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EL BATEC DEL CARRER
REDACCIÓ | MANRESA

A partir de dissabte de la setmana entrant, dia 22 de desembre,
els lectors i els subscriptors del diari Regió7 podran aconseguir una
baralla de cartes catalanes per
poder-hi jugar durant les festes de
Nadal. Es tracta d’una baralla en
què cadascun dels naips està il·lustrat amb motius catalans: la barretina, bolets com el rovelló i el cep,
la rosa, Sant Jordi, el drac, els castellers, el ruc català, el tió de Nadal... Al revers hi ha la senyera.
La baralla en qüestió es podrà
aconseguir per només 2,50 euros
més el diari del dia al quiosc on habitualment adquiriu la vostra edició. A partir del dissabte 22 aquest
paquet de cartes catalanes estarà
al quiosc al llarg de tota una setmana ﬁns a ﬁnalitzar les existències. En el cas dels subscriptors, la
podran aconseguir presentant el
carnet del club al quiosc o bé passant per les oﬁcines centrals del
diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa. En
ambdós casos caldrà abonar els
2,50 euros que val el paquet de cartes. Per a més informació us podeu
adreçar al telèfon 93 877 22 33.

FUNERALS

Regió7 ofereix als lectors una baralla de
cartes il·lustrades amb motius catalans
 El paquet amb els naips es podrà trobar al quiosc a partir de dissabte vinent, dia 22
MIREIA ARSO

BERGA

ASSUMPTA SALA ESPADAMALA
 El funeral, avui a les 4, a l’església de Santa Eulàlia de Berga.
JAUME ESCOLIES RIBA
 El funeral, avui a 2/4 d’11, a l’església de Santa Eulàlia de Berga.
SALDES

PALMIRA ROTLLAN TOMÀS
 El funeral, avui a les 11 del matí,
a l’església parroquial de Saldes.
IGUALADA

FRANCISCO GARCÍA LIRIA
 Ha mort als 77 anys. El funeral
serà avui a les 10 a l’oratori de la
Funerària Anoia.
CAPELLADES

FRANCISCO RUIZ TORRES
 Ha mort als 88 anys. El funeral
serà avui, a 2/4 de 4, a l’església
de Santa Maria de Capallades.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

MANUEL FELIPE GÓMEZ LÓPEZ
 Ha mort als 92 anys. El funeral
serà avui, a les 11, a l’oratori de la
Funerària Anoia.
Cada naip està representat amb motius catalans com la barretina, Sant Jordi i els castellers, entre d’altres

CERTAMEN
FOTOFILM NAVÀS

«Memory» guanya el 31è Concurs de
Cinema i Vídeo de Fotofilm Navàs

L’ESPELT

JAUME PUJADÓ PELFORT
 Ha mort als 84 anys. El funeral
serà avui, a les 9, a l’oratori de la
Funerària Anoia.
SOLSONA

 El Casal Sant Genís de Navàs ha acollit recentment la cloenda

JOAN PIJUAN SABARTRÉS
 Ha mort als 82 anys. El funeral
serà avui, a 2/4 de 12, a la catedral
de Solsona.

del 31è Concurs Nacional de Cinema i Vídeo, organitzat per
Fotofilm Navàs. D'entre les 450 pel·lícules, d'arreu d'Espanya, el
premi extraordinari del Campanar, va ser per Memory, del director
Víctor Suñer, un film que parla dels fracassos amorosos. En
argument/fantasia el primer premi va ser per a Ahora no puedo,
de Rosa Aguilar. El segon va ser per a Carta de Francia, de Diego
López Cotillo, i el tercer per a Ironías de la vida, d’Ignacio
Sepúlveda. En reportatge/documental es va imposar Dinosaurios
en 3D, de Juan Beiro. El segon premi va ser per a L'equip petit, de
Roger Gómez i Dani Resines i el tercer per a Hombre màquina, de
Roser Corella i Alfonso Moral.
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TEATRE JOVE
JAUME GRANDIA

Exen, de Sant Fruitós, triomfa amb
els «Adulteris» de Woody Allen
 El grup de teatre jove Exen, de Sant Fruitós, ha portat a
l’escenari del Teatre del Casal Cultural l’obra Adulteris,
basada en dues comèdies de Woody Allen, Central Park West
i Old Saybrook, que tracten de la crisi de la parella, infidelitat,
amor i sexe, i el fracàs matrimonial. Els joves de l’Exen van
brillar en les interpretacions, no gens fàcils, dels personatges
woodyallens, en un repartiment format per Marta Lentijo,
Gisela Racero, Dimas García, Marc León, Marta Benítez, Iris
Molina, Joan Franch, Helena Soler, Jesús Vidal, Martí Tosa,
Marina Masip i Jesús Santamaria. El públic que omplí
completament la sala, en les dues funcions que van oferir, va
ovacionar merescudament tot l’elenc. -Jaume Grandia
ASSOCIACIONS
CEPS I MANDUCA

Ceps i Manduca
reparteix
xocolata
 L’associació cultural i
gastronòmica de Sant
Vicenç de Castellet Ceps i
Manduca es va apuntar
també a la setmana del
medi ambient i va servir
un total de 120 gots de
xocolata calenta (30 litres)
en el que va ser un dels
dissabtes més freds
d’aquest any.

