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EL BATEC DEL CARRER

ANTONIO EXPÓSITO COCA
Ha mort als 80 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a la 1 del migdia, a
la sala Montserrat de Funerària
Fontanova (c/ Bruc, 11-13).

CONCEPCIÓ GAMISANS OLIVA
Ha mort a l’edat de 90 anys.

El funeral tindrà lloc avui, a les
10 del matí, a la sala Montserrat
de Funerària Fontanova (c/ Bruc,
11-13).

LOURDES BRUNET CALVET
Ha mort a l’edat de 86 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de
12 del matí, a l’església parroquial
de Santa Maria de Valldaura.

JUAN GONZÁLEZ MANCHAS
Ha mort a l’edat de 83 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a la 1 del
migdia, a la sala Espai Mémora de
Funerària Fontal (c/ Bruc, 17).

JOSEP TORRENTS ALSINA
Ha mort a l’edat de 82 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de Cardona.

JOAN AMADOR PALLARÉS PRADOS
Ha mort a l’edat de 55 anys. El

funeral tindrà llocavui, a les 4 de la
tarda, a la parròquia del Borràs.

ANASTASIO GONZALO
CABALLERO
Ha mort a l’edat de 83 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església parroquial de
la Sagrada Família.

CONCEPCIÓ VIÑALS RIBERA
Ha mort a l’edat de 94 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del

matí, a l’església parroquial de
Sant Fruitós de Bages.

ISABEL SOLÉ RIBA
Ha mort a l’edat de 93 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a l’església parroquial de
Sant Llorenç de Morunys.

AGUSTÍ ALARCÓN FLORES
Ha mort a l’edat de 72 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a l’església parroquial de
Puig-reig.

FRANCISCO JIMÉNEZ LECHADO
Ha mort a l’edat de 85 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Maure.

NÚRIA GARÍ PALLEROL
Ha mort a l’edat de 86 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a l’església parroquial de
Castellolí.

EMILI MACARRILLA
DE LAS HERAS
Ha mort als 86 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del
matí, a l’església parroquial de Ca-
pellades.

Tal dia com avui:
–1932: s’inicien els Fets de Fígols,
una vaga revolucionària a l’alt Llo-
bregat en el tèxtil i la mineria
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Joan Amador Pallarés Prados
Ha mort el dia 16 als 55 anys d’edat, confortat amb els Sants Sacraments i la Benedicció Apostòlica.

A. C. S.

Els seus familiars: esposa, M. Inés; fills, Oliver i Míriam; nétes, Anna i Etna; mare, Remedios; mare política, Francisca; tieta, Lídia; germans,
germans polítics, nebots, cosins, família tota i amics, juntament amb la raó social TÈCNICS ABRERA SL, preguen que el tingueu present en

el record i en la pregària. El funeral se celebrarà avui, dimecres, a les 4 de la tarda a l’església parroquial del Borràs,
sortint del tanatori de Fontanova, c/ Bruc, 11-13.

Castellbell i el Vilar, 18 de gener del 2012

FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

Josep Miquel
Arceda i Sala

La corporació municipal i tot el personal de
l’Ajuntament de Navàs expressen el seu més

sincer condol als familiars.

Navàs, 18 de gener del 2012

Josep Torrents
i Alsina

L’Ajuntament de Cardona expressa el seu més sincer
condol a l’alcalde Ferran Estruch i Torrents i família.

Cardona, 18 de gener del 2012

AJUNTAMENT DE CARDONA

Concepció Viñals Ribera
Vídua de Mateu Pedra Mauri

Ha mort el dia 17 de l’actual, després d’estar 94 anys
entre nosaltres.

Preguem per ella

Els seus familiars: fills, Aurora, Carles i Estefania; fills polítics, Dolors
i Josep; néts, Ramon, Ester, Fani, Elisa, Eloi, Susagna i Cristina;

néts polítics; besnéts; cunyada, Maria; nebots, cosins, amics i cone-
guts sempre la recordarem. El funeral tindrà lloc avui, dimecres, a
les 11 del matí a la parròquia de Sant Fruitós de Bages, sortint de

les capelles de Funerària del Bages, cra. de Vic, 250.

Sant Fruitós de Bages, 18 de gener del 2012
FUNERÀRIA DEL BAGES-ANTIGA FUNERÀRIA ALCAÑIZ

Magina Creus Porta
Vda. d’Antonio Pérez Berrocal

Ha mort cristianament el dia 17 als 87 anys

A. C. S.

Els seus germans i familiars preguen que la tingueu present en el record i en la pregària.
El funeral se celebrarà demà, dijous, a 2/4 de 12 del migdia a la sala Montserrat

de Fontanova, c/ Bruc, 11-13.

Manresa, 18 de gener del 2012
FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

El grup de teatre de Sant Vicenç
de Castellet Cul-i-Seu va deixar pe-
tit el teatre de la Societat Coral l’Es-
trella en les dues representacions
de l’obra de teatre Les dones sàvies,
de Molière. La funció, emmarcada
dins els actes de la festa major d’hi-
vern del poble, va ser molt aplau-
dida per un públic que va gaudir
i riure d’allò més.

L’obra és plena d’humor i sar-
casmes, amb pinzellades de simi-
lituds de la societat actual. Amb
una crítica de la societat culta, es-
devé una farsa plena d’ironia. El
grup de teatre que ha fet possible
l’obra ha estat format per 18 per-
sones, 12 de les quals són els actors
Isabel Pereira, Pilar Estany, Josep
Ambròs, Irene Serrajordi, Tinet
Casas, Iolanda Soler, Gemma Vall-
verdú, Xavier Mas, Miriam Álvarez,
Isabel Giralt, Joan Fígols i Joan
Bizarro.

Darrere el taló també han tre-
ballat Jordi Guinart (direcció),
Rosa Delgado (traspunt), Roger Vi-
ves (tècnic de so), Arnau Planell
(decorats), Toni Garcia (il·lumi-
nació) i Quin Vila (adaptació i
creació musical).

REDACCIÓ | SANT VICENÇ DE CASTELLET

El grup Cul-i-Seu
fa el ple en les
dues funcions de
la Festa Major de
Sant Vicenç

L’elenc teatral va
representar amb molt d’èxit
Les dones sàvies, de Molière,
a la Societat Coral l’Estrella



L’obra de teatre és plena d’humor i sarcasmes

JAUME GRANDIA

FUNERALS


