
JOAN CAPDEVILA

La Festa del Porc de Moià,
un nou èxit de participació
Molta participació de gent i gresca a dojo

foren els ingredients destacats de la sisena
edició de la festa del porc. Convé destacar la
participació nombrosa en els tres àpats del
dia, esmorzar, dinar i sopar, on els embotits i
elaborats del porc foren els principals
ingredients en els plats preparats. La xerinola
va tenir els seus moments àlgids en les
actuacions populars dels gegants i bastoners,
dels jocs per als infants, del quinto que es va
celebrar acabat el dinar i de la resta d’actes
que van cloure ben avançada la matinada.– J. C.



ARXIU PARTICULAR

L’itinerari poètic
d’Òmnium i Meandre
atreu 30 persones 
Diumenge passat, 30 persones van

participar de l’itinerari poètic
organitzat per Òmnium Bages i
Meandre per la riera de Rajadell. La
lectura de poemes va anar a càrrec de
Lluís Calderer. La caminada va recórrer
indrets singulars de la riera de Rajadell:
del Suanya cap al Gorg Blau, passant
pel bosc de ribera de la riera, amb
vistes a la casa de La Noguera. 



Per a esqueles, recordatoris
o aniversaris podeu posar-vos 
en contacte amb 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

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

Àngel Trullàs Checa
Ha mort cristianament el dia 27 del corrent a l’edat de 64 anys

A. C. S.

La seva esposa, Miracle; fills, Miracle i Pere; nétes, Mira-
cle i Núria; germans polítics, Lourdes i Josep, Assumpció
i Joan; nebots, cosins i família tota, preguen que el tinguin
present en el record i en la pregària, i assabenten que el
funeral se celebrarà avui, dimecres, a les 12 del migdia a
l’església parroquial de Santpedor, sortint de les sales de
vetlla de funerària Fontanova, c/ Bruc, 11-13, de Manresa.

Santpedor, 28 de març del 2012
FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

Josep Manubens
Guix

Ha mort cristianament el dia 27 del corrent als 80 anys

A. C. S.
Tota la seva família prega que el tinguin present en el record
i en l’oració. El funeral se celebrarà avui, dimecres, a les 4
de la tarda a l’església parroquial de Santpedor, sortint del

tanatori Giró-Fontanova, Passeig, 27, Santpedor.

Santpedor, 28 de març del 2012

FUNERÀRIA GIRÓ-FONTANOVA

CELEBRACIÓ POPULAR

RUTA I POESIA

ÀNGEL TRULLÀS CHECA
Ha mort a l’edat de 64 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a l’església de Santpedor.

JOSEP MANUBENS GUIX
Ha mort a l’edat de 80 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església de Santpedor.

ANNA ALTARRIBA BAJONA
Ha mort a l’edat de 91 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església parroquial de
Santa Maria de Sallent.

MARIA CRUSELLAS GENESCÀ
Ha mort a l’edat de 92 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 6
de la tarda, a l’església parroquial
de Santa Maria de Sallent.

JOAN GRAU SOLER
Ha mort a l’edat de 90 anys. El

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

MARCEL·LÍ PUJANTELL FÍGOLS
Ha mort a l’edat de 83 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església de Casserres.

JOSEP MARIA SALA BERTRAN
Ha mort a l’edat de 71 anys. El

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

ANTONIO ÁLVARO DELGADO
Ha mort a l’edat de 75 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5
de la tarda, a l’església del barri de
Montserrat.
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Unes 80 persones a la
Caminada de la Dona
de Navàs
Unes 80 persones han participat

en la cinquena edició de la Caminada
de la Dona de Navàs. El grup va sortir
de Navàs i va enfilar fins a Gaià, on
els esperava un esmorzar de plat
fondo i forquilla; després, va tornar a
Navàs. La sortida va ser organitzada
per l’Ajuntament de Navàs amb la
col·laboració de la Policia Local i els
Voluntaris de Protecció Civil.



DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

ARXIU PARTICULAR

La Biblioteca de Súria acollirà
avui a 2/4 de 4 de la tarda un taller
amb el prestigiós il·lustrador ar-
gentí Gusti, creador del personat-
ge de Juanito Jones. El curs d’avui,
obert a tothom, s’emmarca en el
programa Municipi Lector, en què
Gusti ja ha compartit els seus co-
neixements amb alumnes del
col·legi Mare de Déu de Montser-
rat i de l'institut Mig-Món. 

REDACCIÓ | MANRESA

Taller amb l’il·lustrador
Gusti, avui a Súria

BIBLIOTECA

EL BATEC DEL CARRER

El Grup Teatral de Bellver ha
anunciat que aquest diumenge a
la tarda tornarà a representar, en
aquesta ocasió a Martinet, la seva
exitosa interpretació de l’obra
Adrià, un torero català. A més, el
grup també estudia fer a Bellver
una quarta funció pels volts de
Sant Jordi després del gran èxit de
públic i comentaris que va rebre el
cap de setmana. Divendres i diu-
menge la representació va omplir
la sala d’actes del Centre Cívic
amb unes 700 persones. L’obra
explica en clau d’humor les peri-
pècies d’un jove que, tot i no tenir
els atributs clàssics associats al
toreig, vol esdevenir un torero cer-
dà. L’adaptació de l’obra –escrita el
1973 per Assumpta González– in-
clou en els diàlegs referències de
persones i institucions del poble i
la comarca conegudes per a tots els
veïns, fet que encara va aconseguir
arrencar més rialles d’entre el pú-
blic. La directora del Grup Teatral,
Anna Montané, ha remarcat que
l’anàlisi del món del toreig des de
la figura de l’antiheroi de l’Adrià és
ara en plena actualitat arran de la
prohibició de les corrides.   

MIQUEL SPA | BELLVER DE CERDANYA El Grup Teatral de Bellver fa el ple
amb una obra satírica sobre el toreig

Quatre dels integrants de la companyia de teatre durant la representació de diumenge a la tarda

La companyia anuncia una nova funció a Martinet i una possible quarta per Sant Jordi
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