
FUNERALS

JOAN BASULLAS BAYONA
Ha mort a l’edat de 78 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a la sala Montserrat de Fune-
rària Fontanova de Manresa (c/
Bruc, 11-13).
MANUELA PRIEGO RODRÍGUEZ
Ha mort a l’edat de 80 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la sala Montserrat de Fune-
rària Fontanova (c/ Bruc, 11-13).
MARIA VALL DE VILARAMÓ
MASQUÉ
Ha mort a l’edat de 95 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de la
Mare de Déu del Carme.
ANTÒNIA BARS GUÀRDIA
Ha mort als 87 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 12 del migdia,
a la sala Montserrat de Funerària
Fontanova (c/ Bruc, 11-13).
EULÀLIA VALLS CENTELLAS
Ha mort a l’edat de 85 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Josep (Poble Nou).

ARACELI GARCIA SANTOS
Ha mort a l’edat de 86 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Vicenç de Castellet.

LOLA PASCUET I CASÒLIVA
Ha mort a l’edat de 78 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a l’església parroquial de
Santa Eulàlia de Berga.

JOSÉ ANTONIO DOBLADO MONJE
Ha mort a l’edat de 56 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de Santa Maria
de la Pobla de Claramunt.

JOSEP ESPAÑOL SANTACREU
Ha mort a l’edat de 79 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a la catedral de la Seu
d’Urgell.
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ARXIU PARTICULAR

La Diputació entrega una bici elèctrica
a l’Ajuntament de Castellnou de Bages
La Diputació de Barcelona ha organitzat, recentment, una

jornada de debat sobre la bicicleta en municipis com Castellnou
de Bages. Al llarg de la trobada es va presentar el paper que està
jugant la corporació com a soci fundador de la Xarxa de Ciutats
per la Bicicleta, associació  que impulsa el Biciregistre a nivell
estatal, i es va donar l’oportunitat de debatre sobre altres
qüestions d’actualitat, com ara  l’obligatorietat de l’ús del casc per
part dels ciclistes urbans. La jornada va servir també de marc per
a una nova remesa de cessions de bicicletes a les policies locals i
als ajuntaments sense policia local. Castellnou va ser un dels
municipis que van rebre una bicicleta elèctrica, de mans de Mercè
Rius, diputada de Medi Ambient.
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EL BATEC DEL CARRER

Una seixantena de nens i nenes
d’entre 3 i 12 anys ja fa dies que as-
sagen el popular ball de gitanes de
Sant Vicenç de Castellet. Cada
dissabte a la tarda, el pavelló aple-
ga tota la canalla, que assaja els pri-
mers passos d’aquest ball declarat
Festa d’Interès Local i que des del
2007 inclou la ballada infantil i ju-
venil. La ballada d’enguany serà
dissabte 18 de maig a la tarda, a la
plaça de l’Ajuntament. Tot i que els
més petits només faran el galop
d'entrada, els més grans ja apun-
ten maneres ballant el xotis, les cat-
xutxes, les contradanses i la jota.
El ball popular de gitanes, el dels
adults, tindrà la participació de
més de 200 balladors i es farà l’en-
demà.
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El ball de gitanes
de Sant Vicenç ja
escalfa motors

El Servei d’Informació i Atenció
a les Dones Montserrat Roig
(SIAD) de Manresa organitza un
taller de manualitat i creativitat.
L’objectiu és compartir i posar en
valor els coneixements així com
crear un espai d’intercanvi de tèc-
niques creatives a partir de mate-
rials reciclats o econòmics. El ta-
ller és gratuït i es realitza cada di-
jous de 9.30 a 11 al SIAD.
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Taller de manualitat i
creativitat per a dones
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L’esplai Tres Pins del barri del Xup
convida tots els infants a jugar al carrer
a través de les aplicacions mòbils
Les places, el parc i la pista poliesportiva del barri del Xup de

Manresa  han vist aparèixer, aquests dies, un cartells amb codis QR .
Els codis QR són unes imatges codificades a les quals s’ha de fer
una fotografia i, a través d’una aplicació del mòbil, podem saber què
amaguen. Amb aquesta iniciativa l’esplai pretén fomentar els jocs al
carrer. Les activitats que es proposen no necessiten material
específic. Tots els infants que ho vulguin poden participar-hi, només
cal que captin el codi QR, i podran descobrir nous jocs amb els quals
passar una bona estona. A la imatge, Abraham Giménez, president
de l’esplai Tres Pins.



ACTVITAT INFANTIL

L’Associació de Veïns Vic-Re-
mei de Manresa organitza els dies
10, 17, 24 i 31 de maig un taller de
cuina de temporada. Les inscrip-
cions es poden fer a l'Associació de
Veïns Vic-Remei (al carrer Verge de
l'Alba, 5-7 Casa Caritat) o bé al te-
lèfon 938747599 i al correu elec-
trònic vicremei@gmail.com. L’ho-
rari del taller serà de les 16.30 a les
18.00 hores.
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L’AV Vic-Remei organitza
un taller de cuina

ACTIVITATS

Josep Sorinas Nogués
Regidor de l’Ajuntament de Manresa
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L’alcalde i la corporació municipal expressen el seu dol.
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