
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)

Elena Alquezar Insa
Vídua d’Antoni Aligué Rovira

Ha mort cristianament el dia 15 als 85 anys.

A. C. S.

El seu germà, Quim; germana política, nebots, cosins i
família tota preguen que la tingueu present en el record i
en la pregària. I agraeixen el tracte rebut a la residència
Ibada. El funeral se celebrarà avui, divendres, a les 11 del
matí a la sala Montserrat de Fontanova, c/ Bruc, 11-13.

Manresa, 16 de gener del 2015

ÀLTIMA – FUNERÀRIA FONTANOVA

Trentè aniversari de la mort de

Jaume Cererols
i Grifell

Passen els anys però el teu record continua
present entre nosaltres.

La teva família.

Navàs, 16 de gener del 2015

FUNERALS D’AVUI

ELENA ALQUÉZAR INSA
Ha mort als 85 anys. El funeral,

a les 11 del matí, a Fontanova.

ANTONIO OLMEDO GONZÁLEZ
Ha mort als 95 anys. El funeral,

a les 11 del matí, a l’església.

PASIÓN JAENADA ROBLES
Ha mort als 90 anys. El funeral

es farà a 2/4 de 12 a l’església.

JUAN BAENA MUÑOZ
Ha mort als 82 anys. El funeral

tindrà lloc avui a les 12 del migdia
a Funerària Fontanova, a Manresa.

JOSÉ MUNUERA MARTÍNEZ
Ha mort als 85 anys. El funeral,

a les 12 del migdia, a l’església.

JUAN LARROYA DENCÁS
Ha mort als 88 anys. El funeral

serà avui a les 11 a l’església.

FRANCISCO SERRA PALÀ
Ha mort als 69 anys. El funeral

serà a les 4 de la tarda a l’església.

TRINI ROQUETA VILANA
Ha mort als 95 anys. El funeral,

a les 11 del matí, a l’església.
RAMONA BOIX PRAT
Ha mort als 92 anys. El funeral

es farà a les 4 a l’església.

ASSUMPCIÓ MIRAMUNT CAELLES
Ha mort als 85 anys. El funeral,

a 2/4 de 12 del matí, a la catedral.

FRANCISCO PRADELL BAGUÉS
Ha mort als 76 anys. El funeral,

a les 12 del migdia, a l’església.

GREGORIO BUSTOS GARCÍA
Ha mort als 64 anys. El funeral,

a 2/4 d’11 del matí, a l’església.

JOSÉ DÍAZ LÓPEZ
Ha mort als 93 anys. El funeral

tindrà lloc a 2/4 de 12 del migdia a
l’oratori de Funerària Anoia. 
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MANRESA

RAMON FELIPÓ

El berguedà Carles Cortina 
presenta el seu darrer llibre
de Patum a Madrid

El bergueda Carles Cortina, expert en protocol, va presentar
ahir al vespre al Centre Blanquera de la Generalitat a Madrid el
seu llibre «El ceremonial de la Patum. De la procesión del
Corpus Christi a la Plaça Cremada». Davant d’una cinquantena
de persones, entre les quals hi havia els representants de
protocol de diferents punts de l’estat i alts càrrecs del govern
català a la delegació de la capital de l’estat, Cortina va explicar
les conclusions del seu treball. A la taula, va estar acompanyat
del doctor Carlos Fuentes, que li diregeix la tesi doctoral que té
en marxa, i també de Jordi Royo, que li prologa el llibre. Com a
cloenda de l’acte, el músic berguedà Sergi Cuenca va
interpretar el ball de l’Àliga de la Patum, al piano. 



LLIBRES
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GALERIA SOCIETAT

JAUME SAYÓS

La Colla Excursionista de Vilanova
del Camí porta una senyera nova
al pujol de la Guàrdia per Sant Hilari

És tradició que per la Festa de Sant Hilari la Colla
Excursionista de Vilanova del Camí organitzi una caminada
per anar al pujol de la Guàrdia a portar una nova senyera.
Aquest diumenge va tocar complir la tradició i un total de 130
caminaries es van trobar per enfilar el camí, van passar pel
parc fluvial i pujar al turó tranquil·lament. Amb la senyera al
seu lloc, els assistents van formar una coral improvisada i van
entornar Els segadors, i després van fer-se la foto de grup. A
continuació, es van unir amb participants de la cursa de la
festa de pujada als dipòsits i tots plegats van fer una
botifarrada.



SORTIDA

EL BATEC DEL CARRER

CookerMatic és el nom del robot
de cuina intel·ligent que els lectors
de Regió7 podran reservar abans
de l’1 de febrer per cuinar els plats
de cada dia d’una manera més fà-
cil per un preu de 49,9 euros, 20
menys que el preu habitual.

Té cinc litres de capacitat, la
qual cosa permet cuinar per a un
mínim de dues i un màxim de
deu persones, el robot Cooker-
Matic inclou catorze menús pro-
gramats i funció d’autoneteja, i
manté el menjar calent el temps
que faci falta. Ofereix vuit maneres
diferents de gaudir del menjar per
tal  que l’usuari pugui cuinar qual-
sevol plat: al forn, guisats, rostits,
a la planxa, fregits, sofregits, al va-
por, a foc lent, sopes, pastes, ar-
rossos i altres plats tradicionals. Es
presenta amb un receptari amb
més de cent plats per poder triar. 

Per fer la reserva de l’aparell
cal portar el cupó de reserva que
sortirà publicat en l’edició de demà
de Regió7 al quiosc habitual o bé

a les oficines centrals del
diari a Manresa (c. de
Sant Antoni Maria Claret,
32, baixos) i pagar 7 eu-
ros. El quiosquer sege-
llarà o bé firmarà el res-
guard de compra per, a
partir del dia 14 de febrer,
poder anar a recollir el
producte ensenyant l’es-
mentat resguard i pagant
la quantitat pendent d’a-
bonar. L’anunci que sor-
tirà demà al diari inclou
un segon cupó de reser-
va del robot de cuina,
que és el que el punt de
venda haurà de remetre
a l’empresa distribuïdo-
ra del CookerMatic.

REDACCIÓ | MANRESA Regió7 ofereix un robot intel·ligent
de cuina amb 14 menús programats

La reserva de l’estri s’ha de fer abans de l’1 de febrer Inclou un receptari amb 100 plats

El robot de cuina CookerMatic permet cuinar sense cap tipus de supervisió

BET PADRÓ
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