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La commemoració dels 500 anys

Dijous 27 de gener de 2022

PORTADA MANRESA BAGES CATALUNYA CENTRAL ESPORTS CULTURA TENDÈNCIES Cerca

ST. JOAN ST. VICENÇ ST. FRUITÓS SANTPEDOR SALLENT NAVÀS SÚRIA NAVARCLES CARDONA MOIÀ

 

ÉS NOTÍCIA:

Celebració commemorativa del
poeta Salvador Perarnau
L’Arxiu Municipal s’ha adherit als actes commemoratius
relacionats amb el poeta Salvador Perarnau amb la
publicació de l’inventari del fons de l’autor surienc, Fill
Predilecte de la vila i Mestre en Gai Saber. Aquest fons va
ser cedit a l’Arxiu Municipal per la família del poeta.

Celebració commemorativa del poeta Salvador Perarnau.

SÚRIA / Redaccio/ Sergi Vazquez  
27/01/2022 22:00

El fons està format per documentació de caràcter
personal, professional i sociocultural a més d’altres
documents. Bàsicament inclou textos manuscrits i

Plaça de les Oques de Manresa

Celebració commemorativa del poeta
Salvador Perarnau

Mayumana, una de les companyies de dansa
i percussió més prestigioses de món, al
Kursaal

El 25, 26 i 27 de març torna a Les Comes
l'esdeveniment més gran de vehicles 4x4
d'Europa

L'Ajuntament de Manresa presenta el nou
contracte de neteja viària i de recollida de
residus

La commemoració dels 500 anys de l'estada
d'Ignasi de Loiola a Manresa s'obrirà
dissabte

El Consell Comarcal del Bages inicia un
procés de transformació amb les obres de la
nova Oficina

Estudi previ per a la implantació d'un
ascensor per millorar l'accessibilitat al poble
Vell de Súria
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de l'estada d'Ignasi de Loiola a
Manresa s'obrirà dissabte

El Consell Comarcal del Bages
inicia un procés de transformació
amb les obres de la nova Oficina

45.000 espectadors en la
programació del 2021 al Kursaal

El punt de recàrrega de vehicles
elèctrics de Calaf de pagament

mecanografiats de Salvador Perarnau, a més d’obra
publicada i documentació relacionada amb premis
obtinguts. L’enllaç per consultar l’inventari del fons
Salvador Perarnau és el
següent:  https://xam.diba.cat/wiki/fons-salvador-
perarnau-canal. 

Els actes commemoratius relacionats amb Salvador
Perarnau es van iniciar a finals de l’any 2020 i
començaments de 2021, coincidint amb el 125è
aniversari del seu naixement (13 de desembre) i el
50è aniversari de la seva mort (9 de gener), impulsats
per l’Ajuntament de Súria i una comissió formada per entitats i persones de la vila.

 

Escriu la teva opinió

Nom:

Opinió:

Escriu el resultat de 3+2 (en xifra):

Enviar opinió

Arxivat a: SALVADOR
PERARNAU

 SÚRIA  BAGES  POETA  

També et pot interessar:

BAGES

El Consell
Comarcal del
Bages inicia
un procés de
transformació
amb les obres
de la nova
Oficina

SÚRIA

Estudi previ
per a la
implantació
d'un ascensor
per millorar
l'accessibilitat
al poble Vell
de Súria

ESPORTS

El 25, 26 i 27
de març torna
a Les Comes
l'esdeveniment
més gran de
vehicles 4x4
d'Europa

SÚRIA

Cal Balaguer
del Porxo
acull
l'exposició
sobre la

SÚRIA

El projecte de
millora de
parcs infantils
s'iniciarà a
curt termini al

BAGES

Programes de
competitivitat
turística
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revolta de
1932

barri de
Joncarets
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