







   




   

    
   
      

    
    

    
   

   






  


    




 

     
    
    











     
  
   
    
   
    








   
   



   
   
  
    
     
 
    
    











 















     
         
       

    
   


   
    

     
  
    
 

   

   
    
       
  
      
       
      






        



  



  

    
  
  





        

















  

  


 

 
























































































    
     

 


     


    




  


    
  
   

 
 
  


     



 
 



   
    
 
  
   
     
     





  



   

    



      
      

  
  




   

 

   



    
    

  
      

 










      









      






      
        








        


      






         



  






 
 

















      


   
        
    





















      






         

      
         

        
      
     

   



 
   
       







62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
































      






   
      

      





     








       
    

     

    


     



   





    
      
 
      



    
    

     
     
    
     

     

     
  


     
      
     



      
    
     
    


    


   
  


       
    




    




    




 




  
    
    
 
      
      

    
       

     
      
      
    

  
  


  
     
  
    
     



      
   

      
    


 
      





    


 

     
   
  
   



    
    



    
      
  




    

     
     
  
    


       









  

  

 
   
 
 
    
 
  
   
   
  
   
  
 
    



  


    



    
   
 



     
      
    


   
   
    
     




    


 
   


 
   

   




    
  
   
   

    

 
   
   
  


   
 

    











        

       
 
   






  
  



    

   
    



 
   
  
   
   

  
  
   
  
   
 




   

  
    
  
  

   
    


   
   
 

    
  
    
  
 







  
  
   
    

       


     

     

   


 






  

       








  
   

    
   









  


   

    
 




     
          
 




    










    





        
       
       
       


  
       

         
      
   

        
















 







       
       







 

    



      

       




    
 




  
      




   





         


    




   

 







    
  

    

















    






       



 



   




    






















  
    
  
   

   
     




  




       













   


      







          

      
  

        






       





    
   
 

      
  
  

 
       










         












  

  


    


 




















  













dir ecció: tania brenlle



 
   


   

    
    
      



    
     


  










     

   
 
    
   



  
   

     
     
     


    
      
  
      
     

  

 



    
   
     








 




    


    

  

   


    
      
   
    
    
   
   



  
    
  
      

     

    
  
  
    




     




     
  
















      


   



      
   

   
    

   
     
     
   
    


   
  
   


     
   
    


      





     

   


    
    
   



  










  

    

      
     


   

 
    
   
     
   
     

   
    
 

    











     
   
  


     

   
     
    
 







   



     

  



     

    


   



     
    



   
    









    
   


  
   



     
   
   
     
    










     
     
   
   




    

    
     

      

   
     
   
    
   




     
     








    
    
    

  









    
   



   
     



     
   
   
 
     
    

   
     

    


   

   


   
 
        
    


































 








 

  




      
 
     

    


    






    




     
  
     


    
     
      







    
  
      


    

     


     
      
     


     

    
     
   



   


   
    
   

  
    
   














    

    
   
   
   

    

    
   
    
    
   

      





     

    
    


  
     


    
    

    




  


 









   
 




      
  







   
  

     
  
  


 

     
    

  





    
    
    
   
   
     
 


    
  




   




    
   
    
    

    

  







    
  


   


    
    

   
   


     
    


    

    
    






      
    

    

    
   

    




    
     
   
    
    







     
   


  
   



   
  

     




   
   

    
    

     


  
     
   
   
   




   
   



   

   
   
     
      









     
   
    
   

  
   
   
   
    


   


   
    
    
   



    
    
   

   


  
     
   













    
  

     
    
 
  


      
   

    



    

   
   
    





  


  

     

 
    
   



     
   


     





      


     
    
   

     


     


     













  



   



    
    
    
    


   





   
   


    
   
   









  
  
   





    
    


  

   





  
   
     
   
    
   










 


    

   

   

  
   
     
    

   
   
     
   
  
    
   
   
    



   
     



  
 

     
     
   
      

   
   
   

   
  

   

    



   







   
   
   

     
   
    


  

    



   
   




    


   


   








   
   







    

    
   

  



  



    
    









    

   

  
   
   
    

   



     

    
    

    





  
   

    
    
    
   
 


    
    
  
   
    

   


   
   
    

      
   


   
   
   
   
   






    
      

  

  


    
     
   


   
     
     
   
   


   

    
  
   

    
     
     
    

    
   
     
   













    
 
 


    


   
    
   
     


    






       
 
   
     

   

     

     
     


    


  
 
  


    
    

   


    

    
    

    



 

     

   

  
  
   
     

    
    
   

   

 
  



  

   
   

  
     
    
     
   
   
   
    
     
   

  


    
    
  
   



    
     


    
    
   

    















































 
   
   

   
    
     
   
  

     


   

   
  
    

     
    


    
   

      
   
  
  
     
    
   

   
    
    
    












  
 
    



     
    
     
    







    
    
    

   







  

 
   


   
   
    
    
    



  
   
     



   
     
    
    







 
    
  
    

      

    


   


    
 



    



   
   


 
    
    
    
    


   

      
     

     





   
    


     




     
   
   
     

 
   


      

     
   
   

     
    



     
    


   





  


    


    
    

     



     
 
     
   
   

   


  


    
    
    







   


     

    

   
   


    

   
   
    
   

    
  



     


   
   
    

    

   
   
 
    
     
  
    
    

     
     
   
    
   



    


















     
  
  

   
    

   
   

    

     
   
  





    
   
    

    
    


    
     


  

   

    
    
    
   
    
   
   
  
    
  
 
   
     




   
   
    
    
   
 
  

   


    








   
   
    
    

    
  
    
    
  
    

   


   






 
    
    



    
   
 
    
     

  


    
 
   
    
   


    
     


   
   
     

 
    
    











   
   
   




  
   
   
 
   
   

   
    
    

    

   
    

   
   
    
  
    
    







    


    
   
   
     
    
   
  


   
     
  
   



    
    
     
   
   

   










    
 
   



   

    
   
   



     

    
     





    
     
    





    
   


 
    
    


    
    
   


 

  

 

     
   

   





  

     

   

  

    
  
    




    




  
 

   


 



   











     
   
   



   
    

    





       



       











  


       
   



















Universitats 2016

10 RAONS 
PER ESTUDIAR A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Universitat de prestigi a la teva mida
45 graus i 40 màsters al teu servei
4a universitat espanyola en docència i 7a en recerca (ISSUE 2015)
Tots els alumnes fan pràctiques en empreses
340 convenis amb universitats de 28 països
Ampli programa propi de beques i ajuts
Campus d’Excel·lència Internacional de la Va ll de l’Ebre
Institut de Llengües / Centre de Formació Contínua
Escola de Doctorat
Ciutat amb una alta qualitat de vida

45 GRAUS
Àmbits de coneixement:    

ARTS I HUMANITATS
CIÈNCIES
CIÈNCIES DE LA SALUT
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
ENGINYERIA I ARQUITECTURA

40 MÀSTERS
Àmbits de coneixement:       

SALUT
CIÈNCIA I TECNOLOGIA AGRÀRIA I ALIMENTÀRIA
GESTIÓ DE SUPERFÍCIES FORESTALS
ENGINYERIA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
EDUCACIÓ, SOCIETAT I QUALITAT DE VIDA
TERRITORI, PATRIMONI I CULTURA
ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT
CONSTRUCCIÓ EUROPEA: DRET I ECONOMIA

FORMACIÓ OBERTA AL MÓN

Més informació:  Tel. 973 003 588   info@udl.cat   www.udl.cat   f universitatdelleida   t @UdL_info



    
 
  

    
   
  
   

   
    
    








    




    
  
    
   
    









     
    
  

   
     

  
    

   
 
   
    
    

     
   
   
   
    

    
      
   
   
    
   
     
   
   


 
      



     








    
   




     
     
 
     



   
    
    
     
    






    
     
    


    
   

  





  



   


   

    

 



     

    


    
   



    
    
     



   
   
    

     
    
    
   
   
    
     
  
    
      
     
    
   

     









      




















 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 act ivitats 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
















   
     




   

      
   

    









    
   


     
  


      









    





   

  


















   
   

    

   




    
      
    


     
       
    

     
    




    
     
   
     
      
      
    
     

    
   



     
     


   




   
   

   



    
    
    
 
    

   
     



  
     

      
   

     





  



      
    
    


     



    
    
    
   


   
     



   


     
     




 



    
     
     

   


   
   
    
    
     
 

   
 
 
     
    
   
    




























     
   
 


     
     


    

    
      

    

    


     

    




    
    
     
    

    
   


       
         
   




   











     
   
   

   
  
    
   

   

   
  
  

   

    
   
 
   

  
    

  
 
     


     




























































km0 km0

km0 km0 km0 km0

km0 km0







 

  








   

 

  

    
    
    
    


    
   


    
    
    
    
    


     
     
    


   




   
     
 

   
   
     
   
    

    

     
  
    

    

    



     
   
    

    
    
     
       






   
  


     
   
  
    






   
 





    
     















 



   

     
    

   
  

   
    
     
   

   




     



    

   
    
    
  
   
    




   
   


    
  
  
  
    

   
  


     
     
  


   
    
    
   
    
     
    


     












  
    
    

   
     
 
   

    
    
   




     

    

   
   


    

   



  


    
    
   
     

    
    

  

   












































   
 
   

   

    
     


   


    

   
    
     
    
 
   


    

   


 
      
  

    

    
    

      

  
    
   

   
  

    
    
      

    
  




   

 
  

   


   
   
  
   
    

    
     
   
    




   
     
 
    




    
    

   
     
  
 
    
 
    


 

 
    


     




   
  

  
   
   
 
   

    

    


     

   

   
    
   
     

     
   




 

   
    


   

    
  

       


   

   




   
  





   

   

  
    









   




   
    
   
   
  
    
   
     
     
    
    
    
  
    
       







   
  
   

    
    




     
   





  
    
     
     










 









    
  
   

     
    




  
     

   
    
   




     

     
    





    

    
    
 
    

 
     
   
    


    
      
    

    
  









  
  



    



    

     
  
     

   
    


   








     
     
    
  
   
     
    





    
   
     
    
    
    
     
      
   
    
     
 
   
 
    


    

   


    

    
    
    
   
     
   
 
    
     
 


    



   

  


    
    

     
   


     
  
   


    

 


   

   

     
    
   
    
   
   
 


      
     
   



      

   




   
    


    

   

     
  
    



   






  
     
  
    


   


  



  
    

    


     
    
   
    
    
    

  

   
   
   






 

    
  
     
    
   

 

















    
  


  

    
    


    

    

    
      
 
    
     
  
     

   
    

    
    
    




   
   
    


  
  

  
    
    
   
  
   

   

    
   
    
    


    

 
    
 
   

    

   
   
   
    
  

   
   
   





    

     
     
   
    






     
      
   
   
   
    

  

   


    
    

     

  



   
  
  
    
  
   


   

    
   
    





    



   
      

  

   

     
    
    
    


  










PRISMA CARBON 105 ULTIMATE RC 8.5

*Opció kit lite (equipació completa)+100€



 







      



     


  


 

      




 

      



      
      


      



 


     
      
      





     
   
      
      
    

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 
 
 
 
 
 
 
 

         
        
         
         
        
        
         
       
        
          
         
          
          
         
        
         
        
         



          
         
          
         
        
          
        
          
          
          
           
          
         
         













     


     

       




     

  


    
       
     
    



      

       


      
      


   
     


      

     
     

     


    
    






Sortegen 8 abonaments anuals 
per al cicle de concerts 2016 

dels Hostalets de Pierola

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:



      
    
     

 











    


    
     
  
 
     
     

     
      

     
    



    







     

 
      
      
     
    


    
     


    











   




     


    



 
   
     

     

 









 


    


     



    
   
    


  






    

    
     


     
      


     
    







   
     




    
     




 

    
      


    

 

    
    

     







     
    
     
     
     


 

  
  
    
   
   




 





      
     
     



     
 
    



 
      

    
      
    







      
  








     
      

     






 

 

       
         






   

 

      







      
      
    
   
     
     
     
   

     
     
  

      
      




     











       
     
  
     
  
       


     

      
     
 
  















VICTORIA

Dia 28 de maig  del 2016          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  17.45 h




 





L’AVAR

Dia 30 d’abril  del 2016          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  18.45 h



















      
   
    


      
     
     

   
  
   



      
    
   
  

     

     
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 
 
 
 
 







      

  
    



 


     

     



     

      
      

      
 

  


     






    



    




    
       
     

    



     





      
  




    
  
       


       

   

 








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











     
    
     

       
    

     
     

      

     
     
    
       








        

      
    
  


      

     
    





      














      
      
      
      

     
 



      

       
    



     
  
     


















    





   





  
     
   
       
 

  



      

     



     







     

     
    


     
  

  
      
     




       
      
     


     
       






       
   

   


 


    
      


     





         



     
     
  

      


      


 













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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal 





      
   
    

   



    



    
      






    




  

     
    




       
    
 





      
   
       
 

      

       

    
      



   
     


    
   



     

      


      
   


      

       
       




  



      
     
   



     


 
  

  



    





    
    
      
        


    

   
      
      

       


 
    




























      
   
   







      



       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


  
  
  
  
  
  
  
  
  













  
  
  
  
  
  
  










    
  

     
      

        
    

      
     
     

  
     
    




      
      
    
 
 


     
  

     

 
     

    


     




   








   


      

      


 

     
      
      
     


       
       
      


      
    

        



   
   
       




 

     








      
    
     
    
   
      
  

 








      
     

 
    
    
  
    

     
    
     















       
 
 




     

    

      



        

        





    

      
   
  




       

     
      
      
       






     





     

       



     



      

     





   
      



    
  





   





































    








       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



  
  
  
  
  
  
  
  
  












       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



  
  
  
  
  
  
  
  
  












       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



  
  
  
  
  
  
  
  











         
       
       
       
       
       
       
       
      
      
      
      
      
      
      



 
 
 
 
 
 
 

         
       
      
      
       
       
      
       
       
      
      
      
       
      
      
      



 
 
 
 
 
 
 













   


  
    
    
     


   
 
  


     
  
   
     
  
    
  
    
   

  
    




   
  
   
   
 
  
 






            
               
         
                
               
                
              
              
                
              
                
              
             



 
     
       
      
        
      
       

            
            
                
            
               
            
              
              
            



 
         
     
       
      

            
              
              
              
             
               



 
    
    
     

            
               
               
               
              
              
            
              
             
            



 
      
      
      
       

            
             
                 
               
              
                
               
               
              
              



 
   
      
         
      

            
               
             
              
                 
              
               
               
               
               
              



 
    
       
        
      
     

         
        
        
         
           
        
        
        
        
          
        



 
      
        
       
      









 
      
      
     
    
   
       
     


    

   


   

   





      



    

    









        
         
       
        
        
        
          
          
          
         
          
        
       
          
          

    
    

            
            
             
              
            
              
            
                



 
   
        
       
          

            
               
              
             
               
             



 
   
    
         

        
          
          
           
             
          
          
         
          
          
         
        
         

        
          
        
        
        
          
         
         
            
         
          
      

       
        
         
         
        
       
         
         
          
             
         
        
           
       


   
    


   

    





    

 


    
    
    
   





    

   


 

   





    
   
   
   
     

    

   
    



   


 

   
  


    
  




    
    
  

      
    

   

    




      

      





       

        


     

         
 



 
     

     






   



     



 


    
     




      
     














 
      
       
 
   

     
     
   
     



    



    
  
     

    
    


  

      
 
      




  
    
  

    

  








 








   
    
      
     




     

    
    



      


     
    
    
   




     
       
     



     



     
 

    
 


   

    






      
    
     
     










 











     
    
   

    
    
  

   


      


     


      



   



   




    
 



   
   
   
     
   
      
    


  

    
   
     

    

    
     

    





 


      



       


        
      
    


    




    



 



    







      



      







 

    


      
   

     


      
 





      


   


     



      
     



 


     










 

    

   

   




  
   
       
    

     

     
   



     




     

        
     

      

    

   
      
   
      
    


    
     
     
    
   












    



     
   
   

  
   
   
    




   
    
     
    
     
    
   



  

 



   
     
      
   

   
   

  
   
    

      
    
     
    
    







    
  
   
    
  
    
   


     
    
       



    





  

    
   
  





      

    

   
      







    
   


    
    

   





    
    
     

    
   
      
    




   
   
    
    
    

  









    
    
    

      
    
  

    
    
   
    







    
    
    

     
  
    
  

   

    
   


   
     
      
    
   
    
     
     
   

 



   


 
    
   
    



   
   















     
    





    
    


  

 

   
     











 
   
   

   
     
    
    
   
  



 



 
  
  
  
    
 








   
   
    
    
  
   

    




  








     

   


   
    
   

  

 
     
     

      
   
     

     
   
    
 
    

     

   
      
   
     
  







 
   
   
    
   


   







  





  
  





    

 
      
     

    


  
     
 



   
     
    
   
   

   

  
   
   
  

    
   
   
    
     
    
  
  
   


  




    
  
    
      


 
    

      
    
    
    



      
  

   




   
   

   
  
    
   
    
   






   

    
  

   
     





    









    
      
   

     


    
    
   
    

    
   
     





     
     

    
   
  
      
 


    






   
      
    

   
    

    

   
     
  


   

     
   
   

   
  
     
    
    
    

 
     
    
  
  



     
   


 
     
    



   
    
   

    
   
     
 





  
    

   

    





     
     




     


      

     
    

     

     
     
   



     

   


   

     
 

    
 
   
 
     



   
   
   

   
    
 
     

  
      
     
     

   
  
   


  
    
      
    
 
    

  



   
    


   
  

     




     
   

   
 


   
    



  
     
     
      
   
    

   






    
    
    

   
    
   
   
   
    
    
 
   
     
   



    
    



     

    
   
    
    
    


   
   
    



    
    
   

    
     
    

    
    
  













    




  
     
   
  
   
    


     
 

   

  
     


    
  
    


  
   


     
    
  
    
 
    
    

 
 


     
 

   
      


   
    
    
  
  
   

     
    
    
    
    
   
      

   
   

    




  
    



    
    
     
    
   

  
  
     
  


    

   

   


   
    

   
    
 
    
 


  
    
    
     
    
     







 

  

   
    



    







    
   

   

 
    


    
   

  



    

   

    
 
    

   
    
     

     

  

    



   
    


     
    

     
   

    








     

     
     
     
   
     
     

     
   
 

      





  
     
   






    
    
     



 
     


  
  
    

   
     
 


   

   
     

   
     



     
     
  



 
    
   


    



    

      




    





    

      
   

    














 
  
   


   


     
    
     

   
    
    





   
     
   
    
   

     
    
    
    



    


    


     
    

     



   
  
     




     


   
     

     
   



     


    

 







    
    
   


   
   

    

    
 


  
 
     



    

     

   



   
   
 

     
  
   
   
     

    
    

    
   






   



    
     
    
     
    
   


    



    

      
    
    

     



   
    








   
 


      
   
   


   
    
    


      



    
     

  
   
     
   
    

 
    










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
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