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GALERIA SOCIETAT

Arturo Jubert Daban
Ha mort el dia 15 del corrent a l’edat de 77 anys.

A. C. S.

La seva esposa, Àngela Torras; fills, Jordi i M. Àngels,
i Àlex; nétes, Laia i Mireia; germans, Rita, Josep (†) i
Lola; cunyats, nebots, cosins i família tota preguen que
el tinguin present en el record i en la pregària. El fune-
ral se celebrarà avui, dimarts, a les 11 del matí a l’es-
glésia parroquial de Fonollosa, sortint de Funerària

Fontanova, c/ Bruc, 11-13, de Manresa.
Fonollosa, 17 de desembre del 2013

FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

EL BATEC DEL CARRER

Unes vint parades de productes
ecològics o manufacturats van do-
nar vida al Mercat de l'Estraperlo
que es va organitzar a la plaça
Gaudí de Navàs. Un espai on la
possibilitat d'intercanvi obria tot un
món alternatiu al del diners i amb
diversificació de possibilitats de co-
merç amb béns, serveis i coneixe-
ments.

El Mercat de l'Estraperlo és una
iniciativa del grup Ecoxarxa, amb
una filosofia de viure alternativa i
pràctica. Per exemple, un dels
participants, l'Ambrós, que havia
preparat la paella d'arròs vegeta-
rià, va intercanviar el seu treball i
el seu producte –un plat d'arròs–,
per vi, formatge, melmelada i frui-
ta. En comptes de pagar-li en eu-
ros van pagar en espècies.

Una de les activitats que van te-
nir  més seguidors va ser el taller de
licors i el tastet del producte deri-
vat de les herbes medicinals. El
mercat va estar molt animat i va ser
prou generós en intercanvis i ven-

des, segons els participants, fet
que van ratificar fonts de l’orga-
nització. A l’animació del mercat
setmanal, que ocupa una bona
part del passeig de Ramon Vall, s'hi
va afegir el plus que li van donar les
parades alternatives del Mercat
de l'Estraperlo.

El mestre cuiner de la paella ve-
getariana que es van menjar els
participants d'aquest mercat a
l'hora de dinar explicava la base de
la seva recepta: arròs ecològic de
València, sofregit de ceba, carbas-
sa, mongeta tendra, albergínia,
bròquil, espinacs, bledes i carxo-
fes, una mica de sal i aigua. L'aro-
ma de la paella va ser un reclam
per atraure gent i curiosos cap al
Mercat de l'Estraperlo.

REDACCIÓ | NAVÀS Una vintena de parades participen 
en un certamen d’intercanvi a Navàs

Participants en el mercat celebrat a Navàs, basat en l’intercanvi

El Mercat de l’Estraperlo, que es va instal·lar a la plaça Gaudí, va generar molta activitat 

OAC NAVÀS

FUNERALS

ARTURO JUBERT DABAN
Ha mort a l’edat de 77 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de Fo-
nollosa.

JUAN MANUEL BARRANCO GÓMEZ
Ha mort a l’edat de 81 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de
12 del matí, a l’església parroquial
de Sant Cristòfol.

JOAN MOLINÉ PERAIRE
Ha mort a l’edat de 69 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de
10 del matí, a l’església de Sant
Cristòfol de Súria.

DANIEL POLO DOMÍNGUEZ
Ha mort a l’edat de 85 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a l’església parroquial de
l’Ametlla Merola.

JUAN GONZÁLEZ GUERRIS
Ha mort a l’edat de 82 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la catedral de Solsona.

JOSÉ SÁNCHEZ CASAS
Ha mort a l’edat de 89 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església parroquial de
Sant Vicenç de Castellet.

MIGUEL PEÑA MONUERA
Ha mort a l’edat de 80 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 4 de
la tarda, a l’església parroquial de
Santa Maria de Sallent.
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ARXIU PARTICULAR

Interns dels Lledoners aprenen català
amb voluntaris del CNL Montserrat 
Fa uns dies, un grup de voluntaris lingüístics del CNL

Montserrat van traslladar-se al Centre Penitenciari Lledoners
amb l’objectiu de donar el tret de sortida a la sisena edició
del programa de parelles lingüístiques dins l’àmbit
penitenciari. Abans de conèixer els aprenents, els voluntaris
van fer una sessió formativa per familiaritzar-se amb les
instal·lacions del centre i rebre orientacions sobre el
funcionament de l’activitat. . Entre els aprenents n’hi ha que
repeteixen, ja que, tal com van manifestar, els va bé per
parlar amb gent nova i saber «què passa a fora». També n’hi
ha que són nous i esperen que aquesta pràctica els ajudi en
els estudis que duen a terme, ja que la majoria s’examinaran
de català al juny.



FORMACIÓ

ARXIU PARTICULAR

La Coral de Santa Maria d’Igualada
celebra el 75è aniversari
El 8 de desembre, la basílica de Santa Maria d’Igualada va acollir un

solemne ofici presidit per monsenyor Romà Casanova, bisbe de Vic,
que va obrir els actes commemoratius del 75è aniversari fundacional
de la Coral de Santa Maria d’Igualada, coincidint amb del dia de la
parròquia. El van acompanyar cinc sacerdots, entre els quals mossèn
Josep Massana, rector-arxipreste de l’Anoia-Segarra. Familiars,
excantaires, amics i altres feligresos van omplir l’àmplia nau de
l’«església gran». Hi van assistir també els tinents d’alcalde d’Igualada,
Josep Miserachs i Jordi Segura. La part musical va ser un esdeveniment
extraordinari, amb la interpretació de la missa dels Amics perduts, de
Joan Martínez Colàs, i es van estrenar dues noves composicions del
Benaurada!, amb lletra de Lleonard del Rio, i Qui manducat. 



CELEBRACIÓ

ARXIU PARTICULAR

La Coordinadora celebra, a
l’avançada, Nadal, Cap d’Any 
i Reis a la Molina
Els dies 10 i 11 d’aquest mes, 42 membres de

la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de
Manresa van celebrar el pre-Nadal a la Molina, a
l’Hotel Solineu, amb escenificació de les Festes de
Nadal, Cap d'Any i Reis, com si ens hi trobéssim de
debò. No cal dir que van ser dos dies molt lluïts,
intensos, agradables i que tothom s'ho va passar
d'allò més bé. La Coordinadora espera que l’any
que ve ho puguin tornar a celebrar amb la mateixa
intensitat d'aquest.



FESTES


