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Trobada d’exalumnes de l’escola Sant Jordi. Un 
grup d’exalumnes del curs de 1985 es van reunir divendres 
passat en un sopar. Tot i que aquesta primera trobada va 
acollir un grup reduït de persones, tothom s’ho va passar 
bé i les organitzadores esperen que en les pròximes edici-
ons s’incrementi el número d’exalumnes participants.

DIARI

redacció. El Pòsit de Pescadors serà l’escenari dilluns 
que ve, a les sis de la tarda, de la presentació del cartell i 
el programa de la XL de la Setmana del Mar. Les activitats 
començaran el pròxim divendres, 18 de juny i finalitzaran 
el 3 de juliol (dissabte). Durant aquests dies aplega jorna-
des culinàries marineres, trobades de vaixells, cantada de 
corals, processó marinera, correfocs,  concerts i revetlles.

Dilluns es presenta el cartell i el 
programa de la Setmana del Mar

Breus

redacció. L’entitat vilanovina Endimari inaugura demà 
dissabte un nou local, que es troba situat al número 42 del 
carrer Major. L’acte tindrà lloc a les set de la tarda. Aquest 
col·lectiu vol continuar amb la programació que des de fa 
temps desenvolupa, com ara cursos de dansa, de coneixe-
ment de jocs de taula tradicionals catalans i projeccions te-
màtiques acompanyades de xerrades, entre d’altres temes. 

L’entitat Endimari inaugura demà  
un nou local al carrer Major

Primeres reparacions al passeig 
dos anys després d’acabar-se

Les llambordes del final de Lluís Companys no han suportat el pas de vehicles xAvIeR

// RedaCCió

L’Ajuntament ha infor-
mat que entre dimecres que 
ve i divendres (dies 16 i 18 
de juny) es portaran a ter-
me els treballs de renovació 
del pas de vianants del final 
de la rambla de Lluís Com-
panys, a l’alçada del passeig 
del Carme. Principalment, 
consistiran en el canvi del 
paviment de llamborda per 
un acabat asfaltat . Aquests 
treballs es porten a terme dos 
anys després que finalitzés la 
remodelació. Les llambordes 
d’aquesta zona no han supor-
tat el pas de vehicles cons-
tant, en els dos sentits. Es van 
trencar pocs mesos després 
d’acabar-se les obres.

Per aquest motiu, els ve-
hicles que circulin en sentit 
Tarragona pel Passeig  hau-
ran de desviar-se per la ram-
bla de Lluís Companys fins a 
la rotonda de la part de dalt, 
on podran baixar novament 
per la Rambla en sentit mar 
i entrar pel carrer dels Nave-
gants.

D’altra banda, els vehicles 
que circulin pel passeig en 
sentit Barcelona hauran de 
desviar-se pel carrer d’Isaac 
Peral o pel carrer de Marcel-
lina Jacas en sentit munta-
nya fins al carrer de Ramon 

Consistiran en el 
canvi de paviment 
de llamborda per un 
acabat asfaltat

S’anul·len parades 
del bus Ribes Roges/
Turisme mentre 
durin les obres

Muntaner i Pere Jacas, on 
podran tornar a creuar cap 
a l’altra banda. Pel que fa al 
bus urbà, queden anul·lades 
les parades Ribes Roges /Tu-
risme de les línies L1 i L2. 

A banda d’això, dilluns, 
dimarts i dimecres també 
es portaran a terme treballs 
d’asfaltat al carrer del Doctor 
Zamenhof,  entre l’avinguda 
de Francesc Macià i l’avin-

guda de Cubelles. Es tallarà 
la circulació de vehicles al 
carrer del Doctor Zamen-
hof, entre l’avinguda de 
Francesc Macià i l’avinguda 
de Cubelles, i quedarà afec-
tat el carrer d’Olèrdola. Així 
mateix, entre dilluns que ve 
i dimecres s’asfaltarà el tram 
del carrer de l’Aigua comprès 
entre el carrer de Joan Llave-
rias i el carrer de Bailén. El 
carrer de l’Aigua romandrà 
afectat en el tram entre el 
carrer de Joan Llaverias i el 
carrer de Bailén. Els vehicles 
que provinguin del carrer 
de Joan Llaverias hauran de 
girar a l’alçada del carrer del 
Jardí, i els provinents del car-
rer de Bailén hauran de girar 
a l’alçada del carrer de Sant 
Onofre. El carrer de l’Aigua, 

S’han iniciat les obres de 
reforma d’una nova fase 
del Projecte d’Interven-
ció Integral del Nucli An-
tic, que inclou els carrers 
de dels Horts i Marquès. 
Les obres consisteixen en 
la retirada del paviment 

L’apunt

existent, el soterrament 
de la instal·lació elèctrica 
de l’enllumenat públic, 
la substitució de les cano-
nades d’aigua potable, la 
millora del clavegueram i 
la pavimentació de carrer 
en plataforma única. 

Més obres al nucli antic
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Salvador Llosa Llosa
Morí el dia 8 de juny de 2010

als 87 anys d’edat.

A.C.S.

La seva esposa, fills, fills polítics, netes, germana, nebots
i família tota agraeixen l’assistència a l’enterrament

i les mostres de condol rebudes.

Preguem per l’Ànima de

Sebastià Verdú Carreras
Morí el dia 8 de juny de 2010

als 83 anys d’edat.

A.C.S.

La seva esposa Helia Aleixendri Andreu, fills, Sílvia, Helia
i Sergi, fills polítics Mònica i Jesús i néts Sílvia i Marc.

Antoni Albà i Palau
A.C.S.

Va morir en pau el dia 8 de juny de 2010
a l’edat de 74 anys.

La seva mare, Natàlia Palau i Vidal, la seva esposa, 
Núria Noya i Jové, els seus fills: Toni i Monsant Ciura-
na, Núria, Montse i Josep Ma Garriga, Natàlia i Santi 
garcia Cascon, néts: Gerard, Aina, Pol, Núria, Martí, 

Ton, Jana i Guifré, germans, germans polítics, nebots i 
família tota agraeixen les mostres de condol rebudes.

Vilanova i la Geltrú, 11 de juny de 2010


