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GALERIA

SOCIETAT

FUNERALS

TALLER GASTRONÒMIC

CALLÚS

MARIA RIDÓ SANT
 Ha mort als 88 anys. El funeral
per la seva ànima se celebrarà avui,
a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Callús.
MANRESA

JUAN PRADAS BALLESTEROS
 Ha mort als 60 anys. El funeral se

celebrarà avui, a 2/4 de 10 del matí,
a l’església parroquial de Santa Maria de Montserrat (Balconada).
FRANCESC LLEYDA FONT
 Ha mort als 85 anys. El funeral se

celebrarà avui, a les 10 del matí, a
l’església parroquial de la Sagrada
Família.
SANT JOAN DE VILATORRADA

ROSARIO ÁLVAREZ BELMONT
 Ha mort als 69 anys. El funeral

per la seva ànima se celebrarà avui,
diumenge, a 3/4 d’1 del migdia, a
l’església parroquial de Sant Joan
de Vilatorrada.

EFEMÈRIDES
Tal dia com avui:
–2000: l’exministre socialista Ernest Lluch és assassinat per ETA a
Barcelona.

Ceps i Manduca de Sant Vicenç fa un curs de tast i maridatge de formatges

A LA XARXA

 L’associació cultural i gastronòmica Ceps i Manduca, de Sant Vicenç de Castellet, va organitzar per als seus socis i acompanyants un curs d’iniciació al tast

www.recordant.cat

de formatges al qual van assistir més d'una cinquantena de persones. Aquesta alta assistència va fer necessaris dos torns per poder fer el tast de manera
adient. La sessió va ser dirigida per Christian Carné, del Petit Celler de Manresa, i s’hi van tastar sis formatges diferents, que els van maridar amb dos vins, un
de blanc i un altre de negre. Els assistents al curs van poder triar el vi que van considerar més adient per a cada formatge.

DEIXA LES TEVES NOTES DE CONDOL
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ESPECTACLE MUSICAL

RETROBAMENT ESCOLAR
ARXIU PARTICULAR

Els Narinant actuen a l’Associació de Veïns
Cots, Guix, Pujada Roja de Manresa
 Joan Freixanet, Pere Vila, Josep Rojas i Àngel Badia formen Els Narinant, un
grup de quatre amics que tenen com a objectiu entretenir, divertir i, sobretot,
demostrar que l'edat no és cap obstacle per aprendre. Van estar actuant al
local de l’Associació de Veïns Cots, Guix, Pujada Roja de Manresa amb un
repertori de cançons, poesies, màgia i acudits, amb el qual van fer passar una
bona estona al centenar de persones que s’hi van aplegar. Durant la diada
també es va inaugurar una mostra de plaques de cava i es va fer un berenar.
ARXIU PARTICULAR

Antics escolars de Sant Joan es tornen a trobar a Calaf
 Una colla que havia estudiat a l’Escola Carme, de Sant Joan de Vilatorrada, es va organitzar per tornar-se a veure.
Són els nascuts el 1976 que van estudiar l’ensenyament bàsic al centre. Malgrat que alguns s’han continuat veient,
n’hi ha d’altres, que viuen fora del Bages, que no s’havien vist des que van sortir de l’escola, motiu pel qual el
retrobament va ser d’allò més emotiu. La festa va tenir lloc al restaurant La Pineda, de Calaf, on van sopar i van
mostrar-se fotografies de la seva etapa escolar.

SOLIDARITAT

Creu Roja a Manresa comença la recollida
de mantes, abrics i mitjons gruixuts
REDACCIÓ | MANRESA

En el marc de la campanya d’hivern de lluita contra la pobresa,
Creu Roja a Manresa inicia a partir
de dimarts una recollida de mantes,
jaquetes, abrics i mitjons gruixuts
per ser repartits entre la població en
situació d’extrema necessitat per tal
que puguin fer front al fred de l’hivern. El lloc de recollida és la seu de
Creu Roja a Manresa, al centre
Flors Sirera, al carrer de les Saleses,

10, i l’horari és dimarts i dijous, d’11
a 1 del migdia i de 6 a 8 del vespre.
La Creu Roja adverteix que per
qüestions logístiques només es recolliran els objectes esmentats. Altres peces de roba d’abric, com ara
pantalons o sabates, es poden portar als diversos punts de recollida de
roba de la ciutat. Per a més informació cal trucar al telèfon 93 872 56
44 o enviar un coreu a l’adreça
electrònica manresa@creuroja.org.

