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JOSÉ RUIZ REPISO
Ha mort a l’edat de 52 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dissabte, a les deu del
matí, a l’església parroquial de
Sant Martí de Carme.

MARTA ORTEGA VERA
Ha mort a l’edat de 33 anys. La

cerimònia de comiat se celebrarà
avui, dissabte, a dos quarts de dot-
ze del migdia, a l’oratori del tana-
tori de funerària Anoia d’Igualada.

FRANCISCO ROBLES GIL
Ha mort a l’edat de 94 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dissabte, a dos quarts
de sis de la tarda, a l’església par-
roquial de Sant Cristòfol de Súria.

ANTONIO GARCIA CARMONA
Ha mort a l’edat de 50 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dissabte, a les deu del
matí, a l’església parroquial de
Santa Maria de Montserrat (Balco-
nada) de Manresa.

MARCEL·LÍ PUIG ORRIOLS
Ha mort a l’edat de 85 anys. La

cerimònia de comiat se celebrarà
avui, dissabte, a les onze del matí,
a la sala Montserrat de funerària
Fontanova de Manresa.

FELIPA CAMPOS HERNÁNDEZ
Ha mort a l’edat de 93 anys. Era

vídua de Gerardo Moreno. El fune-
ral per la seva ànima se celebrarà
avui, dissabte, a les onze del matí,
a l’església parroquial de Sant Joan
de Vilatorrada.

JOSEP MARIA MATA FARRÀS
Ha mort a l’edat de 54 anys. La

cerimònia de comiat se celebrarà
avui, dissabte, a les dotze del mig-
dia, a la sala Montserrat de funerà-
ria Fontanova de Manresa.
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EL BATEC DEL CARRER

El restaurant La Sala de Sallent
i la cava Raventós i Blanc van ce-
lebrar el !"è aniversari de la col·la-
boració entre totes dues empreses
amb un maridatge dels seus mi-
llors productes. L’àpat va tenir lloc
al restaurant sallentí i va ser presidit
pels germans Salvador i Ramon
Cots, propietaris de l’establiment
obert el mes de març de l’any
#$%!, juntament amb Josep Ra-
ventós, viticultor i enòleg de la
cava, que van estar sempre acom-
panyats d’altres convidats. En el
transcurs del dinar es va maridar
la nova anyada del cava Elisabet
Raventós, un dels productes es-
trella de la cava de Sant Sadurní
d’Anoia, amb la simfonia de sal-
mons, el plat estrella de la carta del
restaurant La Sala. El cava que es
va poder provar durant el dinar era
un Elisabet Raventós de l’any !&&",
que des de Raventós i Blanc des-
criuen com un cava madur, cre-
mós, de més de quatre anys de
criança, en què l’originalitat i
l’elegància vénen determinades
per la complexitat dels sòls, la
composició varietal i per la llarga
criança a l’interior de la cava.

REDACCIÓ | SALLENT Un maridatge de cava amb simfonia
de salmons per 25 anys de col·laboració

Salvador Cots brinda amb Joan Raventós a l’entrada del restaurant

El restaurant La Sala i la cava Raventós i Blanc celebren un quart de segle de relació!

FONT: ÒPTICA ANDORRANA

Inauguració d’un nou establiment
d’Òptica Andorrana a Manresa

Òptica Andorrana acaba d’obrir un nou establiment al carrer
del Born, en el marc d’una campanya de la cadena per
expandir-se per tot Catalunya. La marca del país dels Pirineus
ofereix unes àmplies instal·lacions, dotades de l’última
tecnologia existent en el sector. A l’interior del local hi ha una
àmplia exposició d’ulleres de sol i graduades amb més de
2.500 referències de les marques més prestigioses i de tots els
estils, però això sí, a preus andorrans, sempre més econòmics.
A més a més, el nou establiment òptic serà el primer del centre
de Manresa d’obrir també els dissabtes a la tarda. 
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NOVETAT COMERCIAL

Josep M. Mata Farràs
Ha mort cristianament el dia 23 del corrent, als 54 anys d’edat

A. C. S.
Els seus familiars: esposa, Rosalinda de Vera Comadre;

fills, Josep Maria, Percival, Domingo JR i César; fills
polítics; néts; mare, Montserrat; germans, Xevi i Montse;
germans polítics, nebots, cosins i família tota preguen

que el tingueu present en el record i en l’oració. El
funeral se celebrarà avui, dissabte, a les 12 del migdia

a la sala Montserrat de Fontanova, c/ Bruc, 11-13.
Sant Joan de Vilatorrada, 25 de setembre del 2010

FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

Marcel·lí Puig Orriols
Va morir, cristianament, el dia 24 als 85 anys d'edat

A. C. S.
Els seus familiars: esposa, Antònia Piñero Rovira; fills, M.

Teresa i Joan Josep; néts, Elisa Elena, Marta i Xevi;
besnéts, Abril i Roger; germà; germana política; nebots;

cosins, i família tota preguen que el tingueu present
en el record i en la pregària.

El funeral se celebrarà avui, dissabte, dia 25, a les 11 del
matí, a la sala Montserrat de Fontanova, c. Bruc, 11-13.

Manresa, 25 de setembre del 2010
FUNERÀRIA FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

2º aniversario de

Gelu Carmona Giráldez
Falleció cristianamente el 27 de septiembre de 2008

E. P. D.
Su esposo, Modesto Mateo Sanz; hijos, Ivan y Núria;

padres, Manuel y Ana (†); hermanos, Mª Carmen, Laura
y Manu; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás

familia ruegan la tengan presente en sus oraciones.
Manresa, 25 de septiembre de 2010

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

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

El diumenge ' d’Octubre se ce-
lebrarà la XVIIena Festa dedicada
als avis odenencs. Al llarg del dia
se celebraran un seguit d’activitats
en motiu d’aquesta diada. Al punt
del migdia hi haurà la missa a
l’església Sant Pere Apòstol situa-
da a la Plaça Major. A la # de la tar-
da es farà l’homenatge al soci i a la
sòcia més grans. Es realitzarà al Ca-
sal d’Avis situat al carrer Jauem I
s/n. Seguidament hi haurà un ver-
mut per a tots els assistents.

REDACCIÓ | MANRESA

Festa d’homenatge als
avis i àvies d’Òdena

FESTES

L’Associació Catalana de Co-
municació Cientí(ca, amb la
col·laboració del departament
d’Innovació, Universitats i Em-
presa de la Generalitat de Catalu-
nya, presenta l’exposició !" Cien-
tí#ques Catalanes. La mostra es po-
drà veure a partir d’aquest cap de
setmana a la biblioteca del Cam-
pus de Montilivi de la Universitat
de Girona, a les #%.&& hores.
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Exposició sobre el paper
de la dona en la ciència 
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