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Francesc
Torres i Carpio

Regidor de l'Ajuntament de Castellnou de Bages
L'alcalde i la corporació municipal lamenten

la pèrdua del regidor.

Castellnou de Bages, 19 de maig del 2011

Francesc
Torres i Carpio

Regidor de l'Ajuntament de Castellnou de Bages
Els companys de la Federació Comarcal del Bages
d'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

expressen el seu condol a la família.

19 de maig del 2011

JOSEP COSTA MARSÀ
Ha mort a l’edat de 79 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dijous, a les 5 de la tar-
da, a l’església parroquial de Na-
varcles.

CEFERINO GARCÍA ESPADA
Ha mort a l’edat de 71 anys. La

cerimònia de comiat es farà avui,
dijous, a les 11 del matí, a la sala
Montserrat de funerària Fontano-
va de Manresa.

Tal dia com avui:
–1874: llei francesa que prohibeix
el treball de dones i nens a les mi-
nes.
-1929: inauguració de l’Exposició
Internacional de Barcelona.
-1973: fundació del Front Polisa-
rio, moviment independentista
sahrauí.

EFEMÈRIDES





MANRESA

NAVARCLES

FUNERALSEL BATEC DEL CARRER

L’Associació Cultural Ceps i Man-
duca de Sant Vicenç de Castellet va
celebrar diumenge la novena edi-
ció de la trobada d’intercanvi de
plaques de cava, una convocatò-
ria que va aplegar al voltant de sis-
cents aficionats i col·leccionistes
procedents d’arreu de Catalunya.
Una xifra que l’organització va va-
lorar positivament tenint en comp-
te que en la mateixa jornada se ce-
lebraven onze aplecs del mateix ti-
pus a diferents punts del país.

Els assistents es van passejar en-
tre les 75 taules que es van parar a
la sala polivalent de Can Soler per
tal que els amants d’aquesta afició
poguessin mirar àlbums i inter-
canviar plaques. Enguany, com
ja s’ha fet en altres edicions de la
trobada, es va presentar una tira-
da limitada d’ampolles d’Artium-
la Serra, de la qual es van vendre
350 ampolles, totes coronades per
una placa inèdita amb la imatge de
la masia de la Serra, actualment en
runes. Cada any, aquesta iniciati-
va aporta als col·leccionistes pla-
ques amb motius santvicentins,
com els gegants i el monument a
Clavé.

REDACCIÓ | MANRESA La trobada de plaques de cava aplega
600 col·leccionistes a Sant Vicenç

Un grup de col·leccionistes mira àlbums i intercanvia impressions en un moment de la trobada a Can Soler

JORDI LARGO

L’associació Ceps i Manduca va vendre 350 ampolles amb una xapa de la masia la Serra

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

RECORD DE REGIÓ7.CAT

www.recordant.cat
A LA XARXA

ARXIU PARTICULAR

El CAP Sagrada Família
de Manresa convida a
caminar pels barris

El grup d’activitat física del CAP de la
Sagrada Família de Manesa va organitzar
una caminada pel barri del Guix i el Grau
que formava part de les sortides per fer
exercici que es duen a terme el tercer
dimecres de cada mes. Es van fer dos
recorreguts per adaptar-se a les
capacitats de cada participant, el primer
era d’una hora de durada, i el segon, de
dues, que passava pels descampats.



SORTIDA PER FER EXERCICI

ARXIU PARTICULAR

Igualada ofereix la
Mostra de Dansa

Un total d’onze grups professionals i
aficionats van participar en la 13a
Mostra de Dansa Ciutat d’Igualada. De
casa nostra hi van actuar el Ballet Maria
Cinta, de Súria, i de l’Anoia, l’Escola de
dansa del Consell Comarcal, L’Aula,
escola de dansa, l’Estudi de dansa i
expressió Dell'Arte, Espai d'Arts, Atrezzo
Dansa i Arts Escèniques, Escola de
dansa oriental Luna Mora, i l’Esbart
Dansaire Vilanova del Camí i l’Agrupació
Folklòrica Igualadina.



ESPECTACLE DE BALLS

L’organització Menjar i Beure a
Manresa ha convocat la cinquena
edició del concurs de narrativa
gastronòmica, obert a totes les
edats. Els textos s’han d’escriure en
català, han d’estar relacionats amb
temes de gastronomia i restaura-
ció, i no poden superar les 500 pa-
raules. Els treballs es poden pre-
sentar fins al 23 de maig  als res-

taurants Passeig o Maïami de Man-
resa, o per correu electrònic a co-
municació@menjaribeure.net.

El veredicte es farà públic el 2 de
juny. El premi per al guanyador del
concurs consisteix en un cap de
setmana a un parador nacional, un
lot de productes gastronòmics i dos
menús al restaurant Passeig. El
jurat podrà atorgar fins a tres ac-
cèssits.
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Menjar i Beure convoca la cinquena edició
del concurs de narrativa gastronòmica

CONCURS LITERARI

Rectificació
En la pàgina 32 d’ahir es deia
erròniament que Mercè Jou,
alcaldable d’Olesa, compaginava
la feina al departament de
Treball amb la de diputada. De
fet, Jou està d’excedència, i ara
només treballa al Parlament, a
més de fer de regidora a
l'Ajuntament sense sou assignat.


