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Segon aniversari de la mort de

Maria Rosa 
Busquet i Torras

Vídua d’en Rosendo Guitart i Boix († 1982) 
ocorreguda a Manresa el 16 de desembre del 2005.

Els seus fills, néts i la seva germana, juntament amb tota
la seva família, preguem que la tingueu present en les vos-

tres oracions i us comuniquem que avui a les 19.30 h a
l’església del Carme, se celebrarà una missa en memòria

seva i també en record del seu espòs.

Manresa, 16 de desembre del 2007

L’aniversari va reunir una vintena de socis

Ceps i Manduca celebra el
cinquè aniversari amb un tast

El col·lectiu gastronòmic de
Sant Vicenç de Castellet Ceps i
Manduca ha complert cinc anys, i
ho ha celebrat amb un tast a ce-
gues de xampanys i caves. El tast
va ser dirigit pel sommelier man-
resà Cristian Carné i va tenir la
col·laboració de Sebastià Loza-
no,d’El Petit Celler.Hi va assistir
una vintena de socis de l’entitat,

que van tastar caves i xampanys
de les cases Canals i Nubiola,
Oriol Rossell,Agustí Torelló Ma-
ta, Moët Chandon, Bölliger i Pi-
erre Pallard. En finalitzar el tast,
els assistents van assaborir un
pastís commemoratiu que va ela-
borar un dels socis, Ricard Be-
renguer, i van brindar per l’ani-
versari.

Sebastià Serrano va oferir una xerrada sobre la gent gran activa

Manresa acull la trobada dels
clubs Sant Jordi de Catalunya

Els representants dels 47 clubs
Sant Jordi de Catalunya han cele-
brat la reunió anual a Manresa,
en un acte que va portar a la ciu-
tat més de 500 persones. La jor-
nada va començar amb la inter-
venció de Josep Solans, director
de la Fundació Viure i Conviure
de l’obra social de Caixa Catalu-
nya, que és la responsable dels

clubs. Tot seguit, es va fer la xer-
rada «Les persones grans acti-
ves», a càrrec del catedràtic de la
Universitat de Barcelona Sebas-
tià Serrano. L’acte va continuar
amb l’actuació de l’orquestra del
Centre d’Ensenyament Musical
de Barcelona i l’actuació de la so-
lista Assumpta Crivillers, i va aca-
bar amb un refrigeri.

Un estudi revela que l’al·lèrgia a la
llet i als ous augmenta en els nens

La vulnerabilitat dels nens a
les al·lèrgies causades pels ous i
la llet sembla que ha augmentat
en els últims anys, segons un es-
tudi del Centre Pediàtric de la
universitat nord-americana
Johns Hopkins. Es van fer dos
estudis paral·lels a més de 1.700

nens amb problemes d’al·lèrgies
en un lapse de 13 anys. En el cas
de l’al·lèrgia làctia,els investiga-
dors van determinar que als 4
anys menys d’un 20% l’havia su-
perat. En complir 8 anys, el pro-
blema havia desaparegut només
en un 42%.Estudis anteriors in-

dicaven que aquesta al·lèrgia
desapareixia als 3 anys d’edat.
En el cas de l’al·lèrgia als ous,els
científics van descobrir que no-
més un 4% dels nens l’havia su-
perat als 4 anys, i que tot just en
el 37% el problema s’havia su-
perat als 10 anys.–Efe

Les glaceres del
Tibet han perdut
el 18 % del volum

Les glaceres de l’altiplà del Ti-
bet i de l’oest de Xina van perdre
el 18 % del seu volum en els úl-
tims cinc anys a causa de l’escal-
fament global, segons un estudi
xinès. L’estudi ha analitzat les
glaceres de la conca de Junggar i
del riu Ili, a la regió occidental de
Xinjiang, i les del curs alt del riu
Zangbo, al Tibet. «El desglaç de
les glaceres és de fet una manifes-
tació de la pressió ambiental sobre
Xina a causa de l’escalfament glo-
bal», segons Ding Yongjian, in-
vestigador de l’Acadèmia Xinesa
de Ciències. Les glaceres xineses
suposen la meitat de les situades
a una altitud mitjana i alta del
planeta.A pesar d’aquests resul-
tats i que Xina va superar el 2006
els Estats Units com a principal
emissor de CO2 del planeta, els
seus representants en les negoci-
acions de Bali (Indonèsia) sobre
el canvi climàtic van eludir les se-
ves responsabilitats amb l’argu-
ment que són un país en desen-
volupament.–Efe

Els pediatres animen els pares a
usar Internet per aconsellar els fills

Els pares haurien de conèixer i
utilitzar les eines d’Internet per
aconsellar millor els seus fills so-
bre l’ús de la xarxa, segons Al-
fonso Delgado, president de
l’Associació Espanyola de Pedi-
atria (AEP). L’AEP ha signat
un acord amb l’empresa Micro-
soft per fomentar la seguretat

infantil a Internet,que ha llançat
el programa Windows Live
OneCare amb els consells de
l’associació. Aquest programari
permet als pares limitar les pàgi-
nes web que visiten els seus fills i
supervisar les seves llistes de
contactes, tant des de casa com,
remotament, a través d’un mis-

satge d’avís que els arriba per
correu electrònic. El fill, però,
podrà demanar permís per veu-
re un lloc web restringit.Dels 19
milions d’usuaris d’Internet a
Espanya, el 12,5 % són menors
de 18 anys, i d’aquests gairebé el
70 % utilitza diàriament el Mes-
senger.–Efe

El volcà Fuji
celebra 300 anys
en calma 

El volcà Fuji, el punt més alt de
l’arxipèlag japonès i destinació
de milers de pelegrins, celebra
aquest mes tres segles de calma,
malgrat que els experts preveuen
que pot despertar en els pròxims
anys. Amb els seus 3.776 metres
d’altura, el Fujiyama és un dels
volcans més alts del món, encara
que està adormit i no presenta
símptomes d’activitat.–Efe

Els experts, partidaris de
desxifrar l’ADN dels bolets

El primer Congrés Mundial
sobre Conservació i Ús Sosteni-
ble de Fongs Silvestres,que s’ha
celebrat a Còrdova, ha abordat
la importància de desxifrar el
codi genètic d’alguns grups de
fongs,si bé es calcula que poden
existir fins a 1,5 milions d’espè-
cies diferents al món,algunes de
les quals encara no s’han desco-
bert.Un dels experts,Baldome-

ro Moreno, ha lamentat el «des-
coneixement» general sobre el
món micològic, que té una di-
versitat d’espècies més gran
que el regne vegetal. Ha expli-
cat que els bolets tenen nom-
broses propietats farmacològi-
ques, com ara cicatritzants i an-
tibacterianes, i n’hi ha que po-
den tenir fins a vint components
beneficiosos per a la salut.–Efe

NECROLÒGIQUES

� Cardona
– Josep Corominas Margi-
neda ha mort a l’edat de 87
anys.El funeral per la seva
ànima tindrà lloc avui a les
10 del matí a l’església par-
roquial de Cardona.

� Manresa
– Geroni Parramona Al-
fonso ha mort a l’edat de 91
anys.El funeral per la seva
ànima tindrà lloc avui a les
10 del matí a les capelles de
la Funerària Fontal.

� Sant Vicenç de Castellet
– Jaume Garrigasait Oliva
ha mort a l’edat de 92 anys.
El funeral per la seva àni-
ma tindrà lloc avui a les 10
del matí a l’església parro-
quial de Sant Vicenç de
Castellet.

EFEMÈRIDES

Tal dia com avui:
– 1939:S’estrena la
pel·lícula «Allò que el vent
s’endugué».

– 1956:El govern britànic
decreta l’estat d’excepció a
Irlanda del Nord com a re-
acció als atemptats de
l’I RA.

– 1959: Inauguració del tren
Talgo entre Madrid i Bar-
celona.

– 1976:Aprovada en refe-
rèndum la Llei de reforma
política,que va obrir el ca-
mí a la democràcia espa-
nyola.

– 1988:L’Assemblea Gene-
ral de l’ONU reconeix Pa-
lestina.

– 1993:Els 117 països mem-
bres del GATT aproven
per unanimitat l’acta final
de la Ronda Uruguai,un
històric acord comercial.

– 2004:El ministeri espa-
nyol de la Presidència
anuncia el nomenament de
Gregorio Peces-Barba com
a Alt Comissionat per a les
Víctimes del Terrorisme.

– 2005:El ple del Congrés
espanyol aprova la LOE.
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