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ARXIU PARTICULAR

Tast de Ceps i Manduca 
Ceps i Manduca, l'entitat gastronòmica de

Sant Vicenç de Castellet, va organitzar un tast
de pernils ibèrics al restaurant Pata Negra de
Manresa. Unes 25 persones van poder gaudir
d'un tast/sopar, on es va poder degustar totes
les varietats de pernils, de la DO Valle de los
Pedroches (Còrdova), que és la denominació
més jove i petita de les que hi ha a Espanya.
Gràcies a l’explicació d’un professional, els
assistents van aprendre a diferenciar un pernil
ibèric serrà, un de gla, un d’enceball, un DO, i
tot això maridat amb els vins negres del Pla
del Penedès Alsina&Sardà. 



ARXIU PARTICULAR

La panera de les festes
d’estiu de les Cots, el
Guix i la Pujada Roja ja
té guanyador
Laia Lagrán, veïna del carrer de Sant

Joan de Manresa, ha guanyat la panera
que se sortejava en el marc de les
festes d’estiu del barri Guix, Cots i
Pujada Roja. Lagrán va rebre l’obsequi
de mans de la nova pubilla del barri,
Mariona Martí. Es dóna la coincidència
que Lagrán havia estat anys fa anys
pubilla del barri. 



Maria Salido Sahuquillo
Vídua de Luciano Oviedo Linuesa

Morí, cristianament, el dia 1 d'agost als 84 anys.

A. C. S.

Els seus familiars: fills, Amparo, Ana Mª, Carlos, Antonio i Francesc; fills polítics, Joaquim, Manolo, Guiling, Piedad i Mari;
néts, Dani, Yolanda i Mireia; néts polítics, Davinia i Miquel; besnét, Dídac; germà, Ismael (�); germans polítics, nebots, cosins

i família tota, assabenten llurs amics i coneguts de tan dolguda pèrdua i preguen que la tinguin present en el record.
El funeral tindrà lloc demà, divendres, a les 11 del matí a la sala Espai Mémora Fontal, sortint del tanatori Fontal Mémora de

Manresa, c/ Bruc, 19-21. Tot seguit es farà l'enterrament.
Manresa, 2 d'agost del 2012

FUNERÀRIA FONTAL MÉMORA

2º aniversario de

Aurelia Chapa
Gordo

Tu hija, Sara,
te quiere y te recuerda.

Manresa, 2 de agosto de 2012

GASTRONOMIA

SORTEIG

FUNERALS

La Coordinadora de Jubilats i
Pensionistes de Manresa organit-
zarà un seguit de caminades que
tindran la cèntrica plaça de Sant
Domènec com a punt de partida,
sempre a les 8 del matí. Aquesta sè-
rie s’obrirà dilluns que ve, quan es
durà a terme una caminada a Vi-
ladordis-el Grau; el dia 8 s’anirà al
mirador del Cardener; el 13, al
parc de l’Agulla.
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Caminades de la
Coordinadora de Jubilats

ACTIVITATS

EL BATEC DEL CARRER

DEIXA LES TEVES NOTES DE CONDOL
A TRAVÉS DE L’ESPAI DEL 
RECORD DE REGIÓ7.CAT

www.recordant.cat
A LA XARXA

El col·lectiu MBICI proposa per a dissabte una excursió pel Besòs i
les platges del Fòrum des de l’estació de Renfe de Montcada i Reixac,
seguint el Besòs, platja i tornar en tren des de l’estació d’Arc de Triomf.
Per a diumenge, excursió en bicicleta des de l’estació de FCC de plaça
d’Espanya. Passaran per la Pedrera, Sagrada Família, Ciutat Vella, el Port,
banyada a la platja i agafaran el tren de la Renfe d’Arc de Triomf. Tant
en un cas com en l’altre cal portar entrepans per al dinar, la inscripció
inclou refrigeri i els bitllets de tren. Durda: de 9 del matí a 6 de la tar-
da. Preus: adult amb bici pròpia, 18 euros (i 22 amb bici MBICI), i me-
nors de 12 anys amb bici pròpia, 10 euros (i 12 amb bici MBICI).
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Dues excursions de MBICI per al cap de
setmana a Barcelona i la platja

LLEURE

El Grup de Dansa Cor de Cata-
lunya va actuar, dilluns passat, a les
Festes de Sant Ignasi de Manresa.
El carrer de Sant Miquel i la plaça
Major de Manresa van ser els es-
cenaris on van tenir lloc els quatre
balls populars catalans (Romanço,
Fritinyo, Sardanova i Contrapàs del
Maresme). Amb aquesta actuació
el Grup de Dansa volia col·laborar
amb les festes dels comerciants del
barri vell de Manresa.

El Grup de Dansa ara es prepa-
ra per a l’actuació que farà a Man-
resa el dijous 23 d’agost a la plaça
Major, dintre del programa de
Festa Major, amb l’espectacle 1714
Diari d’una esperança. Aquest
muntatge es va estrenar a Manre-
sa per la Diada de Catalunya del
2011 i ara es pretén presentar-lo a
tothom en el marc de les festes.
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El Grup de Dansa
Cor de Catalunya
balla a les Festes
de Sant Ignasi

JOAN VILASECA SANTASUSANA
Ha mort a l’edat de 82 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Santa Maria de Montserrat (la Bal-
conada).

ANTONIO ALCOCER PÉREZ
Ha mort a l’edat de 69 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església parroquial de
Santa Maria de Sallent.

AGNÈS PLANAS JUNYENT
Ha mort a l’edat de 82 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Sadurní de Callús.

M. DOLORS CAMPRUBÍ VILÀ
Ha mort a l’edat de 58 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 12 del
migdia, a l’església parroquial de la
Pobla de Lillet.

Tal dia com avui:

-1984: la Gran Bretanya i la Xina
arriben a un acord pel qual la colò-
nia de Hong Kong serà transferida
el 1997 a la República Popular. 
-2001: el general serbobosnià Ra-
dislav Krstic és condemnat per ge-
nocidi a 48 anys de presó.
-2002: el Parlament de Turquia
aprova l’abolició de la pena de mort.
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