
Dissabte 11 de juliol es va programar una actuació familiar al teatre la Sala i deu dies després es va fer en format exterior al centre d’acollida Estrep, on van poder
veure el nou conte sobre l’espectacle Le Voyage que arribava just a temps per a la celebració de Sant Jordi. Un espectacle que relata la fugida migratòria d’un perso-
natge que ha de marxar del seu país per culpa de la guerra, perd la seva família i arriba a un altre país que no respon acollint-lo amb els braços oberts.

La vila anoienca estrena «Vallbona parada i fonda», «L’or dolç de Vallbona» i «Vallbona de cap a peus», 3 paquets turístics amb reserva prèvia per conèixer Vall-
bona de manera innovadora, i amplia el ventall de propostes iniciada amb la visita guiada regular que cada quart diumenge de mes ofereix Anoia Patrimoni. I
amb els fogons de la Fonda Saumell es podran tastar receptes pròpies i conèixer la gastronomia local de tradició hostalera d’antics comerciants.

Vallbona d’Anoia estrena tres propostes turístiques per conèixer el passat del municipi

AJUNTAMENT DE VALLBONA D’ANOIA

TURISME

L’Ajuntament de Casserres obre el període
d’inscripció per a la desena edició del
concurs de cartells per a la festa major 
Els municipis que celebren la festa major aquest estiu estan
veient perillar les seves activitats a causa de l’emergència sanitària.
La Comissió de Festes i l’Ajuntament de Casserres han valorat, se-
gons la situació actual, mantenir la celebració de la festa major
d’enguany. Asseguren que la voluntat és comuna, sempre respec-
tant totes les mesures de seguretat i precaució adients en cada mo-
ment. Per aquest motiu, el consistori presenta la desena edició del
concurs de cartells per a la celebració de la festa. El premi és de
100 euros i totes les persones interessades a participar-hi hauran
de presentar la seva proposta abans del dilluns 27 a l’ajuntament. 

AJUNTAMENT DE CASSERRES

CONCURS

FUNERALS

SANT FRUITÓS DE BAGES

DOLORES NAVARRO PULIDO
Ha mort als 91 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’es-
glésia parroquial.
JOSEP CAROL VILA
Ha mort als 89 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 6 de la tarda, a l’es-
glésia parroquial.

MANRESA

ENGRÀCIA SANVICENS SERRADÓ
Ha mort als 90 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 12 del migdia, a
l’església de Viladordis.
MARIA PLANAS COMALLONGA
Ha mort als 94 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 5 de la tarda, a la
sala Montserrat de Fontanova.
PAQUITA VELA CAÑONES
Ha mort als 85 anys. El funeral tin-
rà lloc avui, a les 10 del matí, a Crist
Rei.

CASTELLBELL I EL VILAR

JOSEFA VÍLCHEZ MARTÍNEZ
Ha mort als 78 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 7 de la tar-
da, a la parròquia del Borràs.

CAL ROSAL

ELVIRA CLOTET FARRÀS
Ha mort als 96 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a 2/4 d’11 del matí, a l’es-
glésia parroquial.

IGUALADA

ROSA ALCOCER BELTRAN
Ha mort als 69 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 12 del migdia, a
l’oratori de Funerària Anoia.
MIQUEL GARCÍA PAGÁN
Ha mort als 74 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a 2/4 de 4 de la
tarda, a l’oratori de Funerària Anoia.

SÚRIA

XAVIER SOLER GÓMEZ
Ha mort als 64 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 12 del mig-
dia, a l’església de Sant Cristòfol.

AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

La companyia de teatre Jam porta «Le voyage» al centre de menors Estrep de Sant Salvador

INICIATIVES
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GALERIA SOCIETAT

Rectificació
En l’apartat dels funerals

d’aquest diari en l’edició d’ahir
divendres es publicaven de ma-
nera incorrecta, per un error en
la transcripció, el nom i cognom
d’un difunt. El seu nom i cog-
noms correctes són Jesús Riart
Vendrell.

Juan Manuel Zornoza Orozco 
Ha mort el dia 24 de juliol

Tots els que formem part de la Fundació Sant Andreu Salut  

volem expressar el nostre més sincer condol a la nostra companya

Sonia Zornoza per tan dolguda pèrdua.

Manresa, 25 de juliol del 2020

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)
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