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ARXIU PARTICULAR

Ambulàncies Lafuente
incorpora una
ambulància modular
4x4 al Port del Comte

El Grup Lafuente va presentar la
setmana passada el nou vehicle de
transport sanitari per millorar el servei
a les pistes d’esquí del Port del Comte.
Es tracta d’una ambulància modular
(amb calaix) 4x4. Rafael Pozo,
responsable del Grup Lafuente a la
zona central, va presentar el vehicle
amb Alfons Ferrer, director de l’estació. 



NOU VEHICLE A LES PISTES

JOSEP VALLDAURA BADIA
Ha mort a l’edat de 88 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dijous, a les 11 del matí,
a l’església parroquial de Gaià.

VICENTA CLIMENT FITOR
Ha mort a l’edat de 96 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dijous, a les 11 del matí,
a l’església parroquial de Monistrol
de Montserrat.

JESÚS TORREBLANCA 
FERNÁNDEZ
Ha mort a l’edat de 79 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dijous, a 2/4 d’11 del
matí, a l’església parroquial de
Santa Eulàlia de Berga.

DELFINA PERARNAU SOLER
Ha mort a l’edat de 84 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dijous, a les 12 del mig-
dia, a l’església parroquial de San-
ta Eulàlia de Berga.

RAMON CALVERAS VILELLA
Ha mort a l’edat de 51 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dijous, a les 11 del matí,
a l’església parroquial de la Pobla
de Lillet.

ROSARIO GARCÍA GUERRERO
Ha mort a l’edat de 68 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dijous, a les 11 del matí,
a l’església parroquial de la Sagra-
da Família de Manresa.

MARIA GRAU BRAUP
Ha mort a l’edat de 80 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dijous, a les 11 del matí,
a l’església parroquial de Castellfo-
llit del Boix.

ROSA COTS CLOSA
Ha mort a l’edat de 87 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dijous, a les 4 de la tar-
da, a l’església parroquial d’Aguilar
de Segarra.

FRANCESCA CASAJUANA 
JAUMANDREU
Ha mort a l’edat de 87 anys. La

cerimònia de comiat es farà avui,
dijous, a les 4 de la tarda, a la sala
Montserrat de funerària Fontano-
va de Manresa.

Tal dia com avui:

–1805: un decret suprimeix les
corrides de toros a Espanya.
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La Jove Confraria de Vins del Ba-
ges i el col·lectiu Slowfood orga-
nitzen per a aquest vespre un so-
par tast en el qual es menjaran pro-
ductes de proximitat (mongetes
del ganxet, xai ripollès, patata del
bufet, col paperina i escarola per-
ruqueta) maridats amb vins dels
cellers Muradine, Vinyes de Cas-
tellgalí, El Molí i Oller del Mas. Cal
reservar al 93 872 21 88.
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Sopar de productes de
proximitat, a Manresa

GASTRONOMIA

EL BATEC DEL CARRER

L’associació cultural Ceps i Man-
duca de Sant Vicenç de Castellet va
celebrar el segon Homenatge al
porc amb la participació de més de
150 persones, que van entrar i
sortir de la sala polivalent de Can
Soler durant tot el dia per poder
degustar totes les parts del porc. El
foc es va encendre a les set del matí
per preparar l’esmorzar de careta,
botifarra negra, cansalada, galtes,
peus, llom i carn magra. Més tard,
«per anar fent boca per dinar», di-
uen els organitzadors, es va ence-
tar un pernil de pota negra de
vuit quilos. Al migdia es van co-
mençar a elaborar les botifarres i
el xoriço, que més tard es menja-
rien per dinar amb un cigronets
fets al mas Terrós. També hi va ha-
ver botifarra del perol, que, com
tot, es va regar amb vins i caves del
Bages. La festa va durar tot el dia,
ja que després es va jugar a les car-
tes, «concretament a la botifarra,
com no podia ser d’una altra ma-
nera, tractant-se de l’homenatge al
porc». També hi va haver altres jocs
i els nens van fer una petita obra de
teatre. La propera activitat és la cal-
çotada a Vallhonesta, el març.
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el porc en la festa de Ceps i Manduca

Petits i grans van elaborar les botifarres

La degustació de l’associació cultural i gastronòmica de Sant Vicenç va durar tot el dia
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CEPS I MANDUCACEPS I MANDUCA

El concorregut dinar es va celebrar a la sala Can Soler

Josep Espinalt Ferrer
Morí, cristianament, el dia 9 de l'actual als 81 anys

A. C. S.

Els seus familiars: esposa, Rosa Guixé Vancell; fill, Josep M.;
filla política, Dolors Martínez; germà, Mario; cunyats; nebots;
cosins, i família tota assabenten llurs amics i coneguts de
tan dolguda pèrdua i preguen que el tinguin present en el
record. El funeral tindrà lloc demà, divendres, a les 11 del
matí, a l'església de Santa Maria de Montserrat, sortint del

tanatori Fontal Mémora de Manresa, c. Bruc, 19-21.
Tot seguit, es farà el seu trasllat per incinerar.

(per a notes de condol: www.funerariafontal.com)

Manresa, 10 de febrer del 2011

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

La comissió Alta Segarra Deci-
deix, que impulsa la consulta so-
bre la independència de Catalunya
a Calaf, Pujalt, Castellfollit i Ca-
longe, organitza per a aquest diu-
menge una caminada al Molí de la
Roda, un dinar popular i un con-
cert de música jove i popular. Els
tiquets per participar-hi es poden
adquirir a diversos establiments de
les poblacions esmentades. 
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Activitats pro consulta,
diumenge a l’Alta Segarra

REIVINDICACIONS

Rosa Cots Closa
Vídua de Miquel Clotet

Ha mort cristianament, el dia 9 de febrer, als 87 anys

A. C. S.

Els seus familiars: fills, Mercè i Andreu (†), Montse i Quim; néts, Gemma i Valentí, Anna i
Xevi, Guillem; besnéts, Anna i Pau; germana política, nebots, cosins i família tota, assa-
benten que el funeral tindrà lloc avui, dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia d’Aguilar

de Segarra, sortint de les capelles de Funerària del Bages, cra. de Vic, 250, de Manresa.

Manresa-Castellar, 10 de febrer del 2011

FUNERÀRIA DEL BAGES-ANTIGA FUNERÀRIA ALCAÑIZ


