
L’obra La gàbia buida, del grup Impuls Teatre de Molins de Rei, va donar el tret de sortida a la 34a edició del Concurs de Teatre Amateur Vila d’Olesa, organitzat
per la UEC. Entre el públic d’aquesta funció d’estrena hi va assistir l’alcaldesa d’Olesa, Pilar Puimedon, i el regidor de Cultura, Xavi Rota. Per a aquesta edició, l’or-
ganització ha rebut propostes de 35 grups de teatre amateur, de les quals concursaran un total de vuit. Els grups seleccionats per a l’edició d’enguany són: el grup
Impuls Teatre de Molins de Rei, l’Associació Cultural Recreativa de Fals, el grup de Terrassa Amics de les Arts, el Grup de Teatre de Navàs, la companyia La Filagar-
sa de Molins de Rei, el Punt i Seguit de Terrassa, Inestable Ceretana de Puigcerdà i el Grup Teatral de Capellades.

Les pistes de l’Escorxador de Súria es va omplir de centenars de persones que no es van voler perdre la sisena edició de la Festa Solidària. Les aportacions reco-
llides durant l’acte seran destinades a les activitats solidàries de l’Associació de Voluntaris de Súria, que tenen el suport de l’àrea de Benestar Social de l’Ajunta-
ment. Com en edicions anteriors, la Festa Solidària va oferir actuacions de diferents entitats i persones de la vila: Escola de Dansa Maria Cinta, Agrupació Sarda-
nista, Societat Coral La Llanterna i La Trup, i el duet musical format per Glòria Tàpia i Alexis Cabrillana. L’acte va ser presentat per Tat Serrat i Jordi Aloy, del Fo-
ment Cultural. Enguany, l’acte també va servir per donar a conèixer les activitats del grup de voluntariat de la Fundació Althaia.  

Centenars de persones participen en la sisena edició de la Festa Solidària de Súria

ARXIU PARTICULAR

SOLIDARITAT

Obsequien una pilota signada pel
Bàsquet Manresa al guanyador del
concurs de fotografia «NBO pel món» 
Àlex Jiménez va rebre diumenge passat una pilota signada
pels jugadors del Baxi Manresa com a premi per ser el guanya-
dor del concurs de fotografia «NBO pel món», que promou el
Nou Bàsquet Olesa. La condició per participar-hi era captar una
imatge des d’algun racó del món amb la samar-reta del club del
Baix Llobregat Nord. Jiménez va fer-se una fotografia des de la
platja de Dubai i va ser la que va rebre més adhesions a les xar-
xes socials. Biel Gomila, amb una foto des de l’Oracle Center
(Oakland, els EUA), va acabar en segon lloc. El lliurament del
premi del concurs va coincidir amb el 5è Memorial Joana Grau.
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GUARDONS

MARIA LÓPEZ ZAFRA
Ha mort a l’edat de 95 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 10 h, a la
Sala Montserrat de Fontanova.  

JUAN FERNÁNDEZ MORA
Ha mort a l’edat de 87 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 11 h, a la
Sala Montserrat de Fontanova.

VICENTA VICENTE RUBIO
Ha mort a l’edat de 92 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a 3/4 de 12 del
matí, a l’església de Sant Josep de
Poble Nou.

ANA MARÍA CASTEJÓN CASBAS
Ha mort a l’edat de 76 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a 2/4 d’1 del
migdia, a l’església de Santa Maria
de Montserrat de la Balconada.

BEATRIZ GIL SÁNCHEZ
Ha mort a l’edat de 78 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a 2/4 de 12 del
matí, a l’Espai Mémora de Fontal.

MARIA ISABEL FLORES JODAR
Ha mort a l’edat de 62 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11 del
matí, a la parròquia de Santa Maria
de Sallent. 

EDUARDO MARTÍN ZAMBRANO
Ha mort a l’edat de 80 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a la 1 del mig-
dia, a l’església parroquial de Sant
Joan de Vilatorrada. 

ROSA MARIA ARENADO PUJOL
Ha mort a l’edat de 73 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 5 de la
tarda, a l’església parroquial de
Sant Joan de Vilatorrada. 

Tal dia com avui:
-1846: L’anestèsia s’aplica per pri-
mer cop al món per extreure un
queixal.
-1915- Primera transmissió de ràdio
a Nova York.

MANRESA

SALLENT

SANT JOAN DE VILATORRADA

EFEMÈRIDES

A LA XARXA

www.recordant.cat

DEIXA LES TEVES NOTES DE CONDOL 
A TRAVÉS DE L’ESPAI DEL 
RECORD DE REGIÓ7.CAT

ARXIU PARTICULAR

Primera funció del Concurs de Teatre Amateur Vila d’Olesa, que arriba a la 34a edició 

TEATRE

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)

L’Ajuntament de Manresa ha
convocat unes proves selectives
per a la creació de dues llistes d’as-
pirants per a possibles contracta-
cions laborals temporals de pro-
fessor superior de violí i professor
superior de guitarra clàssica per al
Conservatori Municipal de Músi-
ca de Manresa.  El termini de pre-
sentació de sol·licituds finali tza el
8 d’octubre.

Per a la llista  de professor de
violí caldrà tenir la titulació supe-
rior de música, especialitat de vio-
lí. Per a la llista de professor de gui-
tarra clàssica caldrà acreditar la ti-
tulació superior de música, espe-
cialitat en guitarra clàssica. Per op-
tar a aquestes proves cal tenir com
a mínim 16 anys d’edat. 

Més informació al següent en-
llaç: www.manresa.cat/web/opo-
sicions/TEM.

REDACCIÓ MANRESA

Borsa de treball per a professor de violí i
guitarra clàssica de l’Ajuntament de Manresa
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