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JAUME BETRIU,
CAMPIÓ D´ESPANYA
ABSOLUT D´ENDURO

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!

Ref. 1313 – La Seu – Local comercial
zona La Salle de 100 m2. amb sortida
de fums. Cuina, bany. PREU: 116.000 €.
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. 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. 927 – La Seu. OPORTUNITAT!
Dúplex de 115 m2. Al costat Camp
Codina. Gran sala-menjador amb
llar de foc, cuina-office completament equipada, bany amb
hidromassatge. 2 habitacions a
planta i sala polivalent amb Terrassa. Calefacció gas-oil individual, ascensor. PREU 116.000 €.
Ref. 1306 – Pis 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. 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. 1300 – La Seu – Casa casc antic
amb 3 vivendas, terrassa i local comercial. Zona Carrer Major. PREU:
66.000 €.
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. 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 €.
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. 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. 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. 728 – Balcó del Pirineu-Montferrer - Parcel.la de 400 m2. PREU:
36.000 €.
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. 1315 – La Seu. Zona La Salle.
Pis de 145 m2. Tot exterior. Sala-menjador amb llar de foc, 4
habitacions. Parquet, ascensor,
calefacció gas-oil. Edifici amb 4
veïns.

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€
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Andorra acollirà la darrera Cantata Transatlàntida
La d´aquest dissabte, 14 de novembre, a l´Auditori d´Andorra la Vella, serà l´última interpretació
del projecte comú entre escoles de música de la Seu, Puigcerdà, Berga i Andorra

A

quest proper dissabte, 14 de
novembre, es donarà el punt i final a
un projecte comú de les escoles de
música de la Seu d’Urgell, Puigcerdà,
Berga i Andorra que es va iniciar el
curs 2014-15. Es tracta de la Cantata
Transatlàntida, que reunirà uns 250
alumnes d’aquests quatre centres
educatius. El concert tindrà lloc a les
sis de la tarda a l’Auditori del Centre
de Congressos d’Andorra la Vella. La
Cantata Transatlàntida és una obra
escrita pel compositor mallorquí Baltasar Bibiloni amb un text del poeta
Miquel Desclot. Va ser estrenada l’any
2002 al Palau Sant Jordi de Barcelona a partir d’un encàrrec del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya
en motiu del centenari de la mort
del poeta Jacint Verdaguer. El text
descriu les aventures d’una formiga
que, inspirada per l’obra “L’Atlàntida” de Jacint Verdaguer, emprèn un
viatge per trobar el continent perdut
de l’Atlàntida. Per portar a terme la
cantata Transatlàntida les quatre escoles de música van fer una estada

de cap de setmana els passats dies 9 i també ha elaborat els arranjaments
10 de maig a la Seu d’Urgell. La cantata orquestrals. Els alumnes, a banda de
cantar, han participat en activitats relacionades amb cadascuna de les ciutats
que van visitar. Aquestes activitats es
fan amb el suport de l'Espai Ermengol
de la Seu d'Urgell, la Vinoteca Refilat,
Andorra Turisme, Comú d’Andorra la
Vella, Govern d’Andorra i el Patronat
Municipal de La Patum. Aquest és el
segon projecte comú que porten a
terme les quatre escoles després de la
Cantata Va de Rock!(2013). La cantata
es finança gràcies al suport dels ajuntaments de la Seu d'Urgell, Puigcerdà
i Berga, les Diputacions de Lleida i
Girona, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i
també del Comú d'Andorra la Vella, de
l'aportació del públic amb les entrades
i també gràcies al patrocini de Lloveraproaudio, Tallers Ribalaiga, Mat Pecompta amb els alumnes dels diferents rruquers i Words School. Gràcies a tots
grups corals de les escoles i també aquests ajuts es va poder obsequiar a
amb alumnat d’instrument que forma- tots els participants amb una samarreran una orquestra entre les quatre es- ta commemorativa. Les entrades per a
coles. La direcció musical del projecte assistir als concerts es poden comprar
cor a càrrec d’Eugeni Sokhatskyy, que a la web tincticket.com.
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Cursos sobre ús de desfibril·ladors a la Seu

Les formacions són gratuïtes i coincideixen amb la instal.lació de diversos equips de cardioprotecció en espais públics de la ciutat

E

l dilluns passat es va celebrar
a la sala d'actes de l'Ajuntament
de la Seu d'Urgell la primera sessió
del primer curs gratuït sobre l'ús de
desfibril·ladors. Aquests cursos es
duran a terme en diverses jornades
arran de la recent instal·lació de diversos equips de cardioprotecció en
diferents espais públics de la capital
urgellenca. Cal remarcar que els cursos el poden realitzar totes aquelles
persones relacionades tant amb la
seguretat pública com aquelles que
treballin o portin alguna activitat en
aquells espais on hi ha instal·lat un
dels cinc desfibril·ladors. Val a dir que
tothom que hagi realitzat el curs de
formació sobre equips de cardioprotecció obtindrà una acreditació com
a persona formada en DEA (Extern
Desfibril·lador Automàtic). Aquests

equips de cardioprotecció es troben
ubicats a la zona esportiva municipal; a l'exterior de l'edifici del Centre
Cultural Les Monges, i el tercer és un
dispositiu mòbil que custodia la Policia Municipal. A més, també s'han
renovat els equips que ja disposaven
el Palau d'Esports i el Parc del Segre.
La instal·lació de diversos equips de

cardioprotecció en diferents punts de
la Seu va ser una de les cinc propostes més votades, per part dels ciutadans urgellencs, a través del procés
de pressupostos participatius d'enguany, engegat per primera vegada
a la capital alturgellenca.

L´Alt Urgell se suma als actes del Dia Mundial de la Diabetis
L´Associació de Diabètics de l´Alt Urgell organitza una caminada popular al Parc Olímpic del Segre

A

quest dissabte, 14 de novembre, es commemora un any més
el Dia Mundial de la Diabetis. Per
aquesta dotzena edició, l´Associació
de Diabètics de l´Alt Urgell (ADAU)
organitza, el diumenge 15 de novembre, una caminada popular al Parc

Olímpic del Segre, que oferirà dues
opcions de recorregut: el primer
sortirà a les 11 del matí des del Parc
Olímpic i anirà fins la gravera (camí
d´Alàs); i el segon, més curt, s´iniciarà
a les 11,30 i constarà d´una volta al
recinte del Parc. L´ADAU aprofitarà
ambdues caminades per facilitar informació sobre la malaltia i sobre els

aliments i hàbits per prevenir-la. “Una
dieta equilibrada basada en aliments
de qualitat i adequats, amb la suma
de la pràctica regular d´exercici físic i
l´absència de tabaquisme i el consum
moderat d´alcohol, són els factors
més importants per tenir el menor
risc possile de patir i/o desenvolupar
Diabetis Tipus II”.
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L'escola de Castellciutat instal·la un Rellotge de Sol
Joan Vázquez va ser l´encarregat d´instal.lar-lo i explicar als alumnes el seu funcionament

E

l dilluns passat al migdia va
ser instal·lat i calibrat el rellotge de
Sol a la façana de l'escola Castell-ciutat (zona ZER Urgellet) davant l'atenta mirada dels alumnes i mestres
d'aquest centre educatiu de primària
del poble de Castellciutat. La instal·lació d'aquest rellotge de sol va
anar a càrrec de l'urgellenc Joan Vázquez, membre de la Societat Catalana de Gnomòtica, que, entre d'altres
activitats, es dedica a fomentar l'afecció pels rellotges de Sol. Una vegada
instal·lat, Vázquez explicà com funciona aquest instrument de mesura del
temps diferent i que actualment està
en desús. A més, donarà una classe
als alumnes més grans del centre per
saber com s'ha de fer la lectura i la interpretació horària d'aquest rellotge.
La directora de l'escola de Castellciu-

tat, Elisabet Segura, va afirmar que la
idea d'instal·lar un rellotge de Sol al
patí de l'escola Castell-ciutat va sorgir al curs passat en motiu de l'eclipsi
total de sol que es va produir el 20 de
març. En aquella jornada singular, els
alumnes de l'escola de Castellciutat
van gaudir d'una activitat de la mà
del mateix Joan Vázquez, que amb

unes ulleres especials, els va ensenyar a calcular l'hora segons la mida
de l'ombra. "Arrel d'aquella visita -ha
manifestat Elisabet Segura-, el Joan
Vázquez es va comprometre que ens
construiria un rellotge de sol per a la
nostra escola, ja que aquell mateix
dia va prendre les mides i va calcular
com havia de ser i el lloc on aniria".

El Gran Recapte d´Aliments cerca voluntaris

L´associació solidària de l´Alt Urgell fa una crida per cercar voluntaris per a la recollida dels dies 27
i 28 de novembre

U

na vegada més, els organitzadors del Gran Recapte d´Aliments
a la Seu d´Urgell fan una crida per
cercar persones voluntàries per a la
recollida que es durà a terme a la ciutat els pròxims 27 i 28 de novembre.
Els voluntaris hauran de fer torns de
2 hores, entre les 10 del matí i les 20

del vespre, a diversos supermercats
de la capital alturgellenca, per donar
informació a la ciutadania i realitzar
la recollida d´aliments. Les persones
interessades en participar en aquesta
causa solidària ho poden fer enviant
un correu a granrecapte.alturgell@
gmail.com, precisant la seva disponibilitat horària, o també ho poden fer
presenciant-se al local d´Aliments per
a la Solidaritat, ubicat al carrer Ca-

nonges, núm. 5, els dilluns i dijous de
8 a 11 hores del matí. El Gran Recapte d´Aliments és una acció que pretén
facilitar i ajudar sobre les urgències
alimentàries d´una gran part de la
població que pateix grans dificultats
i pobresa. Aquesta activitat solidària
l´organitzen, conjuntament, el Consorci d´Atenció a les Persones de l´Alt
Urgell (CAPAU), la Creu Roja, Càritas i
l´ONG La Seu Solidària.
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Oliana inicia l´arranjament de l´antiga caserna de la Guàrdia Civil
La Diputació de Lleida ha donat una subvenció de 20.000 euros a l´ajuntament alturgellenc per dur
a terme les obres d´actuació

Foto: ACN/Ferran G. Queralt

L

´ajuntament d´Oliana ha iniciat,
durant aquesta setmana, les obres
d´arranjament de l´edifici de l´antiga
caserna de la Guàrdia Civil. Les actuacions de renovació de l´immoble,
que s´han pogut dur a terme gràcies a
l´ajut de 20.000 euros de la Diputació
de Lleida, pretenen canviar la imatge
del bloc, actualment en molt mal estat; netejar l´espai interior i exterior;
arranjar la teulada, que havia quedat
malmesa per les ventades; redistribuir la planta baixa com a magatzem
municipal, afegint la instal.lació d´una

porta nova; netejar tota la façana de
pintades i tornar-la a pintar per recuperar l´aspecte original,; adequar
les plantes superiors per oferir-les a
les diferents associacions de la ciutat
com a local i/o espai públic de reunions i conferències; i es tornarà a

dotar l´edifici d´instal.lacions d´aigua i
llum adequades segons la llei vigent.
Cal recordar que el consistori d´Oliana va adquirir l´immoble, aquest
mateix any, per 8.000 euros, després
de negociacions amb el Ministeri de
Defensa del govern d´Espanya.

L´Alt Urgell completa el tractament de la plaga processionària
S´han utilitzat mitjans aeris i productes biològics per tractar les més de 7.000 hectàrees de la zona
boscosa del Pirineu i Prepirineu

Foto: Departament d'Agricultura

E

l Departament d´Agricultura
de la Generalitat de Catalunya ha dut
a terme durant aquests dies un tractament aeri sobre la zona boscosa
del Pirineu i Prepirineu de l´Alt Urgell
(més de 7.000 hectàrees) per combatre i evitar la processionària de pi. A
banda de la comarca alturgellenca,
Agricultura està fent el mateix sistema de tractament al Pallars Jussà, la
Cerdanya, el Solsonès i l´Alta Ribagorça. Aquest tipus de tractament

aeri, mitjançcant un producte biològic, es fa, normalment, durant l´època del principi de la tardor, durant els
primers estadis de desenvolupament
de les erugues. Aquest sistema tracta

d´evitar defoliacions importants i els
problemes d´urticària. Aquestes actuacions aèries d´Agricultura es fan
per mitjà d´un helicòpter (2.500 ha) o
un avió (4.500 ha).
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El programa Treball i Formació contracta 14 persones
Les taques s´organitzaran en brigades de manteniment de senders i treballs forestals, es formaran i
realitzaran treballs a tots els municipis de l´Alt Urgell

E

l Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha contractat 14 persones durant
sis mesos per posar en marxa una
nova convocatòria del programa Treball i formació, que promou i finança
el Servei d’Ocupació de Catalunya i que, al territori, compta amb la
col·laboració del Consell Comarcal i
dels diversos ajuntaments, que també participen en el finançament del
programa. Aquests nous contractes
són per a tasques relacionades amb
el manteniment de l’entorn forestal,
dels senders i dels camins rurals arreu
de la comarca, i amb el principal objectiu de la millora de la qualificació
professional de les persones destinatàries del programa. La selecció de
les persones contractades s’ha fet en
col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya entre els inscrits,
prioritàriament més grans de 45 anys,
en situació d’atur i que no cobren cap
tipus de subsidi, tal i com marquen
les bases del programa. Les persones
contractades rebran una formació
professionalitzadora prèvia de 90
hores, adreçada al coneixement de
les eines de tipologia forestal com la
motosserra i la desbrossadora, el seu
ús i manteniment, així com coneixements bàsics de silvicultura i manteniment de senders. Posteriorment,

organitzats en en brigades, es dedicaran a realitzar tasques d’interès públic i social com són el manteniment
de senders públics i treballs de caire
forestal, així com de manteniment
dels camins rurals, a tota la comarca,
d’acord amb les necessitats exposades pels diversos ajuntaments i sota

periència i qualificació adreçant-se a
col·lectius específics, concretament a
l’Alt Urgell, són persones provinents
principalment del sector de la construcció i amb necessitats formatives
per millorar l’ocupabilitat en un altre
sector productiu amb possibilitats
de creixement a les nostres comar-

la coordinació d’un enginyer forestal depenent del Consell Comarcal i
també contractat en el marc d’aquest
programa. Aquestes contractacions
es realitzen en el marc d’un programa
mixt de treball i formació que consisteix a millorar la qualificació professional de les persones en situació
d’atur mitjançant l’experiència laboral derivada del contracte de treball
subvencionat i la formació professionalitzadora que han de rebre les persones participants durant el contracte
de treball. Aquest Programa permet
tractar de manera diferenciada les
persones amb dificultats de col·locació segons les seves necessitats d’ex-

ques com és el forestal. El president
del Consell Comarcal, Jesús Fierro,
considera que “en uns moments
com els que estem vivim, les administracions públiques hem de posar
tots els mitjans perquè les persones
amb uns situació personal i econòmica més precària, tinguin l’oportunitat
de trobar una feina de qualitat”, En
aquest sentit, afegeix que “els ens
locals estem lluitant, en la mesura de
les nostres possibilitats per afavorir la
creació de llocs de treball als nostres
municipis, amb la posada en funcionament d’aquest programa i altres similars, cadascun d’ells pensant en les
diferents situacions existents”.

RECORDANT EL PASSAT

Maria, Lola Pernal i Núria Marsà
195...
Casament. La Seu d´Urgell.

Consells per realitzar una bona compra

E

n moltes famílies el pressupost
per a alimentació és la principal despesa de la casa. El lloguer o els costos d'electricitat no solen variar molt
d'una factura a una altra, però organitzar la compra pot estalviar diners,
temps i energia. Aquests consells
serviran per fer la compra de manera
més eficient.
1. Mai compris amb gana. La fam
empeny a comprar aperitius que després no ingereixes o caduquen.
2. Compra menys, estalvia més. Una
ràpida visita a per llet es converteix
en un viatge d'una hora i en una dotzena de bosses plenes d'aliments.
Estalvia't els viatges llargs en el supermercat.
3. Compra primer a casa. Quan planifiquis els teus menús comprova primer el que hi ha a la nevera, el congelador, el rebost o els armaris abans
de comprar nous aliments.
4. Fes una llista i guia't per ella. La
publicitat dels supermercats es basa
en la compra compulsiva. Protegeix
el teu pressupost i compra d'acord
amb la teva llista de la compra.
5. Programa els teus viatges per estalviar més. Planifica la compra els
dies que hi ha productes rebaixats.
Pots estalviar el 50 per cent en les
compres si vas directe al gra.
6. Dóna voltes. Els que tenen una
tenda favorita paguen un preu per

la seva lleialtat. Examina els anuncis
dels supermercats per estalviar el
màxim possible.
7. T'agraden aquestes marques?
Supera-ho! Les etiquetes de les marques blanques ofereixen similar qua-

de temporada. Compra productes
frescos de temporada, i estalviaràs.
10. Compra en grans quantitats. Solament si et compensa i la teva família
pot consumir el producte abans que
caduqui.

litat a preu més baix que els productes anunciats a escala nacional.
8. Calcula els preus per unitat. Els
paquets grans no surten sempre més
barats. Calcula pel preu de cada unitat, o pel preu per pes. Així veuràs el
millor preu per a cada producte, sigui
quina sigui la grandària.
9. Compra productes de temporada.
Els cítrics a l'hivern i les maduixes a
l'estiu són molt més barats que fora

11. Busca els "articles de ganxo".
Cada setmana sol haver-hi anuncis de
productes molt rebaixats per atreure
als consumidors.
12. Tria aliments no envasats. Els productes frescs són més barats que els
empaquetats i contenen menys sal,
conservants i antioxidants.

Les claus per gaudir de la muntanya sense alterar l'ecosistema
El sentit comú i el respecte per la naturalesa són dues de les virtuts que no pots oblidar quan
viatges a la muntanya

R

utes, acampades, excursions
o pícnics són els plans perfectes per
mirar de carregar els nostres pulmons
d'aire pur i descarregar-los entre riatlles i plaer. Però a tots ens agrada
trobar-nos amb uns paratges nets i
lliures del perill d'incendi, per això hi
ha diversos detalls que hem de tenir
en compte a l'hora d'emprendre la
nostra ruta en la muntanya.
El transport
Per començar, hem d'arribar fins a la
nostra destinació, i per fer-ho hem
de pensar les alternatives més sostenibles. En la mesura del possible,
la bicicleta o un agradable passeig
seria l'ideal. En el cas que això no
fos possible, cal procurar decantar-se
pel transport públic o, en cas d'anar
amb cotxe, intentar compartir-ho
amb més persones. Com menys CO2
emetis, més pur serà l'aire que podràs respirar en les teves rutes.
Menjar i envasos
Anem a passar temps fora de casa i
cal portar provisions però, quin és el
millor mètode per conservar el nostre
esmorzar? Sens dubte, els ‘tapers’ reutilitzables, perquè es renten i estan
llestos per tornar a exercir la seva funció. Els envasos d'un sol ús tenen una
vida molt curta i caduca. Per a l'aigua,
la cantimplora o el termo són els teus
millors aliats ja que conserven la teva
beguda fresca durant més temps i els

pots emplenar, sense generar escombraries innecessàries.
Mantè la muntanya neta
És inevitable generar escombraries,
però el que sí pots evitar és que la
muntanya es converteixi en un abo-

el paisatge amb l'esplendor que es
mereix.
Respecta a la fauna i flora del lloc
La muntanya està plena d'habitants,
tant animals com a vegetals, que
viuen allí i allí han de quedar-se. No

cador. Porta bosses per recollir els
desaprofitaments i deixa-ho tot com
ho vas trobar, fins i tot millor. Cura
amb les burilles de tabac, són una de
les més freqüents causes d'incendi
en els nostres boscos. Fes un últim
esforç i separa els desaprofitaments
per materials i recicla. Les bosses
de plàstic triguen 200 anys a degradar-se, No obliguis a la naturalesa a
fer un esforç innecessari!
Conserva la cultura autòctona
En les teves rutes, podràs visitar algunes construccions històriques que
hauràs de cuidar per contribuir a la
seva conservació. Respecta els espais
prohibits i circula per aquells en els
quals estigui permès fer-ho. Deixa
que les futures generacions vegin

sucumbeixis a la temptació de portar-te algun insecte, rèptil o amfibi
a casa. La seva llar no és un pot de
cristall, respecta la seva llibertat i, encara que passis llargues estones observant-los, no alteris la seva rutina.
Amb les plantes, el mateix. Procura
no arrencar flors que després malgastaràs, ni tallar la teva signatura o
amors en els troncs dels arbres, això
ja no es porta!
Esports en la naturalesa
Si ets dels quals gaudeix practicant
esports de risc, com el barranquisme
o l'escalada, recorda que l'objectiu
és gaudir sentint-te en harmonia amb
la naturalesa. Si el que prefereixes
és la pesca, no oblidis retornar al riu
aquells peixos més petits.

Emprenedores, com decidir si emprendre i en què

E

mprendre és alguna cosa apassionant, sentir que els beneficis per
l'esforç del teu treball són per a tu no
té preu, i la satisfacció d'haver muntat
el teu negoci, també. Animem a totes
aquelles dones que sentin inquietud,
al fet que es converteixin en emprenedores.
Ara més d'un terç de les persones
que decideixen emprendre, ho fan
per falta d'oportunitats laborals. Un
percentatge semblant considera que
la falta de finançament és el major
obstacle per als emprenedors, i per
a les dones emprenedores és encara
més difícil trobar finançament, a pesar que els seus negocis sobreviuen
molt més en el temps. Així que tingues-ho en compte abans de prendre la teva decisió.
Què preguntar-nos abans de decidir
si ser emprenedores
Hi ha diverses preguntes que hem de
fer-nos abans de prendre la decisió
de ser emprenedores:
Tens un producte o servei que la gent
compraria?
Què té el teu producte o servei que
sigui diferent de la teva competència?
T'apassiona la teva idea de negoci?
Sabràs ser pacient i constant fins que
el teu negoci arrenqui?
Quin és el teu grau de resistència (ca-

pacitat per superar els obstacles)?
Quants mesos podries aguantar
econòmicament sense ingressos?
Com decidir en què emprendre
Moltes dones que decideixen emprendre el primer que es plantegen
és quin seria el negoci que proporciona més ingressos? És una pregun-

sitaràs per portar endavant la teva
empresa.
Ser dones emprenedores és fantàstic,
sens dubte. Tingues en compte que
el teu negoci ha d'apassionar-te perquè et doni la força necessària durant
l'inici, i en els problemes que puguin
sorgir després. Si allò en el que vols

ta interessant, però si aquest negoci
pertany a un camp que desconeixes,
no és la millor opció per a tu.
L'ideal per a les emprenedores sense experiència és començar esbrinant què és allò que veritablement
t'apassiona. Serà aquí on tinguis més
oportunitats de tenir èxit, ja que la
teva passió serà el teu motor enfront
de la impaciència, els problemes que
puguin sorgir i les forces que neces-

emprendre requereix finançament,
no et llancis mentre aquest tema no
estigui resolt.
“Fes només el que t´ompli de vitalitat
per decidir continuar i seràs feliç, i el
que fa el que estima, està beneïdament condemnat a l'èxit, que arribarà
quan hagi d'arribar, perquè el que ha
de ser serà, i arribarà naturalment”,
deia Facundo Cabral.
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Triplet d´or del CHPA Cadí a la Copa Lleida
Els joves urgellencs, protagonistes de la competició amb medalles
d'or per a Berta Alriols en cadet, i Enric Porta i Lulan Moyano en
parelles artístic. Noa Guillermo va obtenir la plata en aleví.

E

l CHPA Cadí va prende part, el
cap de setmana passat, en la Copa
Lleida de Categories 2015, celebrada a Solsona, mitjançant 7 representants. 3 d´ells van acabar pujant al
calaix més alt del podi ja que Berta
Alriols va vèncer en cadet; Enric Porta
i Lulan Moyano ho van fer en parelles
artístic; mentre que Noa Guillermo va

acabar segona en aleví. Per la seva
part, Paula Garcés i Laura Obiols es
van quedar a les portes del podi, acabant en 4t i 5è lloc respectivament, la
mateixa sort que va córrer Jana Galabert, que va finalitzar en 5a posició
en aleví. Amb aquests resultats provincials, el club de la Seu estarà representat per 4 esportistes a la Copa
Catalana de Lliure-Categories del 28
de novembre a Amposta.

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
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El Castellciutat guanya per la mínima al Cervera
L´equip entrenat per Ferran Vidal continua invicte i colíder a la Primera Catalana de futbol sala

E

l C. F. Castellciutat de futbol
sala va guanyar el tercer partit de la
temporada davant el Cervera FS per
un ajustat 3 a 2. Tot i no jugar un bon
partit, els grocs van sumar una nova
victòria i ja tenen 10 punts en quatre
partits, seguint invictes i coliderant
la Primera Catalana empatats amb
el Fraga i el Mollerussa. Els gols de
l´equip de l´Alt Urgell els van fer Del
Águila, Sánchez i Alís

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
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Jaume Betriu es proclama campió d´Espanya absolut d´Enduro
El pilot de Coll de Nargó guanya el títol tant en ‘scratch’ com en categoria E2

J

aume Betriu (Husqvarna) es va
proclamar nou campió d´Espanya absolut d´Enduro. El nargoní s´ha coronat amb el títol estatal tant en ’scrath’
com en E2, categoria en la que ha
debutat aquest mateix any. Betriu va
assegurar-se el títol de manera matemàtica en la primera de les dues
oportunitats que tenia per fer-ho, ja

que va acabar segon (22 punts) en
la primer prova d´Igualada, disputada el cap de setmana passat. En la
recta final d´aquesta cursa, Betriu va
mantenir un frec a frec amb el guanyador de la prova, Jonathan Barragán
(Gas Gas) però no va voler arriscar el
campionat i va acabar en la segona
posició que li permetia proclamar-se
campió d´Espanya 2015.
L´esportista alturgellencva celebrà

el títol amb l´equip, la seva família i
amics i a través de les xarxes socials
va qualificar la temporada d´”inoblidable” i va voler dedicar la victòria
a “l´equip, patrocinadors, família,
amics…a tothom qui m´ha recolzat”.
Betriu és el segon alturgellenc que
venç un campionat estatal sènior
d´enduro després que l´olianès Isidre
Esteve fos el campió de 80 cc l´any
1992 i de 125 cc l´any 1999.

Lliga futsal

“La Seu” 2015-2016
Classificació
Equip
Punts
F.C. Cal Vives
6
Instal·lacions Bringué 6
F.C. Castellbò
3
Lunnis
3
Menairo Grow-Shop
1
Fills del vent
1
Magic Samba Team
0
Seuwagen
0

PJ
2
2
1
2
1
2
2
2

PG
2
2
1
1
0
0
0
0

PE
0
0
0
0
1
1
0
0

Ultima jornada
F.C. Castellbò - Menairo Grow-Shop “aplaçat”
Fills del vent - Lunnis 1-3
Instal·lacions Bringué - Magic Samba Team 4-1
F.C. Cal Vives - Seuwagen 6-0

PP
0
0
0
1
0
1
2
2

GF
11
8
9
4
3
4
2
1

GC
1
2
1
5
3
6
9
15

Magic Samba Team

Golejadors:
Carlos Padrones (I. Bringue) 5
Eric Vila (Castellbó) 3
Joan Maranges (Cal Vives) 3
Ruben España (Fills del Vent) 3
Ruben Peña (Lunnis) 2

Ens agrada el Futsal!
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El Cadí La Seu perd davant el Perfumerías Avenida (55-67)
Les urgellenques són derrotades per l´actual líder de la Lliga Femenina tot i donar una bona imatge

Foto: Agustí Peña

E

l Cadí La Seu va perdre al Palau d´Esports urgellenc davant l´actual líder de la Lliga Femenina de
bàsquet, el Perfumerías Avenida de
Salamanca, per 55-67. Tot i el resultat
desfavorable, les noies entrenades
per Juan Carlos Pié van competir durant tot el matx amb una gran actuació contra l´equip que es postula com
a favorit per reconquistar el títol de la
màxima categoria del bàsquet estatal. Tamara Abalde va ser la màxima

anotadora amb 17 punts. El Cadí La
Seu, després de vuit jornades disputades, és novè amb un balanç de 3-5.

Colideren la categoria el mateix Perfumerías Avenida i l´Spar Citylift Girona amb un parcial de 7-1 cadascun.

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.
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El “cardio”, després de les peses o en un altre moment del dia?

S

i vull "cremar" greix sense perdre massa muscular, hauria de realitzar el meu temps de “cardio” just
després d'acabar la rutina amb peses o fer-ho millor en una altra hora
o moment del mateix dia? El més
recomanable seria realitzar el temps
del que es coneix com "cardio" en
un altre moment del dia. Encara que
aquesta recomanació vagi dirigida
principalment a aquells i aquelles
que, primer: no compten amb tant
temps per realitzar tot el seu entrenament en una sola sessió i que per tant
els toca dividir-ho en dues sessions; i
segon: per a aquells i aquelles amb
una por terrible a sofrir la "pèrdua"
de massa muscular que es genera
realitzant el “cardio” just després de
les peses, mateixa pèrdua que és de
forma temporal, o el que anomenem
"atròfia muscular temporal", i per
aquesta mateixa raó és alguna cosa
que es pot tornar a recuperar amb
descans i bona alimentació. És a dir:
és normal notar certa "primesa" muscular en realitzar el temps de “cardio” just després de la rutina amb
peses, però això és una cosa que
després, en el mateix dia (amb bona
nutrició) i en el temps de somni, es

pot "re-eixamplar". Aquestes persones amb aquesta terrible por o temor
no obvien aquesta part important
("cardio") del seu entrenament, tant
per estètica com per aconseguir una
millora en la salut en general, ja que
amb la pràctica constant (i en alguns
casos diària) d'aquest temps de “cardio” es pot aconseguir millorar notablement la capacitat aeròbica que
podria traduir-se simplement en que
la qualitat del plasma sanguini millorarà i per tant el transport d'oxigen i
nutrients a les diferents cèl·lules del
nostre organisme serà més eficient.
També millorarà la potència aeròbica,
que pot significar el millorament de
la irrigació sanguínia cap als nostres
òrgans gràcies a que el miocardi durà
a terme contraccions sistòliques més
poderoses (per així dir-ho, encara que
sense exagerar). Aclarir també l´error
d´utilitzar la paraula "cardio" només
en referència a aquells exercicis d'estructura cíclica (trotar, nedar, muntar
bici, etc.). En aquest cas canviarem
la paraula exercici reemplaçant-la pel
famós terme "cardio", ajuntant-ho
amb els adjectius citats a continuació:
1. “Cardio” aeròbic: quan les pulsacions per minut estan fins a o per sota
del 75% de la freqüència cardíaca

màxima de cada persona. S'utilitzen
com a recurs energètic aproximadament en un 90% àcids grassos, i
el 10% restant dividit entre glucosa,
aminoàcids, cossos cetònics,etc.
2. “Cardio” aeròbic/anaeròbic o
mixt: quan les pulsacions per minut
estan entre el 76 i 90% de la freqüència cardíaca màxima de cada persona. S'utilitzen aproximadament com
a substrats energètics el glucogen
intramuscular en un 60%, els àcids
grassos en un 35% i el 5% restant entre aminoàcids, cossos cetònics, glucogen hepàtic i glucosa sanguínia, i
àcid làctic.
3. “Cardio” merament anaeròbic:
quan les pulsacions per minut estan
per sobre del 90% de la freqüència
cardíaca màxima de cada persona.
cal ressaltar que en aquest tipus de
“cardio” encara que es denomini
com merament anaeròbic, el sistema
aeròbic estarà "explotat" al 100%,
però la seva aportació energètica
serà molt poc significativa (del 5% o
menys).
Urban Sport Padel Club La Seu

Tel 695 48 48 50 E-mail: tania-ferreira-28@hotmail com

Organitzem sopars, sopars d´empresa, cumpleanys, festes,etc...
Prèvia reserva amb mínim 2 dies d´antel.lació.
T´oferim tots els partits de la Lliga BBVA i la Champions en pantalla gegant!
Tapes-Carn a la Brasa-Hamburgueses

Guillem Graell, 54. La Seu d´Urgell

CLÍNIC PADEL JAVI RUIZ

nº1 de Granada Campió d'Espanya amb la selecció Andalusa
nº1 d'Andalusia Parella nº26 en el World PadelTour
28-29 DESEMBRE 2015
GAUDEIX DE LES PISTES INDOOR DE L´URBAN
AMB UN DELS MILLORS JUGADORS DE PÀDEL DEL CIRCUIT ESTATAL
DE 10 A 13H I DE 15 A 17H
PART TEÒRICA I PRÀCTICA
A MÉS EL 29 DE DESEMBRE A LA TARDA HI HAURÀ UN PARTIT D´EXHIBICIÓ
ESMORZAR I DESSUADORA URBAN PER A TOTS ELS PARTICIPANTS
PREU: 80 EUROS

s
n
o
i
c
p
i
r
Insc
obertes

Av/ Guillem Graell, 54
25700 - La Seu d’Urgell
+ Info: 973 351 682
urbansportlaseu@gmail.com
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Quins són els beneficis del pàdel?

A

quest esport en que les normes del qual són molt similars al tennis, té beneficis també molt similars.
Gràcies a la seva facilitat de joc i a
el “pique” que es produeix entre els
adversaris, és un dels esports que
més adeptes té cada dia que passa
malgrat que en un primer moment es
va considerar un esport elitista.
Amb tot això, la seva pràctica té
molts beneficis físics, per exemple:
Incrementem el nostre fons físic, augmentant la resistència.

Millorem la coordinació de moviments a causa del desplaçament no
solament cap al davant o cap a enrere sinó també moviments laterals.
És una bona pràctica mental per als
nostres reflexes. Quin tipus de rumb
portarà la pilota i quina serà la millor
manera de “pegar-li”?
A més, la lectura anticipada de la
jugada farà que et sentis bé amb tu
mateix.
El pádel no solament ens ajuda a millorar i enfortir músculs de tot el cos
sinó que la quantitat de lesions és
menor que en un altre tipus d'esport.

Proporciona diversió i bons estats
d'ànim. Així com una capacitat d´autosuperació molt beneficiosa.
Millora el desenvolupament psicomotriu en els nens i nenes que ho
practiquen des de petits.
Suposa una despesa calòrica elevada
si es practica assíduament i si es té un
ritme de joc elevat.
Enforteix i tonifica tots els músculs
del cos.
Urban Sport Padel Club La Seu
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Celebració del Monòleg Eròtic de la Sandra
Rivera a l´Urban Sport La Seu (7-11-2015)

SE-VAR-2015/003. La Junta de Govern Local, en sessió de 26.10.2015, va acordar iniciar l'expedient per a atorgar a Cadí Sociedad Cooperativa Catalana imitada la medalla de la ciutat. En
compliment del que preveu l'art. 17 del Reglament municipal d'honors i distincions preveu, s'exposa l'expedient al públic durant el termini de 15 dies hàbils per tal que s'hi puguin presentar
al·legacions.
La Seu d'Urgell, 4 de novembre de 2015.
L'alcalde
Albert Batalla Siscart.

tallerteknoauto@gmail.com
Reparación de vehículos siniestrados de todo tipo (siniestro total)
Restauración de coches clásicos
Reparación de chapa y pintura de todo tipo
Pinturas decorativas para vehículos (Tunning)
Reparaciones mecánicas y eléctricas multimarca
Diagnóstico de vehículos multimarca
Compra y venta de vehículos de ocasión
Servicio de recogida y entrega a domicilio
Servicio ITV

Tel. 625 620 556
973 35 16 03

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

Resta de dies a les 8:00

Manualitats Mestre

Si t´agraden les manualitats, aquí
trobaràs tot el que necessites:
Material, assessorament i classes i
tallers individuals o en grup.

Vine i informa´t!

I molt més: espelmes, bosses, complements,
bisuteria, regals originals,etc.
C/ Major, 23. La Seu d´Urgell

urgellmestre@hotmail.com

Tel. 973 350 255

InFORMA’T
correu
A través dels@gmail.com
e
r
u
lesmes

VOLS REBRE
LES MESURES
a casa teva
setmana
a?
rere setman
SERVEI 24H

DISSABTE TARDA OBRIM!
C/ La Roda 2, La Seu d’Urgell

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

ENIGMA: “ ELS TRIANGLES OCULTS”
Presentem un enigma d’enunciat senzill i resposta menys clara.
Quants triangles té la figura següent?

SOLUCIÓ DE L´ENIGMA “CABRES I OVELLES”
El granger ens va dir que “El nombre d’ovelles multiplicat pel nombre de cabres és un nombre
que reflectit al mirall és igual al nombre total d’animals que tinc”.
La solució és: 9 cabres i 9 ovelles, ja que 9*9=81, que reflectit al mirall és 18 i tenim que 18=9+9.
								
							

Per Ado Medina
Llicenciada en Matemàtiques
BLANCANEUS
AUTORS SGAE 50% 
CIRCUIT DE CINEMA CATALÀ


PREU 3€

13 DIVENDRES 22:00H S2

Av. Salòria, 53 25700 La Seu d´Urgell 973 350 166
LITTLE BOY
14 DISSABTE 18:00H S2
15 DIUMENGE17:00H S2

007
SPECTRE
14 DISSABTE
19:45H S1
15 DIUMENGE
22:15H S1

TRUMAN
13 DIVENDRES
20:00 I 22:15H S1
14 DISSABTE
22:15H S1
15 DIUMENGE
17:00 I 19:00H S1
16 DILLUNS
22:15H S1 PREU
4.5€

DEL REVES
(INSIDE
OUT)
CICLE DEL
CINE EN
CATALÀ

ISLA
BONITA

14 DISSABTE
18:00H S1 PREU
4.5€

15 DIUMENGE
19:00 I 22:15H S2

13 DIVENDRES
20:00H S2
14 DISSABTE
20:00 I 22:15H S2

16 DILLUNS
22:15H S2 PREU
4.5€

4
3
9
3
8
3
7
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En venda apartament a Salou amb
plaça de pàrquing. A 50 metres
de la platja. Edifici Marina. Sense
intermediaris.
Interessats trucar al
973 350 656.

Es lloga pis amb 3 habitacions,
cuina, bany i menjador. Ascensor,
calefacció i sol tot el dia.

973 351 287

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 pàrquing tancat (2 places)
al carrer de l´Orri.

Tel. 610 947 354

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

Raó: 677524120.

Es ven pis cèntric, a prop de plaça
Codina, tot exterior amb terrassa,
calefacció individual a gasoil. Entrada sense barreres arquitectòniques.
2 habitacions, menjador-cuina, bany
complet i traster. Possibilitat de
pàrquing.

Tel. 659 661 402

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

Tel. 645 895 542

Es lloga dúplex, orientat a l´oest, al
Passeig del Parc. Disposa de cuina
equipada amb tots els electrodomèstics, sala menjador amb llar de
foc i moble encastat, tres habitacions, una d´elles amb vestidor i les
altres dues amb armaris encastats,
un despatx i dos banys complets.

697 415 249 i 628 822 729

Pis nou 1 habitació. Moblat amb
calefacció.

669 849 752

Chica autónoma se ofrece para limpieza de escaleras, edificios, locales
y pisos.

665 777 097

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

Es ven Nissan QASHQAI; 1,6 gasolina, 4x2. 58.000km. Color vermell.
Molt bon estat.

Raò: 686 472 177

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

Tel. 629777914/ 973350309

