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SOCIETATGALERIA

FUNERALS

RAMON ARAGONÈS 
MEDINACELI
Ha mort a l’edat de 73 anys. El

funeral tindrà lloc aquest matí, a
les 11, a l’església parroquial de la
Sagrada Família.

ANTONIO CARRASCO LÓPEZ
Ha mort a l’edat de 56 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la sala Montserrat de Fon-
tanova.

AURORA GUITART SORTS
Ha mort a l’edat de 78 anys. El

funeral se celebrarà aquest migdia
a les 12, a l’església parroquial de
Sant Pere de Santpedor.

CARMEN PUGA SABIO
Ha mort a l’edat de 53 anys. El

funeral tindrà lloc aquesta tarda a
les 4 a l’església de Fàtima d’Igua-
lada.

RAMON CLOT CARDONA
Ha mort a l’edat de 78 anys. El

funeral tindrà lloc aquest migdia a
les 12, a l’església parroquial de
Gósol.

Tal dia com avui:

–1506: s’acaben les obres de la ca-
tedral de Sevilla, que havien co-
mençat feia 103 anys.
-1763: té lloc el primer sorteig de
loteria d’Espanya.
-1860: les dones poden votar per
primera vegada a la història, en
concret, a l’estat nord-americà de
Wyoming.
-1898: Espanya firma amb els Es-
tats Units el tractat de París, que
suposa la renúncia a la seva sobi-
rania sobre Cuba, Filipines, Puerto
Rico i Guam.
-1948: l’Assemblea General de l’O-
NU aprova la Declaració dels Drets
Humans a París.
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ARXIU PARTICULAR

Unes cent persones a les representacions
de «La xafardera del barri» a Sant Fruitós

L’escenari del Teatre Casal Cultural va acollir l’estrena de l’obra de
Josep Torras Portí, La xafardera del barri, a càrrec de l’Associació Teatral
El Teló de Manresa, sota la direcció de Josep Torras i d’Anna M. Cuadras.
L’obra, una comèdia costumista, és protagonitzada per Pilar Gamisans,
Esther Codina, Josep Torras i Arnau Mañas. Completen el repartiment,
Dolors Bartomeus, M. Àngels Rovira, Ramona Serra, Maite Vila,
Margarita Anton, Jemina Alonso, Fina Monell, Josep Sànchez, Martí
Mendoza, Joan Rubiralta, Ramon Gubianas, Cristina Sala i Albert
Bagués. L’equip tècnic és format per Susana Morató, Toni Font, Pilar
Gamisans, Josep Mollar  i Jaume Llado. Un centenar d’espectadors van
presenciar, en les dues funcions que es van representar a Sant
Fruitós. –Jaume Grandia



TEATRE

ARXIU PARTICULAR

Els alumnes de l’escola Paidos experimenten
durant la Setmana de la Ciència

Els alumnes de l’escola Paidos van celebrar la Setmana de la Ciència fent un seguit
de tallers d’experimentació preparats pels alumnes d’ESO, que els van ensenyar i
compartir amb els alumnes d’infantil i primària. Des de fer un taller de bombolles de
sabó en el qual els alumnes van fabricar els elements per poder realitzar-les fins a un
taller d’enlairament de coet. Amb els diferents tallers, els alumnes han après com la
combinació de diversos materials generaven reaccions sorprenents a cop d’ull, com el
centre de gravetat dels productes pot canviar mitjançant la combinació de diversos
pesos, com s’enlairen els coets combinant diferents elements químics, com es detecta el
daltonisme i es generen il·lusions òptiques a través de material creat específicament
per a aquest ús, com canvia la percepció del so si el què el genera és a dins del nostre
crani, com quan mengem, o si és a fora, com utilitzar l’electricitat estàtica per a separar
elements o com utilitzar la imantació de llimadura de ferro per a atreure objectes petits. 



ENSENYAMENT

EL BATEC DEL CARRER

Un original espectacle visual a
càrrec dels artistes Arian Morera,
Pep Farrés i Bet Farrés posarà el

punt final als actes del quinzè ani-
versari de la Biblioteca Central
d’Igualada. Cal Font: dels telers
als llibres és el títol del muntatge,

concebut com un conte, que es po-
drà veure divendres (19 h) i que és
obert a tothom, en especial a les
persones que havien treballat a

l’antiga fàbrica. L’espectacle com-
bina els efectes visuals i la projec-
ció d’imatges amb la narració per
evocar la vida a l’antiga fàbrica de
Cal Font i la transformació que ha
viscut l’edifici que avui acull la
biblioteca. Així, hi tindran un pes
important les fotografies i docu-
ments antics, que ja es van poder
veure a l’exposició Cal Font (1856-
1976). Una mirada als 120 anys
d’una fàbrica de teixits.

REDACCIÓ | MANRESA

Un espectacle evocarà la transformació
de Cal Font de fàbrica a biblioteca

Cal Font va ser, durant 120 anys, una gran empresa tèxtil d’Igualada

L’equipament cultural d’Igualada clourà els actes dels quinze anys amb el muntatge visual
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Navàs organitza un mercat d’intercanvi
de jocs i joguines

Recentment es va celebrar al Club d'Avis de Navàs el Mercat
d'intercanvi de jocs i joguines, en el marc de la Setmana Europea
de la prevenció de residus. Durant tot el matí, uns 25 nens i nenes,
i alguns pares que acompanyaven els més petits, van poder
muntar les seves parades amb els jocs i joguines que ja no
utilitzaven i les van poder intercanviar per altres. Els infants van
fer una setantena d'intercanvis entre ells, i els jocs de taula,
ordinadors infantils, videojocs, nines, cotxes, llibres, contes,
música, pilotes, trencaclosques, etc. es van anar intercanviant
entre els joves paradistes. A la una de la tarda tots van marxar ben
contents amb les seves noves joguines amb la satisfacció d'haver
fet un bon intercanvi.



MEDI AMBIENT

El muntatge es basa en l’exposició sobre la història de la fàbrica 
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