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JOSEP COMPAÑÓ SOLER
 Ha mort als 84 anys d’edat. El funeral per la seva ànima se celebrarà
avui, dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a
l’església parroquial de Santa Eulàlia de Berga.
MERCEDES DE GARAY ARIAS
 Ha mort als 91 anys d’edat. El funeral per la seva ànima se celebrarà
avui, dilluns, a les 5 de la tarda, a
l’església parroquial de Santa Eulàlia de Berga.
IGUALADA

SÍLVIA ROS FERNÁNDEZ
 Ha mort als 29 anys d’edat. El funeral per la seva ànima se celebrarà
avui, dilluns, a 2/4 de 12 del migdia,
al tanatori d’Igualada.

Ceps i Manduca celebra una reeixida calçotada a Sant Pere de Vallhonesta
 L'associació Ceps i Manduca de Sant Vicenç de Castellet ha celebrat la segona calçotada popular al paratge de l’ermita romànica de Sant Pere de
Vallhonesta. Prop de 40 persones, entre grans i petits, van pujar el camí a peu i la resta de comensals van pujar més tard, a peu o amb cotxe, fins arribar a les
110 persones. Després d'esmorzar, els organitzadors van començar a preparar tots els queviures, van fer foc i van començar a cuinar. Mentrestant, n’hi va
haver que van fer petites excursions: una colla van pujar fins a l'hostal de Sant Jaume de Vallhonesta i altres van pujar fins al puig Soler, el cim més alt de Sant
Vicenç de Castellet. En total, es van coure un miler de calçots, amb la salsa corresponent. L’àpat també va incloure altres viandes: mongetes, cigronets, carn,
botifarres, cansalada viada, orella i morro de porc. Al capvespre i entre cafè i cafè, va acabar una festa que va doblar amb escreix el nombre de comensals de
l'any passat. L'associació Ceps i Manduca vol agrair un altre any al Centre Excursionista de Sant Vicenç de Castellet la cessió de Cal Campaner, ja que gràcies a
ells es troba actualment perfectament cuidat i preservat.
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ACTE AMB L’ALCALDE
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

Curset per aprendre
sardanes a Sant Joan
REDACCIÓ | MANRESA

L’associació sardanista Bon Rotllo de Sant Joan de Vilatorrada
organitza un curset per aprendre
a ballar sardanes. La durada serà
de vuit setmanes i s’iniciarà avui,
 d’abril, i finalitzarà el dia  de
juny. Les sessions es duran a terme els dimarts, de / de  a les 
del vespre. Per inscriure’s o demanar més informació cal trucar
al telèfon    .

EFEMÈRIDES
Tal dia com avui:
-1904: els Estats Units suma 49
estats amb la incorporació de la
Unió d’Arizona, Nou Mèxic, Oklahoma i el territori dels indis.
-1943: aixecament del gueto de
Varsòvia, en el qual hi havia concentrats 60.000 jueus, símbol de
la resistència contra els nazis, sufocat per les tropes SS alemanyes.
-1956: es casen el príncep de Mònaco, Rainier, i l’actriu nord-americana Grace Kelly.
-1995: José María Aznar surt il·lès
d’un atemptat amb cotxe bomba
d’ETA.
-2005: el cardenal Ratzinger succeeix el papa Joan Pau II.
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Els joves que aprenen cuina a la Seu d’Urgell reben un diploma
 L'alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i la regidora de la Gent Gran, Teresa Casassas, van lliurar els diplomes als
vuit joves que han participat en el curs gratuït de cuina bàsica Més enllà del pa amb tomàquet, que ha estat impartit
per dues àvies de la ciutat amb molta experiència culinària, Victòria Bagués i Montserrat Pociello. Els joves són Rafel
Parès, Rau Roger Martínez, Adrián Balbuena, Katy Palma, Salaini Antonia Rodríguez, Priscila Betzabeth Zambrano,
Rebeca Kesia Martins i Adriana Yamara Rojas. Les dues àvies cuineres també han rebut un certificat.
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El casal Pare Ignasi Puig de Manresa fa un
taller de danses de Bollywood
 El casal cívic Pare Ignasi Puig de Manresa ha organitzat un taller de danses
de Bollywood, una activitat nova en la programació del casal, amb
coreografies rítmiques d'origen hindú, que ha despertat molt interès. El taller
volia donar a conèixer una mica més una part de la cultura actual oriental i
apropar-la a la nostra manera de fer mitjançant el ball, la música i el moviment
corporal, un llenguatge mundial que tothom entén i comparteix. Altres
activitats que es faran el mes vinent al casal són: taller de maquillatge, del 4
al 18 de maig, i introducció a la meditació, del 5 al 26 de maig. Els tallers que
es fan ara i fins al juny són gimnàstica suau, taller de patchwork i gimnàstica
mental. Els tallers són gratuïts i cal inscriure’s al telèfon 93 875 15 77.

