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ARXIU PARTICULAR

Els comerciants de Navàs lliuren
els regals de la darrera campanya 

La Unió de Botiguers i Serveis (UBIS) de Navàs ha
lliurat els premis de la Campanya de Nadal i Reis.
Enguany el primer premi arribava als 1.000 euros i va ser
per a Lorena Hernández, que va recollir la butlleta a
l'establiment O2 Benestar. El segon premi, de 500 euros,
va ser per a Carmen Melero, gràcies a una butlleta
lliurada a Autoservei Josep Castañé. Aquests premis en
metàl·lic s'havien de gastar en qualsevol comerç de
l'associació. El tercer premi ha consistit en una sortida de
cap de setmana, del qual se n’han regalat 12. A la foto es
poden veure alguns dels premiats amb la presidenta de
la UBIS, Gemma Rovira.



Per a esqueles, recordatoris
o aniversaris podeu posar-vos 
en contacte amb les nostres 

oficines de:

MANRESA Tel. 93 877 22 33
C/ Sant Antoni M. Claret, 32

BERGA Tel. 93 822 12 19
Plaça Font del Ros, 1

MARTORELL Tel. 93 774 00 86
Av. Camí Fondo, 8, 1r 1a

Primer aniversari de la mort de

Antònia Playà Casals
(22-02-1935 / 29-01-2010)

Vídua de

Fèlix Torradeflot Santamans
(20-11-1932 / 14-11-1997)

En record d’ambdós celebrarem una missa per les seves ànimes avui, dissabte, a les 7 del vespre
a l’església parroquial de Santa Maria del Pont de Vilomara.

“Cada dia que passa us trobem més a faltar”.

El Pont de Vilomara, 29 de gener del 2011

PROMOCIÓ PER ALS CLIENTS

L’Administració de Loteria
número 1 d’Esparreguera, propietat
de Joan Mas Martí, que és al carrer
de Sant Antoni, ha donat el primer
premi de la Loteria Nacional, valorat
en 1,2 milions d’euros. El sorteig es
va celebrar dijous passat a Madrid i
el número guanyador és el 67.296.
En aquesta l’administració de loteria
van vendre tota una sèrie de deu

números del 67.296 que ha repartit
30.000 euros entre els afortunats,
nou persones, tot i que la quantitat
més importat ha estat per a una
esparreguerina que tenia a més a
més el premi especial a la sèrie i a la
fracció: aquest dècim està valorat
en 1,2 milions d’euros, segons el
comunicat dels responsables de la
loteria estatal. 

D’altra banda, fonts de
l’Administració de Loteria número 1
d’Esparreguera han explicat que la
persona afortunada amb el milió i
escaig d’euros «és una dona d’uns
cinquanta anys i veïna del municipi
que ha vingut com cada setmana
sense saber que havia estat
afortunada amb un premi de tants
diners».



JOC I PREMIS

JOAN VIDAL SOLÉ
Ha mort a l’edat de 74 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dissabte, a 2/4 d’11 del
matí, a l’església parroquial de
Santa Maria d’Igualada.

Tal dia com avui:
–1948: el delegat soviètic al Con-
sell de Seguretat de l’ONU, Andrei
Gromyko, demana la destrucció de
totes les bombes atòmiques exis-
tents.

-1981: Adolfo Suárez dimiteix dels
seus càrrecs de president del go-
vern espanyol i del partit Unió de
Centre Democràtic.

-2000: s’aprova a Mont-real el Pro-
tocol de la Bioseguretat, que regu-
larà el comerç internacional de
productes transgènics.

EFEMÈRIDES
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A LA XARXA

EL BATEC DEL CARRER

El Sol del Solsonès, l’associació
de familiars de malalts mentals i
drogodependents, té una nova
aula d’informàtica a disposició
dels usuaris de l’entitat. El nou
espai ha rebut una subvenció de la
Diputació de Lleida per comprar
l’equip informàtic, format per sis
ordinadors. El president de la cor-
poració, Jaume Gilabert, així com
autoritats locals i comarcals van vi-
sitar dijous passat el centre i van in-
augurar el nou espai. 

En l’acte Gilabert va fer un re-
coneixement a la tasca i la feina
que desenvolupen les persones
que integren l’entitat. Gilabert va
afegir que gràcies a col·lectius i en-
titats com Sol del Solsonès  els dar-
rers anys s’ha avançat molt en el re-
coneixement de les malalties men-
tals. L’associació actualment dóna
servei a uns 45 usuaris. 

A més de Gilabert, van partici-
par en la inauguració l’alcalde de
Solsona, David Rodríguez, el pre-
sident del Consell Comarcal, Ma-
rià Chaure, i el vicepresident de
l’ens comarcal, Albert Muntada,
juntament amb el president del
Sol, Enric Serra. 

REDACCIÓ/D. PUJOLS | SOLSONA El Sol del Solsonès estrena l’aula
informàtica de la seva seu social

D’esquerra a dreta, David Rodríguez, Jaume Gilabert, Albert Muntada, Marià Chaure i Enric Serra

El president de la Diputació de Lleida i les autoritats locals van inaugurar les instal·lacions

ARXIU PARTICUPAR

L’Associació Cultural i Gastronòmica Ceps i Manduca de Sant Vicenç de
Castellet va dur a terme un tast de xocolates que va aplegar 60 persones. El
curset va ser a càrrec de David Martínez, representant de la casa Enric Rovira,
de Castellbell i el Vilar. Després d’explicar la història, el procés de fabricació
del cacau i de la xocolata, en van descriure les sensacions: visuals, olfactives,
auditives i gustatives. Els participants van tastar faves de cacau torrades, i
diverses menes de xocolata, a més de 10 gustos de les bómboles que
formen part del producte The World, comercialitzat per Xocolates Enric
Rovira. Tot això maridat amb el vi Dolç de lluna, a més de destil·lat de cacau. A
la foto es pot veure un dels grups que van participar en el tast.



Ceps i Manduca de Sant Vicenç convoca
60 persones en un tast de xocolates

ACTIVITAT GASTRONÒMICA

Una veïna d’Esparreguera ha estat afortunada
amb 1,2 milions d’euros de la loteria nacional


