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Bon Nadal i
Feliç Any 2018

! FELICITACIONS

Vernet (Artesa de Segre)

Aquest poble i la seva bona gent,  formen

una part molt important de la meva vida on

hi tinc molts bons records. Hi vaig viure fins

els 16 anys aproximadament….

GUIA DEL AVICULTOR

Aquesta guia estava feta totalment a la

impremta de Vernet a dins de Cal Pere.

L’autor i editor: Marcelino Pijuan Grau (el

meu pare) i la caixista de la impremta:…

Boletín Informativo C.O.P.A.G.A.

L’autor va ser  Marcelino Pijuan Grau (el meu

pare). Era una publicació mensual que feia 

relacionada amb informació avícola molt

interessant i útil en aquells moments.

Disposava d’un Diploma de…

Edifici Lleida – Shopping Center
Ronda

Des de sempre, hi he estat vivint. Vaig

començar quan encara s’estava construïnt

(1974) i  sent el gerent durant molts anys en

aquest edifici. Des de la oficina es van…

GUÍA COMERCIAL-TURÍSTICA DE
LÉRIDA Y PROVINCIA – 1973

Autors: Ernesto Corbella Albiñana i Joan Pere

Pijuan Siguan. El Sr. Corbella fou alcalde de

Lleida i molt apreciat per mi. Vàrem tindre la

gran sort de poder vendre grans…

Montsec (Vilanova de Meià)

Aquí en aquestes muntanyes hi vaig passar

uns molt agradables moments, junt amb la

família i amics. Passavem llargues estones

amb un gran amic i recordat, el pastor Joan

a…

Guia Gràfica – Urbana de Lérida –
1974

Autors: Ernesto Corbella Albiñana i Joan Pere

Pijuan Siguan. En aquesta guia apareixien:

Serveis d’urgència, corporacions, òrgans

oficials, monuments, espectacles, hosteleria,

noms dels carrers, bancs, gran planell de la

ciutat…etc

Felicitacions de Nadal

Des de fa molts anys, preparo una felicitació

de Nadal per desitjar unes Bones Festes i un

Feliç Any Nou … Així que, com sempre … Bon

Nadal i Feliç…

"
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Bon Nadal i
     Feliç Any 2018
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