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ACORD

ARXIU PARTICULAR

La Fundació FIDEM apadrina el 
projecte Habitatges de la Fundació 
del Convent de Santa Clara
u La junta de la Fundació FIDEM, Fundació 
Internacional de la Dona Emprenedora, es va des-
plaçar a Manresa per tal de conèixer el projecte 
d’habitatge de la Fundació del Convent de Santa 
Clara. La junta va visitar a Sor Lucía Caram al con-
vent i després es van traslladar al pis d’una família 
amb la que la Fundació col·labora. Tot seguit, es va 
dur a terme una conferència en streaming per 
explicar l’abast del projecte i presentar una propos-
ta de col·laboració. La Fundació en aquests dies 
gestiona la possibilitat de llogar i rehabilitar vuit 
pisos nous a la ciutat, amb els que arribaria a 34, 
més la Residència Rosa Oriol que acull 19 persones. 
Durant la conferència, entre les sòcies van assumir 
el compromís de pagar el lloguer dels pisos durant 
un any. 

Nàdia Jiménez exposa les seves il·lustracions sobre 
humor i la sexualitat femenina la Gaspar d’Igualada

MOSTRA

ARXIU PARTICULAR

u Durant el mes de febrer, a la sala d’exposicions de La Gaspar 
d’Igualada, es van exhibir les il·lustracions de Nàdia, «Tot és una merda 
@aboutnadia». Una mostra que va sorgir com a projecte en línia o com a 
autoteràpia reflexiva en la qual l’humor, la sexualitat femenina i un llarg 
etcètera s’acosta a l’obscenitat. Nàdia Jiménez, graduada en Gràfica 
Publicitària a La Gaspar, va participar en una xerrada amb l’alumnat de 2n 
d’Assistència al producte gràfic imprès i de 2n de Gràfica publicitària, on 
va poder comentar l’exposició i també va explicar les seves experiències 
com a dissenyadora júnior en el món del treball professional.

EDUCACIÓ

ARXIU PARTICULAR

La Joviat competeix a la Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives
u La Universitat de Vic-UCC ha cele-
brat la fase classificatòria de la Lliga de 
Debat de Secundària i Batxillerat 2021 
de la Xarxa Vives. En la competició han 
participat alumnes de l’Escola Joviat de 
Manresa. Aquesta és la primera edició 
virtual de la Lliga de Debat, en què uni-
versitats i centres docents han hagut 
d’adaptar-ne el format atès el context 
actual. Cada equip participant en la 
fase classificatòria de la UVic-UCC va 
realitzar quatre debats entorn al tema 
central de la competició, «És compati-
ble el creixement global de l’economia 
amb el respecte al medi ambient?». 
L’alumnat participant havia de ser 
capaç de mostrar-se tant a favor com 

en contra del tema, atès que la posició 
que hauran de defensar canviarà en 
cada debat. La Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat de la Xarxa 
Vives s’adreça a l’alumnat de 4t d’ESO, 
batxillerat (i equivalents) i cicles forma-
tius d’entre 15 i 18 anys, de la Franja de 
Ponent, Catalunya, País Valencià, Illes 
Balears, Andorra, Catalunya Nord i 
Sardenya. L’objectiu de la competició és 
millorar les habilitats comunicatives 
dels alumnes participants i fomentar 
l’adquisició de competències transver-
sals, com la seguretat, el treball en 
equip, la creativitat, la documentació, 
l’anàlisi, la construcció d’un discurs i la 
planificació i presa de decisions.

FUNERALS 
MANRESA 

MARCEL FONTANA BABIÀ 
u Ha mort als 83 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 12 del migdia, a l’es-
glésia parroquial de la Sagrada Famí-
lia. 
NÚRIA BALSELLS PINTÓ 
u Ha mort als 71 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’ora-
tori de Mémora (c/ Lemmerz, 1-5). 
JOAN OBIOLS PUBILL 
u Ha mort a l’edat de 83 anys. El fu-
neral tindrà lloc avui, a les 12 del mig-
dia, a l’oratori de Mémora (c/ Lem-
merz, 1-5). 

FONOLLOSA 
PEPITA CAMPS MIGUEL 
u Ha mort als 84 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a 2/4 de 12 del migdia, a 
l’església parroquial. 

CASTELLAR DE LA RIBERA 

RAMON ROMA SOLDEVILA 
u Ha mort als 90 anys. El comiat tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, al ce-
mentiri. 

BERGA 

CATALINA REINALDOS MULA 
u Ha mort als 86 anys. 

LA LLACUNA 

MARÍA SEGURA PUJÓ 
u Ha mort als 91 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 11 del matí, a l’es-
glésia parroquial de Santa Maria. 

IGUALADA 

MARÍA DOLORES MENJÍBAR 
MUÑOZ 
u Ha mort als 95 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 10 del matí, a la Llar 
del Sant Crist. 
GABINO DURÁN GARRANCHO 
u Ha mort als 84 anys. El funeral tin-
drà lloc avui, a les 12 del migdia, a 
l’oratori de Funerària Anoia. 

n Regió7 obté les dades de defunci-
ons i funerals de les funeràries, i no 
es fa responsable dels errors que les 
empreses puguin cometre en trans-
metre noms o dates.  

EFEMÈRIDES 
   
  -Tal dia com avui: 
   
  -1861: Abraham Lincoln, que va 
passaria la història per abolir l’es-
clavitud, jura com a president 
dels Estats Units. 
   
  -1923: el físic alemany Albert 
Einstein és investit acadèmic ex-
traordinari de la Reial Acadèmia 
de Ciències pel rei Alfons XIII.

Per a condols www.memora.cat

TANATORI MÉMORA MANRESA 

Joan Obiols Pubill
Ens ha deixat el dia 2 de març als 83 anys

A. C. S 

Els Socis i treballadors de CONTROL GROUP,
volem fer arribar el nostre més sincer condol als familiars

i en especial al Xavier, Sergi i el nostre Conseller Delegat Josep,
pel traspàs del seu pare.

Manresa, 4 de març del 2021

Núria Balsells Pintó
Vídua d’Albert Maestro Sampedro

Morí cristianament, el dia 3 de març del 2021, a l’edat de 71 anys

A.C.S.

Els seus fills, Albert i Joan; filles polítiques, Sílvia i Alba;
nets, Martí, Max i Pol; germans, Rosa M. i Joan; cunyats,
nebots, cosins i família tota, us agraeixen el vostre record
i la vostra pregària. El funeral tindrà lloc avui dijous, a les
11 del matí, a l’Oratori de Mémora Manresa, sortint de les

sales de vetlla.
Manresa, 4 de març del 2021
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