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ARXIU PARTICULAR

Ceps i Manduca de Sant Vicenç de Castellet va
organitzar un tast de gintònics 

L'Associació Cultural i Gastronòmica de Sant Vicenç de Castellet Ceps i
Manduca va organitzar un tast de gintònics en què van participar 24 persones
i va ser dirigit pels sommeliers manresans Christian Carné i Marc Maldonado,
aquest últim, guardonat amb el premi Nas d'Or de Catalunya l'any 2007. Es
van tastar les ginebres Brecon Special Reserve, Martin Miller’s Westbourne
Strenght, Fahrenheit, i Citadelle Réserve 2009. Després, es van combinar amb
les tòniques Indian Fever Tree i Fentimans, que també es van tastar. Els
assistents es van emportar a casa una copa de vidre del tipus Borgonya, que
és la més adient per a aquest tipus de combinats. L’associació tornarà a
organitzar un altre tast de gintònics el dia 8 de juliol vinent, al qual cal
apuntar-s’hi escrivint al correu electrònic www.cepsimanduca.cat. Les places
són limitades a 24 persones.
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Periodistes i
tècnics
s’entrenen al
Congost

Un grup de
periodistes i tècnics
han pogut provar al
pavelló del Congost de
Manresa la nova
ampolla rectangular i el
punt de triple a 6,75
metres que imposa la
nova normativa.
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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

MARTORELL Tel. 93 774 00 86
Av. Camí Fondo, 8, 1r 1a

ACTIVITAT GASTRONÒMICA

ESPORT ENTRE AMICS

MARIA ORTEGA RAMÍREZ
Vídua de Bartolomé Pereira Jimé-

nez. Ha mort als 85 anys. El funeral
per la seva ànima se celebrarà avui,
diumenge, a les 10 del matí, a l’es-
glésia parroquial de Sant Joan de
Vilatorrada. 

ANTONIO GONZÁLEZ CAMPILLO
Ha mort als 29 anys. El funeral

per la seva ànima se celebrarà avui,
diumenge, a les 10 del matí, a l’ora-
tori de la Funerària Anoia.

JULIANA AGUILERA CUENCA
Ha mort als 87 anys. El funeral

per la seva ànima se celebrarà avui,
diumenge, a 2/4 de 12 del matí, a
l’oratori de la Funerària Anoia.

Tal dia com avui:
-1972: llançament de la nau espa-
cial nord-americana Pioneer-10,
que 21 anys després havia sobre-
passat l'òrbita de Plutó i ja havia
recorregut 10.000 milions de qui-
lòmetres. 
-1990: un sisme de 7,3 graus en
l'escala de Richter al nord-oest de
l’Iran causa més de 60.000 morts i
200.000 ferits. 
-2002: vaga general a Espanya
per les mesures de reforma de la
protecció per atur i de la Llei Bàsi-
ca d'Ocupació. 
-2006: desarticulen una xarxa
d'extorsió d'ETA i detenen dotze
membres de l'organització.
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SANT JOAN DE VILATORRADA
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Els botiguers de Moià
regalen un cap de
setmana d’escapada

Laura Casas va ser la guanyadora
del premi Escapa’t amb l’ABIC, que va
sortejar l’associació de botiguers de
Moià entre els clients. L’afortunada,
que va segellar la butlleta a
l’establiment Cal Maties, ha guanyat la
visita a un celler, un curs de
viticultura, un curs d'enologia i un tast
de vins, a més a més de l'estada a
l'hotel Barceló Montserrat, de quatre
estrelles, i un circuit de spa. 
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SORTEIG ENTRE ELS CLIENTS

DEIXA LES TEVES NOTES DE CONDOL
A TRAVÉS DE L’ESPAI DEL 

RECORD DE REGIÓ7.CAT

www.recordant.cat
A LA XARXA
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Aquesta és la colla d’antics estudiants de l’institut Lluís de Peguera de Manresa, concretament de la promoció del 1963-1970, que van organitzar un
retrobament després de quaranta anys d’haver acabat els estudis secundaris en aquest centre. Aquesta és la primera vegada que organitzen la reunió i ja
n’estan programant més. Per aquest motiu demanen que si hi ha algú que no hagi estat avisat i estigués interessat a participar-hi, es posi en contacte
escrivint a la següent adreça del facebook: PegueraPreu-70. En aquesta primera trobada van participar exalumnes d’arreu de Catalunya, i també d’alguns
indrets de l’estat. Es van trobar a l’institut i es van projectar fotografies dels set anys durant els quals van ser estudiants en el centre.
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Retrobament dels alumnes de la promoció 1963-1970 del Peguera de Manresa

REUNIÓ DE VETERANS 

Els alumnes del taller de teatre de
l’institut Cal Gravat de Manresa
van representar Quan el sol es pon,
de Dolors Colell, al pati de l’Esco-
la Jeroni de Moragues d’Ampans.
Aquesta és la tercera actuació d’a-
quest jove grup de teatre nascut a
l’institut, i va aconseguir que tant els
assistents com els actors i les
actrius s’ho passessin d’allò més bé.
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Els alumnes de l’institut
Cal Gravat van fer una
obra de teatre a Ampans

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR


