Regió7

DIMECRES, 19 D’AGOST DEL 2020 17

GALERIA SOCIETAT
LLEURE
ARXIU PARTICULAR

FUNERALS
MANRESA

JOSEP MARIA GRÀCIA GRAU
 Ha mort a l’edat de 87 anys. El funeral té lloc avui, a les 12 del migdia,
a l’oratori de la Funerària Mémora de
Manresa.
LLORENÇ DOMINGO RIBERA
 Ha mort a l’edat de 71 anys. El funeral té lloc avui, a les 10 del matí, a
la sala Montserrat de Fontanova.
SALLENT

Entrega de diplomes als alumnes del curs de pintura de l’Associació Cots, Guix i Pujada Roja

L’Associació de Veïns les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa va entregar dijous els diplomes al curs de pintura que s’ha dut a terme enguany. A la imatge,
d’esquerra a dreta, la professora Sandra Fàbrega i els alumnes, Miquel Armengol Llobet, Laia Lagrán Comellas, Valle Pardillo Caro i Josep Call. Tot seguit, un petit
refrigeri va culminar el curs. Els membres de l’associació esperen retrobar-se al setembre «amb permís de la covid-19».
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LLUÍS RIERA SARDANS
 Ha mort a l’edat de 76 anys. El funeral té lloc avui, a les 5 de la tarda, a
l’església parroquial de Santa Maria.
SANT VICENÇ DE CASTELLET

JOSÉ ANTONIO SOLVAS
SALVADOR
 Ha mort a l’edat de 89 anys. El funeral té lloc avui, a les 10 del matí, a
l’església parroquial de Sant Vicenç
de Castellet.
BERGA

ALBA TUBAU ROSELL
 Ha mort a l’edat de 43 anys. El funeral té lloc avui, a les 12 del migdia,
a l’església parroquial de Santa Eulàlia de Berga.
ENRIC BARQUET PALLARÉS
 Ha mort a l’edat de 77 anys. Incineració a Montjuïc.
SABINA FERNÁNDEZ IGLESIAS
 Ha mort a l’edat de 89 anys. La cerimònia de comiat té lloc avui, a 2/4
d’11 del matí, al cementiri de Berga.

Castellbell i el Vilar enceta l’EstiuCoViu20 amb un tast guiat i maridatge de vins del Bages

Castellbell i el Vilar ha encetat l’#EstiuCoViu20 amb un tast guiat i maridatge de vins DO Pla del Bages i formatges del Bages a càrrec de Josep Belmonte, gastrònom i sommelier de l’Associació Cultural i Gastronòmica Ceps i Manduca. Els assistents van poder tastar cinc vins: Pic de Solergibert, Ladiferenta Blanc, el nou Gebrada d'Urpina de Fundació Ampans, El Sagal del celler Molí de Collbaix i la Baula de Can Serra dels Exibis; i cinc formatges: el cabra d'Artelac de Sant Vicenç de
Castellet, el Tou i el Gran músic (dos Premis d’Or Lactium 2019) de Cal Music Formatgeria de Navàs, el Cabreta del Cal Pujolet de Marganell i un de vaca de Muntanyola d’Ampans. Moltes persones no hi van poder assistir a causa de la capacitat limitada. Per això, és previst tornar a repetir el maridatge properament.
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AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ

L’espectacle «Blowing» al
Festival Transfronterer de
Puigcerdà i la Guingueta

El Festival Transfronterer de Puigcerdà i
la Guingueta d’Ix continua amb diferents
propostes culturals fins a l’1 de setembre. El
Casino Ceretà va acollir l’espectacle familiar
de dansa Blowing, a càrrec de Múcab Dans.
Els espectadors van viure el viatge d’una petita dent de lleó. Un espectacle visual i poètic, on la dansa, la música en directe i la tecnologia van fer alçar el públic cap a un món
fantàstic.

EFEMÈRIDES
Tal dia com avui:
1908. El Parlament belga aprova
l'annexió del Congo.
1917. L'Exèrcit reprimeix la vaga general a Espanya. Un centenar de
morts i 2.000 detinguts.
1933. Primeres estadístiques sobre
l'atur a Espanya: 285.898 aturats.
1942. Segona Guerra Mundial: primer intent, del general alemany
Von Paulus, per apoderar-se de Stalingrad.
1953. Cop d'Estat del general Faizulla Zahadi a l'Iran.
1979. Els cosmonautes russos V.
Liakhov i V. Riumin acaben el seu
viatge de 175 dies a l'espai.
1991. Fallit cop d'Estat a l'URSS contra el president Gorbatxov. Boris Yeltsin, president de la Federació Russa,
encapçala un moviment contra l'aixecament militar i, dos dies després,
Gorbatxov recupera el poder.

CONFERÈNCIA

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)

Xerrada sobre la
figura de sant Antoni
abat dins el cicle «A
l’estiu recerca’t!»

Puigcerdà ha iniciat el 10è cicle «A
l’estiu recerca’t!» amb una conferència a l’entorn de la figura de sant Antoni, abat d’Egipte. La xerrada, a la
sala d’actes del Museu Cerdà, va anar
a càrrec de la doctora Concepció Piedrafita, egiptòloga i catedràtica de
grec. L’acte va estar organitzat pel
Grup de Recerca de Cerdanya.
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