Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Trobada d’antics treballadors de Mirecsa
Una vegada més, alguns antics treballadors de la desapareguda Mirecsa ens reunirem en un sopar.
Els de l’any passat foren els de la foto.
D’esquerra a dreta i de darrera a davant:
Lola Puig, Mari Jimènez, Clara Lloveras,
Carme Calvet, Anna Llandrich, Xon Duran, Teresa Figueras, Teresa Puig, Josep

NÚM.

600 - N

OVEMBRE

2002

Serrano.
Montse Serrano, Teresa Devant, Susi
Casals, Maria Arderiu, Carme Larrúbia,
Trini González, Rosario Sánchez, Maria
Sitjas, Teresa Puig, Rosa Coll, Rosa X, Loli
Serrano, Maria González, Paca
Fernández, Anita Xirgo, Maria Rovira.
Carme Ciurana, Lluïsa Casas, Paqui XX,

Carme Rubiales, Loli Durán, Marisol
Peñas, Rosa Lloveras, Conxita Vidal.
Teresa Vidal, Assumpció Brugué, Trini
Serrano, Roser Figueras.
Enguany es fa la trobada el divendres
dia 29 de novembre.
Us hi esperem!
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PRESENTEN UNA TESI
SOBRE ELS TAPS DE SURO
El passat mes d'octubre, a l’Aula Magna
de la la Facultat de Ciències de la UdG, la
doctoranda Roser Juanola va defensar la
seva tesi sobre métodes de determinació
del TCA en suro, davant d’un tribunal presidit per la doctora Ma Teresa Galceran,
catedràtica de Química Analítica de la UB
i amb representants del Departament de
Química de la UdG, del Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias (INIA), de la
Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili i de l’Institut de Recerca
Agroalimentària i Tecnologia dels Aliments (IRTA).
La tesi, dirigida pels doctors Ma
Enriqueta Anticó i José Antonio Garcia,
tracta sobre métodes analítics per determinar la presència de 2,4,6 – tricloroanisole (TCA) en suro i vi. En l’estudi s’aprofundeix en la transferència d’aquest compost des del tap de suro al vi, i es fa una
relació entre els resultats sensorials i els
instrumentals obtinguts. Com a resultat de
la tesi, es proposa un mètode de determinació de TCA en suro basat en l’anàlisi
cromatogràfica, com a eina fiable per a
aquest compost en els taps.
Juanola va recomanar, durant l’ exposi-

Un moment de la lectura de la tesi doctoral
ció, emprar el terme “gust o olor a florit”
en substitució del “gust de tap”, ja que el
suro no és l'única font d’on pot procedir
aquest defecte. Després de la deliberació
del tribunal, aquest va concedir a la tesi
de Roser Juanola la qualificació d’excellent, “Cum laude” per unanimitat.

L’Associació d’Empresaris Surers de
Catalunya AECORK, que ha col·laborat
en aquesta tesi, ha valorat molt positivament la col·laboració amb la UdG per a la
realització del treball per la seva aportació al sector surer i a la comunitat científica.

NOCES D'OR
El grup de cassanencs que apareix a la
fotografia van poder
gaudir d'uns dies de
festa a Salou, participant en el programa
de la Generalitat que
reconeix els matrimonis que porten cinquanta anys de casats. Les parelles
cassanenques que
van gaudir d'aquest
guardó són: Lluís
Castelló i Concepció
Peracaula; Josep
Garriga i Montserrat
Pla; Ramon Viñas i
Gertrudis Teixidor;
Narcís Anguila i Concepció Donat; Miquel
Mias i Loreto Menció;
i Pelai Parés i Lurdes
Boix; S'ho van passar
molt bé.
Moltes felicitats!
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