
Un total de 485 persones van participar en la primera edició de la Caminada Solidària organitzada per CAI-Petromiralles. Els participants van completar els
més de 12 quilòmetres, amb sortida i arribada a l’Estadi Atlètic, que va transcórrer pels límits del terme municipal d’Igualada aprofitant una part de l’anella verda
que envolta la ciutat. La Petromiralles ha nascut amb la voluntat de convertir-se en una caminada clàssica de la ciutat. Enguany, la recaptació es destinarà a la
Fundació Cors Units, entitat benèfica que, amb el suport de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, té cura de la patologia cardíaca i oncològica infantil.

Èxit de participació a la 1a edició de la Caminada Solidària del CAI-Petromiralles
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Homenatge als 50
anys de col·legiació 
El Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers de l’Edifi-
cació va fer un homenatge, a Barce-
lona, als col·legiats amb una trajec-
tòria de 50 anys com a professio-
nals a Catalunya. Després de la ben-
vinguda a càrrec de Jordi Gosalves,
president del CAATEEB, es va proce-
dir a entregar un pin commemora-
tiu i un diploma als homenatjats. A
la imatge, Francesc Martínez Vilase-
ca amb el diploma.
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FUNERALS

MARIA CODINA CASADESÚS
Ha mort a l’edat de 99 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a la sala Montserrat de Fune-
rària Fontanova.
CONCHI MORENO NARVÁEZ
Ha mort a l’edat de 60 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de la
Mare de Déu de l’Esperança. 

ÁNGEL GÓMEZ PALACIOS
Ha mort a l’edat de 80 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església parroquial de San-
ta Eulàlia de Berga.
PILAR MACIÀ ALSINA
Ha mort a l’edat de 97 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a 3/4 de 9 del
matí, a la residència Nostra Senyora
de Queralt. 

MATILDE GÓMEZ AMURRIO
Ha mort a l’edat de 93 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 5 de la
tarda, a l’església de la Pobla. 

ANTONI VILA GILIBETS
Ha mort a l’edat de 90 anys. El
funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església de Peracamps.

JOSEP MARIA CABOT GILI
Ha mort a l’edat de 95 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 4 de la
tarda, a l'església parroquial de
Santa Susanna de Riner.

MARIA SOTO JUÁREZ
Ha mort a l’edat de 98 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 4 de la
tarda, a l’església parroquial de
Sant Hilari.

Tal dia com avui:
-1492: Colom desembarca a l’illa de
Guanahaní, que va anomenar Sant
Salvador, i descobreix Amèrica.
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Jornada de millora del corriol d'accés a
Ribes Blaves a Olesa de Montserrat en el
marc del Projecte Fonts i Camins 
Una dotzena de persones, vinculades a ADF 318 d’Olesa, la UEC, els
Xino-xano, el Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, el departa-
ment de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altres
vilatans/es a títol personal, van millorar l’accessibilitat del corriol
que puja a Ribes Blaves des del torrent dels Canyamassos, a tocar de
l’escola Puigventós. Aquestes tasques de recuperació del patrimoni
natural i cultural s’emmarquen dins el Projecte de Fonts i Camins.
Ara resta pendent un seguit d’actualitzacions com la senyalització de
ruta, així com punts d’interès que es poden trobar pel camí. La pro-
pera sessió serà el 25 de novembre, també oberta a la ciutadania.  
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Per a esqueles, recordatoris o aniversaris podeu
enviar-nos un correu electrònic a

esqueles@regio7.cat
amb les vostres dades personals i un telèfon perquè puguem

contactar amb vosaltres, o venint a 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

(horari de recepció d’esqueles: de dilluns a divendres de 9 a 14
i de 16 a 22. Caps de setmana i festius de 18 a 22)

Trobada de transportistes del Bages 
Més de vint persones van assistir a la trobada de transportistes del Bages. Un dinar de germanor, al restaurant Roquerols
de Salo, va ser el punt àlgid de la trobada, que va servir per compartir experiències i anècdotes en una distesa sobretaula. 

Món Sant Benet proposa noves
sessions dels seus tallers familiars.
El proper diumenge, 14 d’octubre,
de 12 a 13.30 h, es durà a terme el
taller «Carmanyola i entrepà». Un
taller per elaborar receptes d’en-
trepans saludables i també alguns
dinars de carmanyola.

Serà a la cuina infantil de la
Fundació Alícia de Món Sant Be-
net i té un preu de 4 euros per als
adults i de 8,50 per als nens.  

Per a més informació, al telèfon
938 759 401 o enviant un correu
electrònic a info@monsantbe-
net.com. 
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