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        L'Associació de Dones Marinada de Fulleda us presenta, en 
commemoració de la X Setmana Cultural, un recull de receptes elaborades 
per les sòcies durant aquests deu anys.

És tradició que el dia de la inauguració de la Setmana Cultural es faci 
una degustació de rebosteria dolça i salada feta per les mateixes sòcies, i 
és habitual l'intercanvi de receptes entre les dones. 

Recollint l'esperit d'aquest intercanvi tant interessant, ens hem 
animat a fer aquest llibret que esperem que rebreu amb la mateixa il·lusió 
amb què ha estat preparat. Les receptes que conté són bàsicament de 
postres típiques del nostre poble i d'altres que s'han incorporat els darrers 
anys, i també algun aperitiu salat. El seu valor afegit és el de mantenir i 
reforçar les relacions entre generacions i donar a conèixer la nostra cuina 
com una eina de cultura i tradició que cal mantenir.

Volem donar les gràcies a les sòcies que hi han participat 
directament, i a totes les que formeu part de l'associació.
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 Presentació





 Ametlles “rampinyades”

Paquita/Rosa Gabarró i Pilar Josa

Preparació:
Fiquem tots els ingredients en una cassola d'alumini o de terrissa a foc mig fort, 
anant remenant de tant en tant fins que arriba un punt que s'ha begut l'aigua i 
queda separada l'ametlla del sucre. Llavors fiquem el foc més fort i anem remenant 
sense deixar-ho fins que el sucre es va enganxant a les ametlles. S'ha de vigilar molt 
de no deixar-ho perquè sinó s'enganxaria tot i quedaria "esmelat". Quan estan ja al 
punt es deixen al damunt del marbre ben separadetes perquè es refredin.
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Ingredients:
-ametlles
-la mateixa mida de sucre
-aigua un dit menys
-una mica de matafaluga o anís (opcional)
-uns trossets de pell de llimona (opcional)



 Ametlles salades

Roser Roldan

Preparació:
Les ametlles sense closca es posen a una olla amb aigua bullint, es treuen,es pelen i 
es deixen assecar.
Es posa la paella al foc i quan l’oli sigui ben calent es fiquen a fregir les ametlles. 
Quan agafen color es treuen i es posen a un plat amb paper de cuina per tal que 
deixin anar l’oli. S'hi posa sal pel damunt i ja es poden menjar.
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Ingredients:
-ametlles
-sal
-oli d’oliva



 Braç de Fabiola

Rosa Gabarró

Preparació:
Es posa en un plat fondo els rovells, la margarina, el sucre i el Cola Cao i es barreja tot fins 
que quedi una pasta ben fina i espesseta.En un plat a part, es posa la llet tèbia i un raig del 
licor i s'hi afegeixen les galetes, de dues en dues perquè s'estovin però no es desfacin. Es 
treuen les galetes, una per una i s'hi posa una cullereta de la pasta que hem preparat 
entremig, i es van col·locant una darrere l'altra, i així queda amb la forma d'un braç de 
gitano que es posa en una safata allargada.
Després es munten les clares dels tres ous amb sucre a punt de neu, i es posa pel damunt 
del braç tapant-lo bé del tot, s'adorna amb cuquets de xocolata o de colorets i es posa a la 
nevera. Per anar més ràpid i perquè es talli millor, es pot posar una estoneta al congelador. 
Se serveix tallat de costat perquè queda més vistós si es veuen totes les ratlles de les 
galetes.
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Ingredients:
-1 paquet de galetes maria (dobles), uns 150-200 
grams
-3 rovells d'ou
-3 cullerades de sucre
-2 cullerades de margarina
-2 cullerades de Cola Cao
-1 got de llet tèbia
-un raig de licor bo (qualsevol)



 Braç de gitano

Rosa Gabarró

Preparació:
Es posa en un recipient els 4 rovells i el sucre i es remena fins que estigui desfet. Després es 
tira la farina, a poc a poc. Si queda espès, s'aclareix amb una cullerada d'aigua o de llet. Tot 
seguit s'hi posa el Royal, una cullerada de Flamin i les clares que hem muntat prèviament. 
Es remena tot ben remenat i es posa en una llauna que abans hem untat d'oli i hi hem posat 
un paper Manila, de manera que quedi tot escampat per igual. 
Es posa al forn uns 20 minuts a 160 graus. Cal tenir en compte que no es pot coure massa 
perquè s'ha de poder doblegar al treure del forn. En aquest moment es posa un drap al 
damunt del marbre de la cuina, es gira la llauna i es caragola la massa cuita amb l'ajuda del 
drap de manera que quedi la forma del braç.
De farcit s'hi pot posar crema o nata i, un cop tornat a cargolar bé, s'hi afegeix margarina 
pel damunt i alguna decoració i ha d'anar a la nevera.
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Ingredients:
-4 ous
-4 cullerades de farina
-4 cullerades de sucre
-1 cullerada d'espessidor-colorant (Flamin) 
-1 paquet de llevat Royal
-1 cullerada de llet o aigua (segons quedi la 
pasta)



 Brownie de xocolata i nous

Xus Sàez

Preparació:
Poseu en un bol els 4 ous, la farina i el sucre. Desfeu la mantega i la xocolata al microones 
(o al bany maria).
Afegiu la mantega i la xocolata al bol dels ous, farina i sucre. Passeu la batedora fins que 
quedi una massa homogènia. Piqueu les nous. Afegiu-les a la massa i remeneu.
Escalfeu el forn a uns 180º  i quan estigui calent poseu-hi la safata.Coure durant uns 25-35 
minuts aproximadament, depèn del forn.
Proveu de punxar el brownie amb un ganivet, si surt net, ja el podem treure.Quan ja estigui 
fred, traieu-lo de la safata del forn i el poseu en la safata per servir.Unteu amb més xocolata 
desfeta cobrint una petita capa fina per sobre utilitzant una espàtula.
El podeu decorar també amb algunes nous per sobre. 9

Ingredients:
-4 ous
-75 g de farina
-125 g de sucre
-125 g de mantega desfeta al microones
-200 g de xocolata Nestlé postres desfeta al 
microones
-100 g de nous



 Bunyols de carabassó

Montse Caselles

Preparació:
Ratlles el carabassó i el poses a escórrer; fins i tot va bé escorre'l amb les mans.
Posar-ho en un bol, junt amb la llet, els ous (les clares muntades), la sal i la nou moscada. 
Hi vas afegint la farina i el llevat, fins que quedi una pasta llisa i suau.
Els deixes reposar una mitja hora a la nevera.
En una paella amb força oli hi vas tirant cullerades de la pasta i es va fregint pels dos 
cantons.

Nota de l'autora: Aquesta recepta me la va passar la Magdalena Santamaria de Fulleda, tia 
del meu home, el primer estiu de casada i sempre més l'he fet, tant per pica-pica com de 
primer plat, o segon plat  amb una bona amanida.10

Ingredients:
-carabassons
-farina
-1 o 2 ous (segons la quantitat de carabassó) 
-llevat
-1/4 de litre de llet aprox.
-all 
-sal
-nou moscada 



 Bunyols de poma

Carme Torres de Bonet

Preparació:
Es tallen les pomes com si fossin per fer truita, i es posen a un bol. S'hi afegeixen 2 
o 3 ous, un raig d'anís, i es barreja tot bé. Tot seguit es posa la farina que admeti 
fins que quedi una papilla espesa.
Es posa oli abundant a escalfar a una paella, i quan sigui ben calent, amb l'ajut 
d'una cullera anem fent bunyols i fregint-los. En treure'ls es posen sobre un paper 
absorbent i s'hi posa sucre pel damunt. 
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Ingredients:
-poma golden
-farina
-ous
-anís
-llevat Royal
-sucre



 Bunyols de vent

M. Carme Arbós

Preparació:
Separar la clara del rovell. Al rovell, afegir-li la farina, la llet, el llevat i l'anís i deixar 
reposar. Muntar les clares a punt de neu i afegir-les a la massa i amb una cullereta 
de postres anar traient bocins i posar-los a la paella amb l’oli bastant calent. Al 
treure'ls se'ls pot afegir sucre. 
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Ingredients:
-1 ou
-150 ml de llet
-150 g de farina
-un raig d’anís
-una cullereta de llevat



 Cabell d'àngel

Elena Sagristà

Preparació:
Rentar la carabassa i partir-la per la meitat. Posar-la a bullir amb aigua durant 1 
hora. Deixar-la refredar.
Amb una cullera es buida i es tira a dins d'aigua freda i es deixa unes 3 hores, es 
canvia d’aigua dos cops.
Treure les llavors i escórrer l’aigua, si cal amb les mans ben netes pressionant bé per 
treure l’aigua. Posar a una cassola de fang els fils de la carabassa escorreguda, i la 
mateixa quantitat de sucre, una mica de canyella (molt poca), i la pell d’una llimona. 
Posar-lo a poc foc, i anar remenant fins que quedi un color daurat.
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Ingredients:
-una carabassa
-la mateixa quantitat de sucre que de 
carabassa escorreguda
-una mica de canyella
-la pell d'una llimona



 Coca de iogurt

M. Carme Arbós

Preparació:
Separar els rovells dels ous de les clares, barrejar-los amb el iogurt i el sucre. 
Remenar fins que quedi el sucre desfet. La farina i el llevat es passen pel colador per 
tal que agafi aire. Afegir-ho a la barreja sense remenar-lo gaire, després l’oli i si 
queda molt espès posar-hi una mica de llet. Muntar les clares a punt de neu molt 
fortes, i barrejar-ho tot. Es posa a la placa del forn untada de margarina, i es fica al 
forn preescalfat, a 170º uns 50 o 60 minuts. Es treu del forn, s'hi posa pel damunt 
sucre regat amb anís, s'hi poden afegir uns pinyons, i finalment es posa a gratinar 
de 2 a 3 minuts. 
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Ingredients:
-3 ous
-1 iogurt de gust a fruita
-3 mides del iogurt de farina
-1 mida i mig de sucre
-¾ d’oli
-un raig d’anís
-1 sobre de llevat
-i si cal una mica de llet



 Coca de poma

Paquita Gabarró

Preparació:
Batre l'ou, i afegir-hi la llet, el sucre,la farina, la poma ratllada, el llevat. 
Ficar-ho al motlle i al forn durant uns 10 minuts o un quart d'hora. No li cal més 
temps perquè és una pasta més aviat prima. Quant comença a rossejar es treu del 
forn, i tot seguit es posa la crema damunt, i tota coberta de làmines de poma. S'hi 
posa sucre i a gratinar, i ja està a punt de menjar.
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Ingredients:
-1 ou
-12 cullerades soperes de farina
-12 cullerades soperes de sucre
-1cullerada de llevat
-1 poma ratllada
Per fer la crema:
-330 ml llet 
-1pell de llimona
-mitja branca de canyella 
-5 cullerades de sucre de postre



 Coca de vidre

Blanca Maldonado

Preparació:
Escalfar l’aigua amb un pessic de llevat de forner (½ pastilleta).
Barrejar tots els ingredients. Treballar-la una mica.
Reposar la massa tapada (a boletes, o no) perquè pugi una 1/2 hora o més.
Aplanar-les a sobre d’un paper de forn, ben primes. 
Tirar-hi sucre, oli d’oliva i sucre.
Tallar-les. 
Al forn 150º-180º fins que es daurin (si el forn està calent tarden poc).
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Ingredients:
-1/2 got d’aigua tèbia
-un pessic de llevat de forner
-3/4 de got de moscatell
-1 got d’oli de gira-sol o menys
-1/2 Kg de farina o la que admeti



 Codonyat

Rosa Gabarró

Preparació:
Es comença fregant bé els codonys amb un drap fins que quedin ben nets. Es parteixen 
en quatre parts, se'ls treu el cor sense tocar la pela.
Es trenquen a trossets petits, com si féssim una truita de patates, i es posa a la cassola 
on ha de bullir. S'hi tira el sucre, es deixa reposar unes hores. De tant en tant,  es va 
remenant.
Es posa al foc, sense parar de remenar, i quan comença a bullir, es deixa uns 20 minuts. 
Es retira del foc i es tritura amb la batedora fins que estigui ben fi i, calent, es posa en 
motlles. Quan està fred i ja queda amb la consistència que cal, ja està fet. 17

Ingredients:
-1 kg de codonys (pesat quan està net)
-750 gr de sucre



 Crocant

Àngela Vila

Preparació:
Es posa el sucre per fer el caramel i a continuació s'hi posa l'ametlla, remenant molt 
ràpidament per tal que no es cremi (un minut)
Abocar la barreja sobre una superfície plana i amb una llimona sencera, empènyer 
amb força, estirant la massa fins que quedi molt prima.
Abans que se'ns refredi, es marca amb un ganivet a quadrets de 3 a 4 cm i a 
continuació es trenca a trossets.
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Ingredients:
-1 mesura de sucre
-1 mesura d'ametlla torrada picada
-1 llimona que no sigui tova



 Fondue de xocolata

Montse Cardo

Preparació:
Talla la xocolata a trossets petits i posa-la en un bol de vidre, afegeix una mica 
d’aigua i posa-la al microones per desfer-la. Vés vigilant-la perquè el temps depèn 
del microones i quan estigui desfeta, remena-la bé amb una cullera de fusta perquè 
la massa quedi ben homogènia.
Després, has de posar la xocolata calenta a la fondue, encendre el fogonet i ja està 
llesta per sucar-hi la fruita, que prèviament haurem tallat a trossos, amb les 
broquetes.
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Ingredients:
-1 rajola de xocolata fondant
-1 got d’aigua
-maduixes
-plàtan
-poma
-pera
-taronges
-mandarines
-kiwi



 Magdalenes d'ametlla

Àngela Vila

Preparació:
Escaldar les ametlles i pelar-les. Deixar-les un dia a la nevera.
Triturar l'ametlla fins que quedi una pasta.
Batre les clares a punt de neu i incorporar-hi l'anís. Continuar batent i afegir el sucre 
(5 minuts)
Omplir amb la pasta els 30 bolics petits de paper. Coure al forn durant 20 minuts a 
200 graus. Un cop fora del forn, posar la xocolata fosa per sobre de cadascuna de 
les magdalenes. Es pot afegir boletes d'anís de colors.
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Ingredients:
-450 g d'ametlla crua
-300 g de sucre
-100 g de xocolata per fondre
-2 ous
-un got molt petit d'anis
-una pell de llimona
-30 bolics petits de paper
-1 cullerada de mel



 Orelletes

Rosa Gabarró i M.Carme Arbós

Preparació:
Es fa bullir en un litre d'aigua el celiandre, la matafaluga, la canyella i la pell de llimona, durant uns 
vint minuts i després de deixar-ho reposar unes hores, es cola. En un ribell es posen els ous ben 
aixafats amb les mans i el llevat i es treballa bé la massa, a la qual es va afegint el líquid del que hem 
bullit, l'anís i l'oli i també la farina porgada. Es treballa a poc a poc i es va amassant fins que es veu la 
pasta ben compacta. A continuació es posa la pasta damunt el marbre de la cuina i es continua 
amassant i afegint-hi farina fins que queda una bola ben consistent que es torna a posar al ribell i es 
tapa amb un drap net unes tres hores. La massa augmenta molt de volum.
Es posa la paella al foc amb oli abundant, mestrestant es fan panets petits de la pasta, es posen en 
un plat amb una mica d'oli. Untem el marbre amb oli, i amb un corró s'estira la massa fins que quedi 
tan prima com sigui possible. Quan l'oli sigui ben calent es van posant a la paella. Se li fa volta i volta, 
es deixa escórrer l'oli amb paper de cuina i s'hi afegeix sucre pel damunt.  21

Ingredients:
-9 ous
-3 kg de farina (porgada)
-50 gr de celiandre
-100 gr de matafaluga
-una barreta de canyella
-una pell de llimona
-1 l d'aigua
-un gotet d'anís i un d'oli
-1 pot petit de llet condensada
-sal, llevat (de pa)



 Pa de pessic

Paquita Gabarró

Preparació:
La farina es ventila (es passa pel colador 
per tal que agafi aire). Es munten les clares, 
se li afegeixen els rovells, després el sucre i 
per últim la farina.
Aquesta recepta està feta amb l'olla a 
pressió antiga amb una base ben doble, que 
s'ha d'untar bé amb oli, i coure al foc petit i 
fluix, durant una hora i un quart 
aproximadament.
Amb aquest senzill pa de pessic s'hi poden 
fer mones tan espectaculars com les de la 
foto del costat.
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Ingredients:
-6 ous 
-400 g de farina 
-400 g de sucre



 Pastís de carabassa

Elena Sagristà

Preparació:
En un recipient posar el sucre, l'oli i els ous. Batre bé i afegir la farina, el llevat, el 
bicarbonat, la sal, la canyella i el clau que estaràn previament barrejats. Seguir 
batent i afegir els fruits secs.
Untar amb oli un motllo de forn o posar paper especial per al forn i tirar-ho tot. 
Posar-ho al mig del forn preescalfat a 150-180º, durant 60-90 minuts. Anar 
comprovant si està (és un pastis que queda una mica humit).
Es pot fer amb una maquina de fer pa i queda molt bo. 
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Ingredients:
-300 g de sucre (millor integral)
-100 g de oli, 300 g de farina, 100g de llet
-2 ous 
-1 cullereta de cafè de llevat, 1 de bicarbonat i 
1 de sal
-1/2 cullereta de cafè de canyella en pols
-1/4 cullereta de cafè de clau en pols 
-300 g de carabassa bullida i escorreguda
-120 g de fruits secs (nous) i 100 g de dàtils o 
panses 



 Pastís de formatge amb maduixes

Montse Caselles

Preparació:
Posem en un bol el sucre, els ous, els iogurts, la farina, el llevat i el formatge. Triturem 
amb la batedora. Afegim les maduixes tallades molt petites.
Untem un motlle amb mantega i hi espolsem farina. Hi aboquem la barreja anterior. Ho 
posem al forn a 180-200º durant uns 40 minuts (cal que el punxem per saber si està 
fet).
Perquè les maduixes ens quedin més centrades i no quedin totes a dalt, cal que quan 
faci uns 15 minuts que tenim el pastís al forn, les fem baixar amb una cullera.
El podem servir amb una mica de melmelada de maduixa. 
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Ingredients:
-3 ous
-3 iogurts naturals
-250 g de formatge fresc (tipus Burgos)
-100 g de sucre
-75 g de farina
-1 cullereta de llevat en pols
-150 g de maduixes
-mantega i una mica de farina pel motlle
-melmelada de maduixa per servir el pastís 
(opcional)



 Pastís de nous amb xocolata

Rosa Maria Xifré

Preparació:
Separem els rovells de les clares, les quals hem de muntar a punt de neu.
Batem els rovells amb el sucre, hi afegim la farina, la mantega desfeta i les nous picades. Ho 
barregem bé i hi afegim les clares muntades a punt de neu.
Suquem un motlle rodo de forn, hi posem la pasta i ho deixem coure primer 15 minuts a baix i 
desprès 15 minuts més per dalt i per baix.
Per fer la xocolata, agafem xocolata Nestlé postres, hi posem una mica de llet i la fonem.
Quan el pastís esta fred, el suquem per sobre amb la melmelada de gerds i el servim amb la 
xocolata calenta.
Per decorar-lo podem comprar gerds naturals (al Caprabo en venen) i posar-los al damunt de la 
melmelada. 25

Ingredients:
-4 ous
-50 g de farina
-200 g de nous picades amb la picadora
-125 g de mantega
-150 g de sucre negre
-8 g de llevat
-melmelada de gerds



 Pastís de poma amb salsa de caramel

Rosa Josa

Preparació:
Preescalfar el forn a 180º i folrar un motlle amb paper vegetal.
Separar els rovells de les clares, muntar les clares a punt de neu i anar tirant a poc a poc els 60 g de 
sucre. Barrejar la mantega desfeta, el sucre glas i els rovells fins que la massa sigui cremosa. Afegir el 
suc de la llimona, barrejar bé i posar la farina, el llevat, les clares a punt de neu. Tornar a barrejar bé 
i posar-ho al motlle.
Pelar les pomes i tallar-les a discos molt fins, posar-los un al costat de l’altre al damunt de la massa i 
enfornar a 180º uns 30 minuts aproximadament, quan estigui fet treure del forn i deixar que es 
refredi. Per fer la salsa de caramel, escalfem el sucre en un pot, no el remenarem fins que comenci a 
fondre’s pels costats, llavors afegir l’aigua i començar a remenar sense parar fins que tingui una 
textura homogènia, després tirar el caramel resultant al damunt del pastís ja fred i ja es pot servir.
Si t’agrada el cacau, pots substituir el caramel per la xocolata de postres desfeta, per donar-li un altre 
gust.26

Ingredients:
-6 ous
-60 g de sucre
-250 g de mantega
-250 g de sucre glas
-4 cullerades de suc de llimona
-250 g de farina
-2 cullerades de llevat 
-4 pomes àcides



 Pastís de melindros

Joana Antònia Aguilar

Preparació:
S’agafa un motlle i se li afegeix el caramel de sucre, damunt els melindros o les galetes 
quadrades i un raget de licor de Cointreau.
En una cassola al foc es posa la llet, el sucre (6 cullerades), un tros de pell de llimona, un tros de 
canyella en branca i es posa a bullir. Abans que arrenqui el bull es posa una mica de llet freda 
barrejada amb un sobre de Royal per a flams o cremes, s’afegeix a la llet calenta i es va 
remenant.
Quant la crema està espessa a foc no gaire fort per tal que no es cremi, es retira del foc.
Es posa una capa d’aquesta crema damunt el motlle on teníem els melindros, i quan s’ha 
refredat, al voltant del motlle es passa un ganivet per desenganxar-lo i es bolca al revés damunt 
d’una safata, d’aquesta manera el caramel cobreix els laterals del pastís. I ja es pot servir. 27

Ingredients:
-melindros o galetes quadrades
-sucre
-sobre de Royal per fer flams o cremes
-caramel de sucre (comprat o fet a casa) 
-llet
-pell de llimona
-una branca de canyella



 Roscos de la yaya Dolores

Joana Antònia Aguilar

Preparació:
En una paella es posa per cada ou 3 cullerades d’oli (en el cas de 6 ous poseu-hi 18 cullerades d’oli), 
un tros de pell de llimona i un tros de pell de taronja (millor que siguin seques), escalfar l’oli perquè 
agafi el gust de la llimona i la taronja, però sense que bulli i que agafi una mica de color i deixar 
refredar.
S’agafa un bol gran i es baten els 6 ous i es posa 3 cullerades de sucre per cada ou (18 cullerades), 3 
cullerades de farina per cada ou (18 cullerades), i 3 cullerades d'anís o cazalla per cada ou (18 
cullerades), se li afegeix l’oli fred, i es barreja tot. Després se li afegeix el raspat d’una llimona, la 
canyella en pols (a gust de cadascú) i un sobre de llevat Royal i es barreja tot. S’amassa amb les 
mans i a continuació es tapa amb un drap de cuina i es deixa reposar durant una hora més o menys.
Passat aquest temps es posa una paella al foc amb bastant oli, i es pot començar a fer la forma dels 
roscos amb un tall a la part de fora.
Una vegada fregits, en un bol es prepara tres parts d'anís o cazalla i una d’aigua; es mullen els roscos 
i després es passen per sucre.
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Ingredients:
Per a 1 kg de roscos
-6 ous
-sucre (tres cullerades per cada ou)
-oli (tres cullerades per cada ou)
-raspat d’una llimona, pell de llimona i de taronja
-farina (tres cullerades per cada ou)
-llevat Royal, canyella en pols
-anís o cazalla (tres cullerades per cada ou)



 Torrades de Santa Teresa

Carme Torres de Bonet i Núria Moncusí

Preparació:
Posem en remull el pa tallat en llesques amb els ous i la llet durant una estona. 
També es poden posar primer a la llet i després passar-los per l’ou.
En una paella amb oli ben calent hi fregim les llesques, primer d'una banda i després 
de l'altre.
Es deixen una estona reposar en un plat amb paper absorbent. Posar-hi sucre i 
canyella per sobre.
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Ingredients:
-1 barra de pa del dia abans de mig quilo
-4 ous
-1 litre de llet fresca
-canyella amb pols
-sucre
-oli 



 Trufes gelades

Xus Sàez

Preparació:
Tritureu les galetes.
Barregeu-les amb la xocolata i la nata líquida.
Deixeu la barreja a la nevera durant unes 2 hores.
Traieu-la de la nevera i ja podeu fer les boletes.
Recobriu les boles amb els encenalls de xocolata.
Poseu les boles dins un recipient i cap al congelador.
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Ingredients:
-2 paquets de galetes maries
-500 g de xocolata en pols
-2 ampolles de nata líquida
-encenalls de xocolata
-un raig de conyac (opcional)
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 Notes
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La junta de l’ADM agraeix a totes les sòcies, 
familiars i amics i a les entitats de la nostra 
comunitat, que fan possible amb la seva 
participació, col·laboració i suport, el 
desenvolupament de la tasca de la nostra 
associació en benefici de la població de 
Fulleda.

Per molts anys i bon profit!

Fulleda, juliol 2011

Amb la col.laboració de:
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