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ARXIU PARTICULAR

Cinquena Festa d’Homenatge al Porc, de Ceps i
Manduca, a Sant Vicenç

El diumenge dia 6, l’Associació Cultural i Gastronòmica Ceps i Manduca de Sant Vicenç de
Castellet va organitzar la 5a Festa Homenatge al Porc a la Sala Polivalent de Can Soler.
Forans i santvicentins van gaudir d’una jornada eminentment gastronòmica. De bon matí
van començar a fumejar les graelles i les brases feien la seva feina, deixant al seu punt la
cansalada i la costella perquè els més matiners esmorzessin de gust. En dues grans olles es
coïen els cigrons i les caretes, els peus i els ventres i les mocaderes començaren la tasca
amb els budells, la màquina d’embotir, d’on poc després en començaren a sortir les
botifarres i els xoriços. Tot plegat, i després de fer els corresponents tastets, va anar a petar
a les graelles perquè els 120 comensals ho trobessin tot a punt per a l’hora de dinar.
Entaulats i ben servits, l’aperitiu encetà l’àpat: cigrons, careta i peus, costellam i carn magre,
botifarres crues, negres i xoriços amb pa torrat i ben regat de vi, cava i refrescos.



GASTRONOMIA

SORTIDA

L’Escola ZER Alt Lluçanès va fer una sortida el dia 4 d’abril a l’Espluga de Francolí.  44 alumnes de cicle mitjà i superior i acompanyats pels seus professors
van visitar les coves de l’Espluga, on van poder descobrir l’evolució humana des del paleolític fins a l’actualitat a través d’audiovisuals que recreen escenes de la
prehistòria amb personatges reals. Aquesta va ser una activitat complementària a les realitzades al Camp d’Aprenentatge dels Monestirs situat a l’alberg Jaume I
de l’Espluga de Francolí.



El ZER Alt Lluçanès visita les coves de l’Espluga de Francolí
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SOCIETATGALERIA

SORTIDA

Al voltant de 400 veïns van participar a la 15a Caminada de Primavera d’Abrera, que organitza l’Ajuntament en col·laboració amb el Centre Excursionista i
Protecció Civil. Enguany, la cita va coincidir amb la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física, que organitza l’OMS per promocionar l’activitat física com a
element fonamental de salut i benestar Amb un recorregut de 16,4 quilòmetres fins al monestir de Montserrat, el bon temps va acompanyar els participants
durant tot el matí. La caminada va començar puntual a les 7 del matí des del Pavelló Esportiu Municipal. Els caminants van sortir d’Abrera pel barri del Rebato.



Concorreguda Caminada de Primavera d’Abrera
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Delfí Muro Oliva
Vidu de Carme Gutiérrez Velasco

Ha mort cristianament el dia 18 del corrent, als 94 anys d’edat.

A. C. S.

Els seus: fills, Ramon i Nania, Jordi i Montserrat; néts, Núria i Michael, Marc i Rosa;
besnéts, Ainhoa, Èric i Emma; germanes polítiques, nebots, cosins i família tota
assabenten que el funeral tindrà lloc avui, diumenge, a les 11 del matí a la Sala

Montserrat de Funerària Fontanova, c/ Bruc, 11-13.

Manresa, 20 d’abril del 2014
ÀLTIMA-FUNERÀRIA FONTANOVA

ROSA PONS ROSACI 
Ha mort a l’edat de 90 anys. El

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

DELFÍ MURO OLIVA
Ha mort a l’edat de 94 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a la Sala Montserrat de la Fu-
nerària Fontanova (carrer del Bruc,
11-13). 

PERE PASCUAL MARTÍNEZ
Ha mort a l’edat de 73 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 10 del
matí, a l’església parroquial Sagra-
da Família de Manresa.

FANNY GÓMEZ LÓPEZ
Ha mort a l’edat de 39 anys. El

funeral tindrà lloc avui a dos
quarts d’una a la parròquia de Sant
Salvador de Guardiola.

ANTONIO CRUZ ALCAIDE
Ha mort a l’edat de 75 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Castellgalí. 

Tal dia com avui:

-1810: la Junta de govern de Cara-
cas proclama la sobirania nacional
deslligada d’Espanya. 

-1862: s’inaugura el reconstruït Li-
ceu de Barcelona.  

-1871: una llei declara suprimida
l’associació secreta Ku-Klux-Klan
als Estats Units. 

-1963: s’executa a Madrid el co-
munista Julián Grimau. 

-1986: es rebenta una presa a
Kantalai (Sri Lanka). Moren 100
persones i 18.000, sense casa.

CASTELLGALÍ





EFEMÈRIDES



SANT SALVADOR DE GUARDIOLA



MANRESA



SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Estefania
Gómez López

La comunitat educativa de l’escola
Montserrat de Sant Salvador de
Guardiola expressa el seu sincer

condol a la familia Domingo Gómez
per la pèrdua de la Fanny,
i especialment als seus

fills Carlos i Marc.

Sant Salvador de Guardiola,
20 d’abril del 2014

Per a esqueles, recordatoris
o aniversaris podeu posar-vos 
en contacte amb les nostres 

oficines de:

MANRESA Tel. 93 877 22 33
C/ Sant Antoni M. Claret, 32

BERGA Tel. 93 822 12 19
Plaça Font del Ros, 1

IGUALADA Tel. 93 803 07 55
Esquiladors, 23 local 2


