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Homenatge a 
les víctimes dels 
bombardejos a Vic

Vic L’Esquerra 
Independentista de Vic 
homenatjarà diumenge les 
víctimes dels bombardejos 
franquistes a la ciutat durant 
la Guerra Civil. Organitzat 
per Capgirem, la CUP, Arran, 
COS i Endavant, l’acte tindrà 
lloc a davant del Temple Romà 
a partir de les 12 del migdia i 
comptarà amb la lectura d’un 
manifest, poesia, una ofrena 
floral i una intervenció 
musical. Els bombardejos 
van provocar la mort de 
21 persones a la capital 
d’Osona. El primer va ser el 
21 de desembre de 1938. El 
van seguir els del 20 i 25 de 
gener i l’1 de febrer de 1939. 

Jornada per 
Palestina a l’Ateneu 
Popular del Lluçanès

Prats de Lluçanès L’Ateneu 
Popular del Lluçanès organit-
za una jornada per Palestina 
aquest dissabte. Començarà a 
la 1 del migdia amb una expo-
sició fotogràfica i a continu-
ació hi haurà dinar palestí, 
sobretaula poètic, una projec-
ció del documental Arrels de 

resistència i una taula rodona. 
L’ateneu està situat a la Torre 
Malla, un edifici històric de 
Prats que la Fetillera i la Tru-
ja Negra van col·lectivitzar 
pel novembre.

Vic acull el congrés 
regional d’ERC de la 
Catalunya Central

Vic La Sala Coll i Bardolet 
de l’edifici del Sucre de Vic 
acull aquest divendres a 
partir de les 8 del vespre el 
congrés regional d’ERC de la 
Catalunya Central. Durant la 
trobada s’escollirà la direcció 
que ha de pilotar el partit en 
aquest territori els propers 
quatre anys. La cloenda anirà 
a càrrec de la vigatana Marta 
Rovira, secretària general 
d’Esquerra Republicana i exi-
liada a Ginebra des del març 
de 2018.

Presenten les obres de 
la catorzena edició de 
Parelles Artístiques

Vic La catorzena edició de 
Parelles Artístiques torna a 
caminar arreu de Catalunya. 
Les 15 obres osonenques que 
ha impulsat Osonament es 
presenten aquest divendres a 
2/4 de 8 del vespre a la seu de 
Vic del Col·legi d’Arquitec-
tes. A banda de l’exposició, 
que es podrà visitar fins al 
29 de febrer, durant l’acte es 
crearà una obra col·lectiva 
amb la participació del 
públic.

Tret de sortida a l’any 
internacional de les 
infermeres i llevadores
Vic Visibilitzar la feina de les 
infermeres i fomentar la recer-
ca i desenvolupament de l’ofi-
ci. Són dos dels objectius de 
la campanya Nursing Now, a 
la qual s’ha sumat el Consorci 
Hospitalari de Vic. La iniciati-
va tindrà lloc al llarg del 2020, 
declarat any internacional de 
les infermeres i llevadores. A 
Osona, s’hi va donar el tret de 
sortida dijous de la setmana 
passada amb la presentació del 
calendari i els objectius de la 
campanya.

C
O

N
S

O
R

C
I
 H

O
S

P
I
T

A
L

A
R

I
 D

E
 V

I
C

Constituïda la secció local d’ERC a Muntanyola

Muntanyola Després que la coalició entre IpM i ERC gua-
nyés les eleccions municipals, s’ha constituït la secció local 
d’ERC a Muntanyola. Es tracta d’una executiva amb sis 
membres liderada per Josep Benet, militant històric del par-
tit, i de la qual també forma part l’alcalde, Carles Morera.

Un grup de cigonyes, de pas per Vic

Vic La imatge de cigonyes a les teulades –a la foto, al Semina-
ri de Vic– es pot repetir els propers dies perquè a l’hivern és 
quan migren des de l’Àfrica cap a les zones de cria del centre 
d’Europa. A Osona, el Grup d’Anellament de Calldetenes en 
fa un seguiment per conèixer-ne els hàbits i les migracions. 

E
M

I
L

I
 V

I
L

A
M

A
L

A

Manuel Arnaus
i Heras

Vidu de M. Carme Verdaguer Cirera

Ha mort cristianament el dia 24, a l’edat de 89 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Teresa Bartrina Miró; ﾙlls, Manel, Albert i 
Xavier; ﾙlles polítiques, Judit i Meritxell; neta, Ada; germana, 
Montserrat; germans polítics, nebots, cosins, tota la família, la 
família Bartrina i les raons social Gimacosa, SL i Maydisa, SA, 
en participar-vos tan sentida pèrdua, us preguen que el recordeu 
en les vostres oracions, i us agraeixen les mostres de condol, així 
com l’assistència a l’acte del seu comiat.

Vic, gener de 2020

Jacint Noguera
i Toll

Ha mort cristianament el dia 28, a l’edat de 92 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Marta Gelabert Girbal; ﾙlls, Marta, Francesc i 

Montserrat; nets, Marc i Lluís, i tota la família, en participar-vos 

tan sentida pèrdua, us preguen que el recordeu en les vostres 

oracions, i us agraeixen les mostres de condol rebudes, així com 

l’assistència a l’acte de l’enterrament. 

Vic, gener de 2020

Jacint Noguera
i Toll

La comunitat educativa de l’Institut Jaume Callís

dona el seu més sentit condol

a la professora Marta Noguera

i a la seva família per la mort del pare.

Descansi en pau.

Vic, gener de 2020

Ens ha deixat el dia 29, a l’edat de 36 anys.

A.C.S.

La seva parella, Guillem; pares, Joan i Montse; germana, Mar; pares 
polítics, Albert i Vicenta; germà i germanes polítiques, neboda, tiets, tietes, 
cosins, cosines i tota la família, en participar-vos tan sentida pèrdua, us 
preguen un record.

La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest divendres, dia 31, a les 5 de la 
tarda, a la Sala Multiconfessional del Tanatori de Vic.

Capella ardent núm. 4 del Tanatori de Vic. Cuberta Serveis Funeraris. C. 
Sot dels Pradals, 2. 

Tona, gener de 2020

Divendres, 31 de gener de 202018


