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GALERIA SOCIETAT

Maria Torras Serra
Vídua de Josep Aligué Rovira

Ha mort cristianament el dia 12 als 90 anys d’edat.

A. C. S.

Els seus: fills, Agustí i Benvingut; filles polítiques, Teresa i Montserrat; néts, besnétes, germans, germanes polítiques, nebots, cosins, família tota i el personal
de la residència IBADA, juntament amb la raó social RESTAURANT ALIGUÉ, assabenten de tan sentida pèrdua. El funeral tindrà lloc avui, dimecres,

a les 11 del matí a la Sala Montserrat de Funerària Fontanova, c/ Bruc, 11-13.

Manresa, 13 de novembre del 2013

ÀLTIMA-FUNERÀRIA FONTANOVA

EL BATEC DEL CARRER

El Grup Escènic Navàs ja ha re-
collit el guardó del Premí Arlequí 
de Teatre 2012, que anualment
entrega la Federació de Grups de
Teatre Amateur de Catalunya a
les entitats, grups i persones que
defensen, difonen o treballen pro-
fessionalment per al teatre ama-
teur català. L’entitat bagenca ha es-
tat reconeguda al costat de la ve-
terana actriu catalana Montserrat
Carulla; la Federació Ateneus de
Catalunya, per tirar endavant la
programació estable d’Espai A; i la
Federació de Teatre Amateur del
País Valencià. 

El premi per al Grup Escènic
Navàs és en la categoria de grup
amateur. L’entitat va néixer el 1965
i, per manca de recursos, va cessar
les activitats el 1974, i tornar a re-
néixer el 1983. Des de llavors han
estrenat 60 muntatges teatrals i han
pres part assíduament en mostres
de teatre i concursos, on han ob-
tingut un bon nombre de premis
i reconeixements.   
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Els premiats, amb el representant del Grup Escènic Navàs (a la dreta) i Montserrat Carulla (tercera per la dreta)

L’entitat bagenca ha estrenat seixanta muntatges teatrals des que va renéixer, l’any 1983
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FUNERALS

MARIA TORRAS SERRA
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, de
Manresa).

ANTONIO SAAVEDRA BAEZA
Ha mort a l’edat de 48 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’Espai Memora de Funerà-
ria Fontal (c/ Bruc, 17-21).

JOSEFA ARJONA LÓPEZ
Ha mort a l’edat de 87 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’oratori Memora de Sa-
llent.

ROSARIO FONT MONCUNILL
Ha mort a l’edat de 89 anys. El

comiat tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a les capelles de Funerària
del Bages (ctra. de Vic, 250, de
Manresa).

EMILIO RUIZ MARTÍNEZ
Ha mort a l’edat de 58 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església parroquial de
Puig-reig.

JOAN ESPELT PERARNAU
Ha mort a l’edat de 88 anys. El

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

ESTHER MORIST NEVADO
Ha mort a l’edat de 55 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església parroquial de la
Sagrada Família.

JOSÉ BUSTOS ALABARCES
Ha mort a l’edat de 77 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’oratori del tanatori de Fu-
nerària Anoia, a Igualada.
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ARXIU PARTICULAR

La Coordinadora
celebra el Dia de la
Gent Gran amb un acte
al Conservatori
La Coordinadora de Jubilats i

Pensionistes de Manresa va celebrar el
Dia Internacional de la Gent Gran amb
un acte al Conservatori. En el transcurs
de la celebració es va retre homenatge
a Paquita Blanch, com a artista gran i
sòcia de la Coordinadora. Toni
Berenguer, el nou secretari de l’entitat,
va fer-li entrega d’un ram de flors.



COMMEMORACIÓ

ARXIU PARTICULAR

Sònia González guanya el concurs
d’instagram #estimomanresa, de la
Unió de Botiguers i Comerciants

Sònia González, autora d’una foto en la qual apareix ella
saltant amb el cor de la campanya, ha estat la guanyadora
del concurs d'Instagram #estimomanresa, organitzat per la
Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC de Manresa).
González ha rebut de mans del president de la UBIC, Jaume
Pont, i de Pere Masanés, responsable de Viatges Masanés,
el premi, consistent en 2 bitllets d'avió, gentilesa de
l’agència manresana. D’altra banda, en una altra promoció
de la UBIC es van sortejar 20 entrades per a l’obra T’estimo.
Ets perfecte. Ja et canviaré, que es va representar al Kursaal.



PROMOCIÓ

La sala infantil de la Biblioteca
d’Igualada s’ha omplert de colors
amb els treballs manuals dels
alumnes de l’Ateneu i del Garcia
Fossas. Els alumnes del taller de
plàstica de l’escola mostren els
treballs que han fet amb els troncs.
D’una manera semblant, els alum-
nes de cicle mitjà del Garcia Fos-
sas han fet unes creacions molt di-
vertides amb fruites i verdures.
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Treballs manuals a la
biblioteca d’Igualada

TALLER

L’Agrupació Cultural Recreativa
Sigarra, dels Prats de Rei, organit-
za una altra caminada popular. Se
celebrarà aquest diumenge, 17 de
novembre, i serà ja la quarantena
que organitza aquesta entitat, sem-
pre amb l’objectiu de donar a co-
nèixer el territori i gaudir alhora
d’una matinal saludable. Es trac-
ta d’una ruta de dificultat fàcil,
d’uns dotze quilòmetres. 
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Caminada popular als
Prats de Rei, el dia 17

SORTIDA


