
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)

FUNERALS

ÒSCAR MATEO MARÍN
Ha mort a l’edat de 41 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a la sala Montserrat de Fune-
rària Fontanova.

MARIO MACÍAS ÁLVAREZ
Ha mort a l’edat de 78 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la sala de vetlla número 4
de Funerària Fontal.

ÁNGEL NAVARRETE CARMONA
Ha mort a l’edat de 85 anys. El

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

ANTONIA ALCÁZAR FERNÁNDEZ
Ha mort a l’edat de 89 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a la residència Bellrepòs.

VERÓNICA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Ha mort a l’edat de 84 anys. El

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

JOSEP MUJALS BARTUMEUS
El funeral tindrà lloc avui, a les

11 del matí, a l’església parroquial
de Castellterçol

HORTÈNSIA BALAGUER SANTANER
Ha mort a l’edat de 77 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a l’església parroquial de
Gironella.

JOAQUÍN DÍAZ ORTEGA
Ha mort a l’edat de 79 anys. El

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

CARME PINEDA RIBA
Ha mort a l’edat de 87 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a Funerària Anoia.

MANEL ANSALDO CASBAS
Ha mort a l’edat de 87 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de Ca-
pellades.
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EL BATEC DEL CARRER

El Grup Escènic Navàs ha gua-
nyat el primer premi de la 32a
edició del concurs de teatre ama-
teur de Sant Feliu de Codines amb
l’obra Cobejant el genet, escrita
per Josep Maria Simó, el director
de l’elenc. El grup navassenc ha
aconseguit el premi al millor grup
entre els nou que competien en el
concurs. A més, amb la seva re-
presentació han aconseguit qua-
tre guardons més: el primer premi
de direcció, per a Josep Maria
Simó; el primer premi d’esceno-
grafia; el primer premi d’actriu
principal, per a Dolors Cabra; i el
segon premi d’actriu secundària,
per a Núria Majoral.

Cobejant el genet és una obra
d’intriga en què la trama principal
gira al voltant del plaer que pro-
porciona a determinats éssers hu-
mans poder aplicar els sentiments
de venjança i cobdícia. A partir
d’uns plantejaments
maquiavèl·lics, personatges que in-
equívocament estan marcats pel

seu passat, manifesten els seus
sentiments i les seves passions en
el marc de la vida rutinària i en so-

litud que fan dues persones que te-
nen unsquants anys. L’elenc na-
vassenc va estrenar aquesta obra

per la Fira de Primavera de Navàs
de l’any passat.

El Grup Escènic Navàs va néixer
el 1965 i, per manca de recursos, va
cessar la seva activitat el 1974. Va
tornar a renéixer el 1983. Des de
llavors han estrenat més de 60
muntatges teatrals i han pres part
assíduament en mostres de teatre
i concursos, on han obtingut un
bon nombre de premis i reconei-
xements. L’entitat bagenca va re-
collir el 2012 el Premi Arlequí de
Teatre, que anualment entre la
Federació de Grups de Teatre
Amateur de Catalunya a les enti-
tats, grups i persones que defen-
sen, difonen o treballen profes-
sionalment per al teatre amateur
català. 

REDACCIÓ | MANRESA El Grup Escènic Navàs guanya el
concurs de Sant Feliu de Codines

Un moment de «Cobejant el genet», escrita per Josep Maria Simó

Amb l’obra «Cobejant el genet», l’elenc ha aconseguit quatre guardons més en el certamen
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ARXIU PARTICULAR

El grup renovat de
caramelles de Calders
canta sis cançons

Diumenge de Pasqua passat, a
Calders, es va tornar a sentir cantar
caramelles. El grup de caramelles renovat
ha complert 18 anys, i també s’hi han
afegit fa 2 anys ballets de la quitxalla. Es
van cantar 6 cançons d’un repertori ja
important de 33, algunes de populars,
sardanes, valsos de caramelles i unes
quantes de producció pròpia dels poetes,
músics i cantautors del poble.



PASQUA

ARXIU PARTICULAR

Trobada a la residència
Relat d’Avinyó

La residencia Relat d’Avinyó, amb la
seva coral la Coral·lina i un grup de nois i
noies d’Ampans assessorats pels seus
educadors, amb el suport dels
professionals del centre i la direcció
entusiasta del voluntari Jordi Vilar van
celebrar, recentment, una trobada
enriquidora. Ramona Griñó,
treballadora social del centre, explica
que l’acte va culminar amb una
«conjunció alliçonadora de germanor i
convivència entre gent molt diversa»



GENT GRAN

AJM

Vint-i-cinc manresans a la caminada de «A cent cap als
cent», a Santa Margarida i els Monjos

Un grup de vint-i-cinc manresans i manresanes van participar el dia 26 de març al cicle de
passejades per a la gent gran «A cent cap als 100», una activitat que es va celebrar al
municipi de Santa Margarida i els Monjos i consistia en un recorregut anomenat de Castell a
Castell, que sortia del castell de Penyafort i arribava fins al castell de Castellet. El cicle de
caminades està organitzat per les regidories d’Esports i de Gent gran de l’Ajuntament de
Manresa amb la col·laboració de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes. «A cent cap als
100» és un projecte que fereix la possibilitat a les persones grans de conèixer diferents
entorns geogràfics i de viure la natura d'una manera adaptada a les seves possibilitats, amb
uns recorreguts suaus i assequibles per pistes forestals o camins de muntanya en distàncies
no superiors als 10 km ni inferiors als 6 km. Un dels objectius principals s'adreça a fomentar
les relacions interpersonals i de grup. El cicle permet participar en quatre passejades pels
diferents municipis que formen el grup d’intercanvi i una cloenda. 
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