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GALERIA SOCIETAT

Josep Roura Selga
Ha mort el dia 7 als 56 anys, confortat amb els Sants

Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

A. C. S.

Els seus familiars: esposa, Fina Oller; filla, Meritxell; fill
polític, Jordi; mare, Maria del Pilar; germans, Rosa, Pepi,

Ramon i Montserrat; germans polítics, tiets, nebots,
cosins i família tota, preguen que el tingueu present en el
record i en la pregària. El funeral se celebrarà avui, dime-
cres, a les 10 del matí a la sala Montserrat de Fontano-

va, c/ Bruc, 11-13.
Manresa, 9 d’octubre del 2013
FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ

EL BATEC DEL CARRER

Carlos Martínez desgrana la seva història al
Kursaal, que valora incloure’l a la programació


FUNERALS

JOSEP ROURA SELGA
Ha mort a l’edat de 56 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a la sala Montserrat de Fune-
rària Fontanova (c/ Bruc, 11-13 de
Manresa).

NÚRIA FLOTATS GINER
Ha mort a l’edat de 47 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a l’església parroquial de
Crist Rei.

MARIA COTS VALLS
Ha mort a l’edat de 89 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Pere Apòstol.

LOLA CARDONA CARDONA
Ha mort a l’edat de 86 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a l’església parroquial de
Gironella.

PEPITA MARCO FONTANET
Ha mort a l’edat de 84 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a l’església parroquial de
Gironella.

-Tal dia com avui:

-1705:  guerra de Successió: es
rendeix Barcelona i l’arxiduc Carles
III d’Àustria es proclama rei d’Espa-
nya.

-1967: Ernesto Che Guevara mor
en mans de militars bolivians des-
prés d’haver estat ferit en combat i
fet presoner el dia anterior.

-1976: es presenta el manifest de
la fundació d’Aliança Popular, lide-
rada per un exministre del govern
franquista, Manuel Fraga.

-2009: el president dels Estats
Units, Barack Obama, premi Nobel
de la pau.
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A LA XARXA

ARXIU PARTICULAR

L’Associació de Veïns de la Sagrada Família
fa una sortida a Osona, la Selva i la Garrotxa

Diumenge passat, dia 6 d'octubre, l'Associació de Veïns de la Sagrada
Família de Manresa va programar una nova sortida amb l'objectiu de passar
una bona estona plegats. Després d'un esmorzar a la Gleva, el grup es va
dirigir cap a Tavertet, on va poder gaudir de l'espectacular mirador amb
vistes a Sau i les Guilleries, així com també de tot el conjunt declarat Bé
d'Interès Cultural per la Generalitat de Catalunya. La parada següent va ser
al santuari del Far, situat entre la Selva i la Garrotxa. Van aprofitar
l'esplèndid paratge per dinar al mateix santuari. A la tarda van visitar
l'exposició del Màgic Món del Tren situada a Santa Eugènia de Berga. Les
col·leccions van sorprendre molt tothom i la visita va representar una bona
cloenda per a una jornada ben entretinguda i plena de bons moments. 



EXCURSIÓ

El mim asturià ha actuat per tot Europa

IMATGE PROMOCIONALKURSAAL

Assistents a la presentació de «Desde el camerino»

Carlos Martínez (Pravia, Astúries, 1945) és un mes-
tre del mim i, en comptes d’enviar el seu currículum,
visita els teatres exhibint el seu art com a carta de pre-
sentació. Amb el seu darrer llibre, Desde el cameri-
no, va aplegar una cinquantena de persones al tea-
tre Kursaal de Manresa. En l’acte, va desgranar sen-
se paraules la seva història, intercalada amb la lec-
tura de fragments del llibre, a càrrec d’Àngels Serentill,
alumna de l’Aula d’Arts Escèniques del Kursaal, que
argumenta que el camerino és un lloc molt especial
per a l’artista. A més, hi va haver una estona per fer
un petit taller de mim amb els assistents. Tenint en
compte que la proposta va agradar al públic, els res-
ponsables del Kursaal valoren la possibilitat d’in-
cloure el mim en alguna la programació, i que ofe-
reixi un taller monogràfic de l’Aula d’Arts Escèniques.
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El mim que exhibeix
el seu art com a
carta de presentació  

Núria Flotats i Giner
L'Agrupament Escolta i Guia la Salut de Viladordis
acompanya la família Tomasa-Flotats i amistats en

la pèrdua de la mare, esposa i amiga Núria.

Una sincera abraçada.

Manresa, 9 d'octubre del 2013

Núria Flotats i Giner
Des de l’Associació de Veïns de Viladordis i el Casal
de Viladordis ens afegim al dol per la pèrdua de la

Núria.

Et recordem amb estima. Et trobarem a faltar.

Viladordis, 9 d’octubre del 2013

Joan Tatjer Claret
Ha mort el dia 8 als 77 anys, confortat amb els Sants Sagraments

i la Benedicció Apostòlica

A. C. S.

Els seus familiars: esposa, Montserrat Brunet; fills, Imma i Judit;
fills polítics, Josep M. i Pep; néts, Roger, Carla i Jana; germana, Rosa; germans polítics,
nebots, cosins i família tota, preguen que el tingueu present en el record i en la pregària.
El funeral se celebrarà demà, dijous, dia 10, a les 12 del migdia a l’església parroquial de

Santa Maria de Viladordis, sortint del tanatori de Fontanova, c/ Bruc, 11-13.

Manresa, 9 d’octubre del 2013

FONTANOVA DE FONTANET I SUNYÉ


