
Dins el marc de la propera Festa Major de la Llacuna, la coral La Cuitora oferirà el seu tradicional concert el proper 4 d’agost a les 11 de la nit a l’església de San-
ta Maria. Sota la direcció de la jovial Maria Teresa, acompanyats al piano per la pianista Maria Arenzana, i amb el llacunenc Josep Torelló de narrador, la coral con-
vida els assistents a gaudir d’un repertori amb peces de diferents estils que els transportaran a diverses èpoques de la història del cinema des dels anys 30.

Mirades dignes és el títol de la nova exposició de fotografies que acull l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i que permet endinsar-se en la realitat de la Fun-
dació del convent de Santa Clara, liderada per sor Lucía. Es podrà veure fins al principi del setembre al vestíbul de la planta 0. Les imatges, de Joan Locubiche, es
divideixen en tres blocs: residents, voluntaris i invulnerables. Els retrats serveixen per conèixer amb més profunditat el dia a dia de l’organització.

Sant Joan de Déu acull una exposició fotogràfica promoguda per la fundació de sor Lucía

MIREIA ARSO

EXPOSICIONS

La Colla Excursionista de Vilanova del
Camí gaudeix del «triatló» d’estiu amb
una caminada, un vermut i un bany
La Colla Excursionista de Vilanova del Camí ha tancat el calendari
d’excursions abans de marxar de vacances d’estiu. Ho ha fet amb
una caminada que els va dur des de les piscines del Molí Nou fins a
dalt La Tossa, i després de tornada. En aquesta ocasió una vintena
d’excursionistes van participar en el tradicional «triatló», com l’ano-
menen des de la colla. La colla reprendrà les sortides al setembre
amb la caminada nocturna en record del company Josep Mateu, el
14 de setembre. Les inscripcions es poden fer el dijous d’aquella
setmana de 7 a 2/4 de 9 del vespre al restaurant Nou; als telèfons
938034388 i 627646512; i al correu cevcami@hotmail.com.

JAUME SAYÓS

SORTIDES

Els arquitectes de les
comarques centrals
del COAC celebren la
seva trobada anual
Gairebé un centenar d’arquitectes
de les comarques centrals del COAC
van assistir a la trobada anual que es
va fer a la casa familiar d’Ildefons
Cerdà, a Centelles, el dia 11 de juliol
passat. Durant la visita es va fer el re-
coneixement dels arquitectes amb 25
anys de professió i es va donar la ben-
vinguda als nous col·legiats.

COAC

ARQUITECTURA

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

MANRESA

MIRACLE CARDONA NOGUERA
Ha mort als 91 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a
l’església de la Mare de Déu del Car-
me.

CARDONA

MANUEL PINTO PAREJO
Ha mort als 84 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església de la Coromina.

SANTPEDOR

MIQUEL CARRETÉ MOLERO
Ha mort als 57 anys d’edat. El fune-
ral tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a
l’església parroquial de Santpedor.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

PEDRO MARCHAL ESPINAR
Ha mort als 70 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’oratori de Funerària Anoia.

IGUALADA

MARIANELA NARROS DE DIOS
Ha mort als 80 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 11 del matí,
a l’oratori de Funerària Anoia.

TERESA JORBA TORRAS
Ha mort als 94 anys d’edat. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 5 de la tar-
da, a l’oratori de Funerària Anoia.

Tal dia com avui:

-1554: la reina anglesa Maria Tudor
es casa a la catedral de Winchester
amb el futur rei d’Espanya Felip II.

-1593: Enric IV de França abjura del
protestantisme i es converteix al ca-
tolicisme per aconseguir el tron,
convençut amb la frase «París prou
que val una missa».

-1794: mor a la guillotina el poeta
francès Andre Chenier.

-1834: es decreta l’exclusió de la
successió a la corona d’Espanya del
pretendent carlí Carles Maria Isidre.

EFEMÈRIDES

ARXIU PARTICULAR

Concert de festa major de la coral La Cuitora a l’església de Santa Maria de la Llacuna

CONCERTS
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