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Joan Serra Juvells
Morí rebuts els SSBA el dia 28 de l’actual als 82 anys

A. C. S.

Els seus familiars: esposa, M. Dolors Vila Casadesus;
fills, Joan i Immaculada; néts, Guifré i Meritxell; germà,
Valentí; cunyada, Montserrat; nebots; cosins, i família
tota assabenten llurs amics i coneguts de tan dolguda 
pèrdua i preguen una oració. El funeral tindrà lloc avui,
dissabte, a les 11 del matí, a l’església de Sta. Maria de
la Seu, sortint del tanatori Fontal de Manresa, c/ Bruc,

n. 19-21. Tot seguit, es farà el seu enterrament.
(per a notes de condol: www.funerariafontal.com)

Manresa, 30 de juny del 2007
FUNERÀRIA FONTAL

Lola Suriñach Mur
Vídua de Dalisau

Lliurà cristianament la seva ànima al Pare el dia 29 del
corrent a l’edat de 95 anys

A. C. S.

Els seus familiars: filla política, Elena Herms; néts; néts
polítics; besnéts; nebots, i família tota preguen que la
tinguin present en les seves oracions. El funeral se

celebrarà avui, dissabte, a les 5 de la tarda, a l’església
parroquial d’Artés, sortint de les capelles del tanatori 

de Fontanova de Navarcles.

Artés, 30 de juny del 2007

FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

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

IGUALADA Tel. 93 805 52 52
Passeig de Verdaguer, 136

BERGA Tel. 93 822 12 19
Plaça Font del Ros, 1

MARTORELL Tel. 93 774 00 86
Av. Camí Fondo, 8, 1r 1a

La Penya de Sant Vicenç homenatja la sòcia
La Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet ha celebrat la tradi-
cional jornada d’homenatge a la dona amb una excursió a la qual es
van apuntar 123 sòcies (totes elles a la foto, feta al Museu de l’Oli de

les Borges Blanques). Hi van anar també altres socis i, en total, es van
aplegar 200 persones.Van anar a les Terres de Ponent,parant,abans,al
poble de Sant Ramon, a la Segarra, per visitar la cartoixa de Sant Ra-
mon Nonat.En arribar a les Borges van visitar el museu i hi van dinar,
un àpat que va acabar amb un animat ball amb el grup Els Solistes.

Ramon Cots, Òscar Piedra i Salvador Cots van recollir el premi a Madrid

El restaurant La Sala rep un
premi a la seva trajectòria

El restaurant La Sala de Sallent
ha estat guardonat amb un dels
premis de gastronomia d’abast
estatal que atorga anualment la
cadena Radio Turismo, per pre-
miar la trajectòria i la tasca de les
bodegues i restaurants destacats
d’Espanya. El restaurant sallentí
va obtenir el premi Collar de
Oro. Els premis d’enguany van

guardonar un total de cinquanta
bodegues i trenta restaurants, i es
van lliurar en una gala que es va
celebrar a Madrid, amb l’assis-
tència de personatges coneguts
del món de l’espectacle. Del res-
taurant La Sala hi van anar a re-
collir el premi els gerents Salva-
dor Cots, Ramon Corts, i el cap
de cuina,Òscar Piedra.

La vicerrectora Victòria Girona amb Jordi Vilaseca

La universitat ajudarà l’escola
Joviat a ensenyar l’anglès

L’escola Joviat de Manresa ha
signat un conveni de col·la-
boració amb la Universitat de
Barcelona per endegar un procés
de millora continua de l’ensenya-
ment i de l’aprenentatge de l’an-
glès al centre manresà.L’acord té
com a objectius, entre d’altres,
homogeneïtzar la línia pedagògi-
ca de l’escola quant a l’ensenya-

ment de l’anglès, aconseguir un
bon nivell d’anglès a totes les eta-
pes, implicant tant els alumnes
com els professors i les famílies, i
unificar objectius entre els cursos
d’ESO i de Batxillerat. El conve-
ni el van signar Màrius Rubiralta,
rector de la Universitat de la Bar-
celona, i Jordi Vilaseca, director
general de l’Escola Joviat.

NECROLÒGIQUES

� Manresa
–Montserrat Llobet Boixa-
dé ha mort a l’edat de 90
anys.El funeral per la seva
ànima se celebrarà avui,
dissabte,a les 10 del matí, a
l’església parroquial de la
Sagrada Família.

–Joan Serra Juvells ha mort
a l’edat de 82 anys.El fune-
ral per la seva ànima se ce-
lebrarà avui,dissabte,a les
11 del matí, a la Basílica de
Santa Maria de la Seu.

� Súria
–Carlota Planas Iglesias ha
mort a l’edat de 77 anys.El
funeral per la seva ànima se
celebrarà avui,dissabte,a
les 11 del matí, a l’església
parroquial de Sant Cristò-
fol de Súria.

� Balsareny
–Antonio Garrido Vaz ha
mort a l’edat de 82 anys.El
funeral per la seva ànima se
celebrarà avui,dissabte,a
les 5 de la tarda,a l’església
parroquial de Balsareny.

� Gargallà
–Pepeta Vilajosana Bajona
ha mort a l’edat de 86 anys.
El funeral per la seva àni-
ma se celebrarà avui,dis-
sabte,a les 11 del matí, a
l’església parroquial de
Gargallà.

� Sant Vicenç de Castellet
–Josep Viladiu Capvilaró
ha mort a l’edat de 74 anys.
El funeral per la seva àni-
ma se celebrarà avui,dis-
sabte,a les 5 de la tarda,a
l’església parroquial de
Sant Vicenç de Castellet.

� Artés
–Lola Suriñach Mur ha
mort a l’edat de 95 anys.El
funeral per la seva ànima se
celebrarà avui,dissabte,a
les 11 del matí, a l’església
parroquial d’Artés.

� Cardona

–Ramon Vallés Sáez ha
mort a l’edat de 78 anys.El
funeral per la seva ànima se
celebrarà avui,dissabte,a
les 5 de la tarda,a l’església
parroquial de Cardona.
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