
JULI PÉREZ PRAT

La Coordinadora de Jubilats
de Manresa homenatja
Àfrica Sebastián 
La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de

Manresa ha homenatjat Àfrica Sebastián Flores
com a model per a la gent gran. Als 90 anys,
Àfrica Sebastian és una de les nedadores
sèniors més valorades, i continua entrenant-se
cada dia per mantenir-se en forma. A més,
forma part de la secció assistencial de la
Coordinadora, que visita la gent gran a les
residències. A la foto, Àfrica apareix amb el
president de la Coordinadora, Josep M. Bertran.



Antonio
Conejero Torres
L’AMPA de l’Escola Joncadella, de
Sant Joan de Vilatorrada, expressa
el més emotiu condol al professor

Sr. Jordi Conejero per la
mort del seu pare.

Maria Teresa Argemí
Ginferrer

Vídua de Marià Carrió Oliveras

Ha mort cristianament el dia 20 del corrent, als 87 anys

A. C. S.

La seva família assabenta llurs amics i coneguts de tan
dolguda pèrdua i agrairà que la tingueu present en el

record i en l’oració. El funeral se celebrarà en la intimitat.

Manresa, 21 de setembre del 2011

RECONEIXEMENT A UN EXEMPLE

JOSEP MARIA COSTA PUJOL
Ha mort a l’edat de 65 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, a les 12 del migdia, a
l’església de la Sagrada Família.

JOAN SUBIRANA ESTRELLA
Ha mort a l’edat de 87 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a 2/4 de 5 de
la tarda, a l’església parroquial.

CECÍLIA FELIU RUBIRALTA
Ha mort a l’edat de 82 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a les 4 de la
tarda, a l’església parroquial.

TRINIDAD PULIDO RUIZ
Ha mort a l’edat de 86 anys. La

cerimònia de comiat es farà avui,
dimecres, a les 10 del matí, a l’ora-
tori del tanatori de funerària Anoia.

ANTONIO OSTAL CHELA
Ha mort a l’edat de 97 anys.La

cerimònia de comiat es farà avui,
dimecres, a les 11 del matí, a l’ora-
tori del tanatori de funerària Anoia.

PEPITA MORERA BALCELLS
Ha mort a l’edat de 91 anys. La

cerimònia de comiat es farà avui,
dimecres, a les 12 del migdia, a l’o-
ratori del tanatori de la funerària
Anoia d’Igualada.

ALEJANDRO MUÑOZ GONZÁLEZ
Ha mort a l’edat de 69 anys. La

cerimònia de comiat es farà avui,
dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a
l’oratori del tanatori de la funerària
Anoia d’Igualada.



BALSARENY













IGUALADA

CALAF

MANRESA

FUNERALSEL BATEC DEL CARRER

Tot rutlla perfectament al caba-
ret del Ferdinand. Les seves folles
fan les actuacions diàries, i sembla
que la clientela creix. Si no fos
perquè l’amo Ferdinand és gai i el
seu company es vesteix amb sos-
tenidors i faldilles, i plora per tot,
ningú no diria que La gàbia de les
folles haurà de fer algunes modi-
ficacions fins aleshores impensa-
bles. La vida del liberal Ferdinand
canvia quan el seu fill Marcel li
anuncia que es casarà amb una
noia de família conservadora, a qui
l’homosexualitat i els temes rela-
cionats amb els locals de trans-
formisme els són del tot estranys.
Aquest és l’argument de l’obra
amb què el Grup de Teatre Avinyó
va omplir aquest cap de setmana
el local Catalunya, amb la tradi-
cional representació de festa ma-
jor. 

Per a la posada en escena, el
Grup de Teatre Avinyó ha adaptat
el guió original de Jean Poiret de La
gàbia de les folles i ha fet broma
amb anècdotes del poble i ha con-
vertit l’obra en una comèdia on
Avinyó i els seus habitants hi tenen
una part de protagonisme. Les
escenes en directe es combinen
amb alguns vídeos prèviament
enregistrats, que personalitzen el
text original i el transformen en
una obra única. 

La gàbia de les folles es va poder
veure dissabte i diumenge al local
Catalunya, i amb aquesta obra el
Grup de Teatre Avinyó va tornar a
aconseguir moure masses. 

Per als qui encara no heu assis-
tit a l’actuació, aquest cap de set-
mana es repetirà la funció amb
dues sessions, dissabte a la nit i
diumenge a la tarda. Es poden
comprar les entrades anticipades
al centre cívic o el mateix dia a ta-
quilla.

JUDIT BAREA | AVINYÓ L’adaptació avinyonenca de «La gàbia
de les folles» omple el local Catalunya

El Grup de Teatre Avinyó va adaptar una part de l’argument de la comèdia amb anècdotes del poble

El Grup de Teatre Avinyó presenta la història d’un controvertit cabaret adaptat a la vida del poble
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GALERIASOCIETAT

Alguns dels actors interpretant una de les escenes

JUDIT BAREA

Homosexualitat i transformisme centren l’argument

JUDIT BAREA

JUDIT BAREA

Josep M. Costa Pujol
Morí rebuts els SSBA, el dia 19 de l’actual, als 65 anys

A. C. S.

Els seus familiars: esposa, Araceli Fernández Barrachina; fills, Josep i
Francesc; filla política, Anna; germanes, Pepita i Nuri; mare política,

Maria; germans polítics, nebots, cosins i família tota assabenten llurs
amics i coneguts de tan dolguda pèrdua i preguen que el tingueu pre-

sent en el record. El funeral tindrà lloc avui, dimecres, a les 12 del migdia
a l’església de la Sagrada Família, sortint del Tanatori Fontal Mémora de

Manresa, c/ del Bruc, 19-21, i tot seguit es farà l’enterrament. 
Domicili del finat: c/ Providència, 26, 3r. Manresa

(per a notes de condol: www.memora.cat)

Manresa, 21 de setembre del 2011

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

1r aniversari de la mort de

M. Alba Sellarès
Robira

Morí el dia 21 de setembre del 2010

A. C. S.

Els qui t’estimem et tindrem sempre present
en el nostre record.

Sant Joan de Vilatorrada, 21 de setembre del 2011


