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L'Unai Gallego Navarro de Tossa
avui fa 9 anys. Els seus pares, avis i
la seva germana Ona li desitgem un
bon aniversari. Per molts anys!!!!!

La petita de casa es fa gran... Moltes
felicitats per aquests 15 anys, Alba!
De part de la família però en especial
dels teus fillols que t'estimen molt.
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Ahir dimecres va ser l'aniversari d'en
Joan. Tota la seva família li desitja
moltes felicitats.

L'Igor avui celebra 10 anys. Moltes
felicitats!!!! T’ho desitgen els teus
pares i els teus amics. T’estimem!

L’actor Nil Cardoner
ballarà al Teatre de 
Girona amb Guillem Brull

L’actor gironí Nil Cardoner (Pol-
seres Vermelles, Fènix 11/23) ballarà
dissabte amb Guillem Brull a l’es-
pectacle El món màgic de Júlia, que
es representarà al Teatre Munici-
pal de Girona en dues funcions
(17.30 i 20.30 h).

L’espectacle, una coreografia
de Maribel Bover (directora artís-
tica), està dedicat al món de les be-

lles arts, i combina la dansa clàs-
sica, la dansa jazz i la moderna.

L’obra no deixa de ser una mos-
tra del treball realitzat durant el
curs pels alumnes de l’Escola de
Dansa Maribel Bover i Viñals de
Girona. 

Aquesta serà la primera apari-
ció de Nil Cardoner com a ballarí.
L’actor completa la seva formació
assistint a l’escola. 
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Maribel Bover, Guillem Brull i Nil Cardoner, en ple exercici.
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El japonès Jiroemon Kimura,
que havia estat reconegut pel Lli-
bre Guinness dels Rècords com la
persona més vella del món, va
morir als 116 anys a primera hora
d'ahir per causes naturals. Kimu-
ra va morir en un hospital de Kyo-
tango-localitat de la prefectura de
Kyoto, on estava ingressat des del
passat 11 de maig. El japonès va
néixer en una família d'agricultors
el 19 d'abril de 1897 a la que llavors
encara era l'antiga província de
Tango.

TÒQUIO | EFE

Mor als 116 anys
d’edat l’home més
vell del món

JAPÓ

Sor Teresita, una monja alabesa
de 105 anys que feia 86 que esta-
va de clausura al convent de Bue-
nafuente del Sistal (Guadalajara),
en el qual havia estat superiora du-
rant més de vint anys, va morir di-
marts a la nit. Fonts del convent
van explicar que la religiosa ana-
va a complir aviat 106 anys i que,
com és habitual, serà enterrada al
cementiri del mateix monestir.
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Mor una monja després
de 86 anys de clausura
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