
FUNERALS

SADURNÍ ROVIRA SAFONT
Ha mort a l’edat de 58 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, al Casal d’Avis de Navàs.
JOAN SANMIQUEL SERRA
Ha mort als 86 anys. El funeral

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

ANA GONZÁLEZ PLANAS
Ha mort a l’edat de 82 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a Funerària Fontanova.
ANACLETO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ha mort a l’edat de 93 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a Funerària Fontanova.
ENRIC PRAT COSTA
Ha mort a l’edat de 73 anys. El

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

ANTONI MARSIÑACH ROVIRA
Ha mort als 72 anys. El funeral

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

ROSA CASTELLANA MASSANA
Ha mort a l’edat de 87 anys. El

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

MONTSERRAT COTS MOSELLA
Ha mort a l’edat de 73 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a l’església de Cardona.

PAQUITA SOLER CAMPRUBÍ
Ha mort als 96 anys. El funeral

es farà avui, a les 5 de la tarda, a
l’església de Monistrol de Calders.
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GALERIA SOCIETAT

EL BATEC DEL CARRER

El Grup de Teatre de l’Esplai de
Sant Fruitós de Bages va presentar
a l’escenari del Casal Cultural En-
tre telers, amb un guió original de
Laia Feliu, que també va dirigir l’o-
bra. El públic, que omplia la sala de
gom a gom, va gaudir de la repre-
sentació i va aplaudir l’elenc, format
per Mercè Ruiz, Encarni Caraballo,
Encarna Muñoz, Elvira Álvarez,
Rosma Collados, Dolors Homs,
Encarna Cruz, Carmen   Huertas,
Antònia Ruiz, Joana Caraballo,
Rosa Garrido, Isabel Olmedo, Ara-
celi Ramírez, Ramon Cullerés, José
Piedra i Maria Alonso.

JAUME GRANDIA | SANT FRUITÓS DE BAGES

FOTOS DE: JAUME GRANDIA

El Grup de 
Teatre de
l’Esplai de Sant
Fruitós presenta 
«Entre telers»

El públic, que va omplir de gom a gom el Casal Cultural, va gaudir molt de la representació

ARXIU PARTICULAR

Conveni entre la Fundació Rosa Oriol i
la Fundació Ramon Martí i Bonet

El dia 12 de juny, la Fundació Ramon Martí i Bonet contra la
ceguera i la Fundació Rosa Oriol van signar un conveni de
col·laboració en el marc del Projecte Visió per a tothom a Catalunya.
Es tracta d’un projecte sanitari d’àmbit oftalmològic que té com a
objectiu cobrir les necessitats visuals i detectar i tractar tots els
casos de ceguesa i baixa visió evitables que pateixen persones en
situació de pobresa extrema i risc d’exclusió social.  La finalitat de la
Fundació Rosa Oriol és la prevenció, detecció i atenció a la població
en situació o en risc d’exclusió social. Focalitzen la seva activitat en
famílies desestructurades, monoparentals, violència de gènere,
addiccions, infància i gent gran en situació de vulnerabilitat.



SOLIDARITAT

Rectificació
Ahir, per un error de Funerària
Fontal, apareixia incorrecte el se-
gon cognom del difunt santjoa-
nenc Santiago Martínez Cereceda
(aquest és el cognom correcte).

5è aniversari de la mort de

Josep Pintó
Balcells

El teu record es mantindrà
sempre viu entre nosaltres.
Els qui t’estimem et tindrem

sempre present.

La teva esposa i els teus fills.

Fonollosa, 25 de juny del 2015

Marcel Codina Casademunt
Avui fa vuit anys

Per als qui t’estimem, mai no moriràs.
Manresa, 25 de juny del 2015

Enric Prat Costa
Vidu de Glòria Tordillos Roca

Ha mort cristianament el dia 24 als 73 anys.

A. C. S.

Els seus fills, Enric i Cristina; nét, Àlex; germans
polítics, Isidre i Anna (†); nebots, cosins i família tota
preguen que el tingueu present en el record. El fune-
ral se celebrarà avui, dijous, a les 12 del migdia a l’es-
glésia de Crist Rei, sortint del tanatori de Fontanova,

c. Bruc, 11-13.

Manresa, 25 de juny del 2015
ÀLTIMA–FUNERÀRIA FONTANOVA

Enric Prat Costa
Ha mort cristianament el dia 24 als 73 anys.

A. C. S.

La junta, socis, amics i simpatitzants de
la Penya Barcelonista Cor de Catalunya de Manresa

expressen el seu condol a la família.

Manresa, 25 de juny del 2015


