
Per a esqueles, recordatoris o aniversaris
podeu enviar-nos un correu electrònic a

esqueles@regio7.cat
amb les vostres dades personals i un
telèfon perquè puguem contactar amb

vosaltres, o venint a 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

(horari de recepció d’esqueles: de dilluns a
divendres de 9 a 14 i de 16 a 22. Caps de

setmana i festius de 18 a 22)

10è aniversari de la mort de

Francesc Monné
Vilafranca

M’abraço al teu record,
l’embolcallo amb el pensament
i el sentiment es tan present
que viu encara en el meu cor.

Passaran dies o anys, tan és
el temps s’escola entre els dits,

no compten les dades pels sentits
deu anys d’absència no són res.

Els dies es retroben amb les nits
i així va passant la meva vida
fins que un dia farà fallida i en
el record de tots, estarem units.

T’estimarem sempre,
Joana, Jordi i Joana

Manresa, 18 de febrer del 2015

Maria Carme Viñals
López

Ha mort cristianament el dia 17 als 68 anys d’edat.

A. C. S.

Els seus fills, Jaume (†), Jesús i Montserrat; filla política,
Anna; nét, Joan; germans, Lourdes (†) i Rafael; germans
polítics, nebots, cosins, família tota i amics, preguen que la
tingueu present en el record i en la pregària. El funeral se
celebrarà avui, dimecres dia 18, a les 11 del matí a la sala

Montserrat de Fontanova, c/ Bruc, 11-13.
Manresa, 18 de febrer del 2015
ÀLTIMA–FUNERÀRIA FONTANOVA

FUNERALS

MARIA CARME VIÑALS LÓPEZ
Ha mort a l’edat de 68 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la sala Montserrat de Fune-
rària Fontanova.
MARÍA CARMEN GARCÍA FLORES
Ha mort a l’edat de 56 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a la sala Montserrat de Fu-
nerària Fontanova.
IGNASI PUBILL GUITART
Ha mort als 59 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a
l’església de la Sagrada Família.

TERESA COMELLAS PEYPOCH
Ha mort a l’edat de 83 anys. El

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

RAMONA VALLS CAROL
Ha mort als de 92 anys. El fune-

ral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la
tarda, a l’església de Montmajor.

MARIA ARMENGOL TRESFÍ
Ha mort a l’edat de 84 anys. El

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

IMMACULADA ESPUÑES COLOMES
Ha mort a l’edat de 78 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la catedral de la Seu.

MIQUEL FARRÀS GUITART
Ha mort a l’edat de 87 anys. El

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

JUANA COLMENA GÓMEZ
Ha mort als 95 anys. El funeral

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

JAUME MONCUNILL TORNÉ
Ha mort a l’edat de 56 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a Funerària Anoia.

CARMEN AGUILERA GABALDÀ
Ha mort a l’edat de 50 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a Funerària Anoia.
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MANRESA

ARXIU PARTICULAR

El manresà Joan Iglesias
explica com seria una
hisenda catalana en una
sessió del Tertúlies a la Cuina

L’assessor del President Artur Mas i director
del Programa per a la definició d’un nou model
d’Administració Tributària de Catalunya, el
manresà Joan Iglesias Capellas, va assistir aquest
dilluns en una sessió dels debats que organitza el
grup Tertúlies a la Cuina. L’exposició d’Iglesias va
ser interessant i aclaridora i els assistents van
gaudir, expectants, de les explicacions aquest
expert en el disseny d’un futurible Estat català



DEBAT

ARXIU PARTICULAR

L’Agrupació El Rovelló
visita el Museu Romàntic
de Can Papiol

L’Agrupació Manresana de Boletaires El
Rovelló ha fet, recentment, la primera sortida
d’aquest 2015. La colla va parar a esmorzar a
Santa Margarida i els Monjos, i després va
continuar fins a Vilanova i la Geltrú, on van
visitar el Museu Romàntic de Can Papiol. A
continuació, els assistents van seguir fins a
Perafort, al Tarragonès, per fer la tradicional
calçotada anual. La sortida va acabar, ja a la
tarda, amb una visita al Roc de Sant Gaietà.



SORTIDA

EL BATEC DEL CARRER

El grup teatral H..tors-Amics del
teatre de Sant Fruitós va presentar
al teatre Casal Cultural l’obra titu-
lada Monòlegs i fragments de ‘Mos-
sèn Ventura’, amb la qual van ho-
menatjar l’actor còmic Joan Capri. 

D’aquest espectacle en destaca
el treball de Ferran Gallart, que, a
banda de la direcció, es va encar-
regar d’interpretar els papers que
eren a càrrec de gran Capri. D’u-
na banda, va protagonitzar els
monòlegs, i cal subratllar que va es-
tar genial en l’esquetx del cant de
rock. D’altra banda, va assumir el
rol de mossèn Ventura en la re-
presentació d’uns fragments de
l’obra en el qual va estar ben se-
cundat per la resta de l’elenc: Su-
sagna Hernàndez, Puri Magnet, M.
Àngels de Pedro, Ignasi Botifoll, To-
màs Casero i Nasi Botifoll. 

El públic, que omplia només
mitja sala, va gaudir durant l’es-
pectacle i va premiar amb forts
aplaudiments la feina de tot el
grup H...tors al final de l’obra.

JAUME GRANDIA | SANT FRUITÓS DE BAGES Els H...tors triomfen homenatjant Capri

El grup teatral H...tors de Sant Fruitós va posar en escena «Monòlegs i fragments de ‘Mossèn Ventura’»

El públic va premiar amb forts aplaudiments el treball del grup teatral de Sant Fruitós

JAUME GRANDIA
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