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c. Verdaguer, 36 · 08500 Vic
Tel. 93 885 62 99

• TANCAT ELS DIUMENGES I FESTIUS •

• Cuina catalana. 
• Artesania Selecta d’embotits 
(degustació i venda)

Tavèrnoles 
T. 93 812 21 88
Tancat dimecres 

nit i dijous.

Avda. Nostra Senyora de Montserrat, 19 • 08504 St. Julià de Vilatorta
Tel. 93 812 28 28 • troballa@hotmail.com
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· Consultor i assessor tecnològic
· Especialista en comunicacions
· Assessoria a empreses i particulars 
· Suport i manteniment per Macintosh

Alberto Lozano Barcia
Amb més de 30 anys d’experiència

Taradell · BARCELONA · Tel.: 615992596 · www.lozano.net 

Expert Decisions
Tecnología i

L’ORDINADOR

Servei tècnic
d’informàtica

-Reparació ràpida i eficient de tota mena 
d’equips informàtics
-Grans ofertes en ordinadors de sobretaula 
i portàtils.
-Tinta i tòner per a impressores, original i reciclat.

a/e: tecnic@interausa.com
C/ Arquebisbe Alemany, 31 VIC

Tel. 93 883 35 95
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tel.93 881 47 77

C/ MORGADES, 51. ENTRESOL 2A. VIC.

MERCEDES
CRUCES

grafòloga

Anàlisis personalitzats
exclusivament per a dones i nens

670 30 19 40

Alentorn i Alentorn Arquitectes: serveis 
d’arquitectura, reformes i rehabilitacions

Els socis, Jaume Alentorn Puigcerver i Jaume Alentorn Ferrer, al seu despatx. JOAN MILL

dissabte, 12 de març de 2011
DIARIDELMERCAT

Alentorn i Alentorn 
Arquitectes és una 
empresa osonenca 
que fa més de 35 
anys que ofereix ser-
veis d’arquitectura, 
urbanisme, paisatge, 

disseny i càlcul d’estructures arquitectòniques i di-
reccions d’obra. Està situada al carrer Bisbe Morga-
des número 51 a l’entresol 2a de Vic. Els arquitec-
tes Jaume Alentorn Ferrer, soci fundador; i Jaume 
Alentorn Puigcerver estan al capdavant.
A Alentorn i Alentorn Arquitectes treballen tan en 
obra nova com en reformes i rehabilitacions, i con-
sideren apassionant quan les dues es fusionen en 
un sol projecte. Pel que fa a la tipologia han portat 
a terme obres d’equipaments de complexos co-
mercials, de masies i establiments de turisme rural, 
d’habitatges plurifamiliars, en filera i aïllats. A més 
també en edificacions industrials i en aspectes de 
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ca c/Cardona, nº 6 · Vic
93 889 31 20

Suplements, cosmètica i 
alimentació ecològica

CARLOS
P E R R U Q U E R I A

C. Enric Prat de la Riba, 13
08500 Vic

Tel. 93 885 57 06 

disseny i gestió urbanística.
Consideren que amb el context 
econòmic que ara vivim és molt bon 
moment per actuar amb màxima 
professionalitat i eficiencia. L’em-
presa compta amb col·laboradors 
que són grans professionals, tan del 
món de la construcció i la seva exe-
cució material com de la enginyeria i 
la indústria. Aquest aspecte permet 
innovar en les seves propostes.
Jaume Alentorn Ferrer i Jaume 
Alentorn Puigcerver són profes-
sors de la Universitat Politècnica 
de Catalunya. Tots dos asseguren 
que és un privilegi ja que els obliga 
a actualitzar els seus coneixements 
contínuament per poder-los trans-
metre a l’alumnat.
A la pàgina web d’Alentorn i Alen-
torn Arquitectes, que és www.alen-
tornarquitectes.com, s’hi reflexa la 
passió que els dos arquitectes te-
nen per la seva feina. Es pot veure 
l’àmplia oferta de serveis que posen 
a l’abast del client i a més hi ha una 
mostra de la diversitat dels seus 
projectes, de les obres realitzades i 
els articles publicats. 

• Nom de l’empresa: Alentorn i Alentorn Arquitectes
• Adreça: C/Bisbe Morgades, 51. Entresol 2a.
• Telèfon: 93 885 26 13
• Serveis: Serveis d’aqruitectura, urbanisme, disseny, 
entre altres. Reformes i rehabilitacions.
• Web: www.alentornarquitectes.com

ORLANDO
OXOSSE

Vidència - Pèndul
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