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La Carla Alsina, primera santcugatenca de l'any

La Carla Montserrat Alsina Petit va ser el primer nadó inscrit en el Registre Civil de Sant
Cugat el 2010 i, per tant, la guanyadora del premi al Primer Santcugatenc de l’Any, que
organitza Ràdio Sant Cugat amb el suport de Catalana Occident.
Els pares de la nena, que va néixer a l’Hospital General de Catalunya, no s’acaben de
creure la notícia, que han rebut amb satisfacció. La Carla va néixer el dia 2 per cesària i
va pesar tres quilos i mig.
El premi comporta diversos regals, com ara els bolquers de tot un any i una pòlissa de
1.500 euros, que li seran lliurats en una recepció presidida per l’alcalde a la sala de
plens de l’ajuntament. Col·laboren en l'aportació de premis el DIARI DE SANT CUGAT,
amb una subscripció al setmanari durant un any, i els comerços locals Un Pequeño
Mundo, Sant Cugat Hotel & Restaurant, Vins Noé, Centre d'Estètica Donna, Pastisseria
Sàbat, Punt Fresc i Eroski.
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