
FUNERALS

MARIANO PARDO BARREDA
Ha mort a l’edat de 79 anys. El fu-

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

MARTIRIAN PÉREZ LOZANO
Ha mort a l’edat de 90 anys. El fu-

neral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la sala Espai Mémora de Fu-
nerària Fontal (c/ Bruc, 17-21).

ISABEL GÓMEZ DE FEZ
Ha mort a l’edat de 83 anys. El fu-

neral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del
migdia, a l’església parroquial de la
Mare de Déu del Roser (el Xup).

PEPITA ORTEGA RAMÍREZ
Ha mort a l’edat de 88 anys. El fu-

neral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del
matí, a l’església parroquial de San-
ta Eulàlia.

MARIA VILAMOSA MALÉ
Ha mort a l’edat de 80 anys. El fu-

neral tindrà lloc avui, a les 4 de la
tarda, a la catedral de Solsona.

ERNEST BAUSILI ROCA
Ha mort a l’edat de 74 anys. El fu-

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

JOAN PADRÓ ESCUDÉ
Ha mort a l’edat de 88 anys. El fu-

neral tindrà lloc avui, a les 6 de la
tarda, a l’església parroquial de San-
ta Maria.

Tal dia com avui:
–1950: els ministres d’Afers Es-
trangers de sis països europeus oc-
cidentals aproven el pla de Schu-
man sobre el carbó i l’acer d’Alema-
nya i França, amb el qual neix la
CECA, precursora del mercat comú
europeu.
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ARXIU PARTICULAR

Prades acull la presentació de «Territori de
Masies: patrimoni i cultura al sud del Solsonès»

El diumenge 5 de maig, en el marc de la 14a Fira de Sant Ponç de Prades
de la Molsosa, es va presentar la primera publicació de Territori de Masies:
patrimoni i cultura al sud del Solsonès. Territori de Masies neix el 2009 d'un
procés de promoció de l'emprenedoria col·lectiva a càrrec de l'ARADA (projecte
ACTUA) per emprendre projectes locals que permetin millorar el benestar.
Territori de Masies inventaria els recursos patrimonials del sud del Solsonès i,
el 2010 s'obtenen recursos per ordenar-los. Es fa en tres grans eixos: la terra
de frontera de l'edat mitjana, el barroc rural, i el carlisme. Arran d'aquesta
tasca, cadascun dels sis municipis de Territori de Masies disposa d'un plafó
interpretatiu que es vincula a la web. Avui el llibre ja es pot
trobar a Solsona i a la botiga de l'Arada (botiga.larada.net).
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EL BATEC DEL CARRER

Unes 600 persones van partici-
par ahir en la caminada solidària
organitzada pels Mossos d’Es-
quadra de Manresa per recaptar di-
ners per la lluita contra el càncer.
Els participants van sortir a les 9 del
matí de la comissaria manresana
i van arribar a l’hora de dinar a
Montserrat. La majoria duien la sa-
marreta de color morat de la con-
vocatòria, que s’adquiria per 10 eu-
ros. En total, doncs, es van recollir
uns 6.000 euros, que seran desti-
nats als serveis d’oncologia de la
Fundació Althaia de Manresa i
del Consorci Hospitalari de Vic.
Entre els participants hi havia
mossos d’esquadra de les comis-
saries d’arreu de la Catalunya Cen-
tral, una cinquantena de profes-
sionals d’Althaia i persones vin-
culades a altres cossos policials i
d’emergències, entre d’altres. La ca-
minada era l’acció més visible de
la campanya contra el càncer or-
ganitzada pels Mossos, que en to-
tal preveu recaptar 11.000 euros.

REDACCIÓ | MANRESA La caminada solidària dels Mossos 
a Montserrat reuneix 600 persones

El grup de participants, ahir just abans de començar la caminada, a les 9 del matí a la comissaria de Manresa

Els 6.000 euros recollits en l’activitat seran destinats a Althaia per lluitar contra el càncer

ARXIU PARTICULAR

Unes 70 persones fan l’Itinerari
de Natura i Modernisme

Setanta persones del món de la salut, del medi
ambient i ciutadans interessats a conèixer l'itinerari
de Natura i Modernisme a l'entorn de la riera de
Rajadell van gaudir diumenge passat dels 14
quilòmetres del recorregut en un matí esplèndid. Els
participants que ja coneixien l'entorn han quedat
gratament sorpresos per les millores del recorregut al
terme de Rajadell. La caminada, organitzada pels
col·legis d'Ambientòlegs, Biòlegs, Infermeria, Metges i
Meandre, ha volgut tenir un caràcter reivindicatiu i
s’ha fet palesa la necessitat d'adequació de corredors
verds que millorin la connectivitat entre la trama
urbana i els espais de l'Anella Verda de Manresa. 



SORTIDA

ARXIU PARTICULAR

La BBC visita Santpedor per enregistrar un
reportatge sobre Pep Guardiola

La cadena de ràdio i televisió públiques del Regne Unit, la BBC, ha
enregistrat un reportatge sobre la vida del futbolista i entrenador Josep
Guardiola. El treball, que s’emetrà l’11 de maig a la ràdio pública
britànica, dedica una bona part del programa a conèixer la infància del
jugador. A Santpedor, el periodista Simon Watts ha recollit els
testimonis de família i amics, entre els quals, el del regidor d’Esports de
l’Ajuntament, Agustí Comas. Watts s’ha interessat, principalment, a
trobar els orígens del futbol de Guardiola i el seu tarannà de líder.  El
reportatge inclou les intervencions del president de la Penya
Blaugrana, amic d’infantesa de Guardiola, Toni Valverde, i del pare del
jugador, Valentí Guardiola, que ha rebut el periodista a casa seva.



RÀDIO

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

JUDIT MARTÍ


