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El CETAP acull un ‘Workshop' ocupacional

La trobada serà entre empreses i persones que cerquen treball, tindrà lloc el divendres 27 de
novembre, de les 9.30 a les 14 hores, al CETAP. La inscripció per participar-hi és gratuïta.

A

quest divendres, 27 de novembre, tindrà lloc, al Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu
(CETAP) de la Seu d'Urgell, un taller
de ‘workshop’ ocupacional per poder posar en contacte empreses de
l'Alt Urgell i del Principat d'Andorra,
que cerquen treballadors, amb persones demandants d'ocupació. Així
ho anuncià el dimecres passat al matí
l'alcalde urgellenc, Albert Batalla, en
el programa Fil directe de l'emissora
municipal RàdioSeu.
Segons va explicar l'alcalde de la Seu,
amb la celebració d'aquesta trobada

ocupacional “volem que desaparegui
la distància entre les persones que
busquen feina i les empreses -tant de
la comarca com d'Andorra- que ofereixen llocs de treball”. Albert Batalla
va afegir que aquesta trobada té com
a objectiu principal “connectar” les
ofertes laborals que ofereix el territori i Andorra (davant l'obertura de la
quota a treballadors estrangers) a les
demandes de persones desocupades
a la nostra ciutat i comarca.
El workshop ocupacional està organitzat per l'Ajuntament de la Seu
d'Urgell i el Consell Comarcal de l'Alt
Urgell, amb la col·laboració d'agents
empresarials de l'Alt Urgell i Andorra.

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!

NOTÍCIES
4

La Seu inicia les obres de manteniment al riu Segre
L'actuació consisteix en el moviment de sediments en sis punts diferents, entre el pont d'Alàs i el
Mesclant de les Aigües

L

a Regidoria de Medi Ambient
de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell
ha iniciat aquesta setmana els treballs de manteniment de la capacitat
de desguàs de la canalització del riu
Segre, al seu pas per la capital alturgellenca, des del Pont d’Alàs fins el
Mesclant de les Aigües. Val a dir que
aquests treballs són la segona fase
de les actuacions que es van realitzar l’any 2013. Recordem que en
una primera fase es va actuar en els
punts més crítics de la canalització, és
a dir, aquells on no es mantenia els
25 centímetres de resguard per una
avinguda de 100 anys (714m3/s).Una
vegada s’ha actuat sobre els punts
més crítics (resguard inferior a 25cm),

i en base a l’estudi hidràulic realitzat
per l'empresa URBEG l’any 2012, és
necessari actuar en aquells punts on
hi ha una acumulació més important
de sediments (superiors a 0,75m) i
el resguard de seguretat no assoleix

els 50 centímetres per una avinguda
de 100 anys. En total s’actuarà en sis
punts diferents, entre el pont d’Alàs i
el Mesclant de les Aigües, sent principalment actuacions de moviment de
sediments.

70 persones a la caminada del Dia Mundial de la Diabetis

L´Associació de Diabètics de l´Alt Urgell, que va organitzar la caminada, prendrà part en l´organització dels actes de la 24a edició de la Marató de TV3, que tracta aquesta enfermetat i l´obesitat

E

l diumenge passat una setantena de persones van participar
en una caminada per commemorar
el Dia Mundial de la Diabetis. L´acte
va ser organitzat per la delegació de
l´Alt Urgell de l´Associació de Diabètics (ADAU), que enguany participarà
activament en la 24a edició de la Marató de TV3, i que tindrà com a temes

centrals la diabetis i l´obesitat. El president de l´ADAU, Joan Tuset, ha valorat de manera molt positiva que per
aquest 2015 la campanya de sensibilització de la Marató de TV3 parli sobre la diabetis i el desenvolupament
per a la seva investigació. “D´aquesta
manera se´ns donarà a conèixer molt
més i la gent sabrà la nostra causa i
qui som”, va afegir Tuset.

NOTÍCIES
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L'Ambaixada espanyola a Andorra crea una nova conselleria
Comptarà amb informació i assesorament en les matèries de Treball i Seguretat Social

L

'Ambaixada espanyola a Andorra ha creat una conselleria de Treball
i Seguretat Social, en règim d'acreditació múltiple i amb la conselleria
del mateix títol de l'Ambaixada d'Espanya a París. La creació de la nova
conselleria s´ha realitzat “davant la
importància que en el marc de les

relacions bilaterals entre Andorra i
Espanya tenen els assumptes relacionats amb el treball i la seguretat
social”. L'Ambaixada comptarà amb
un assessorament permanent en
aquestes matèries. D´aquesta manera, el conseller a París, Ignacio
Niño, es traslladarà periòdicament
al Principat d´Andorra per mantenir
els contactes i converses que siguin
necessaris. Niño va fer la seva pri-

mera visita de treball i presentació
el passat dilluns. Treball i Seguretat
Social també comptarà amb un cap
de secció que serà l'encarregat de la
nova conselleria del Consolat General d'Espanya a Tolosa, José Crespo,
que es traslladarà periòdicament a
Andorra per atendre les consultes. La
seva primera visita la farà els dies 25
i 26 de novembre i atendrà a l'Ambaixada en horari d'atenció al públic.

Arriba el Festival Canòlich Music

En la seva tercera edició, s´espera que es dobli la xifra de públic assistent

E

l Festival Canòlich Music retorna, des d´aquest divendres i fins
diumenge, en la seva tercera edició
on s´espera que es dobli la xifra de
participants, augmentant la diversitat
de la seva procedència. L´esdeveniment es du a terme des de fa tres
anys a la Diòcesi d´Urgell mitjançant
representants de Joventut i Ensenyament, amb l´objectiu de “fer arribar a
la joventut els valors cristians a través
de la música”. Des de l´organització
s´han volgut incloure grup musicals
cristians i oberts a tot el públic perquè l´espectacle sigui “atractiu per
als nois i noies de 3r i 4t d´ESO, de
Batxillerat i pre-universitaris, que són
el públic objectiu”.També està previst que assisteixin al festival joves del

Bisbat d´Urgell, Andorra i de tota Catalunya, València i França. Destacar
també que l´escenari on es realitzarà
l´esdeveniment comptarà amb dues
banderoles gegants de personatges
que han inculcat els seus valors i lí-

ders d´accions solidàries i humanitàries en la societat com el Papa Francesc, Martin Luther King, Monsenyor
Pere Casaldàliga, Teresa de Calcuta,
Sant Francesc d´Assís i la jove Malala,
entre altres.

NOTÍCIES
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Escoles de l´Alt Urgell i la Cerdanya, amb les noves tecnologies
Els centres educatius duen a terme la introducció de pantalles a les aules en un projecte comú
entre ambdues comarques

foto: RàdioSeu

E

ls centres educatius de l´Alt
Urgell i la Cerdanya mantenen un
projecte comú per implantar les noves tecnologies a l´aula. El dimarts
passat , uns 50 docents de diverses
escoles d´ambdues comarques van
analitzar, al CETAP-Telecentre de la
Seu d´Urgell, els avantatges i desavantatges de l´ús de pantalles en
les classes. La jornada es va iniciar
amb una conferència del professor
de Tecnologia Educativa al Departament de Pedagogia Aplicada de la
UAB, Pere Marqués, que va destacar
que “malgrat els riscos que es presenten amb l´ús de nous i sofisticats

aparells tecnològics, no han de ser
diferents dels riscos que presenta
qualsevol aspecte de la vida, el que
cal fer és saber gestionar-los”. Per la
seva part, Mireia Alba, de l´escola urgellenca Albert Vives, va impartir una
xerrada sobre la gestió de dispositius

mòbils a l´aula, Lourdes Porta i Adela Vilana, de l´escola Pau Claris, van
parlar sobre la programació a través
del ‘scratch’, i, per últim, Concepció
Sabartés i Isabel Yagüe, de l´IES Joan
Brudieu, van ensenyar el potencial
educatiu de l´’aula Z’.

Artesans de l´alimentació presenten ‘Menja´t l´Alt Urgell’
22 elaboradors de l´Alt Urgell s´han agrupat per oferir els seus millors productes, en format bàsic i
de luxe, com a regal per al pròxim Nadal

22

productors artesans de
l´Alt Urgell s´han unit per oferir les seves millors elaboracions en dos lots
de Nadal, adreçat tant a particulars
com a empreses, sota el programa
‘Menja´t l´Alt Urgell’. Entre els productes continguts en els lots hi haurà
carn de vedella i d´aviram, formatges,
iogurts, salses, melmelades, bolets,
aigua mineral, patates, fruites, herbes aromàtiques, torrons, cervesa,

oli d´oliva i sabons, entre altres. L´objectiu d´aquesta iniciativa és donar a
conèixer “un producte fresc, d´elaboració pròpia, de qualitat i de proximitat”. Els lots de productes del territori
es posen a la venda a través del format bàsic, per 55 euros, i el format
de luxe, per un preu de 107 euros.
Per a realitzar les comandes dels lots
es pot fer a través del telèfon 635 66
09 31 o de l´adreça de correu electrònic marisolsalvado@hotmail.com,
fins el pròxim 6 de desembre. Un cop
feta la comanda, es disposarà de 10

dies per fer l´ingrés del 20% del total
de l´import com a paga i senyal. Les
empreses que participen en aquest
‘Menja´t l´Alt Urgell’ són: Borda Andria, Ca l’Andreu, Escorxador d’Aus
Guiu, Formatgeria Mas d’Eroles, Formatge l’Oliva, La Reula, Hostal Vell,
Cal Casal, Els Cirerers Blancs, Natura
Bolets, Aigua Pineo, Cal Margarit,
Pomes del Cadí, Herboristeria Nogué, For-Pastisseria Solé-Pallarès, El
Solà d’Ares, Cervesa VIP, Carisma de
Montant, Saboelam, Sabó Artesà Picat, Cal Margarit i Dietètica Carmen.
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L´escola Pau Claris organitza un taller d´olimpíades saludables
Els nens i nenes de l´escola urgellenca van participar en diversos jocs de caire cooperatiu

E

ls nens i nenes de segon i
quart de primària de l´escola Pau Claris de la Seu d´Urgell van participar, el
dilluns passat al matí, en un taller d´olimpíades saludables. L´organització
de l´activitat va consistir en la necessitat d´implementar hàbits saludables
en l´edat escolar mitjançant exercicis
i jocs que buscaven la integració, la
cooperació i el recolzament entre els
companys. El taller, proposat des de
l´Agrupació esportiva d´associacions
d´esport escolar de Catalunya, també
va proposar reflexions on l´esport i
l´alimentació van ser els temes centrals i importants a tractar.

CONVOCATÒRIA DE PLAÇA
AUX. ADMINISTRATIU PER RÀDIO SEU.
Termini de presentació d’instàncies és de: 17/11/2015 a 2/12/2015
Registre: Patronat Emissora Municipal - Ajuntament La Seu d’Urgell
- Jornada complerta
Període treball: substitució d’un/a treballador/a en situació d’ IT

RECORDANT EL PASSAT

MARIA DOLORS SANCHO
MARIA LLORENS
CONSOL UBACH
MAGDALENA

Radiografia de la dona emprenedora
Les dones que es decideixen a crear una empresa a Espanya destaquen el baix suport de les institucions: el 89% creu que no es fomenta la creació d'empreses i el 70% opina que els principals
responsables són l'Estat i les Comunitats Autònomes

U

na opinió que es basa en les
dificultats que troba aquest col·lectiu
per engegar el seu negoci. Segons
dades de la Radiografia de la Dona
Emprenedora, elaborat per diversos
estudis a nivell estatal: Tan sols el
11% de les dones emprenedores que
es van llançar a l'aventura de crear el
seu propi negoci van obtenir ajudes

i préstecs del Govern i les Comunitats Autònomes, per la qual cosa un
36,5% va haver de recórrer a l'autofinançament per dur a terme els seus
projectes empresarials, un 23% va
aconseguir ajuda dels seus familiars
i un 7% va aconseguir suport econòmic a través d'inversors privats i ‘business angels’.
Aquest estudi posa de manifest el
descontentament generalitzat del
col·lectiu amb les institucions: el
89% assegura que no es fomenta la
creació d'empreses i pel 70%, són les

Comunitats Autònomes i l'Estat els
principals responsables. Precisament
aquesta falta de finançament (el 38%
va necessitar entre 10.000 i 50.000
€ d'inversió per iniciar el seu projecte empresarial) és, pel 26%, una de
les principals barreres amb les quals
es topen per crear una empresa, així
com les càrregues fiscals que l'emprenedoria implica (pel 24%).
Un altre dels problemes que marquen la situació del col·lectiu és
l'actual Llei d'Emprenedors: més de
la meitat de les dones emprenedores (59%) afirma que no suposa una
ajuda real per als seus negocis, per la
qual cosa demanden, principalment,
una millora en els incentius fiscals a
les empreses (necessària pel 75%),
ajornar el pagament d'IVA de les factures pendents fins al seu cobrament
(65%) i, a més, millorar les condicions
d'accés al finançament (61%).

10 idees de cites romàntiques que voldràs fer
Hauries de provar-les per trencar la rutina!

S

olem tenir cites amb la nostra
parella quan comencem una relació
amorosa. No obstant això, a mesura
que passa el temps oblidem l’increïble d´aquests moments i ho deixem
de costat. Recorda que perquè una
relació duri i es reforci han d’existir
moments romàntics i evitar la temuda
rutina.
És per això que, a continuació, donem algunes idees perquè tornis a
tenir cites amb el teu nuvi i gaudiu
novament d’aquest sensacional moment junts.

1Pot. sonar
Mirar els estels
una mica ‘clixé’, però creu-

me que mirar els estels sense res
més, estirada amb la teva parella, pot
aconseguir unir-vos més i guardar
aquest bon moment per sempre. Fins
i tot pot ser que ho torneu a repetir,
és simplement genial!

a caminar a la nit
3. Viatjar sense destinació fixa 7La .nitSortir
té aquest encant especial que

Agafeu el cotxe i dirigiu-vos a qualsevol lloc, sense un rumb fix. Recorreu
el que més us vingui de gust i descobriu llocs nous. Viatjar sense una
destinació és increïble, doncs és una
aventura que afegirà bells records a
la vostra relació i, a més, ho passareu
genial.

4És .unJugar
a les amagades
joc típic de nens, però t’asseguro que els riures abundaran. És una
bona instància per treure el millor de
tu i gaudir d’un moment genial oblidant-te de tota la teva rutina diària.

8. Conèixer els lloc culturals
de la ciutat

Quants museus coneixeu? Aneu a recórrer els llocs emblemàtics i històrics
de la ciutat i descobriu la història que
viu en els mateixos, t’asseguro que
tindreu molt de què parlar després.

9. Sortir a fer una passejada
5Agafeu
. Sortir a realitzar fotografies amb bicicleta
una càmera i surtiu a prendre
fotografies a qualsevol lloc. Podeu
triar-ho prèviament o aprofitar un
viatge sense rumb per guardar records i plasmar-los en imatges. Qualsevol opció que es triï és increïble.

2Feu. Una
primera cita
6Podeu. Unatriarmarató
de pel·lícules
com si no us coneguéssiu i requalsevol tipus de pel·líuniu-vos en una primera cita. Les
preguntes, l’ambient, el desafiament
i tractar de no trencar la il·lusió farà
que gaudiu i us conegueu fins i tot
més. Després de tot, fer com si no coneguessis a la teva parella li afegeix
un toc de misteri i romanticisme a la
situació.

captiva a qualsevol. La bellesa dels
estels i la foscor li afegiran aquest toc
romàntic a qualsevol moment. Surtiu
a caminar, donats de la mà, i gaudiu
dels paisatges que ens ofereix la nit.

cula, fins i tot alternant les del gust de
cadascun. L’important és que esteu
junts i compartiu aquests moments
de diversió que, de ben segur, recordareu sempre i voldreu repetir una
vegada més.

O practicar alun tipus d´esport en parella. Qualsevol opció que trieu serà
divertida. Després podeu conversar o
simplement descansar abraçats.

10

. Conversar del que sigui,
on sigui
Conversar amb la teva parella sempre serà genial, però anar a qualsevol
lloc, oblidar-se de tot i dedicar-te a
conversar tranquil·lament de qualsevol cosa farà que us uniu més i tingueu molts més temes de conversa
posteriorment. Complicitat.
Eva García
Psicòloga

El plaer de la lectura: per què llegir llibres ens fa sentir bé?

Q

ue la lectura és un plaer no
és un secret, però alguna vegada us
heu preguntat per què llegir llibres
ens fa sentir bé? Sembla ser que existeix una explicació científica a aquest
fet. Segons es dedueix d'un estudi
de la Universidad de Búfalo (EUA),
publicat recentment en la revista Psychological Science, quan llegim un llibre ens sentim part psicològicament
de la comunitat que protagonitza la
narració (per exemple el col·lectiu de
mags en el cas de la popular saga
d'Harry Potter). Aquest mecanisme
satisfà una necessitat humana fonamental: la de pertinença a un grup.
En concret, per a la recerca els investigadors van treballar amb dos
best-sellers: Harry Potter i la pedra
filosofal i Crepuscle. I van estudiar
l'afiliació psicològica amb mags i
vampirs, respectivament, de més
d'un centenar de subjectes abans i
després de llegir dos fragments de
tots dos llibres durant mitja hora.
D'aquesta manera van comprovar
que els lectors se sentien identificats
amb un o un altre grup en funció del
llibre que els havien proporcionat. A
més, la pertinença a les comunitats
de ficció produïa una millora de l'estat d'ànim i la satisfacció similar a la
de formar part de grups reals.
L'escriptor francès Antoine Houdar

de la Motte va dir en el seu moment
que “mitjançant la lectura ens fem
contemporanis de tots els homes
i ciutadans de tots els països” i ara
aquesta frase cobra més sentit que
mai ja que, segons els autors, llegir
satisfà una profunda necessitat psicològica que ha jugat un paper clau

investigadors van escollir a 163 estudiants d'aquesta universitat, i els van
fer llegir alguns capítols o fragments
de llibres com a Assaig sobre la ceguesa de Saramago o El retorn de
Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle i reportatges d'actualitat sobre la
revolta a Llíbia o el desastre nuclear

en l'evolució: la necessitat de pertànyer a un grup.
D'altra banda, en relació amb l'anterior, també podem afirmar que
llegir narrativa de qualitat millora les
relacions amb els altres. En aquesta
ocasió, és un estudi de la VU University Medical Centri de Amsterdam,
publicat per la revista PLOS ONE, el
que s'encarrega de proporcionar-nos
una explicació a això. Segons aquest
estudi, llegir llibres de ficció que ens
involucrin emotivament ens fa millors
persones ja que ajuda a desenvolupar la nostra capacitat d'empatia.
Per arribar a aquesta conclusió els

a Japó. En estudiar posteriorment
als subjectes es va comprovar que
aquells estudiants que més s'havien
implicat emotivament en les històries
de ficció que els havia tocat llegir
eren aquells que mostraven major capacitat empàtica, manifestant el més
alt nivell d'empatia una setmana després d'haver experimentat la lectura.
Què penseu d'això?, compartiu les
conclusions d'aquests estudis? Independentment que aquesta afirmació
tingui una base científica o no, estic
segura d´una cosa...llegir ens fa feliços!
Rosa Rodríguez

La disciplina laboral: l'essència dels bons resultats

L

a disciplina en els nostres dies,
en sentit general, revesteix una gran
importància, influeix a la manera de
veure en el desenvolupament d'un
país; Em refereixo a la disciplina laboral, que molt influeix en l'economia
del país, on en els últims anys s'ha
insistit a incrementar la producció, la
qualitat dels serveis i amb això una
major eficiència econòmica. En els
últims anys s'ha elevat la indisciplina
laboral, en alguns sectors, s'ha anat
perdent en molts treballadors valors
imprescindibles, necessaris, que han
de concentrar els col·lectius laborals
per aconseguir la unitat i elevar els resultats en el treball; s'ha anat generalitzant la falta de competivitat, el sentit de pertinença o la competència
en determinats llocs. Això permet,
‘contradictòriament’, "indisciplinar a
la disciplina", proliferar i incentivar a
treballadors a no aprofitar la jornada
laboral, permetre impuntualitats o
absències injustificades, així com les
"absències justificades"; és usual la
pèrdua en alguns de la consciència
positiva, transformadora o disposada
al canvi; coincideixo amb uns altres,
que s'han de millorar els mètodes
d'estimulació, tant moral, com ma-

terial, tots dos en aquests moments
amb un minvament significatiu, amb
el que pot ‘desestimular’ en alguna
cosa l'acompliment dels treballadors.
Un aspecte fonamental a tenir en
compte, que eleva la disciplina i amb
això disminueix la indisciplina, és la
labor dels directius o dirigents, que
avui comptem amb molts capaços i
uns altres que no mereixen tal responsabilitat, ja que no contribueixen
a educar, a formar als treballadors;
tot dirigent ha de ser exemple, ser
puntual, disciplinat, ser educat, usar
mètodes adequats que permetin
aprofundir, estudiar i avaluar cada

situació, cada problema; els treballadors són el fidel reflex dels seus
superiors, segons el nivell d'exigència, així seran. És d'interès parlar de
la competència en els dirigents, avui
necessitem d'aquestes persones amb
aquestes característiques per dur a
terme una tasca efectiva i eficient,
ric en un lideratge capaç d'incentivar,
mobilitzar i crear consciència; el treball no és solament d'un grup o un
dirigent, és de tots els dirigents i de
cada persona que forma part d´una
empresa, del més antic al més nou,
del més gran al més jove, una empresa es basa en el treball en equip.

ESPORTS
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El Castellciutat disputarà el partit amb el Fraga el 31 de gener
La Federació Catalana ajorna el partit després que l´equip aragonès ho sol.licités per carta

E

l C.F. Castellciutat tornarà a
tenir, aquest cap de setmana, jornada de descans degut a una carta
de l´equip que havia de visitar el Poliesportiu de la Seu, el Fraga Futsal,
a la Federació Catalana sol.licitant
l´emplaçament del partit. Aquest
fet ha creat malestar entre els jugadors del conjunt alturgellenc, doncs
el partit s´havia de disputar aquest

dissabte a les 16 hores, coincidint el
final del mateix amb l´inici del clàssic
del Madrid-Barça, fet que la plantilla

del Castellciutat qualifica com “poc
seriós” ja que els dos equips s´estan
jugant el liderat de 1a Catalana.

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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Jaume Betriu s´imposa en l'Oliana Off Road 2015

El pilot de Coll de Nargó, flamant campió estatal d´enduro, va rebre un homenatge dels veïns del
municipi alturgellenc i va oficialitzar el seu fitxatxe per KTM

E

L cap de setmana passat es va
disputar l´Oliana Off Road 2015, organitzada pel Moto Club Segre, on hi
va haver un protagonista destacat en
el qual es van concentrar tots els gestos d´admiració i elogis per part dels
150 participants en la prova i el públic assistent, Jaume Betriu. L´actual
campió d´Espanya d´enduro va revalidar el títol en la categoria sènior. D´altra banda, dissabte passat al vespre,
Betriu va rebre un homenatge pel seu
títol estatal per part dels veïns de Coll
de Nargó a la sala polivalent del municipi. El pilot alturgellenc també va
aprofitar la celebració per confirmar,
de manera oficial, el seu fitxatxe pel
prestigiós equip KTM per a la temporada 2016, mostrant una fotografia

de la moto amb la que competirà en
el Campionat del Món d´enduro. La
firma austríaca li permetrà, a Betriu,
disputar el campionat més prestigiós
d´enduro amb les millors garanties,
finançant-li totes les despeses logís-

tiques com l´allotjament, la manutenció, les inscripcions i el transport. El
pilot nargoní es va mostrar il.lusionat
amb “aquest nou repte” i buscarà la
seva consolidació en el circuit mundial.

Oriol Pi, tercer al Campionat estatal júnior de trial

El jove pilot de l´Alt Urgell va abandonar l´última cursa i ha acabat el certamen amb un total de 117 punts.

foto: RàdioSeu

O

riol Pi ha acabat en tercera posició al Campionat d´Espanya
júnior de trial, amb 117 punts en la
classificació general. El pilot alturgellenc, que disputa el certamen amb
la llicència andorrana, no va poder
lluitar pel títol en l´última prova a
causa d´una lesió al genoll que el va
impedir disputar la cursa, a Cal Rosal,
organitzada pel Moto Club Baix Ber-

guedà, el cap de setmana passat. El
títol estatal se´l va emportar el gallec
Gabriel Marcelli, que fins l´última cur-

sa estava empatat a punts (117) amb
Pi i va finalitzar el Campionat amb un
total de 137 punts.
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Bons resultats del patinatge urgellenc a la Copa Catalana
Lulan Moyano i Enric Porta, del CHPA Cadí, van vèncer en Debutants Parelles, mentre que Alba
Garcia, del CPA La Seu, ho va fer en nivell B Lliure

G

rans resultats del patinatge
artístic urgellenc en la Copa Catalana d´Iniciació disputada el cap de
setmana passat a Cerdanyola del
Vallès. Al torneig hi van prendre part
72 patinadors i patinadores de Catalunya que havien accedit al mateix
gràcies als seus resultats en els certamens i campionats territorials. Pel
Club Hoquei Cadí Patinatge Artístic,
la parella formada per Lulan Moyano
i Enric Porta va guanyar en la categoria de Debutants Parelles Artístic;
Jael Casal va acabar 4a en C Lliure;
Paula Giribert, 7a també en C Lliure; i

Jana Fochs va ser 8a en A Lliure. Per
la seva part, del Club Patinatge Artís-

tic La Seu, Alba Garcia va aconseguir
la medalla d´or en el nivell B Lliure.

Preparatius del Congrés Europeu de Natura i Esports 2017
La Seu d´Urgell, que va ser triada el passat 1 d´octubre a Newcastle per organitzar la propera edició de l´esdeveniment bianual, inicia els preparatius mitjançant el comitè organitzador

E

l dilluns passat es va reunir per
primera vegada el comitè organitzador del Congrés Europeu de Natura
i Esports 2017, que se celebrarà a
la capital de l´Alt Urgell després de
la seva designació a Newcastle (Irlanda del Nord) on enguany es va
celebrar l´última edició. En la primera reunió per intensificar les accions
per preparar la propera edició hi van
participar representants de l´INEFC,
l´Ajuntament de la Seu d´Urgell i Turisme Seu. Per altra banda, el comi-

tè científic serà el que decideixi els
temes importants de l´estructuració
del programa, les conferències i els
ponents que hi prendran part. El
Congrés Europeu de Natura i Esports
reuneix diferents àrees professionals

de tot Europa dels esports ‘outdoor’ i
especialitzades en turisme de natura.
Recordem que l´ENOS va triar La Seu
d´Urgell com a ciutat acollidora de
l´esdeveniment pel seu gran potencial esportiu i el seu entorn natural.

Lliga futsal

“La Seu” 2015-2016
Classificació
Equip
Punts
Instal·lacions Bringué 9
Lunnis
6
F.C. Cal Vives
6
Menairo Grow-Shop
4
Fills del vent
4
F.C. Castellbò
3
Magic Samba Team
0
Seuwagen
0

PJ
3
3
3
2
3
2
3
3

PG
3
2
2
1
1
1
0
0

PE
0
0
0
1
1
0
0
0

Ultima jornada
Menairo Grow-Shop - F.C. Cal Vives 7-1
F.C. Castellbò - Fills del Vent 3-5
Instal·lacions Bringuè - Seuwagen 7-1
Magic Samba

PP
0
1
1
0
1
1
3
3

GF
15
10
12
10
9
12
2
2

GC
3
5
8
4
9
6
15
22

Golejadors:
Carlos Padrones (I. Bringue) 5
Joan Maranges (Cal Vives) 4
Ruben España (Fills del Vent) 4
Ruben Peña (Lunnis) 4
Jonathan Padrones (I. Bringuè) 3

F.C. Cal Vives

Ens agrada el Futsal!
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L´Organyà perd a Alcoletge (4-2)

L´Oliana va empatar a Arbeca (2-2) i el Coll de Nargó va golejar al RIbera d´Ondara (0-3)

Foto: Lluís Espar/www.cforganya.cat

R

esultats desiguals per als
equips de futbol de l´Alt Urgell. El
C.F. Organyà continua a la meitat
de la classificació de Segona Catalana -7è amb 14 punts- tot i perdre al
camp de l´Alcoletge (4-2). Els ganxos
es van avançar quasi al minut 40 de
la primera part, després que l´àrbitre
expulsés a un jugador del conjunt
local, però no van poder aprofitar
aquesta oportunitat i l´Alcoletge va
remuntar el resultat abans del descans. A la represa, els visitants van
igualar gràcies a un gol de Vila, però
els locals van anotar dos gols més
abans del final. A Tercera, l´Oliana va

aconseguir un empat de la seva visita a Arbeca (2-2) i segueix penúltim
amb 7 punts. Per últim, a Quarta, el

Coll de Nargó va vèncer al camp del
cuer, el Ribera d´Ondara, per 0 gols a
3 i se situa setè amb 10 punts.

El Cadí La Seu guanya contundenment (48-71) al CREF Hola!

E

l Cadí La Seu va derrotar de
manera contundent (48-71) al CREF
Hola! de Madrid. Amb aquesta victòria, les jugadores entrenades per
Juan Carles Pié ascendeixen a la setena posició de la màxima categoria
femenina abans de la jornada de
seleccions d´aquest cap de setmana. Laura Gil i Tani Pérez van ser les

Foto: Agustí Penya

Les urgellenques escalen a la zona tranquil.la de la Lliga Femenina

màximes anotadores per l´equip de la
Seu d´Urgell amb 14 i 12 punts respectivament. Aquest cap de setmana se celebren partits de la fase de
classificació per a l´Europeu 2017 de
seleccions. Per part del Cadí, Laura
Gil i Belén Arrojo han estat convocades per la selecció espanyola per
jugar els partits davant la selecció de
Suècia, el proper dimarts, i Finlàndia,
dissabte.
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Pàdel Individual: Avantatges de jugar sense parella

E

l pàdel és un esport de parella.
Res com aquests dos contra dos, pujant a la xarxa i tornant per treure-la
de la cantonada. Aquesta sensació
de tenir una pilota morta a meitat
de pista, i dos camps en els quals
picar… poques coses hi ha millor
que això pels ‘padeleros’. No obstant això, alguns clubs de pàdel com
l´Urban Sport La Seu ofereixen pistes
individuals, de menor grandària i on
també pots disputar partits sense parella, ideals si el que cerques és suar
més i ser partícip del joc en tot moment o bé vols jugar un partit amb la
teva parella i passar una bona estona
esportiva. Hi ha gent que la prefereix

i uns altres que gaudeixen més quan
juguen al costat d'algú i contra dues
persones.
Avantatges del pàdel individual
No pares de participar. Pels quals no
aguanten més de dos punts sense
tocar una pilota, o per a aquests als
quals no participen, o no s´integren,
molt en el joc per parelles, aquesta
modalitat els pot venir molt bé per
‘emplenar-se’ de bola. Aquí no hi ha
manera que no t'arribi la pilota.
Depens de tu per guanyar. Relacionada amb l'avantatge anterior. S´acaben
els cabrejos amb el company, aquesta sensació de ‘hem perdut, però no
ha estat per la meva culpa’ que de
tant en tant, gairebé sense voler, ens
apareix en el cap. Tu ets l'únic responsable de la derrota i la victòria.

A més d'un li pot estalviar més d'un
empipament amb el del costat.
Perfecte quan no tens company.
Aquesta pot ser sens dubte el millor
avantatge de tenir pistes individuals
de pàdel a l´abast. Aquests dies en
els quals no tens company, on és impossible trobar a quatre jugadors per
disputar el partit. Amb això no tens
problemes, amb tenir un rival és suficient; pot salvar més d'una tarda.
Jugar amb la teva parella. Quina millor manera de gaudir en parella que
practicant un esport on les dues persones poden ser partícipes -per igualdel joc. A més de passar una bona
estona, riure i comentar les jugades
de l´un i l´altre. Pot ser una agradable
vetllada esportiva per dinamitzar i enriquir la teva vida de parella.

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
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r
Insc
obertes

Av/ Guillem Graell, 54
25700 - La Seu d’Urgell
+ Info: 973 351 682
urbansportlaseu@gmail.com

A PARTIR DEL 10 DE DESEMBRE
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NOVA PROMOCIÓ: FES-TE SOCI DE L´URBAN I PORTA, COM A MÍNIM, DOS AMICS
MÉS I GAUDIREU D´UN 10% DE DESCOMPTE EN LES VOSTRES QUOTES, A MÉS DE
DESCOMPTES EXCLUSIUS EN EL CENTRE TERMAL CALDEA/INUU D´ANDORRA, UN
10% DE DESCOMPTE EN EL CARNET DE CONDUIR A L´AUTOESCOLA XIROI DE LA SEU
D´URGELL I UN 10% DE DESCOMPTE EN MATERIAL ESPORTIU A SEU SPORT!
APROFITA I VINE A L´URBAN, ET VENEM SALUT
PER A MÉS INFORMACIÓ: AV. GUILLEM GRAELL, 54 LA SEU D´URGELL
TEL. 973 351 682

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

Vine a buscar la sort
Regalem participacions de

Loteria de Nadal,
per cada 30€ de compra

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

FELICITA’M
Aquesta princesa d' ulls blaus
diumenge va fer 5 anyets!!

FELICITATS
De la teva tieta laura
que t' estima moltíssim!

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

Resta de dies a les 8:00

VOLS REBRE
LES MESURES
a casa teva
setmana
?
a
n
a
m
t
e
s
e
r
re

InFORMA’T l correu
A través de s@gmail.com
lesmesure

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: “ EL RELLOTGE MATEMÀTIC”
Un rellotge ha caigut a terra amb tan mala fortuna que el vidre s’ha esquerdat. Però s’ha trencat
“matemàticament”, ja que ha quedat dividit en 6 parts que sumen la mateixa quantitat.
Series capaç de reproduir en aquest rellotge com s’ha trencat l’original?

SOLUCIÓ DE L ‘ENIGMA “ELS TRIANGLES OCULTS”
A la figura tenim 10 triangles d’una sola peça, 9 triangles de dos peces,
2 triangles de tres peces i 2 triangles de quatre peces.
En total tenim: 10 + 9 + 2 + 2=23 triangles

								
							

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

OCHO
APELLIDOS
CATALANES

DRAGON
BALL LA

RESURRECIÓN

20 DIVENDRES
20:00 I 22:15H S1
21 DISSABTE
18:00 I 20:00 I
22:15H S1

DE F

21 DISSABTE
18:00H S2
22 DIUMENGE
17:00H S2


22 DIUMENGE
17:00 I 19:00H S1
23 DILLUNS
22:15H S1 PREU
4.5€22:15H S1
PREU 4.5€

Per Ado Medina
Llicenciada en Matemàtiques

UNA

PASTELERIA

EN TOKYO

20 DIVENDRES
20:00 I 22:15H S2
21 DISSABTE
20:00 I 22:15H S2
22 DIUMENGE
19:00H S2
23 DILLUNS
22:15H S2 PREU
4.5€
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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.

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

De particular a particular. Es lloga
pis a Organyà amb 3 dormitoris, 2
banys, assolellat. Ascensor, 1 plaça
de pàrquing.

Tel. +376 343 198 +376 370 355

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

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 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

