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FUNERALS
IGUALADA

ESPERANZA MONTES ENCINA
 Ha mort a l’edat de 61 anys. La
cerimònia de comiat se celebrarà
avui, dimecres, a les 11 del matí, al
tanatori de la funerària Anoia d’Igualada.
JOSEP LLACUNA PERELLÓ
 Ha mort a l’edat de 67 anys. El
funeral per la seva ànima se celebarà avui, dimecres, a les 4 de latarda, a l’església parroquial de
Santa Maria d’Igualada.
MANRESA

VICENÇ MARTÍNEZ MIQUEL
 Ha mort a l’edat de 82 anys. El
funeral per la seva ànima se celebrarà avui, dimecres, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Santa Maria de Valldaura de Manresa.
TERESA LATORRE MANZANARES
 Ha mort a l’edat de 52 anys. La
cerimònia de comiat se celebrarà
avui, dimecres, a 2/4 d’11 del matí,
a les capelles de funerària del Bages de Manresa.
VALLS DE TORROELLA

MARIA VILA ARNAU
 Ha mort a l’edat de 80 anys. El
funeral per la seva ànima se celebrarà avui, dimecres, a 2/4 de 5 de
la tarda, a l’església parroquial de
Valls de Torroella.

EFEMÈRIDES
Tal dia com avui:
–1906: signatura de l‘acta per la
qual es delimita la frontera entre
Espanya i Portugal.
-1956: el vaixell Granma arriba a
les costes de Cuba amb 82 revolucionaris cubans a bord disposats a
enderrocar el dictador Fulgencio
Batista.

GALERIASOCIETAT
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EL BATEC DEL CARRER
REDACCIÓ | MANRESA

Igualada acull avui la primera representació d’un cicle de teatre per
a escoles, que portarà un total de
 espectacles a la ciutat, organitzat
per Transeduca. La primera obra
serà Ugly Duckling, una versió en
anglès del conte de l’aneguet lleig,
que es podrà veure al Teatre Ateneu. Se’n faran dues sessions, una
a / de  del matí i una altra a /
de , en què assistiran diverses escoles de la ciutat.
Ugly Duckling va dirigida al públic més petit. El conte segueix la
trama clàssica per facilitar el seguiment de l’argument i ajudar
en l’aprenentatge de forma intuïtiva i fàcil. En l’obra es treballen valors com la tolerància, la bellesa interior, l’autoestima i la construcció
de la identitat pròpia vinculada a
l’entorn. Un espectacle en què es
concilia el valor pedagògic i l’element de gaudi mentre els més
petits aprenen anglès.
Sis obres són les que es podran
veure a Igualada fins a l’abril: Les
Aventures de Sherlock Holmes,
Prêt-à-porter, Chipped Potato Country, Impossible is nothing i Mirall
trencat de Mercè Rodoreda.

Igualada aposta per una campanya de
teatre en anglès i català per a escoles
 La primera obra que portarà Transeduca al Teatre Ateneu és Ugly Duckling, avui
TRANSEDUCA

Un moment d’Ugly Duckling, la versió de l’aneguet lleig que avui veuran diferents escoles

CELEBREN LA PRIMERA TROBADA
ARXIU PARTICULAR

La família Clusellas es
reuneix a Santpedor
 A la fotografia hi ha els
participants de la trobada de la
família Clusellas, que es va fer a
Santpedor. Aquesta era la primera
vegada que es reunien tots aquests
familiars, i hi van anar des del
Bages, el Berguedà i el Lluçanès. La
diada es va celebrar amb una missa
i, després, amb un dinar de
germanor, on es van compartir
coneixences i records.
ACTIVITAT LÚDICA

REFORESTACIÓ ALTRUISTA
ARXIU PARTICULAR

ARXIU PARTICULAR

Tallers Ballús planta
alzines a la torre de
Santa Caterina

L’Hospital d’Igualada
ofereix una exhibició de
country per als malalts

 Tallers Ballús, concessionari oficial
Toyota per al Bages i Berguedà, va
fer una jornada de reforestació amb
plançons d’alzina a la torre de Santa
Caterina de Manresa amb la
participació de 100 persones. L'acte
era coordinat per Toyota España i la
Fundació Rodríguez de la Fuente, i hi
col·laborava Micologia Forestal
Aplicada.

 El servei de ludoteca de l’Hospital
d’Igualada, dins el programa La Finestra, va
organitzar una sessió de ball country i linedance adreçada als ingressats a l’àrea de
convalescència i cures pal·liatives. Una
quinzena de balladors de country van fer una
petita exhibició de diversos balls d’aquesta
modalitat per a hospitalitzats i familiars que
es trobaven a la planta. El ball era a càrrec de
l’Associació Anoia Country.

A SANT VICENÇ DE CASTELLET
ARXIU PARTICULAR

Assemblea i nova junta
de Ceps i Manduca
 L’Associació Cultural i Gastronòmica de Sant
Vicenç de Casteller Ceps i Manduca va celebrar
l’assemblea general ordinària amb la
participació d’una quinzena de socis. En
l’assemblea es va constituir la nova junta
directiva, que va quedar de la manera següent:
president, Jordi Subirana; sotspresident, Josep
Lluís Arcos; tresorer, Oriol Sardà; secretària,
Lluïsa Magem; sotsecretari, Antoni Serran;
vocals, Xavier Casals, José Antonio Caparrós;
Josep Oró, Antoni Calveras, Xavier Caballo, Jordi
Ribera i Ricard Berenguer.

Per a esqueles, recordatoris
o aniversaris podeu posar-vos
en contacte amb 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
MARTORELL Tel. 93 774 00 86
Av. Camí Fondo, 8, 1r 1a

