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MANEL BOHIGAS PLADELLORENS
 Ha mort a l’edat de 56 anys. El
funeral tindrà lloc avui a les 12 del
migdia a la parròquia de Crist Rei.
CONXITA LÓPEZ ALEGRET
 Ha mort a l’edat de 89 anys. El
funeral se celebrarà aquest matí a
les 11 a la parròquia de Crist Rei.
EL PONT DE VILOMARA

SALVADOR ALCÁNTARA CAPITÁN
 Ha mort a l’edat de 68 anys. El
funeral es farà avui, a 2/4 de 12
del migdia, a la parròquia de Santa
Magdalena.
BALSARENY

AURELIA DE LA FUENTE
VALDIVIESO
 Ha mort a l’edat de 86 anys. El
funeral es farà avui a les 11 del
matí a la parròquia de Santa Maria.
SANT JOAN DE VILATORRADA

ISIDRE VILÀ BACARDIT
 Ha mort a l’edat de 77 anys. El
funeral es farà aquest matí, a les
10, a l’església parroquial de Sant
Joan.

L’establiment de mobiliari i decoració bagenc Kadira va presentar dijous la seva nova botiga de
Barcelona, Ergonomika (carrer
París, 43). En l’acte de presentació
hi va actuar el grup de jazz The Dixieland Preachers, que tocava des
d’un aparador que s’obre al carrer
per una gran porta practicable.
En l’altre aparador hi actuaven
tres alumnes de l’escola de dansa
Roser, que feien passos i ﬁgures sobre diverses cadires que a la vegada
proposaven diferents alternatives
del seure. Com a cortesia, es va servir un refrigeri, acompanyat de
cava i mojito. Hi va assistir un
nombrós públic, molta gent vinguda des del Bages, a part de la
presència dels directius de les ﬁrmes que s’exposen a Ergonomika,
procedents de països com els Estats Units, Alemanya, Noruega,
Suècia, Dinamarca i Itàlia, que van
ser rebuts per Cristina de Zárate i
Joan S. Rodó, responsables de Kadira.

Kadira estrena el seu nou establiment
barceloní amb jazz i ﬁgures de dansa
 La flamant botiga, Ergonomika, ofereix solucions per al seure en qualsevol tipus d’activitat
KADIRA

Un moment de l’actuació de The Dixieland Preachers, en la inauguració d’Ergonomika

BERGA

MÁXIMO ARIAS BERNAL
 Ha mort a l’edat de 81 anys. El
funeral tindrà lloc avui a les 4 de la
tarda a l’església de Santa Eulàlia
de Berga.
VIOLETA GARCÍA ARDURA
 Ha mort a l’edat de 85 anys. El
funeral tindrà loc aquest matí a les
11 a l’església de Santa Eulàlia de
Berga.

Josep Maria Andreu i Forns

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Creu de Sant Jordi

PEDRO AGUILERA TRUJILLO
 Ha mort a l’edat de 87 anys. El
funeral se celebrarà avui a les 10
del matí a l’oratori de Funerària
Anoia.

El president i el Govern
de la Generalitat de Catalunya
expressen el seu dol

IGUALADA

PILAR ALEGRE VILANOVA
 Ha mort a l’edat de 78 anys. El
funeral tindrà lloc avui a 3/4 de 12
del migdia a l’església de la Soledat d’Igualada.
GIRONELLA

JAUME ROCA CEBRIÀ
 Exalcalde de Gironella del 1967

al 1979. Ha mort a l’edat de 92
anys. El funeral tindrà lloc aquesta
tarda a les 4 a l’església de Santa
Maria de Bassacs.

Isidre Vilà Bacardit

L’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada i la Comissió del
Calendari Festiu expressen el
més emotiu condol a la família
i als/les companys/es de la
S.C.C. i R. La Verbena.
St. Joan de Vilatorrada, març del 2014

Isidre Vilà Bacardit

Els membres de la junta de la S.C.C.R. La Verbena i tota l’entitat s’uneix al dol
de la família en tan dolguda pèrdua del nostre estimat company i amic.
El treball i dedicació al capdavant
de moltes de les tasques de l’entitat
deixaran un buit en tots nosaltres
difícil d’omplir.
Et recordarem sempre.
Sant Joan de Vilatorrada, 22 de març del 2014

Manel Bohigas
Pladellorens

Morí cristianament, el dia 21 de l’actual, als 56 anys.
A. C. S.
Els seus familiars: esposa, Rosa M. Vilarmau Vila; fill, Albert; mare,
Rosa; mare política, Paquita; germana, Rosa M.; germans polítics,
nebots, cosins i família tota, assabenten llurs amics i coneguts de
tan dolguda pèrdua i els preguen una oració. El funeral tindrà lloc
avui, dissabte, a les 12 del migdia a l’església de Crist Rei.
(per a notes de condol: www.memora.cat)
Manresa, 22 de març del 2014
FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

