Regió7 | DILLUNS, 18 DE MARÇ DEL 2013

FUNERALS

GALERIASOCIETAT

13

TURISME
ARXIU PARTICULAR

AVIÀ

RUFINA SAFONT PRATS
 Ha mort als 94 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí
a la parròquia d’Avià.
BERGA

MARC SILES PORRAS
Ha mort als 54 anys. El funeral
tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí
a la parròquia de Santa Eulàlia.
JOSÉ RODRÍGUEZ NAVARRO
Ha mort als 46 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 5 de la tarda a
la parròquia de Santa Eulàlia.
MANRESA

LEONOR QUINQUÉ SOLER
 Ha mort als 88 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 11 del matí a
l’església parroquial de Crist Rei.
ENRIC MONTSERRAT OLOT

Xerrada multitudinària del cap de cuina de la Fundació Alícia al Garden d’Ampans
 El Garden d’Ampans, que enguany fa 18 anys que va començar a funcionar com a centre especial de treball per donar feina a persones amb discapacitat
intel·lectual, va congregar el dia 7 de març unes 300 persones que van voler seguir la xerrada que va pronunciar el responsable de cuina de Fundació Alícia, Jaume
Biarnés. La xerrada es va fer en el marc d’un acte organitzat amb motiu de l’ampliació del Garden d’Ampans, que, juntament amb el servei de jardineria, dóna feina
actualment a 35 persones amb discapacitat. Precisament una de les persones que van participar en l’acte va ser Lídia Brunet, que treballa al Garden.

 Ha mort als 88 anys. El funeral

serà a les 11 del matí a la parròquia de la Sagrada Família.

CULTURA
QUIM ALBERCH

SALLENT

ESTEVE TOR CLOTET
 Ha mort als 78 anys. El funeral
serà avui, a les 4 de la tarda a la
parròquia Santa Maria de Sallent.
CASTELLGALÍ

MAGDALENA ALMAGRO COLL
 Ha mort als 92 anys. El funeral
serà avui, a 2/4 de 12 a la capella
de Funerària del Bages.
SANTPEDOR

ELISA CARRILLO FLORES
 Ha mort als 66 anys. El funeral
serà avui, a les 11 a la sala Montserrat de Fontanova.
SANT VICENÇ DE CASTELLET

ÁNGELES MIRANDA ROMÁN
 Ha mort als 80 anys. El funeral
tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda a
la sala Montserrat de Fontanova.
SANT JOAN DE VILATORRADA

MARÍA CARMEN CARO MARTÍN
 Ha mort als 81 anys. El funeral
tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda a
l’església de Sant Joan de Vilatorrada.
MONISTROL DE MONTSERRAT

JOSEP HERRERÍAS SEGURA
 Ha mort als 71 anys. El funeral
tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la
tarda a l’església de Monistrol.
CAPELLADES

JOSEP MARIA ALÓS RIUS
 Ha mort als 80 anys. El funeral
tindrà lloc avui, a les 10 a l’església de Santa Maria de Capellades.

Guanyadors del concurs de dibuix infantil i del concurs literari, a Manresa

SORTIDA
ARXIU PARTICULAR

Més de 200 participants
a la caminada del Poble
Nou de Sallent
 El 10 de març, l’Associació de
Veïns del Poble Nou i l’Ajuntament
de Sallent van organitzar la
tradicional caminada, amb una
participació de 220 persones, una
xifra que superava la dels anys
anteriors. La caminada, de 9,5 km,
resseguia la Sèquia fins al Mas de les
Coves, on es va fer una parada al
Tomb Xic per esmorzar.

VALLBONA

M. TERESA PÉREZ SANGÜESA
 Ha mort als 49 anys. El funeral
tindrà lloc avui, a les 12 del migdia
a la parròquia de Vallbona.
IGUALADA

Elisa Carrillo
Flores

 En el marc del Dia de la Dona, el dia 8 de març a la sala de plens de l’Ajuntament de Manresa es van lliurar els premis del concurs de dibuix infantil que tenia de
lema «La igualtat, cosa de tots i totes», i del concurs literari de microrelats «Amb veu de dona». A la imatge, els guanyadors.

Per a esqueles, recordatoris
o aniversaris podeu posar-vos
en contacte amb les nostres
oficines de:

JOAN REY ALEMANY
 Ha mort als 91 anys. El funeral
tindrà lloc avui, a les 10 del matí a
l’església de Santa Maria.

MANRESA Tel. 93 877 22 33
C/ Sant Antoni M. Claret, 32

VICTÒRIA PLAXATS CASTELLVÍ
 Ha mort als 71 anys. El funeral
tindrà lloc avui, a les 11 del matí a
l’oratori de Funerària Anoia.

IGUALADA Tel. 93 803 07 55
Esquiladors, 23 local 2

Ha mort el dia 16 del corrent, als 66 anys d’edat.
A. C. S.
Els amics i companys d’Ampans volem expressar el
nostre més emotiu condol a la família. El funeral tindrà
lloc avui, dilluns, a les 11 del matí, a la sala Montserrat
de Funerària Fontanova, c/ Bruc, 11-13 de Manresa.

Leonor Quinqué i Soler

Santpedor, 18 de març del 2013
FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

Vídua de Lluís Soler i Casas
Ha mort el dia 16 del corrent, als 88 anys d’edat, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica.
A. C. S.

BERGA Tel. 93 822 12 19
Plaça Font del Ros, 1

Les seves filles, M. Lluïsa i Leonor; fills polítics, Ramon Fíguls i Lluís Solernou; néts,
Jaume, Helena, Xavier, Roser i Joan; germà, Àngel; germana política, Pepita; nebots,
cosins i família tota agrairan que la tingueu present en el record i en la pregària.
El funeral tindrà lloc avui, dilluns, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Crist Rei,
sortint de les sales de vetlla de Funerària Fontanova, c/ Bruc, 11-13.
Manresa, 18 de març del 2013
FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

