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400

Revistes amb TU
C/ Josep de Zulueta
23, La Seu d’Urgell.

Pizza artesanal, diferente y de sabor único
Pasteles artesanales de La Yola
Oferta de la semana: Compre 2 Pizzas
(medianas o familiares) y llévese 1 gratis
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400 revistes amb tu!
El 28 de febrer de l´any 2008. Aquest va ser el dia que va sortir al carrer el primer exemplar del
setmanari que avui en compleix 400. L´únic setmanari imprès a la Seu d´Urgell i que tracta notícies
i esdeveniments vinculats a la nostra ciutat, comarca i la resta del Pirineu. Setmanari que també
va recuperar, l´any 2013, la celebració de la Nit de l´Esport de l´Alt Urgell, event que anys enrere
organitzava el consistori de la ciutat i que, compromesos amb l´esport comarcal, vam voler retornar
a dignificar de la millor manera i com es mereixen els nostres clubs i esportistes, ressaltant el bon
nivell del que es disposa, sobretot, en les categories inferiors de totes les modalitats esportives que
es practiquen a casa nostra. Parlant amb els lectors i recollint opinions de col.laboradors, ens hem
trobat amb molts comentaris, suport i crítiques constructives que ens donen força per seguir amb
aquest projecte d´informació i difusió dels productes i serveis ofertats en l´interior de la revista. Ara,
però, ens toca seguir treballant per millorar en cada exemplar i intentar que et trobis un producte
de qualitat i actualitzat seguint amb la línia de vistositat i varietat informativa que et volem continuar oferint divendres rere divendres perquè no faltis amb la teva cita amb Les Mesures del Pirineu.
Per celebrar amb tu aquests 400 exemplars hem organitzat una vetllada divertida amb la que esperem que t´ho passis d´allò més bé: el proper dissabte 7 de novembre a les 23 hores de la nit la
Sandra Rivera ens oferirà un monòleg eròtic (per a majors de 18 anys) al club de pàdel Urban Sport
La Seu. Us hi esperem!
Equip Les Mesures del Pirineu

SERVEI
DIARI DE TAXIS
Joieria
ANDORRA - LA SEU D’URGELL - BARCELONA
HOTEL AVENIDA · Av. Pau Claris, 24 · T. 973 350 104
Sortida de la Seu: 7 h. matí i 14:30 h. tarda
Diumenge: sortida 16 h. tarda
(Lloc a convenir)
Sortida de Barcelona: 15 h. tarda i 20:30 h. nit

PERE

606 67 63 18
973 35 38 41

JOAN

650 65 51 96
973 36 00 04

TAXI
VIATGES
CONCERTATS
A L’AEROPORT I
ON TU VULGUIS!

Aprofitant la celebració dels 400 exemplars de Les Mesures del Pirineu, us presentem l´esdeveniment-gala nocturna que servirà per celebrar l´últim any exitós dels clubs i esportistes que ens
representen allà on van a competir: la 3a edició de La Nit de l´Esport

PREMIS NIT DE L’ESPORT 2015
Les Mesures del Pirineu
18 de Desembre a les 21’00 Hores

El setmanari Les Mesures, organitza el
divendres 18 de desembre del 2015 al
Club de Pàdel Urban Sport de la Seu
d´Urgell, i coincidint amb la finalització de la temporada anual dels clubs
i entitats esportives de la ciutat, la 3a
edició de la Nit de l'Esport de l´Alt
Urgell. La celebració vol obsequiar i
commemorar la bona trajectòria dels
clubs i esportistes, tenint en compte
que cadascun d'ells i de forma individual conviden a rebre el premi al millor
esportista o equip que millors resultats
esportius i/o rellevància esportiva ha
obtingut durant el present cicle esportiu.
La gala nocturna s’amenitzararà amb
un sopar per a tots el nominats, entrenadors, directius i acompanyants, i es
desenvolupa mitjançant una presentació audiovisual d'imatges i fragments
d'escenes que s'han donat durant el
transcurs de les diferents competicions
i modalitats esportives; tot això amb la
conjunció de l'entrega de trofeus als
diferents nominats, lliurats pels diferents patrocinadors i autoritats, que fan
que la festa es complementi i es defineixi com un excel·lent colofó final de
temporada, i perquè no, com un inici al

període de reflexió, preparació i presa
d'ambicions de cara a propers reptes
esportius.
PREMIS PROPOSATS:
1.-Premi Obra Social per la integració
social a través de l'esport.
El premi reconeix el treball d’una entitat o col.lectius, en favor de la inserció
social de persones o grups determinats que recolzen mitjançant l’activitat
esportiva.
2.-Premi a la Promoció de l'Esport.
Aquest premi distingeix i reconeix entitats que durant la temporada o trajectòria han destacat per la seva tasca de
promoció de l’esport.
3.-Premi a la Projecció Esportiva.
Es tracta de destacar els valors de futur. Els esportistes reben una distinció
per la seva progressió amb la confiança
de veure’ls aviat entre els millors.
4.-Premi al millor equip base.
Es reconeix el treball realitzat a través
de l’esforç, valors i àmbits de superació
amb les categories inferiors per part
d’un club i/o entitat esportiva.
5.-Premi millor esportista Júnior (Fins
18 anys).
S’atorga premi tant en categoria femenina com en categoria masculina.

6.-Premi millor esportista Sènior.
S’atorga premi tant en categoria femenina com en categoria masculina.
7.-Premi al millor esportista de projecció Internacional.
Es reconeix la temporada a un/a esportista d ́ ascendent projecció internacional.
8.-Premi millor Entitat de la temporada.
Guardó a la millor per la seva trajectòria al llarg de la temporada.
9.-Premi Reconeixement dedicació i
constància.
Entitat, club i/o associació esportista, o
persona/es, per la dedicació, constància e implicació esportiva.
10.-Premi al millor event esportiu de la
temporada.
El jurat valora l’organització del millor
esdeveniment esportiu públic de la
temporada i la projecció de la ciutat
i/o territori que esdevé.
11.-Premi al millor entrenador.
Es reconeix la tasca del millor preparador/entrenador. Es valorarà la capacitat
de motivació, implicació, de direcció
d’un grup i els resultats que defineixen
aquest treball.

SERVEI DIARI DE TAXI A BARCELONA

DAVID
Sortida La Seu 7h matí (lloc convingut)
Sortida Barcelona 15h (lloc convingut)
Hotel Jardí (Plaça del Pi)

www. taxialturgell.com l www.taxibrugulat. com
Seu: 973 35 10 76
Bcn: 93 301 59 00
Mòbil: 620 69 26 43
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Les empreses de l´Alt Urgell, indignades amb l´OMS
Els productors, elaboradors i carnissers de la comarca defensen la qualitat del seu producte i rebutgen el comunicat “alarmista” de l´OMS sobre
un estudi que qualifica de “cancerígens” els productes de carn vermella
processada

ses aclaracions en diferents mitjans
de comunicació nacionals on alguns
representants de l´organització internacional han volgut desmentir que

que “es posi a tothom en el mateix
sac” i defensa l´alta qualitat dels productes elaborats al territori, doncs a
diferència de grans superfícies co-

aquesta informació l´hagi publicat
directament l´OMS, sinó que ho hauria difós una empresa privada, anys
enrere col.laboradora de la mateixa.
En qualsevol cas, els representants
de negocis i fàbriques elaboradores
d´aquests productes a la comarca
han volgut transmetre la seva “indignació” per una notícia tan “alarmista i
mediàticament negativa a nivell mundial”. El col.lectiu urgellenc denuncia

mercials “incorporen una quantitat
molt insignificant d´additius per a la
seva conservació; tot en excés és dolent per a la salut”, aclaren, “per tant,
és negatiu ingerir en la dieta moltíssima carn, verdura o peix, però ningú
pot qüestionar la carn elaborada al
Pirineu per part de les petites i mitjanes empreses, ningú”, conclouen.

D´altra banda, segons alguns mitjans
de comunicació estatals, l´OMS s´ha
desmarcat de la informació que s´esdevé en el comunicat al.legant que
no ha estat cap membre de la seva
institució sinó una empresa privada
que ha utilitzat el seu nom

L

es empreses alturgellenques
dedicades a la producció, elaboració i venda de productes de carn
vermella processada s´han mostrat
indignades davant un informe publicat per l´Organització Mundial de la
Salut (OMS) en el qual comunica que
aquests productes són altament perillosos i grans provocadors de càncer
de còlon. De la mateixa manera, durant la setmana han aparegut diver-
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El cicle “Desenterrant el passat” 2015 s’acomiada
El proper dissabte 31 d’octubre l’arqueòleg Gerard Remolins Zamora, de ReGiraRocs, presentarà els
resultats de la intervenció arqueològica en aquest megàlit de Bescaran

E

l proper dissabte dia 31 tindrà
lloc a Bescaran el sisè i darrer acte
del cicle “Desenterrant el passat”
en la seva edició de l’any 2015 amb
una xerrada sobre la intervenció arqueològica al Dolmen de la Llosa de
Bescaran. El Dolmen de la Llosa de
Bescaran és un megàlit de notables
dimensions, molt menys conegut que
el seu veí, la Cabana del Moro de
Bescaran, i que reserva algunes sorpreses. La intervenció arqueològica,
duta a terme per l’empresa ReGiraRocs, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’EMD
de Bescaran i nombrosos voluntaris
que també van participar a l’excavació, tenia per objecte l’ampliació
dels nostres coneixements sobre

aquesta estructura prehistòrica
poc coneguda i
divulgar-ne els
resultats en una
comarca, l’Alt
Urgell, que és la
segona amb més
megàlits documentats de tot
Catalunya. Amb
el títol Dolmen
de la Llosa de
Bescaran, passat i futur. De la recerca a la difusió, l’arqueòleg Gerard
Remolins, de l’esmentada empresa,
explicarà les característiques del dolmen, les incidències de l’excavació i
les perspectives de futur en relació
a aquesta estructura prehistòrica. La
darrera xerrada del cicle “Desenterrant el passat” tindrà lloc el proper

dissabte, dia 31, a les 18.00 h, al Local Social de l’EMD de Bescaran. Han
intervingut en la seva organització
l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt
Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt
Urgell, l’empresa ReGiraRocs, l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Bescaran i l’Arxiu Comarcal de l’Alt
Urgell.

Els Diables de l´Alt Urgell presenten ‘La Sala dels Horrors’

D

urant les nits del divendres
30 i dissabte 31 d´octubre, de les
21 de la nit a les 2 de la matinada,

els Diables de l´Alt Urgell, coincidint
amb la celebració de Tots Sants,
transformaran la Sala Sant Domènec
de la Seu d´Urgell en ´La Sala dels
Horrors’. Tothom que ho vulgui po-

drà assistir al recinte i gaudir de dues
nits gòtiques i plenes de por i humor.
L´entrada a l´esdeveniment tindrà un
cost de 2 euros i estarà obert a totes
les edats.

Berenars amb
xurros i xocolata
Taverna seu d’Urgell
#LaTavernaSeu

Resta de dies a les 8:00

Tapes - Amanides - Combinats - etc...
Esmorzars econÒmics
Berenars
xocolata amb xurros

PASSEIG JOAN BRUDIEU, 12-14
LA SEU D’URGELL
TEL: 973 354 475
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Autobús gratuït a la Seu per anar al cementiri

L´Ajuntament de la Seu posa a disposició dels ciutadans el mitjà de transport per al dia de Tots Sants

U

n any més, l'Ajuntament de
la Seu d'Urgell posarà per al pròxim
diumenge 1 de novembre, festivitat
de Tots Sants, un servei d'autobús
gratuït per arribar fins al cementiri
municipal. L'autobús funcionarà durant tot el dia de les deu del matí a

les dues del migdia i de les quatre a
les sis de la tarda. L'objectiu d'aquest
servei de transport pel dia de Tots
Sants respon a facilitar el desplaçament fins al cementiri municipal a
totes aquelles persones que no disposen de vehicle, així com també
per a persones grans o ciutadans
amb dificultats de mobilitat. Aquest
autobús tindrà parades a la rotonda
de Bisbes Prínceps, el carrer Comtat

d’Urgell amb plaça de Joan Sansa, a
la plaça de Mossèn Pere Pujol, carrer
Bisbe Iglesias Navarri (pavellons militars) i plaça Catalunya. Pel que fa al
recinte del propi cementiri, durant
aquests dies hi haurà operaris de suport que es trobaran a disposició de
totes aquelles persones que el visitin.
El cementiri municipal restarà obert
de les vuit del matí fins a les set del
vespre.

La majoria dels consistoris de l´Alt Pirineu no disposen
d´inventari de camins
L´IDAPA ha organitzat una segona sessió tècnica al CETAP per explicar com inventariar els camins

U

n 80% dels ajuntaments de
l´Alt Pirineu i Aran no han iniciat l´inventari de camins del territori, obliga-

tori per llei. Segons l´Institut pel Desenvolupament de l´Alt Pirineu i Aran
(IDAPA), només 14 dels 77 consistoris
pirinencs disposen dels documents
que distingeixen aquesta regulartitat,
o bé, estan en procés de tramitar-ho.
En aquest sentit, Pere Porta, director

de l´IDAPA, ha manifestat que “tot i
això, hi ha un interès clar per tirar-los
endavant i per això, s´han organitzat
una sèrie de jornades tècniques per
explicar com tirar endavant la documentació per dur a terme l´inventariat
de camins”.

RECORDANT EL PASSAT

BALL CERDÀ
1978
JOSEP BENITO I EVA

Bellesa interior: la clau per ser encantadora

S

ovint les dones són admirades
per la seva bellesa, pel vestit que porten lloc o el maquillatge que realça la
seva mirada. No obstant això, val la
pena tenir en compte que una dona
bella, sobretot, és una dona feliç
amb si mateixa, amb el seu cos, el
seu treball, la seva família i fins i tot
amb els amics que l'envolten. Les dones saben que la bellesa interior no
té preu. Mai podràs aconseguir-la en
una botiga especialitzada, més aviat
es tracta d'una construcció interna
en la qual mereix la pena treballar.
Una dona amable sempre té les de
guanyar. Elles estan disposades a
ajudar als altres, i de la mateixa forma, quan necessiten ajuda les persones correspon el seu compromís. Es
tracta d'un tret definitiu en la bellesa
interior i aquelles que no aconsegueixen posseir-ho, es mostres hostils i agressives. És probable que les
dones senzilles tinguin més oportunitats en diversos aspectes de la vida.

Elles són capaces de reptar-se a si
mateixes i no posar-li fre o prejudici
a cap aspecte de la vida. En general,
les dones senzilles són espontànies,
assumeixen l'informal i viuen relaxades. Les dones senzilles mai ostenten
del que tenen o han aconseguit, no
necessiten dir-ho, es nota! La feminitat no és un aspecte que s'omple
necessàriament amb maquillatge o
articles de moda. La veritat és que
ser femenina consisteix a ser delicada en els seus posats, però tenaç i
sèria en les seves accions. Una dona
femenina està molt còmoda amb el
que és, perquè en realitat és tota una
dona i ho expressa. Ser intel·ligent és
una de les característiques primordials per ser una dona realment bella.
Aquella que sap del que parla, que
està actualitzada, que té una posició
clara sobre diversos temes. Es tracta
d'aquella dona que els altres admiren
pel seu acompliment en el treball,
les seves converses i plantejaments.
Usualment tenen molta imaginació,
confien en si mateixes i les seves
capacitats. Són molt curioses i tena-

ces a l'hora de posar un projecte en
marxa. Una dona que explota, i sap
explotar, la seva bellesa interior és
optimista i consistent amb la idea
que transmet i com explicar-la. Mai es
traça una meta i la deixa a un costat
sense complir-la. Es tracta d'aquest
tipus de dones que inspiren a la societat amb el seu interès per aquests
objectius que s´han marcat en la
vida. Quan es presenta una adversitat, elles són capaces de superar-la
i avançar. Sempre veuen el got mig
ple en qualsevol situació. Un factor
important i indispensable en la bellesa interior és la seguretat en elles
mateixes. L'autoestima, l'acceptació i
la confiança són vitals quan es tracta de ser belles, fins i tot quan elles
experimenten aquesta sensació són
capaces de transmetre-ho als altres i
ells ho poden percebre amb facilitat,
veuran una dona bella en la qual es
pot confiar.
Natàlia M.V.
Empresària

3 consells per viatjar lleuger

1.

Fes un llistat amb tots els
comptes que has de pagar, des de la
llum, l'aigua fins a la targeta bancària
i el teu arrendament mensual. Si tens
pagaments que encara no has realitzat, no dubtis a deixar-los programats
o avançar el pagament.
2. En utilitzar ‘apps’ que t'ajuden a
organitzar la teva llista d'equipatge o
itinerari, no només organitzaràs millor
les teves maletes, a més t'ajudarà a
adonar-te si estàs prenent pes extra
innecessari per al teu viatge. Cada

viatge i destinació és diferent, no
deixis que la inèrcia et jugui una mala
passada. A més, investiga la teva propera destinació, és probable que si
bé portes tot el que t'acomoda, una
mica de documentació sobre la cultura tradicional del lloc on visites no
t´anirà malament en la teva maleta. Si
és així podries portar el bàsic o anotar-ho per a la compra en destinació
en el ‘duty free’.
3.- Que la teva maleta o motxilla
no siguin tan pesades. Potser tens
aquesta bella maleta ‘carry on’ que
t'encanta o aquesta motxilla que
t'acompanya fa 15 anys. No obstant

això, el seu pes equival a 5 motxilles
noves d'última tecnologia o 3 maletes ‘carry on’ actuals. Si vols viatjar
només amb ‘carry on’, procura que
la teva valisa sigui de bona qualitat i
lleugera. Una maleta com ‘Bluesmart’
pesa gairebé 4 quilograms. Això és
una maleta amb molta tecnologia i
materials bons, el mateix passa per
a una bona ‘Lowe Alpine’ o ‘Vaude’
que pesaran aproximadament 2 o 3
quilograms. Què posaràs en el que
resta de 3 o 4 quilograms? Pensa
bé dies abans què és l´essencial per
portar-te i no esperis a última hora
perquè no portaràs el més necessari.

Com no rivalitzar amb les persones que més estimes...

1. Deixa de semblar tan perfecta.
Penjar fotos en Facebook i Twitter
solament de bons moments de la
teva vida o de llocs idíl·lics és un mètode de fomentar les comparacions
socials, generar l'enveja aliena i fomentar el ressentiment. Si vols que la
gent tingui certa empatia amb tu, entre foto i foto perfecta penja alguna
on se't vegi una mica més humana,
per exemple, tirant el cafè damunt de
les estovalles. Sabem que aquestes
coses també et passen. Mostrar-se
vulnerable a vegades t'aproparà als
teus amics.

2. Imita a la gent que vols. Posar-se
en les sabates de l'altre, entendre les

seves necessitats i actuar de la manera en què l'altre ho faria és suficient
per guanyar-se la seva confiança.
Aquest fet ho han comprovat tots els
negociadors del món, i és l'ABC de
qualsevol procés de negociació. Per
començar a entendre a l'altre, una

bona manera és asseure's enfront
d'ell i imitar els seus gestos, això
t'ajuda a posar-te en la perspectiva
de l'altre. En les relacions personals
i l'amor passa alguna cosa molt semblant. Existeix un cos de recerques
que sustenten aquest fet i solament
cal veure com en els matrimonis feliços de persones majors tots dos
acaben semblant-se molt. De fet les
parelles, mentre més temps comparteixen, més solen semblar-se entre
si. Un estudi de la Universitat d´Stanford va comprovar en matrimonis
d'ancians com el riure's de la mateixa
forma deixava en tots dos idèntiques
arrugues i línies d'expressió en la
cara.

3.

Demana ajuda i consell. I si per
entendre als altres convé imitar els
seus moviments i postures, què cal
fer perquè t'entenguin a tu? Segons
diversos estudis, demanar consell és
un mecanisme efectiu perquè altres
persones entenguin els teus punts

de vista. Una recerca de la professora Katie Liljenquist, de la Brigham
Young University’s Marriott School,
va mostrar que quan demanem consell a uns altres, ells intenten mirar el
punt des del nostre angle. Fins i tot
això funciona amb els companys de
treball que poden ser competidors
directes. Un estudi de la Universitat
de Harvard va mostrar que quan demanem ajuda a un company, contrari
a la creença popular, no fem l'efecte
de ser menys competents (sempre
que no preguntem ximpleries) sinó
que se'ns jutja com a millors professionals.

4.

Disculpa't de la millor manera.
Hi ha moltes maneres que milloren la
nostra manera de demanar disculpes,
però un d'ells és definitiu: prometre
que canviarem la nostra conducta.
Aquesta perspectiva de canvi és un
dels components més importants
d'una disculpa i té gran impacte en
la confiança que generem en l'altra
persona.

Roba de 0 a 16 anys
Calçats Victoria
Puericultura i regals
Sandra

Babyhome, Cybex, Römer 3 Pommes,
Tumble´n Dry, Tous, Petit oh,
Fundas BCN i molt més!
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El Castellciutat Futsal goleja al Cambrils (2-7)

E

l C.F. Castellciutat confirma el
seu bon inici a la Primera Catalana de
futbol sala en vèncer en la difícil pista
del Cambrils, al Solsonès, per un contundent 2 a 7. L´equip alturgellenc
assumeix el liderat de la classificació
amb 6 punts. Aquest proper dissabte, 31 d´octubre, els grocs visitaran la
pista de la Flor de Vimbodi de Lleida,
equip que encara no ha puntutat i
que es preveia com un dels rivals del
Castellciutat Futsal per aconseguir
l´ascens a la Divisió d´Honor.

D´altra banda, en futbol, el C.F. Organyà va aconseguir una valuosa victòria a casa (2-1) davant el Cervera.
Els ganxos sumen, així, la tercera vic-

toria de la temporada i es col.loquen
en la vuitena posición de la Segona
Catalana amb 11 punts.

El Cadí La Seu guanya a l´Spar Gran Canaria (94-69)
L´equip urgellenc se situa 6è amb un balanç equilibrat de 3-3

E

l Cadí La Seu va vèncer el primer duel a casa del que va de temporada, i ho va fer contundentment imposant-se a l´Spar Gran Canaria
per 94-69. Amb aquesta victoria al Palau d´Esports de la Seu d´Urgell, les
noies entrenades per Joan Carles Pié se situen sisenes en la classificació
de la Lliga Femenina amb un balanç equilibrat de 3-3.
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Cati Cerdà s´imposa en el Masters de tennis de la Seu

Al certamen hi participaven els 8 millors tennistes de l´Open Alt Urgell, en femení i masculí

Fotos: Cati Cerdà

E

l cap de setmana passat es
va disputar, a les pistes del poliesportiu de la Seu d´Urgell, el Masters
que organitza el Club Tennis Seu
d´Urgell i que esdevé la cloenda de
la temporada esportiva de l´entitat
alturgellenca. El torneig va aplegar
als 8 millors classificats de l´Open Alt
Urgell, en categories femenina i masculina. Els vencedors del certamen

van ser Cati Cerdà, en categoria femenina, i Gerard Cano, en masculina.
La tennista urgellenca va guanyar la
final davant Mireia Alba (6-2). Les altres participants van ser Bea Blasco,
Merche Muro, Ainhoa Igual, Marta
Rogé, Martha Lilly i Jana Augé. Per
la seva part, en homes, Gerard Cano
es va imposar en la final davant Jordi
Carrascal per 6-3. La resta de participants masculins van ser Gerard
Blanch, Joan Consul, Marc Palau,
Oriol Planavila, Àlex Capdevila i Lluís
Consul.

Ja ha arribat
la tardor

Ja pots triar la teva
agenda o calendari

2016
Tenim a la venda la
Loteria de Catalunya
Establiment autoritzat

T’imprimim les teves participacions

ESPORTS
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S´obren les inscripcions de l´Oliana Off Road

J

El pilot nargoní Jaume Betriu ha confirmat la seva participació
a estan obertes les inscripcions
(www.mcsegre.org) per a la quarta edició de l´Oliana Off Road, que
organitza el Moto Club Segre i que
se celebrarà els pròxims 14 i 15 de
novembre. Enguany, el traçat s´ha
modificat i serà de 50 quilòmetres
que recorreran els paratges més bells
que envolten el sud de l´Alt Urgell.
L´organització posarà a disposició de
tots els participants el Poliesportiu
d´Oliana per descansar i/o aprofitar
les seves instal.lacions. Destacar la

participació del pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu, que aquesta tem-

porada ha competit en el Mundial
d´Enduro E2.

ESPAI URBAN
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Beneficis de l'entrenament en suspensió

L

'entrenament en suspensió et
permet treballar tot el teu cos utilitzant un mateix accessori. A més, la
major part d'exercicis que practiques
en sala, també pots fer-los, amb modificacions, amb cordes. En aquest
sentit, solament necessites un anco-

ratge al sostre o a una paret, així com
un espai d'uns dos per dos metres,
aproximadament. Gràcies a aquests
detalls, aquest entrenament resulta
ser un sistema versàtil, i que s'adapta a gairebé qualsevol espai per més
petit que sigui.
Així mateix, podem dir que l'entrenament en suspensió és funcional, ja
que permet treballar moviments que

impliquen grans cadenes musculars.
D'igual forma, disposes de menys
suport que quan treballes de forma
tradicional, i tota la teva secció mitjana (core) ha d'estar activada al 100%,
doncs els accessoris utilitzats tendeixen a estabilitzar-te i, a causa dels
mateixos, t´ajuden a produir totes les
forces que generes.
A més, pel fet de treballar amb el teu

pes corporal, tens la llibertat d'augmentar la teva força i resistència muscular, així com tonificar tot el teu cos.
Si això no és suficient per a tu, sempre
pots utilitzar canelleres o turmelleres
amb pes extra per augmentar la dificultat de l'entrenament en suspensió.
Fins i tot si apliques l'entrenament
en suspensió a un circuit d'intervals,
obtens, a més dels beneficis ja esmentats, un excel·lent entrenament
cardiovascular i per cremar greixos.
D'aquesta forma, en els temps de
treball moderats, realitza les màximes
repeticions del moviment com et sigui possible, així com els descansos
curts, ja que són realment la clau per
maximitzar la teva pèrdua o crema de
greixos.

HORARIS PILATES (A PARTIR DE NOVEMBRE)
Av/ Guillem Graell, 54
25700 - La Seu d’Urgell
+ Info: 973 351 682
urbansportlaseu@gmail.com

DIMECRES DE 13,3 A 14,3 H DEL MIGDIA
DIJOUS DE 20,15 A 21,15 H DEL VESPRE
DIVENDRES DE 10 A 11 H DEL MATÍ

SENIOR
SI TENS MÉS DE 50 ANYS I GANES DE BALLAR I PASSAR-HO BÉ NO HO
DUBTIS I VINE A PROVAR-HO EL PROPER DIMARTS 3 DE NOVEMBRE DE
10 A 11 H DEL MATÍ A L´URBAN (CLASSE GRATUÏTA)
HORARIS DEFINITIUS
DIMARTS I DIJOUS DE 10 A 11H DEL MATÍ
+INFO AL 973 351 682
AV. GUILLEM GRAELL, 54. LA SEU D´URGELL

La Seu d’Urgell 973 360 124
Castellciutat 973 353 659
Puigcerdà 972 880 690
Email: info@casallevet.com
web: www.casallevet.com

Especialistes
en equipaments
i maquinària
per a
jardineria

LA PICA

Amb cada consumició

obsequiem amb una tapa

Fes el teu esmorzar o berenar
a preus especials durant tot el dia
Vine a gaudir de tota la
Champions League aquí!

Menú diari de dimarts a
dissabte a 10,90 euros!
Reserva de sopars:
Tel. 973 921 327
C/ Portal d’Andorra, 17

Ref. 1313 – La Seu – Local comercial zona La Salle de 100 m2. amb
sortida de fums. Cuina, bany.
PREU: 116.000 €.

Ref. 852 – OPORTUNITAT PRODUCTE
BANCARI - Montferrer-Castellbó, Balcó del Pirineu . Xalet
de 400 m2. Amb dues vivendes
independents. Cadascuna amb
gran sala-menjador, cuina-office, suite, 4 hab. Calefacció per
terra amb gas-oil. Bodegas,
Gran sala polivalent, etc. PREU:
235.000 €.
Ref. 1309 – La Seu. Pis a 2 carrers, molt lluminós, amb 3
dormitoris, bany, aseo, la cuina
i sala-menjador amb sortida a
balcó. Galería semi-tancada.
PREU: 145.000 €.
Ref. 1306 – Piso de 130 m2. Amb 5
hab., 2 banys, 1 aseo, cuina-office i menjador amb sortida a
balcó orientat a sud. Calefacció gas-oil, ascensor i pk. Inclòs. PREU: 178.500 €.

Ref. 1272 – La Seu. Casa adossada
zona poliesportiu seminova. 4
habitacions (1 en planta baixa).
Suitte amb vestidor. Sala-menjador amb llar de foc. Sotacuberta diàfana. Garatge 2/3 cotxes.
Jardí 60 m2. PREU: 378.000 €.
Ref. 1251 – La Seu – PRODUCTE
BANCARI. Pisos, dúplex i plantes baixes amb terrasses, de 3
dormitoris, 2 banys, calefacció biomassa, pàrking. Sol tot
el dia. NOUS A ESTRENAR. PREUS
A PARTIR de 80.000 €.

Ref. 1300 – La Seu – Casa casc
antic amb 3 vivendas, terrassa
i local comercial. Zona Carrer
Major. PREU: 66.000 €.

Ref. 1297 – La Seu – Apartament al
centre en perfecte estat, per
entrar a viure. Ampli rebedor,
cuina-office amb galería, sala-menjador, bany espaiós. Tot
exterior i molt lluminós. Inclou
garatge i traster. PREU: 65.000 €.

Ref. 1259 – La Seu – Hort Parc
del Segre de 4.447 m2. , a prop
de La Seu, parcel.la a tres carrers. PREU: 126.000 €.

Ref. 728 – Balcó del Pirineu-Montferrer - Parcel.la de 400 m2.
PREU: 36.000 €.

Ref. 1298 – La Seu – Pis semi-nou al
centre. de 2 hab. dobles (abans
3). Cuina-office, gran sala-menjador, 2 banys. Tot exterior amb
sortida a balcó. Persianes motoritzades, calefacció gas. Inlcou en el preu garatge i traster. PREU: 126.000 €.

Ref. 1036 – La Seu. Adossada al
centre amb vistes al Parc del
Segre i Cadí. 4 hab., 2 banys, 2
aseo, llar de foc. Terrasses,
garatge i bodega. PREU: 226.000

Ref. 1307 – Dúplex al centre en
finca semi-nova, de 4 dormitoris
dobles amb armaris encastats,
cuina nova, llar de foc, 2 banys,
hidromassatge. Tot exterior.
Calefacció gas. Materials nobles. PREU: 190.000 €.

Us oferim el que feia molt temps que ens demanàveu, anem a Madrid amb AVE. Sortint des
de la Seu, coneixerem la ciutat amb guia oficial. Hotel de 4 estrelles amb P.C., al costat de
la Gran Via, dinars a restaurants i entrada a un dels espectacles més exitosos del món:
El Rey León...I tot a l´única agència que t´ofereix els viatges amb tot inclòs i et
garantitza el millor preu i servei.

POLIGONO CASTELLCIUTAT LA SEU D’URGELL NAVE 18 CALLE B
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DISSABTE TARDA OBRIM!
C/ La Roda 2, La Seu d’Urgell

FELICITA´M
MOLTES FELICITATS
PER LA NOSTRA
NENA DE 7 ANYS!!
MOLTS PETONS
AMOR

Restaurant La Masia de Montferrer. Carretera de Lleida-Puigcerdà nº 126. 25711 Montferrer Tel. 973 355 304

MOSTRA DE CINEMA LLATINO
AMERICÀ CURTMETRATGES 
30 DIVENDRES20:00H S2

HOTEL
TRANSYLVANIA 2

MARTE

30 DIVENDRES
20:00H S1

31 DISSABTE
22:15H S1

31 DISSABTE
18:00 I 20:00H
S1

01 DIUMENGE
19:00H S1

01 DIUMENGE
17:00H S1

02 DILLUNS
22:15H S1
PREU 4.5€

30 DIVENDRES
22:15H S1

PROPERAMENT CARMEN
12 DIJOUS 2 0:15H S1
ÒPERA EN DIRECTE VIA SATÈL·LIT

PADDINGTON

SEGON
ORÍGEN

CICLE DEL
CINE EN
CATALÀ

30 DIVENDRES
22:15H S2
31 DISSABTE
20:00 I 22:15H S2

31 DISSABTE
18:00H S2 PREU
4.5€

Av. Salòria, 53 25700 La Seu d´Urgell 973 350 166




01 DIUMENGE
17:00 I 19:00H S2
02 DILLUNS
22:15H S2 PREU
4.5€

4
3
9
3
8
3
7
66
Pis en venda a l´Avinguda Passeig
del Parc. Edifici de 6 plantes, Pis
de 125 m2 amb ascensor. Plaça de
garatge. Comunitat molt familiar.

Interessats trucar al 973350656.

Es ven pàrquing a la zona Plaça Camp
del Codina . Molt ampli, capacitat dos
vehicles i traster, molt bon accés.
Raó: 677524120.

Per canvi de residència, es ven pis
totalment amoblat de 70 m2 i 17m2
de terrassa. Molt ben conservat per
poder entrar a viure immediatament. Venda sense intermedaris.
Interessats trucar al 973 350 656

Es lloga pis amb 3 habitacions, cuina, bany i menjador. Sol tot el dia.

Tel: 973 351 287

Es ven terreny de 2300 m2 entre la
Seu i Andorra amb caseta, arbres
fruiters i piscina.

Tel. 645 895 54

Es ven moto de 125 cm3, gasolina, amb
1950 Km. En perfecte estat. Preu: 1.300
euros.
Telf. 670 037 982

Es ven VW Golf en bon estat, dièsel,
200.000 km.

Tel. 629777914/ 973350309

Chica autónoma se ofrece para limpieza
de escaleras, edificios, locales y pisos.
665 777 097
Se busca maquetador de diseño gráfico.
Interesados presentar currículum en
Serveis Gràfics Les Mesures.
Avinguda Salòria núm. 30
Restaurant de la comarca recerca cambrera a mitja jornada.
Incorporació Immediata
973360968

Es traspassa a ple rendiment bar
restaurant cerveseria a la Seu d´Urgell. A molt bon preu.

Interessats trucar al 649 856 581

Empresa de serveis de la Seu d´Urgell,
amb previsió de realitzar ampliació de
plantilla, busca personal per atenció al
públic. 40 hores setmanals de dilluns a
divendres.
Enviar currículum a
selecciogv@gmail.com

Es cerca comercial per la zona
d’Andorra
Interessats enviar CV a

lesmesures@gmail.com

Se necesitan bonitas, elegantes,
femeninas, estilizadas y jóvenes
señoritas para una casa de relax.
Plaza libre cerca de Andorra.

Mas info: 667 383 934

Rètols

Av/ Salòria,30

