



  
   

 


    
   

 
 
   
     




  
   

    
    


    
   

  

    

    

  
     



  











   
    
   
   

    
     
    

    






   




   

   

    
   
    












 













        
      
       
      


     
   

    

    

   
   

    

   

        
  




  








  
  
   
  
  
   
     
   
 

   


















  

  


 






















 
































































  

 
  
     



     




     
    





     
   







   


      
      
      
     






   




    
      

    





     
  
       
  




    
  
    
   
     



   
        

  
    

   














     


 













        





 

  









       




 




     












       

      


   
 

      




        
     
     
  




 
      
   




 

 







 

    
       







    








INSTAL.LACIONS CARVAJAL





Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 


































     





    
 





   
      
       

   
 



     


     


  

     

      
    
   
     

    


      
      

     





   
    
    
   
     



    



      
     
    

 
     


   
    

    
       
    


      


     




 
    
     


     
   
   





  
  
  
  
  
  
  
 
   
 
  
   

  
   
 


 





     

    



     

     

      

      
    
      
     
    
     
   
      
     
      






     







      












   
   
    
    

     
  

  
         
        




       



         











       
 


        

     


  
   
   
  

   
     








 
    
      

    



     





   
  
  



      


 




      


     



      




   
    
      





  
     






      

    
  
     



  
       


  



        





     




       











 








    


     















  




       





      
        
       







       






      


 



     





   
   
     
   

     
 
    


       




         
   
     
     
    

    
     
   

   
   
    
   


     

  
      
  
  
    




      


       




       
       



















        
       




      

    





       
   



      













     




    

   


     
     
 






    






 















  



   
    
  







   
  

    
     



     

    
    
     



   
     


  




    
  


   



   
 
   
    
 


   
    
    





      





     
   
    
    
   
    





    
   
    
    
    
    
    
     
  
   
     
     









     
   
    
   

   

  

    
   



      

 
 

 



   





  
 
   



   
      

















     
   
   
    






     
   
  
   


    
   
    

  
     
 
  
   



  
     

    
    
    
    
    
















    
  


      



    




   

   
    
   
   
  
     
    
      
   
   
  
    
  
    
   

  


  



   






     
 
 
   







     





  


    



   
    

     
   
    

   
   


 

  
    





















   

 


    

   



  

     


   

 







 
   
    
    
   
   
    

    
   
   
    
  


     








   
  
   
     


    






   
 
  
   
   
   
    
      
     

   


  
   

   

  
    

    
     
  
 
     
   
    

    
    
    
  




 
    
  

  
    
    
   

  
    
     



   




    
    
   
     

     
   
    


    
   


    
    
    

     
   
    

    




   


     


     


     








    
    





  

    



  

    
   
    



   
     
   






     


   
 
    


   
     
    

     
 








  
  

   
   
   
     
    
    

   
   
   
     
   

   


     

   
    

  

   
   
   

    
     
  

  


    

  

     
   

    
   
    

     
  

    
 
    
    
  
     


 

    
    
     


    
   
     
   
   
    
    
  
   
    


   
   





  

   

   




 


   
    


  


   
    

   
      








    

    
    
  

      


   
   


    
  
   
    
     
    
  


       


    




      
   
  

    
    
   
   
    
   
    
    
     
  
    

 

   
   





    
   


   
     




    

   
    
  

   
    
 








   
    
    

  
     
   



     
     
     
   
    

   
    
  

     

  



   


    
     








    

    

    





   







     
   
    


   
   

  
 


    
    
    

   


    
   
   

   






   
   
  

   

   
    

  
    





   
    
    

    
     
   


     
    
   

    

 

   

    

    
     

     
   
  

   
    

    
  

    
    






  
    
  
   
    


    


     
    
   
   
    


    
    


     
    



   
    

    
   
     
  
    




   
  
      
     














    
   
  

    

    
   


  
   
     

  
    




     
     



     
    

    
   

    






    








    

     
    
    


   
     




      

     

    






     
    


     


   
      


    



     


   



    
    
     
   
    
 
    
   
  

    
  
   












        
     



    
  
  
     
    
    


    
 
    


  

     
 

   
  
   
   


    
   

    

 




     


    
    
  

   
  

    
    
    


    
  
   











    
  
   

    
    

 

    





  


  
    

    
      












  
  
   

   
  
    

   



  
  









    




  
 
     





    
    

     
  

    
   

    

    
   
     


 


     
  
   




    
     
   
   
     
    


     



 
 


     
      

   
    
 
 

    

   

  

     

     

    
   
    



    



    
   
  

     
   


    
  


      
   

  
  

   




   
    
  

   
  

    
    

 
 
     
    
     


    
    

     

   

 




     
    
     
   
  
     


 



    
  
  
    
    
   
    

   
 




  

     
    
   

    
   
   
 







 













 
  




    



     


  
   

     
    
    
  
    
   
   
    
     
    













  
    
 

    


   

      
   
   
   
    
   
 
  


    

   


     




  

   


    
    

   
     

    



  
    
   
     
    
 



   
   

    
    
    

   



   





      
 
    

    


   
   
   
    
    
   
    
   
     
     
   
   

  
   



   

  




   
   



     



   

    

    
    





    
   

   
    
    

   
  
    

   
   
   
    



    
    
  
    




    

   

     


    

    
     
     
     


 
       


     
    
     
 

    
     



     
   
   
    
    
  

 








   
   
     
 
  

   
    


     

     

    



   



   
    
  


    



  


     





















    
     
 

     


     

     




    
     
    
    
 


     

  
   
     
 
    
    
    
    
    

   
   

    


   





   
  

    
     
    


    
 




   
   
   
     
    


   

   
   




    




     
   



PORTES OBERTES
12/MARÇ d’11 a 13h

 





     



    






        



   



         







    

   



 
   


















    



    
     
     
  

  




  

    

       







     


   
  

    
   

   

  


   

   
  

    
   
   
    
  










    
    

    


    

      
 
    
   


   

    
      


    

   
 
   
    
    
   
    
    

   

      
   





    
   
      


    

   

      
   
    
     
   
  
    
     


  
    
  
    
     
     
     
    








    

  




    

      
   

     

    
   
   
     
    
     



     
   



  


     

      


   
 
     




     
   

     
    
   
   
    


   

    
   

     
    

































     


    


        






       
       

    





      


        
    
    

       




    

      






        
     

 






   



    

  

 





    

   

       
   





  

 

   



   

     



  







   



 

 


 
















        

      



















   


      

      




       







         




       
   
         

 
  
       

        


      
    























 



  






   

    











       




























      



Viver de 
microempreses

 ENTRADES
 PER A  

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per 
tant, autoritza a LA VEU i a IHC a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al 
seu tractament i ús amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis  d’IHC, així com les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que IHC o LA VEU puguin portar  a terme, d’acord amb el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  

SORTEGEM

Nom: ........................................................................

Cognoms: ................................................................

Població: ..................................................................
Telèfon mòbil: ............................................................

Mail: .........................................................................
            
                    
                  

       



     
 
   

  
   
     
   

  
    
   

    
    
   

    


    

    

   
   
    








   

    



     
   
   










   
  
 

   

   
   
      


   
  
   
    
   
  

    
    
   

   



   

    
   
    
    
    
   



   
    
    





   
    
    

  


   
    
    

  
 
     







   
   
   

    



     
   
   
     
    
   
    







   

    

   

 

    
  
  

   
   

   
     
    




  
   


    




   
  


   
     
     





    
 
   



  




    
  
    
   






    
   
     
    
   

    

     











 
  
  

   



   


     


   
   
    
    


    



   
     

   
       

    
    


    

    
     
   
 

     




      
 
     
    
   
  
    
      
    

    

   
   

   
     







    


    
     
   
   
    
     
  
   



    
  

     
  

    
     



 


  

    
      

   




     
   
  




    
     
   
    
  


    

    
     





  

   




    






   
  


   








    

     
  


















    













   
   



    


  




      


    

    


    
  
 
    


   







    
    
  

   
 



   
     
    
   
    
    







  
     


   
   
      
    


    
   

    
    
    







     










 
   
   

   
   
 
    
      
   
  



   

  

   
   
    
    



  
    

   
  
   
    
    
   
 



 


   
    
    
     

   
   
  
   


    




   



    
   
     



    

    


   
    





   


   
 

    

    



 

    
  
     






   
    


    
    
   




    
  
    

    
  
   


    
    
   
    





     
   
 

   
    

    
  
     


 


  


    
    

    
  
    




   
    
   
     





   
     
    


   
  


    
   

    
     

 

   
    
     



    
    
  




   

   
     





   



   
    


   
      



  
   

     
    
     

  

    


  
   















 
   
     




     

  
  







     
    
    
   
    
    
    


   
     

  

  
  
     
     

    



    

   
     
 
     


   

    
    


   

  
     
  


   

    
    
    

    


   
  
   
       

     
   
   

 



     
   
   
  
 


   




    
    


    
    

  
   


   

  

   
   
    
  

    
    
    

     

    
   
      
   


    
    
   
  
    
     
   









   
    
  


    

    

   
    
   


    
   
    
   
 

    
    
     

  
   





  


    


 
    

   





  
   
    

   
   

    
    
   
   


    
  


  
    
   




    
 
    

   
   
    
      

    
    



    


    
   

   

   

     
 
    


    
   
   
    
  
    
   
     
     




    




  







     
 
  

    



   
 

    

    

   

 
  
    
   
   














    
   
  

    

  


   

   
   



   
  
    
     





  

   
   

    


    

    
 
    
 



    
   

    


   
   
    
    
  
  
     
    


     
 
 




     

  


    
     
  


    
    
   
   
    
  


    
    


    





   
    
    
   




   
     
   


   
   
    
   
   
   
   
      


     





   

      


    
    
   
    
 


   

   
    
    
  
    




   
   

   


     



     
    


  

   
    
     
   
   

   
  
    

    
    
     
   



    
     

 
    







 
   
  

     
   
   


    
    



   

   
    
    
    
     

    

   


    
   



     
   

 







  
  

    

     


   
    


       


   
    


     












    
   




    

   
     

     
    

     




     
     
   

  






 
      
    
     
 
    
      
     



   



    


    
   
    


    




  
 







 


    


   
  
  

     







     
   

 


    

    



    
    

   

     
   

   


   



     

     



   

     
     
  
      

    
   

     
  
    

    
    
   
    
     
 

   
   
   
   
    








 











     
   
  

    

    
     


       

      
     
     

  
 
   
      
    








    
      




    
   


 
    






  



      


  
    

     




  
       


  

     
     


   
  
     
  

   

    

     
   





   

    
  
    
   
     
    

 



    
     
   
    
  
   
    


    


     


    
  
   
  
     


   
   
     
   
 






 
 


   


     

   
  

   





     
   

    

 
    
  


    
   
   
    




   
   
    




    
    
   
   
   







    

    
  
    
   
    



   






    
    



     
    
   
   
  
 


      
     


     














     
   
 

  
    
   

  
   



   
   
    


    
     
 

      

      


    
   
    
   



    
    




     

  
     

   
    
    
   
  
    




    
   
  

   



      



    





      
    

 




   
    





    
     
    











 
   
    

   
  



    

    
    
   
   
   

   
   


   





  
   
  

   



   
     
      
  
   
  
   
    






     







    




    
   
      




    



i a més... si ets subscriptor de

Tots els dies són el dia de
l’espectador! 5,60€ (oferta vàlida per a 

un subscriptor més 
un acompanyant)








    
  
  

    
   
    
    
   



   


    
   
     
   


   
   
      
    

    
   
    

 
     
     



    
   

    

    




   
   
    
     
    

  
     

  
    


    




  
    


   
 
   

    
   




    
   

   
    
     
    



       

   


    
     
   








   
    
   
      
   


     





    
    
 
   
  
    
 
   

 
    
   
   
   
    
    
    

   
   
     


    
     


     
   
  

     


 
    



   
  
    
     
      
   



  

     
    
   







  
    
   

  


     
  
    

     
    
     
  
     
   

    
  

 
    

 


    

    
  


     



     
  
















    
    
   

     

 


   

    







   


     



 










 



    
    
   
     

    
   


 
     
 


    

    
  


     
    
      




   
     






    
    
  



   
  
 
     
     







  
     
    
    

    




 


    
   







   






    

    
    


    
    
   
    
    


  


     

    
  
     

  

   

    




    
  
 

     
    
    


    

  




      







   







  

   











    


    


    





      
     
    
     

    






   
   
   
     
      

    
    

      

   

    


   
    
    
  





  
    


    

   
     
    


   
   

    



      
 

     
    
 

      
   
    

    



     
      
    
   
    
   

     
  
    





   
   
   


    
   
      








     




   





    
    





    
     


 

   
    


   






    
 
    





  



 

  
    


    
  
  

     
    


   

  
    
     



     

     
    





   
   
    

   






    



     
    
     





 
  
   

     
    





 

 
    
     
     
    
    
   
     
    
     










Dr. J. L. Nicoletti Albanesi

Obstetrícia  Ginecologia  
Teràpia del dolor
Hores convingudes



















     
   
   

     
     
     
    

    


   
  
    
   

    

  
   

    



    


   
   
    
 



  
  
   






     


     
      
     





     
   
    

    






  


  
    
      
  
   
  
     
   
   

    
    

    
   

    
    
   

   

   
   



    
    
   
   

     
 
      

 
   


  

   
   
   

    

   
   
     
    




   





    
   
   

    

    

     

    
    
   

  
   
    
   

    
 
    
   
   














 









    
  
  

   
    
   

     
    

    
    
   
   
  
      



     

    


      
    



   

    
    

    
    
    

    

     
   
    
 
    
    

    

   
  
 
    
      


    
    

    


  





 
     


    
     



  
      
      


   




     





 




     
    

   


     



   
    
     
    

 

   


 
     




     
    
    

























 


















     
        

     


    

    
      

 

  


       
     
      








    
  

       

     

     

    
     






 




        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       



 
 
 
 
 
 
 
 











      
       
   



   
         


     
     
   


     

    

 

      







 
      


    
      

     


    

    


     


      
     
      





      
   




     
      
      

  



 
     
     
    
      
      



  

   



   

    



      


      
     
      
    








    
     
  






   
    

     
    


      






    

     




  
    
      
    








     
      

   

     


 
     
     


    



 
   





    









     
       
   
  

   

    
 
      


   
      
    

    















   
    
       

   
      

  







 

 

     
       

      
    
 


 
     
    


 
      


     
   


 
     

    
    
        
     
     
      




   


   
 

     
     





 
       





     
















     
     
   
     






      
     
       

     






    





      






 









C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal



      

   

     
     


      


     


 
     
       
 
     
      
     


    

  

     


     
     
     
     
       

       


    








      

     
  




   
    



     

     
  





    



     



 
        


      
 


      
      


    
      
  

   
     






       

    
     

     

       
    



      



   

     









    


    




    

     
    

    
    
     



   

   

     

    
    
    
     



     

 
     
     


 

     
   
   
    
 








     
     

     
   


     





    
   

    
      

    









       
     
      
     





       
   




   
      











     
   


 
      

   



     

      
 




      


 

     
       
      
      
       
      
       
       
       
       
       



 
 
 
 
 




     
    
      
    
     

   

     
    








     














    









      
     
     
   
    






   



      

      


 








         

     
     
  

     



      



 






       
     





      


     
      






      



  
      




    

   
    
    




 

   





  





        

   

   
       

     

      



       
    
         

 




      




 














     



     

     



     






     

       




      

    
       




    


      





































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



  
  
  
  
   
  
  
  
  












       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



  
  
  
  
  
  
  
  
  












       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



  
  
  
  
  
  
  
  











        
       
       
       
       
       
       
       
      
      
      
      
      
      
      



 
 
 
 
 
 
 


        
      
       
       
       
       
      
       
       
       
       
      
       
      
     
     



 
 
 
 
 
 
 











      
    
    


      
 

     

  
      

     


     
     

       
      
     
    





 

     

      
     

     
     





       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





        
     
     
    
     
     
     
    
     
    
      
     
    
     
      
     
    
     
    
    
     
     
     
    
     
     
    
     
     
     
    
    
    
    
     
     

   
  
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



  
  
  
  
  
  
  
  
  























     
 

  
  


      

    






     


      
       

 



    
 
  
     



    
     
     




      
   
     


    



     
      
      
   
    
     
    
  
      
     




  


  
     
    



      



  
       
     





      
      



  
      
        


     
    
     



  



      
      

       

 
    
     
        

    
   

   



      
    
    
      
     





    

    
   
   















    



      
  
       
      

       
 


     
    

      

    








   

     
      
      



   




       



       


       





      
    




      


      






      
  



     
      
       
  

   
      
      
    
      





 
     
      






     
     


     



        








     



     
      









  

  

     
   
       
     
       

      
     


 

   


    


    
     
  
      





       
    
     
      



     
    
  
  

 

     


    
     

      


      



    
  





     








     
    
   


     

    

      



       
    
      




     
     
     
    
     
      






   




       
      
    



      
        
 


      

    


    



  
      
      
      


   
     

      






      
     



 




 
     
      
     






    
    
    
     
      
   



      
   

      

     
   


       



      




    








    
  
     

      
    

     
    
      
     









       


     

     
 

    
       
     






    
    
     
  
    





   

    
     

      





      
 






      
  





    
     





 








     
    
    

     
    


    

      


    
     
    
    
     
     

      
  

      
     


   

  

     










     

    
     

 

       




    
    
     
     
     




     

     
    


    
    
    
    

      


    


   




    


    
   

    
 
     
       
   
    
     






     







      


   

   
     




   
    
      

   

     






      




 

    

  

    




  


 

  







    
     
     

     














     


  
    

   


 

 


    


  



       







  
      

    
     







 



     
  
     

     







     


     
  






Sortegen 8 abonaments anuals 
per al cicle de concerts 2016 

dels Hostalets de Pierola

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:












     
  
 


    

      
    
   
  


  
   

   
     
  
   
    
    
   
    

     
     
    
   
   
   
    
   

     





   




          
            
         
           
         
         
        
          
        
        
          
         
         



 
        
   
     
       
      
     

         
         
          
           
          
        
         
         
         
         
            
        
            
         
        
          




        
      
       
       
     
    
       
           

         
          
           
         
          
        
        
         
        
           
        




     
        
        

        
          
         
          
          
         
        
         
         
        



 
     
    
     
       

         
        
          
        
         
          
         
         
         
          



 
      
   
 

   
       
     

         
        
          
        
           
         
         
         
         
         
         



 
      
       
       
      
      

    
      
      

     
          
     
     
       
       
        
          



 
      
   
  
        
   





 
   
    
   
       
   
      


 
     
    
      
   
    
     


 
  
      
       
   
     
    

 
       
     
    
       
   
   
    


   
    
     
   
      
    
  
    
    
  




   


     

  



  

   
    



    


   





  
   







 

     



    


   


   

    


    



    

     
  




      
       
     

     
     

    
      
      
       
       
        
       
       
       

     
         

    
      
       
     
          
      
       
     
        
      
      
      
     

    
      
     
     
       
       
     
      
     
        
      
     
         
     

    
        
      
     
      
      
          
      
        
      
      
     


    
   
   
   

    
      
  




    
    
  
   

   
     





 





     
     
      
     

      
    









       

   



      

     
     




     


 

 
   
      


 


     

 
       
 




      
     
     

         
     
     

     
      


       









         








      
 


     
    
     


     




   












  

      
  

    
     












 



      



      
   
     
    









     

     

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com
















     
  
  


    
    




    

  
     
   

   

    
       


   



   
  
   
    

   
     
    
   
    
      
    
    
    
     

       
 



  


    
   
     
     
   
   
   
        
   
     
      
 






  





    

   
   

   
   
   
   
    
     



     






    



   
    
   



 

      


  

   
   
   
   
     


    
    






   
    



   

    










  

   

   


   
    
    

     



 

   
  


    
    

    

   

   
    




    
    
    

     
    
      
    
    
   
    



    

    
  




   
  

  
   
    
     
    

   
    
    
   
   



  

    
    




   
     
    
    
  
  

    


   

    
 

   

    
   

   
 
    
  

    


   




    

    

    

   
    
   

     

   




   



















    
   
  

     
 
  
 

     
    
   
   



    

    
   
    
    
     

 


   


    



  

    
   

   

     

  
     
    
    


    



   

  


     
   
   
  

    
   


    


  
  
     
  

     
     
   
    

   

   





   
  
     

     


  
   
    
   
  



   



   




   
    

 
  

    

    

 
     



  

     
    
     
    
    
     


     
   
   
   
     
       
    

 
    




   




     





    




      
     
    
 
    

   
     


   

    
 




   

   
     




    

  


    
    
   





    
     



    
     
  


     
   
   


   
    
   
  


   

     

  
     

   
    
    















   

   

  
  
    











    








     



    
 



   
     
   
  
 
  
   
   




      
    
     
  
   




     

    
    

    


    
     
    
    
    

     


      
 
    
    
    
    
     
    

    
   
     

   

   






  



    
 

     
    
     
     
    
    
    
   


       


    
  



     
     
    

    


     
     



   
   



   
 

    
    

     


 
     


   
   
    
    
  




     
    
    
    

  
    

    
     
    
     

    
     
    
   
  


     

   
    
    
    


     
    
   
      







    
   
    
     
   
   


  

    
   
    



     
   


 
 

    
    
   

   
 

    





      
    
   

  













  
   

     
    

   
   
   
    

      
    



  



 

       
   
     
    
     
     
   

   


    
   





  


 





     


    
    
    
      
     

    


     



    
     
 
      










     
   



    
    
   
    



     



   
    
    

   

      

    


   
  
  


   





    
  
  

    












    
    
    
   
    
  
  
    
     

   
   


     
     
   

    



  
   
      
     

   

     

   





   
    


   
    













Cuina
Casolana






El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64T

ww w










     

    
    
   



  
       
  










   
  
  





  
   
    




     


   

  
   
    
  
    

    


  

     
     

 


   
     
  





      





   
      
    
     
    
   
    
    



    

   
     

   

 






    
    
   
   
     

   
     

 
    


 
   
   



   
    








  

   
   
     
  


     
   
  

    

   
   
     
     
     
  


    
    
   
   
    



  

    

    

  
 

   


   

  

   
    

























· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 




CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant








     
   



   
   


   
    


    
  
   
    
    
 
    
    
    
  




   

   


   

  

    




    
 

   
  


     
   

    

 
     
    
       

     
       

     

   

   
    


 
   

  

     
    
    

      
   




   



    
     
     
     
   



     










    

   

     
  
    
   

  
     
    
    
    



    



    

     
    


     
 
   

   





   
  



    


     
    
   
     


   
    
   
   
  
  

    

    
   
  

     
  

   

   
   





  

    


   
   
     
    
    
  

     

    

    

    
    

    
    
     


     
    


     
   
  
    
    
   

   
    
    
    
 
  
    



  


    
    
  
  
 
    
    
   
  

       







    
  
  

   
   
     
    


   
   
  
      
   
   
    
   
      

  
  
     
    
     

    


    
  
  

   
   


    
    



   

    
   
  


   

















 





    







      





      

 
         
     




     





   

     
      




















     
     



















      


    











    

    
    

         





    

        




   















    
     







     

      






    
   


   

 

  
    
     
      
      

    


      





     

        


         
      
  

     

      
      

   
        


     
        



      



        










     

   






  




  

        





    
















    

     
     















   
   


      
    



   



      




 



 

     


       
   


 




















    


         





 








   








      

    
     







    
      







     




















     








        







    

 
  









  







 






         

























      

   





   









 









   






 


         







       










  

    

















 


















  


















         



























      








      
 


















   
  
    
    

          





      
   
     







    

      

















    


       












 

     

     
     
    

     
     
      


     





     

      


      

    



     
    

   
      
     
     
     




    
    
   

       
     
     
       

    
     
 


 






    

        










   











      
   


 

   
      


Fes-nos arribar aquesta  butlleta  al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail





        





       
      



          




     
      








        



        
   
  





        


        






    












 




     
        


         
 


























































































































































 




































     



   
     
   
     
   
   

     
   
     
 
  

    
   
   

   
    
   
   
 
   
 
    
   






   
    
 


    
   


   


  
    
     


   
    
     
     


     

  


   

   
 
     


     
    


   








              

 

 
















































 




























































 



























































 





















   




  





 





 



















































  

 






























     
     
    
     
      
     
     


     
   
     




    
   

      








   
    
 

   
  


     
  
    
   

      



 
  
   
  
     
      
   
    
     

     
      
      
   
















   



    





     
    
     



      
     
  



    












 


    






  

  









   













      













  


  
    










     



 




 








     
  
  


     
     






    
















      


   

    
    




























  


  












   



        

 














   


    








       
     


  

   

         







  









      






















