronòmica Ceps i Manduca, Colla Gitanes Puigsoler, Colla de Geganters, Comissió de Correfoc, Club d’Hoquei Castellet, Club de Bàsquet Castellet, Club Esportiu Kick Boxing Pugnator Castellet, així com de tota la comunitat educativa.

MÚSICA
AJUNTAMENT DE MARTORELL

El Cor Inovyn de
Martorell celebra el
Nadal amb un concert

El Cor Inovyn de Martorell va celebrar el Nadal amb un concert a
l’Auditori Joan Cererols del Centre
Cultural de Martorell. La formació
la integren treballadors i extreballadors de la factoria martorellenca i és l’únic cor masculí de la comarca, tot i que en aquesta ocasió
van comptar amb altres col·laboracions.

IGUALADA

MIQUEL SOLÀ FERRÉS
 Ha mort als 92 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 d’1 del migdia, a
l’oratori de la Funerària Anoia.
PERE ROJAS MAS
 Ha mort als 84 anys. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a
l’oratori de la Funerària Anoia.
GUILLEM LLARAS PUÑAL
 Ha mort a l’edat de 47 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’oratori de la Funerària Anoia.

EFEMÈRIDES
Tal dia com avui:
-1521: el papa Lleó X excomunica Luter.
-1795: acord entre Rússia i Àustria
per al repartiment de Polònia.
-1956: inauguració del nou ferrocarril entre Pequín i Moscou, per Ulan
Bator i Irkutsk.

LLEURE

Món Sant Benet proposa resoldre un enigma
en l’experiència Fundació Alícia
REDACCIÓ MANRESA

Món Sant Benet proposa, cada
dissabte i diumenge, la visita «Experiència Fundació Alícia». Una
visita per resoldre un enigma
transcendental per al futur de la
humanitat: trobar l’Homo Alimentarius.
A través d’algunes proves inspirades en els escape games s’han
de resoldre diverses incògnites i
anar coneixent què és i quina fei-

na fa la Fundació Alícia (Alimentació i Ciència), un centre dedicat
a la recerca en la cuina que promou la bona alimentació i que treballa perquè tothom mengi millor.
Per inscriure-s’hi cal adreçar-se
a www.monstbenet.com. El preu
és de 9 euros; 5,40 euros per als infants de 5 a 12 anys. Preus econòmics per a persones amb discapacitat i per a famílies nombroses.

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)

