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EL BATEC DEL CARRER

La Sala Petita del Kursaal acull
avui (21 h) Kabarret, un especta-
cle dirigit per Joan Maria Segura,
amb textos d’Helena Tornero, Gui-
llem Clua, Marc Rosich, Joan Llu-
ís Lluís i Esteve Soler, i que és el re-
sultat del treball dels alumnes de
l’últim curs de l'Aula d'Arts Escè-
niques del Kursaal. El muntatge es
va estrenar com a taller amb molt
bona acollida el 30 de juny passat
i ara es podrà veure a la Sala Peti-
ta per al públic en general. Inter-
preten Kabarret Jesús Casasam-
pera, Angèlica Cuadros, Carme
Griot, Josep M. Fiérrez, Sònia Ga-
lobart, Virtudes Ortega, Íngrid Pa-
drós, Francesc Rubí, Maria Subi-
rana, Anna Vila i Martí Viñas. Les
entrades per a aquest espectacle es
poden comprar a taquilles, per
telèfon i per Internet (www.kur-
saal.cat). Com és habitual en els es-
pectacles de la Sala Petita les en-
trades són sense numerar i costen
12 € (10 € amb el Carnet del Galli-
ner) i 6 € per als menors de 25 anys. 

REDACCIÓ | MANRESA Alumnes de l’Aula d’Arts Escèniques
del Kursaal representen «Kabarret»

Els participants a l’últim curs de l’Aula d’Arts Escèniques actuen aquest vespre per al públic en general 

L’espectacle, dirigit per Joan Maria Segura, es va estrenar com a taller i avui es veu a la Sala Petita

IMATGE PROMOCIONAL

La Creueta, Centre Cultural de
Navarcles ha organitzat per al 28 de
febrer, a les 7 de la tarda, el cicle de
xerrades «Navarclins voltant per
món», amb  en Marc, que ha estat
a Taiwan. D’altra banda, el dia 2 de
març, a les 6 de la tarda, s’oferirà l’o-
bra de teatre Mestre Oleguer, d'Àn-
gel Guimerà i amb adaptació de
Jaume Costa. Les entrades, que va-
len 8 euros, ja són a la venda.
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«Navarclins voltant
pel món», divendres

XERRADA

FUNERALS

JOAN CASAS TORNÉ
Ha mort a l’edat de 71 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Josep (Poble Nou).
CONCEPCIÓ OLIVA COLELL
Ha mort a l’edat de 104 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a l’església parroquial de
Nostra Senyora de la Mercè.
FRANCISCO GONZÁLEZ MATAS
Ha mort a l’edat de 67 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 5 de
la tarda, a l’església de Sant Pau.
MARIA ROSA GOMIS GASSOL
Ha mort a l’edat de 77 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a la sala Espai Mémora de Fu-
nerària Fontal (c/ Bruc, 17-21).

MARIA PUIG FERRER
Ha mort als 87 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 12 del migdia,
a l’església de Sant Cristòfol. 
ISIDRE CLOSA GINESTA
Ha mort als 53 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a els 11 del matí, a
l’església de Sant Cristòfol.

MIQUEL ROJAS GODÓ
Ha mort a l’edat de 88 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església de la Soledat.
ANTONI CASTELLS MUSET
Ha mort a l’edat de 84 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 1/4 de
12 del matí, a Funerària Anoia.

NATIVITAT OLLÉ SOLÉ
Ha mort a l’edat de 77 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església de Santpedor.

JOSEP CANALS COSTA
Ha mort asl 82 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda,
a l’església de Sant Llorenç.

ENRIQUE GONZALVO AMER
Ha mort als 81 anys. El funeral

tindrà lloc avui, a 2/4 de 10 del
matí, a l’església de Capellades.

DOLORES TRALLERO BESCOS
Ha mort a l’edat de 90 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 3/4 de
12 del matí, a Funerària Anoia.
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ARXIU PARTICULAR

Bona rebuda del curs «Cerveses i Jazz», de
l’AUCer, al Xalet del Golf de Bolvir

Més de cinquanta persones van gaudir aquest cap de setmana del 15 i 16
de febrer del curs «Cerveses i Jazz», una innovadora proposta del programa
d’activitats de l’AUCer que va tenir lloc dissabte a la nit a Xalet del Golf de
Bolvir. L’enòleg puigcerdanès Toni Cot va dirigir una sessió que ensenyava a
degustar i maridar una selecció de marques ben conegudes pels bons
aficionats a la cervesa, amb diferents productes alimentaris. Així, es va
explicar les propietats de les cerveses Moritz (Catalunya), Blanche de Namur
(Bèlgica), Franziskaner (Alemanya), Staropramer (República Txeca), Adelscott
(França), Chimay (Bèlgica) i Guinness (Irlanda), acompanyades amb salmó
fumat, formatge i brownie, entre d’altres. La classe va tenir acompanyament
musical de la Barcelona-Riudarenes Jazz Connection, un duet format per
Òscar Font i Lluís Murillas, músics de la banda La Locomotora Negra.



MÚSICA I GASTRONOMIA

Josep Canals i Costa
Morí cristianament a Sant Llorenç de Morunys
el dia 25 de febrer del 2014, a l’edat de 82 anys.

La seva germana, Montserrat; cunyada, Núria; nebots,
cosins i els altres de la família ho fan saber a llurs

amics i coneguts. L’ofici funeral tindrà lloc avui, dime-
cres, dia 26, a les 16 hores a l’església parroquial de

Sant Llorenç de Morunys.

Sant Llorenç de Morunys, 26 de febrer del 2014

Primer aniversari del senyor

Josep Coromina Gabarrós
Fa un any que ens vas deixar, però els que tant et vam estimar

mantenim molt viu el teu record i no t'oblidarem mai.

Els teus fills, néts i família

Navarcles-Oristà, 26 de febrer del 2014

Joan Casas Torné
Ha mort cristianament el dia 25 del corrent a l’edat de 71 anys.

A. C. S.

La seva esposa, Montserrat; fills, Joan i Mireia, Josep i Mariona; néts, Joan i Laia; germa-
na, Carme; germà polític, Jordi (†); mare política, Encarnació; nebots, Jordi i Marc; família
Garcés-Aguilera, cosins i família tota preguen que el tinguin present en el record i en la
pregària. El funeral se celebrarà avui, dimecres, a les 11 del matí a l’església parroquial
de Sant Josep (Poble Nou), sortint del tanatori de funerària Fontanova, c/ Bruc, 11-13.

Manresa, 26 de febrer del 2014
ÀLTIMA-FUNERÀRIA FONTANOVA

Per a esqueles, recordatoris
o aniversaris podeu posar-vos 
en contacte amb les nostres 

oficines de:

MANRESA Tel. 93 877 22 33
C/ Sant Antoni M. Claret, 32

BERGA Tel. 93 822 12 19
Plaça Font del Ros, 1

IGUALADA Tel. 93 803 07 55
Esquiladors, 23 local 2


