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Cesc Escolà organitza un concert al
seu Instagram per passar millor el
conﬁnament
La iniciativa impulsada pel manresà tindrà lloc avui, a 2/4 d'11 de a nit, amb l'actuació
de cinc músics
Gemma Camps

Manresa

Manresa obre al públic els parcs
de Puigterrà i de Sant Ignasi per
anar-hi a passejar
La regidoria de Ciutat Verda de l'Ajuntament proposa 10
recorreguts circulars per fer amb els més...

Malestar a l'Ajuntament per l'ERTO d'Eysa
malgrat les compensacions
L'Ajuntament s'ha posat en contacte amb els responsables
de l'empresa per aclarir la situació

Cap a un relleu
d'alcaldia en la tercera
fase

28.04.2020 | 11:20

Hem de mantenir el sostre de
casa en perfecte estat de
revista perquè mai no saps si
participaràs...

Manresa descarta l'ús
hoteler al parc
tecnològic a petició de
Sant Fruitós
El PSC acusa ERC i JxM de mesells, i esclata contra
l'alcalde Batanés per forçar la modiﬁcació

Notícies de Manresa

Visites al metge
Demanar hora
Althaia permet programar la visita
amb el teu metge.

El manresà Cesc Escolà Instagram
El manresà Cesc Escolà, entrenador de ﬁtness al concurs "Operación Triunfo", suspès per culpa de la
pandèmia, i que actualment presenta de dilluns a divendres a La 2 de TVE el programa "Muévete en

Cartellera de cine
Bages Centre

casa", ha organitzat per a aquest dimarts, a 2/4 d'11 de la nit, al seu Instagram (@cescescola) un

Consulta les pel·lícules i els horaris
que es projecten a Manresa.

concert que té per objectiu acompanyar la gent en aquests moments tant durs i fer-los passar una bona
estona, segons ha explicat ell mateix.
A banda, el concert també vol ser un homenatge "a tots els herois d'aquesta moments: els sanitaris i

Guia de restaurants

tots els músics i artistes que estan lluitant i que ho estan passant malament".

Restaurants a Manresa
Els millors restaurants de Manresa.
Fitxes amb fotos i mapa.

Hi participaran el seu germà, el músic Noè Escolà (@noe.escola); Zulaband, que és l'alter ego de Rubén
Campo (@rubencampo), Raquel Ovejas (@raquelovejas), Meli Calviello (@melicalviello) i Albert Genís

Transport públic

(@albertgenis).

Bus Manresa-Barcelona
Accedeix als horaris del servei de
bus entre Manresa i Barcelona.
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Compartir a Facebook

El més llegit

Astrònoms manresans qüestionen l´impacte que
poden tenir els milers de satèl·lits Starlink
llançats a l´espai
Puigcerdà compra 20.000 mascaretes i les
reparteix al carrer als ´residents´
L´alcalde de Solsona creu que "no té sentit"
seguir un ritme de desconﬁnament diferent del
de la Catalunya Central
L´esport en solitari i els passejos, de 6 a 10 del
matí i de 8 a 11 de la nit
El Govern italià avisa que no pot garantir la
normalitat immediata
La Xina nega utilitzar la gestió del virus per
frenar Trump
El Suprem conﬁrma la sentència contra CDC pel
saqueig del Palau
Roger Torrent acusa JxCat de preferir Ciutadans
com a socis al Parlament
Els grans bancs sacriﬁquen el beneﬁci per
protegir-se del virus
La indústria encara treballa a menys del 50% de
la seva capacitat

Compartir a Twitter

Més informació
Els aiguamolls de l'Empordà i Banyoles, avui a «Animalades», de La 2.
El ministeri de Treball prepara una tornada a la normalitat en dues fases.
«Masterchef» estrena al seva vuitena edició dilluns vinent a La 1 de TVE.

Temes relacionats:

Concert

Operación Triunfo

Televisión

Concurs

Fitness

Instagram

Internet

Santoral català

TVE

Avui, 01 de maig, és sant:

Rep les nostres newsletters al teu email

APUNTA-T'HI

Consulta quin dia se celebra cada sant i tots els
sants del mes al nostre especial
Calendari del santoral català
Quins sants se celebren demà?

Et recomanem

Calendari laboral i escolar
Calendari Laboral 2020 a
Catalunya
Barcelona: Un dinero extra
gracias a Amazon. ¡Así puede…

Vea cómo 450 empresas se
aproximan a la transformación…

Este juego de moda es adictivo

Patrocinat per Investo

Patrocinat per IBM

Facebook estrena ‘Rooms’ para
que puedas hacer…

Malú anuncia en 'El Hormiguero'
el sexo de su primer bebé con…

Paula Echevarría tiene la
camiseta XL ideal para las…

Aprende a Convertir una Inversión
de 200€ en Amazon en un Segundo
Ingreso
Patrocinado por Aprende a Invertir…

Este Increíble Smartwatch Con ECG
Está Arrasando en España
Patrocinado por E20 Smartwatch

Empresa alemana crea la mejor
aplicación para aprender idiomas
Patrocinado por Babbel

Aquí pots consultar tots els dies festius a
Catalunya i el calendari escolar 2019/20

Patrocinat per Forge Of Empires
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