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SOCIETATGALERIA

FUNERALS

JOSEP MASANÉS MASANÉS
Ha mort a l’edat de 84 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Pere Apòstol.

MARGARIDA
FÀBREGAS SUBIRANA
Ha mort a l’edat de 97 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a la sala Montserrat de Fu-
nerària Fontanova.

MANUEL VIANA HERNÁNDEZ
Ha mort a l’edat de 81 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la sala Espai Mémora de Fu-
nerària Fontal.

REMEI SANGRÀ AYMERICH
Ha mort a l’edat de 90 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de la
Sagrada Família de Navàs.

SARA PRAT CARBONELL
Ha mort a l’edat de 87 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a l’església parroquial de
Cal Marçal.

LLUÍS ROCA PRAT
Ha mort a l’edat de 87 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Bagà.

CARLOS SERRA GAVINO
Ha mort a l’edat de 57 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de la
Pobla de Lillet.

Tal dia com avui:
-1939: invasió nazi de Polònia:
Bèlgica es declara neutral, mentre
que la Gran Bretanya i França de-
claren la guerra.
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ARXIU PARTICULAR

La Colla Castellera de
Santpedor es dóna a
conèixer a Castellnou
amb un assaig

Dimecres passat al vespre la Colla
Castellera de Santpedor va fer un assaig
de castells a la pista Joan Vendrell del
Serrat, amb la finalitat de donar a conèixer
a Castellnou aquesta activitat, que des de
fa poc temps es fa a Santpedor. L’acte va
aplegar una cinquantena de persones.  En
els assajos, a la pinya de la colla castellera
s’hi van afegir voluntaris de Castellnou. 



CASTELLS

CONVOCATÒRIA ACAPTE

EL BATEC DEL CARRER

Ballet Clàssic Manresa (BCM),
iniciativa que forma part de l’escola
d’arts escèniques Manresa Teatre
Musical (MTM), consolida en-
guany la seva oferta formativa per
a adults amb una proposta espe-
cífica per als que volen iniciar-se en
la tècnica del ballet i també amb un
nou grup de dansa-jazz. Aquesta
proposta se suma a la que va po-
sar en funcionament el curs pas-
sat per a ballarins que volen apro-
fundir en el seu vessant professio-
nal. 

L’objectiu de BCM és oferir una
formació integral des dels nivells
inicials als avançats. Per això, tots
els seus professors són ballarins
que han format part de compa-ny-
ies professionals i que han arribat
a la docència després d’una llarga
trajectòria en escenaris interna-
cionals. Els directors són Pablo
Testa Grosbaum, format a Cór-
doba (Argentina) i Sant Peters-
burg; i Raquel Pérez Pladellorens,
que va formar-se a Londres i Cuba.

REDACCIÓ | MANRESA Ballet Clàssic Manresa aposta per formar
adults, amb experiència prèvia o sense

Imatge d’una classe d’un dels grups de perfeccionament per a ballarins

La iniciativa forma part de l’escola d’arts escèniques Manresa Teatre Musical, nascuda el 2012

ARXIU PARTICULAR

El dia 27  tindrà lloc a la plaça de
Santa Maria de Puigcerdà la ma-
rató de donació de sang i de regis-
tre de donants de medul·la òssia.
El mateix dia, hi haurà inflables i
xocolatada per a la mainada, ani-
mació infantil amb tallers i ra-
cons, animació musical, especta-
cles de dansa, segways, gimcana
per a adults, etc. A més, totes les

persones que es facin donants po-
dran gaudir, l’endemà, d’una acti-
vitat gratuïta a triar entre les se-
güents: tastets de segway, entrades
al parc d’aventura de la Molina, en-
trades a la nova sala del Museu
Cerdà, al campanar i a l’espai te-
màtic del CAT, excursions amb
bicicletes elèctriques, etc. L’hora-
ri de donacions és dissabte d’11.00
a 14.00 i de 16.00 h a 20.00 h. 
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Puigcerdà organitza una marató de donació
de sang i de registre de donants de medul·la

Aquesta setmana l’Escola de
Teatre de Piera, dirigida per Maria
Castillo, ha reobert el període de
matriculacions per als cursos d’in-
terpretació i de dansa d'aquest
any. Per tal de formalitzar la ma-
trícula els alumnes s'han d'adreçar
a la secretaria acadèmica de l’Es-
cola (a l’edifici de Ca la Mestra) o
poden trucar al telèfon de l'Esco-

la, 93 776 15 65, de dilluns a di-
vendres de 18 a 20 hores. El termini
acaba el 15 de setembre, el mateix
dia que comença el curs acadèmic.
L’horari dels grups de teatre i de
dansa per a infants, joves i adults
es pot consultar al web escolade-
teatredepiera.com. A més a més,
l’escola posa a la disposició de tot
aquell qui ho vulgui els serveis
d’una logopeda.
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L’Escola de Teatre de Piera obre el període
de matriculacions als cursos d’aquest any

ARXIU PARTICULAR

La jove banda Sweet & Swing omple de música el
restaurant del Golf de l’Oller per festa major

Una setantena de persones van gaudir de la bona música de Sweet & Swing i de bon
menjar a la brasa de llenya del restaurant del Golf de l’Oller el dijous de la Festa Major de
Manresa. El grup va tocar versions de clàssics del jazz en un ritme molt tranquil que
propiciava la conversa a les taules, de manera que la vetllada es va allargar molt suaument
fins als voltants de la una de la nit. Van iniciar el concert amb Doxy, amb solos de saxo
tenor i trompeta. A mesura que els músics anaven interpretant els seus temes, es van anar
alternant en solos i van oferir unes cançons marcades per un aire molt personal. Després
del sopar, la música seguia i alguns dels comensals es van acostar a la zona chill-out del
restaurant per gaudir de més a prop de la música i tancar la vetllada amb unes copes. Un
vespre en què fins i tot les bones temperatures es van fer còmplices de la nit.  El concert
estava emmarcat en el concurs de música que ha organitzat l’Oller del Mas aquest estiu. 
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