Regió7

DIJOUS, 27 DE JUNY DEL 2019 17

GALERIA SOCIETAT
FESTES
ARXIU PARTICULAR

FUNERALS
MANRESA

JAIME TRAVER COMAS
 Ha mort als 88 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a les 12 del migdia, a la Sala Montserrat de Fontanova.
CARDONA

REMEI TRISTANY BORRÀS
 Ha mort als 88 anys d’edat. El funeral se celebrarà avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial.

La revetlla infantil sense petards omple la plaça Major de Manresa d’entusiasme

La 21a edició de la revetlla infantil sense petards de Manresa va omplir la plaça de famílies amb l’objectiu de celebrar la revetlla de Sant Joan. La gresca va anar
a càrrec de l’actuació de la companyia Pentina el Gat amb l’espectacle Revolució, que va animar tot el públic present a cantar, ballar, riure i jugar durant una bona
estona. Com no podia ser d’una altra manera, no hi va faltar la tradicional coca per gentilesa del Forn de Cabrianes. Per acabar, quan ja començava a fer-se fosc,
es va encendre la foguera. La revetlla infantil sense petards és organitzada per l’Ajuntament de Manresa i Imagina’t.

ESPORTS
ARXIU PARTICULAR

JOSEFA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Ha mort als 90 anys d’edat. El funeral se celebrarà avui, a les 10 del
matí, a l’església parroquial.
LA SEU D’URGELL

ANTONIO ROIG FITÉ
 Ha mort als 94 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a les 11 del matí,
a l’església de Santa Magdalena de la
Seu d’Urgell.
IGUALADA

DOLORS ABAD FERRER
 Ha mort als 97 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’oratoria de Funerària Anoia.
ADORACIÓN ARREDONDO
GARCIA
 Ha mort als 99 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a 2/4 de 5 de la
tarda, a l’oratori de Funerària Anoia.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

RAMON VÉLEZ JORGE
 Ha mort als 61 anys d’edat. El funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de 6 de la
tarda, a l’oratori de Funerària Anoia.

Les sèniors del CT Manresa aconsegueixen l’ascens a l’Interclubs del tennis català

L’equip de veteranes del Club Tennis Manresa va aconseguir un brillant subcampionat i va ascendir a la segona categoria en el campionat Interclubs dames del
Club Tennis Egara. El president de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo, va fer entrega del trofeu a la capitana de l’equip, Montse Moll.
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El Mesón Blanco de
Manresa guanya la primera
edició del Menja Tapes Mion
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SOLIDARITAT

La Comissió del Ball de Gitanes Popular
de Sant Vicenç ha fet una donació de 500
euros, recollits entre els dansaires, a l’Associació de Cardiopaties Congènites. La
donació va ser proposada per la família
Jurado Montero, que des de fa anys participen a la ballada i que són socis de l’entitat. A la ballada d’enguany hi van participar més de 300 dansaires.

Tal dia com avui:
-1801: després de la batalla d’Alexandria, els francesos capitulen a
Egipte davant els anglesos i tornen
a França.
-1960: la nena de 22 mesos Begoña
Urroz es converteix en la primera
víctima mortal d’ETA després de
l’esclat d’una bomba a l’estació de
tren d’Amara (Sant Sebastià).

El bar Mesón Blanco de Manresa va ser
l’establiment guanyador de la millor tapa en
la primera edició del Menja Tapes Mion. Agapito López, president de l’Associació de
Veïns del barri Mion-Puigberenguer, i Joan
Estrada, responsable de festes, van fer entrega del premi al matrimoni Benita del Mesón Blanco. Es tracta d’un cap de setmana
per a dues persones a escollir entre diferents indrets.

El Ball de Gitanes de
Sant Vicenç fa una
donació a l’Associació
de Cardiopaties

EFEMÈRIDES

ARXIU/OSCAR BAYONA

Per a esqueles, recordatoris o aniversaris
podeu enviar-nos un correu electrònic a

esqueles@regio7.cat

T’ajudem en els
temes successoris,
herències
i testaments.

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

MANUEL BUSQUET ADVOCATS

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)

T. 93 872 88 11
adm@mbaadvocats.com
www.mbaadvocats.com

