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L’Institut Castellet volem
expressar el més sincer

condol a la família i especial-
ment a la nostra alumna

Isabel, per la pèrdua
del seu pare.

Sant Vicenç de Castellet, 22 de
gener del 2013

Pilar Espelt Muixí
Vídua de Josep Guerrero García

Morí, cristianament, el dia 21 de l’actual, als 80 anys.

A. C. S.
Els seus familiars: fills, Joan i Dolors; néts, Montserrat i Adel;
germà, germans polítics, nebots, cosins, consogre i família

tota assabenten llurs amics i coneguts de tan dolguda pèrdua
i preguen que la tingueu present en el record. El funeral

tindrà lloc avui, dimarts, a les 12.00 del migdia a la sala Espai
Mémora del Tanatori Fontal Mémora de Manresa, c/ del Bruc,

19-21, i tot seguit es farà l’enterrament.
(per a notes de condol: www.memora.cat)

Manresa, 22 de gener del 2013
FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

Antonio Pérez Domínguez
Viudo de Francisca Castilla Domínguez

Ha fallecido, cristianamente, el día 20 del corriente, a los 88 años.

E. P. D.
Sus familiares: hijos, Josep y Rosario; hijos políticos, Ester y
Silvino; nietos, Jordi, Judit, Laura y David; nietos políticos, biz-
nieta, cuñada, sobrinos, primos y demás familia ruegan una
oración por su alma. El funeral tendrá lugar hoy, martes, a las
11.30 de la mañana en la iglesia de Sant Cristòfol (Súria),
saliendo del Tanatorio Fontal Mémora de Manresa, c/ Bruc,

19-21, y seguidamente se efectuará el entierro.
(para notas de pésame: www.funerariafontal.com)

Súria, 22 de enero de 2013
FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

ANTÒNIA ROVIRA PALÀ
Ha mort als 87 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a
l’església de la Sagrada Família.
MONTSERRAT RIERA CAROL
Ha mort als 89 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 12 del migdia,
a l’església de la Sagrada Família.

PILAR ESPELT MUIXÍ
Ha mort a l’edat de 81 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a la sala Espai Memora de
Funerària Fontal (c/ Bruc, 17-21).

DOLORS VIADIU BALLARÀ
Ha mort als 92 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del
matí, a l’església de Sant Vicenç.

ANTONIO PÉREZ DOMÍNGUEZ
Ha mort als 88 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del
matí, a l’església de Sant Cristòfol.

ASSUMPCIÓ TRENCH AUGÉ
Ha mort a l’edat de 75 anys. El

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

MARIA GONZÁLEZ FLORES
Ha mort a l’edat de 74 anys. El

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

ASSUMPTA CARBONÉS FARGAS
Ha mort a l’edat de 80 anys. El

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

MERCÈ BISBAL TORRES
Ha mort als 79 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del
migdia, a Funerària Anoia.

ANTONIO PRIEGO REY
Ha mort a l’edat de 85 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a Funerària Anoia.
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La biblioteca de Moià organitza,
per al dilluns que ve, dia 28 de ge-
ner, una tertúlia amb el filòleg i es-
criptor manresà Jordi Estrada, que
versarà sobre la seva novel·la Rius
Paral·lels (L’Albí, 2010), La no-
vel·la del manresà està ambienta-
da al sanatori de Puigdolena i re-
crea la vida i l’obra de Màrius Tor-
res. El llibre es va endur el 12è Pre-
mi Amat-Piniella, el 2012.

REDACCIÓ | MOIÀ

Moià organitza una
tertúlia amb Jordi Estrada

A LA BIBLIOTECA

EL BATEC DEL CARRER
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GALERIASOCIETAT

AJ. LA POBLA DE CLARAMUNT

La mostra de fotos de
‘clicks’ es pot veure fins
al dia 27 a la Pobla
Aquells ninotets amb els quals molts

havíem jugat de petits i molts nens
encara hi juguen, els coneguts clicks, són
els protagonistes de la col·lecció
fotogràfica que es pot veure a la Sala
Municipal d’Exposicions de la Pobla de
Claramunt. La mostra, del periodista de
Santa Margarida de Montbui Oriol Solà, es
podrà visitar fins al diumenge 27 de
gener. A la foto, el dia de la inauguració.



PROPOSTES

La màgia va tornar a ser un dels
epicentres de la Festa Major d’Hi-
vern de Sant Vicenç de Castellet,
que encara s’allargarà fins aquest
dissabte, amb l’espectacle solida-
ri Creadansa.

Sota la batuta de Set de Màgia
(un jove duet de mags de Sant Vi-
cenç que des de fa tres anys ha re-
volucionat la festa aportant-li il·lu-
sió), els trucs més inversemblants
es van escampar amb èxit pel mu-
nicipi, primer per les botigues del

poble; després amb l’espectacle de
màgia mentalista, a càrrec de Pere
Rocafort, que va entusiasmar d’a-
llò més, i més tard, i com a colofó,
amb el tercer Màgic Festival, que
va omplir el teatre l’Estrella amb
300 persones. Dirigit pels Set de

Màgia, Gerard Revuelta i Arnau
Perramon, el festival va tornar a
servir de plataforma per als mags
més joves de tot Catalunya.

A banda de la màgia, durant el
cap de setmana també hi va haver
temps per descobrir la placa que
donarà nom a l’antic ambulatori de
Sant Vicenç, que ara és edifici
d’entitats, i que està dedicat al
primer alcalde de la democràcia,
Joan Masafret.
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La màgia s’apodera de Sant Vicenç

Els Set de Màgia, Arnau Perramon i Gerard Revuelta, en el final d’un truc impactant; a la dreta, una de les participants en el festival d’enguany

Els trucs més inversemblants van ser els protagonistes de la festa major d’hivern

Els mags del festival de l’any passat van fer trucs per diverses botigues; a la dreta, el mentalista Pere Rocafort, que va saber il·lusionar el públic

FOTOGRAFIES DE: JORDI LARGO

Rectificació
En la notícia de la Festa de
l’Arròs d’Olvan, publicada en la
pàgina 7 d’ahir, s’hi deia, per
error, que se celebra en honor de
sant Antoni, quan en realitat és
en honor de sant Sebastià.


