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Èxit del Gran Recapte d´Aliments a l´Alt Urgell

Aliments per a la Solidaritat va recollir 15.000 quilos de productes alimentaris en una nova mostra
de solidaritat per part dels alturgellencs

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

sones i entitats com Càritas, La Seu
Solidària i la Creu Roja, impulsors de
l´associació benèfica Aliments per a
la Solidaritat.

Foto: caritasurgell.cat

L

'Alt Urgell va recollir 15.000
quilos d'aliments en el Gran Recapte
d´Aliments, que va tenir lloc el cap
de setmana passat en diferents supermercats, comerços i establiments
de la comarca. El col.lectiu Aliments
per a la Solidaritat ha valorat molt
positivament la col.laboració mostrada pels veïns i veïnes d´arreu de
la comarca en la campanya solidària
d´enguany, que ha obtingut “unes
xifres semblants al Gran Recapte de
l´any anterior”. Una setantena de
voluntaris van ser els encarregats de
classificar els aliments, que han de

garantir, durant els mesos d´hivern,
l´alimentació bàsica d´unes 300 famílies de l´Alt Urgell, ateses en l´actualitat pel Consorci d´Atenció a les Per-
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Més de 2.500 visitants a la Fira d´Organyà

L´esdeveniment va servir per donar suprt a la petita Nadia Nerea i per homenatjar a Josep Llinàs

E

l cap de setmana passat va
tenir lloc una nova edició de la Fira
de Sant Andreu d’Organyà, que va
acollir més de 2.500 visitants al llarg
dels dos dies.
L´esdeveniment ramader va servir,
aun any més, per exposar més de
120 animals provinents d´una quarentena d´explotacions, vehicles i parades de comerciants, a més d´oferir
diverses activitats que van dinamitzar
el desenvolupament d´oci el centre
del poble. Enguany, la Fira de Sant
Andreu va sumar-se a la campanya
per recaptar fons per a l´infant Nadia
Nerea, resident a Fígols d´Organyà i
que estudia al poble de l´Alt Urgell,

que pateix una malaltia minoritària i
que necessita operar-se a Houston
(EUA). D´altra banda, l´Ajuntament
d´Organyà va valorar molt positiva-

ment l´esdeveniment i va aprofitar
l´avinentesa per lliurar una placa de
reconeixement a Josep Llinàs Franquet, de Cal Norat.

A Tota Teta omple el teatre amb 'Càmping Les Flors'

Uns 1.500 espectadors van assistir a les 3 representacions de la nova obra del grup alturgellenc
L´obra va recaptar més de 4.000 euros de benefici, que aniran destinats a la petita Nadia Nerea

È

xit rotund de la nova obra del grup A Tota Teta.
‘Càmping Les Flors’ va omplir la sala del teatre de La Salle
al llarg dels tres dies que es va realitzar la representació,
amb un total de quasi 1.500 persones que van assistir-hi.
Els integrants del grup teatral han volgut agrair el suport i
l´afecte dels veïns i veïnes de la Seu, d´arreu de la comarca i
d´Andorra que van anar a gaudir de l´obra dirigida per Hèctor Mas. Destacar que els més de 4.000 euros de benefici
que s´han obtingut a través de ‘Càmping Les Flors’ aniran
destinats a la petita de Fígols d´Organyà Nadia Nerea, que
pateix una malaltia minoritària i necessita operar-se a la ciutat nordamericana de Houston.
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Problemes a la depuradora de Montferrer

El llançament de tovalloletes humitejades a la xarxa d’aigües embussa els canals residuals
El Consell Comarcal fa una crida a no tirar aquests productes als wàters

E

l costum, cada vegada més estès entre la població, de llençar al wàter les tovalloletes humitejades s’està
convertint en una de les principals
amenaces per als sistemes de sanejament de les aigües residuals. L’estació depuradora (EDAR) de Montferrer
també en pateix les conseqüències,
ja que el procés de depuració s’alenteix i, en conseqüència, pugen les
despeses d’explotació. És per aquest
motiu que el Consell Comarcal de
l’Alt Urgell, ens que gestiona la depuradora, alerta del problema i es proposa conscienciar els ciutadans per-

què no llencin al wàter aquest tipus
de tovalloletes, sinó que les dipositin
als contenidors de rebuig, ja que no
són en absolut reciclables. Les tovalloletes que es venen prèviament
humitejades, i que tenen usos i aplicacions molt diversos, triguen molt
de temps a desfer-se a causa de la
seva especial composició, provoquen
greus embussaments al clavegueram
i als col·lectors i seriosos problemes
en arribar a la depuradora, ja que la
neteja de les aigües esdevé molt més
lenta i laboriosa. Les tovalloletes humitejades necessiten molt més temps
per desintegrar-se, molt més del que
triguen a fer el recorregut del wàter

d’un habitatge a l’EDAR, on arriben
gairebé intactes i col·lapsen els mecanismes de depuració. Aquestes
tovalloletes no són l’únic vessament
sòlid que es llança erròniament al wàter, però sí que és, amb diferència, el
més costós. Altres residus sòlids que
arriben habitualment a la depuradora
són bastonets de cotó, compreses,
tampons i preservatius. En èpoques
d’elevat cabal d’entrada o fortes
pluges entren en funcionament els
sobreeixidors de seguretat per evitar afectacions a les canonades i a
l’EDAR, provocant també que tots
els residus sòlids vessin directament
al riu Segre.

La Seu inicia una campanya pel valor medieval
La capital de l’Alt Urgell estrena tres rutes turístiques per resseguir els punts d’interès, entre els
que destaquen el nucli medieval i la catedral romànica de Santa Maria

L

a Seu d’Urgell inicia aquest mes
de desembre una campanya de promoció turística per posar en valor el
seu patrimoni medieval. El projecte,
que es presentarà properament, donarà a conèixer el potencial històric
i patrimonial del nucli medieval, que
ha estat documentat darrerament.
Per fer-ho possible, la capital de l’Alt
Urgell ha estrenat la pàgina web laseumedieval.com i ha senyalitzat tres
itineraris turístics perquè el públic conegui els punts d’interès històric, ar-

tístic i urbanístic en què sobresurt la
Seu medieval. Aquest conjunt gira al
voltant de la Catedral de Santa Maria
del segle XII, una obra íntegrament
romànica i que és única a Catalunya.
Tres itineraris
La nova proposta turística de la Seu
d’Urgell pren forma a través de tres
itineraris. El primer recorregut, El
centre històric, ressegueix el nucli
medieval de la ciutat a partir de la
Catedral i el seu entorn monumental,
el carrer dels Canonges, el carrer Major i les restes de l’antic recinte mu-

rallat. El recorregut compta amb una
senyalització específica que disposa
de codis QR per ampliar tota la informació. El segon itinerari, La ciutat
nova, condueix el públic a l’expansió
de la Seu als segles XIX i XX. Finalment, el tercer recorregut, Castellciutat, engloba les fortificacions de
Castellciutat i està dedicat al singular
patrimoni defensiu d’època moderna
que envolta la Seu d’Urgell amb un
conjunt que data del segle XVII. Des
del punt de vista de l’enginyeria militar, és un dels conjunts més interessants de Catalunya.
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Torna el Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d´Urgell

E

l dilluns passat es va presentar
la programació nadalenca de la Seu
d'Urgell, que sota la 'marca' del Món
Màgic de les Muntanyes aplega 57
activitats adreçades a tota la família,
que s'iniciaran aquest pròxim dissabte, 5 de desembre, i s'allargaran fins
al 6 de gener de 2016. La presentació de totes aquestes activitats per
celebrar les festes de Nadal va anar a
càrrec de l'alcalde de la Seu d'Urgell,
Albert Batalla, la tinent d'alcalde de
Promoció de la Ciutat, Mireia Font, i
la regidora d'Infància i Joventut i de
Festes i Tradicions, Sílvia Iscla. Respecte els objectius d'aquesta programació nadalenca ja consolidada,
Albert Batalla va afirmar que “des de
l'Ajuntament hem treballat perquè la
programació del Món Màgic de les
Muntanyes no només sigui un projecte per a la gent de la Seu i comarca
sinó també un reclam per a visitants,
comportant així un impacte a la nostra ciutat, sobretot, en el sector de
l’hostaleria”. L'alcalde urgellenc remarcà també que aquestes 57 propostes lúdiques que dinamitzen la
ciutat al llarg de les Festes de Nadal
segueixen, des de ja fa un bon grapat d'anys, una línia argumental que
tenen com a protagonistes els minairons. “L'evolució del Món Màgic
de les Muntanyes ha estat espectacular”, va afirmar l'alcalde urgellenc,
qui abundà al respecte manifestant
que “creiem que la complicitat de
l'Ajuntament, juntament amb moltes
entitats de la Seu d'Urgell, han fet
que el Nadal sigui viscut intensament

tant per les famílies urgellenques
com per les famílies que ens visiten
en aquestes dates”.
Dissabte, 5 de desembre: Encesa de
llums de Nadal

Els Minairons, fil conductor
d'aquestes festes nadalenques

L'acte que obre oficialment el Món
Màgic de les Muntanyes se celebrarà
el pròxim dissabte, 5 de desembre,
amb l'encesa de llums de Nadal que

Per la seva part, Sílvia Iscla, regidora d'Infància i Joventut i de Festes i
Tradicions de l'Ajuntament de la Seu
d'Urgell va explicar que el programa
del Món Màgic de les Muntanyes
compta amb un total de 18 activitats
adreçades al públic infantil. Iscla afir-

ornamenten els carrers i places de
la ciutat. Tal i com ha explicat Mireia
Font, tinent d'alcalde de Promoció
de la Ciutat, “l'encesa de llums ja és
tot un clàssic a la nostra ciutat que,
any rere any, congrega més gent vinguda d’arreu”. La cerimònia s'iniciarà
a les set de la tarda des de la plaça
de Catalunya, amb un cercavila inspirat en el conte de 'Els Minairons de
la Freita' que anirà a càrrec de CIRCulant (circ en moviment). Aquest espectacle s'anirà desenvolupant pels
carrers de la Seu amb la interpretació
de la Cançó dels minairons fins arribar a la plaça dels Oms, on tindrà lloc
l'espectacle de música, circ, llum i foc
que simbolitza l'inici del període on
els minairons de la Freita, tot cantant,
desplegaran la seva màgia.

mà que “totes aquestes propostes,
que compten amb la col·laboració
de diverses entitats de la Seu, tenen
com a fil conductor els estimats minairons, i on els més xics són els protagonistes de les festes de Nadal”.
D'aquestes 18 propostes diferents
en destaquen el Tió de la Freita (dijous, 24 de desembre), el Parc de
Nadal (del 27 al 30 de desembre) i
la Cavalcada de Reis (5 de gener),
destacant també els diversos tallers i
contacontes preparats per als més joves de la família. Respecte als tallers,
cal remarcar que el pròxim dissabte,
5 de desembre, a les cinc de la tarda,
tindrà lloc el taller gratuït de manualitats infantils 'L'estrella del Món Màgic
de les Muntanyes', que es realitzarà a
l'Espai Ermengol.
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S´obren les inscripcions per a la Sant Silvestre urgellenca

E

l dimarts passat, 1 de desembre, es van obrir les inscripcions on
line per poder participar a la setena
edició de la Sant Silvestre de la Seu
d'Urgell-Memorial Marc Peña Turet,
que organitza l'entitat esportiva Local
23. Tothom que hi vulgui participar
pot inscriure's, de manera gratuïta,
des del nou web d'aquesta cursa popular que se celebra el 31 de desembre a la capital alturgellenca: http://
santsilvestrelaseu.com/inscricpcions.
Cada participant que s'inscrigui rebrà
una gorra nadalenca per portar-la el
mateix dia de la cursa. La cursa atlètica s'iniciarà a dos quarts de la set de
la tarda del dijous, 31 de desembre,
des de la plaça dels Oms, on també

hi tindrà lloc l'arribada. Un any més,
l'organització manté els 3,6 quilòmetres de recorregut que està pensat
per a tos els públics, tant per fer-lo
corrent com caminant. El recorregut
detallat es pot trobar a l'enllaç http://

santsilvestrelaseu.con/recorregut.
L'organització ha creat el hastag
#SeremMésDe1500 amb l'objectiu
de superar els 1.400 corredors de la
Sant Silvestre de l'any passat, i assolir
la xifra de 1.500 participants.

Cal Majuba d'Alàs rep el Premi Jove Emprenedor
La Diputació de Lleida premia la tasca de la formatgeria sobre la producció de llet d'ovella
El guardó es va lliurar en la gala dels Premis als Millors Projectes Empresarials de l'any

L

a formatgeria Cal Majuba
d´Alàs va rebre el Premi Jove Emprenedor que atorga la Diputació de
Lleida en la gala dels Premis als Millors Projectes Empresarials lleidatans
d´enguany. Cal Majuba ha estat valo-

rada per l´ens provincial per la seva
tasca en la producció de llet d´ovella,
de formatge artesà i combinada amb
la possessió d´un ramat de 130 corders. El gerent de l´empresa d´Alàs,
Jeroni Majoral, ha rebut amb molta
satisfacció el guardó destacant “el
punt estratègic de la seva situació
productiva, prop de la capital formatgera que és la Seu d´Urgell”. Majoral

també ha valorat el premi com “un
reconeixement a un projecte amb
el que van creure, sense rebre cap
finançament institucional per tirar-lo
endavant”. Per la seva part, el president de la Diputació de Lleida, Joan
Reñé, va qualificar el treball de Cal
Majuba com “d´excel.lent model,
per la seva elaboració exemplar en
el sectors que s´hi dedica”.

RECORDANT EL PASSAT

Núria Marsà Planas
anys 70...
La Cueva de Nerja

L'ÈXIT PERSONAL

E

n conclusió, quan esmentem la
paraula èxit com a tal, implica la relació amb resultats determinats, els mateixos que han de ser positius i conclosos. Per tant, quan parlem d´èxit
personal ens referim al fet que un treball en concret, sigui el que sigui, té
un final positiu per a la persona que
ho inicia. En cap moment la definició
conceptual relaciona la paraula èxit
a diners, fama i poder, aquests són
conceptes que la societat de consum
ens ha imposat. Al que es refereix
és que el resultat final és satisfactori
per a la persona, depenent del que
tenia com a propòsit individual, donant un sentiment de satisfacció al
moment que s'aconsegueix. Si per
a una persona, efectivament, tenir
èxit significa tenir molts diners en
un negoci, aquesta persona podria
estar realitzada si el seu objectiu era
aquest, però si per a una altra persona el seu objectiu és tenir una família
constituïda, integrada i amb tots els
recursos necessaris, aquesta persona
serà feliç perquè aquest era el seu
objectiu. Tot depèn del que cada
persona, única i irrepetiblement, de-

fineixi com el seu propòsit de vida o
meta personal, i si l'aconsegueix com
a tal, aconseguirà el seu èxit personal. El mateix succeeix si una persona
té com a objectiu personal tenir una

d'enfrontar. De vegades, l'elecció
dels objectius correctes per començar és el procés més difícil. Bàsicament, pots triar treballar qualsevol
meta que sentis que sigui necessària

carrera i exercir-la, tenir algun càrrec
públic, ser ascendit en el seu treball,
tot depèn de l´objectiu personal i que
es pugui aconseguir.

per millorar la teva salut, estabilitat i
la felicitat. L'establiment d'objectius
no és més que un procés formal per
a la planificació personal. Et permet
establir metes de forma rutinària
per decidir el que vols aconseguir, i
després, pas a pas com avançar per
aconseguir aquests objectius, els
teus objectius en la vida per sentir-te
realitzat i, per tant, ser exitós. Sigues
exitós per a tu mateix, no per als altres. Persegueix el teu èxit.

COM TRIAR LES TEVES METES
CORRECTAMENT
Si tens autodisciplina per aconseguir
les teves metes, establir-les serà molt
fàcil per a tu. L'establiment d'objectius no és l'únic problema que has

Consells per a les teves compres de Nadal

Ja estan a prop les festes nadalenques i, com sempre en aquestes dates, gastem més del que
voldríem. Unes regles bàsiques, no per conegudes menys importants, t'ajudaran a estalviar en les
teves compres nadalenques: no perdis de vista aquests consells bàsics.

E

ncara que no sempre vulguem,
les celebracions nadalenques són
sinòmim de consum. I és que gairebé tots, en major o menor mesura,
i tractant d'ajustar-nos a les nostres
possibilitats, gastem més en aquesta
època.
Per evitar que despeses inesperades
soscavin en excés la teva economia
domèstica, et recordem els 5 principis bàsics del consumidor nadalenc:
• Planifica les teves compres. És
bona idea elaborar llistes en els tres
grans àmbits del consum nadalenc:
alimentació, regals i joguines. Saber
el que cerques i el que necessites és
una bona manera d´estalviar compres
impulsives. Ull, amb les joguines:
nombrosos estudis asseguren que
estalviar és gairebé una utopia.
• Escalona compres i despeses. Tant
com sigui possible, tracta de repartir
les compres i aprofitar les oportunitats que van sorgint pot traduir-se en
un estalvi substancial.
• Compara i busca els millors preus:
fer un cop d'ull als comparadors et
permetrà identificar els millors productes, els regals més adequats... i

a més podràs veure on comprar-los
més barats.
• Cura amb endeutar-te en excés.
Atent als crèdits i les targetes: el finançament de les compres pot tenir
elevats costos. Per evitar que es disparin en excés i que la costa de gener sigui encara més empinada, no
tiris de targeta amb molta alegria, i
abans de demanar un crèdit ràpid,
pensa-t'ho dues vegades. En cas de

necessitat és recomanable comparar
la TAE, per no encarir en excés les
compres nadalenques pel finançament i per evitar deutes.
• Practica un consum responsable.
És possible consumir d'una altra manera, optant per alternatives sostenibles, més adequades a les necessitats dels consumidors i de respecte
amb l'entorn i el medi ambient. El
Nadal és un bon moment per a això.

Idees divertides per a cites en nits d'hivern

N

it de pel·lícula
Encén la fogata, omple l'habitació
amb veles, deixa entreoberta una
ampolla de vi i prepara una nit de pel·lícules. No és necessari que triïs una
pel·lícula romàntica, una pel·lícula de
terror muntarà l'escena per arraulir-te
i una pel·lícula d'acció us mantindrà
de bon humor. Construeix la vetllada
amb un conjunt de pel·lícules en sèrie
-la col·lecció completa d´Scary Movie
o El Padrino pot funcionar molt bé-.
La màgia dels pubs
Verifica els pubs-locals i troba aquells
que comptin amb karaokes, nits de
poesia, nits d'endevinalles o actuacions de grans bandes locals. Una
nit de poesia us brindarà un toc de
romanticisme i humor a la vetllada.
Riu de les interpretacions dolentes i
escriu a mà un poema d'amor propi
per llegir per donar un toc espontani.
Com una altra alternativa, pots portar
a la teva cita a un karaoke i impressionar la teva parella amb una cançó.
Patinatge sobre gel
Porta a la teva cita al gel i posa a
prova les teves habilitats d´equilibri
en una pista de patinatge sobre gel.
Moltes ciutats instal·len una pista de
patinatge sobre gel durant els mesos
d'hivern i tendeixen a ser atraccions
populars entre els turistes. Després,
escalfa't amb xocolata calenta i gau-

diu dels patinadors exhibicionistes
que sempre destaquen en la pista de
patinatge.

orelles, és essencial per aquest tipus
de cites.

Divertir-se en trineu
Prepara't per al passeig en trineu de
la teva vida. Lliscar-se en trineu és
una manera segura d'entaular una
connexió en una cita. Comença a
lliscar-te per les baixades de manera
gradual fins que sàpigues quins són
els límits personals de la teva cita.
No voldràs espantar-la en la primera volta. Assegura't d'abrigar-te bé:
sacs, guants, bufanda i tapa´t bé les

Teatre
Una vetllada al teatre realça la classe i diversió en una cita. Esbrina si la
teva cita prefereix l'art independent
o musicals tipus Broadway, l'opció incorrecta pot convertir-se en un error
molt car, però almenys tindràs una
mica del que riure't després.
Nit de comèdia
Una nit de comèdia és una gran
manera d'agregar un toc d'humor a
la cita. Tria entre espectacles en au-

ditoris per bons comediants, clubs
de comèdia assortits o, per a una
experiència única, nit de comèdia
estudiantil en un pub. Solament assegura't de no asseure't abans si no
vols ser bombardejat amb preguntes
complicades i personals que farà que
els dos patiu molta vergonya.
Sopar amb un gir inesperat
Sorprèn a la teva parella i afegeix un
regal ‘presopar’ com pot ser un ram
de flors. Un passeig al llarg de la ciutat o solament a través del parc serà
molt divertit per agregar a un sopar
romàntic. Pots triar si abans o després, però afegeix un toc distintiu a
la cita. Una altra opció és anar a un
parc després de la vetllada i mantenir
una conversació interesant a la llum
de la lluna.
Caminada d'hivern
Abriga't bé i prepareu-vos per a una

caminada d'hivern. Tria un camí pintoresc: la muntanya dels voltants
del Pirineu, un bosc o caminades
per reserves naturals són totes excel·lents opcions. Sortiu a cercar la
flora i fauna local parra introduir un
toc de diversió ecològica. Passa el
dia fent això i exercita, així gaudiràs
encara més del sopar final durant la
vetllada.
Mercat nadalenc
Si sortiu a passejar durant una cita
pocs dies abans del Nadal, assegura't d'anar al mercat nadalenc per a
una degustació de l´època. Abriga't
i mareja't amb vi calent, gaudeix en
un passeig d'infart en una fira de diversions, prova't complements ridículs i endinsa't en els paisatges de
les escenes del territori, de les meravelles hivernals per a una cita divertida que segurament recordaràs.
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Bons resultats del CHPA Cadí a la Copa Catalana de Lliure

El club de la Seu va estar molt ben representat amb grans actuacions de Berta Alriols, 9a, i l´alevina
Noa Guillermo, 5a

E

l cap de setmana passat es va celebrar a Amposta la
Copa Catalana de Lliure 2015, considerada pels clubs i els
esportistes com la segona competició més important i de
més prestigi a nivell català, només superada en expectació
pel Campionat de Catalunya. Com a representants del CHPA
Cadí hi van participar Berta Alriols i Noa Guillermo, gràcies
als seus bons resultats en la passada edició de la Copa Lleida,
que les va permetre accedir a aquest esdeveniment. Berta Alriols va completar el seu programa amb alguna caiguda que
finalment la va permetre finalitzar en una bona 9a posició. Per
la seva part, Noa Guillermo, tot i no estar molt encertada durant l´entrenament del matí, va completar la competició amb
una excel.lent actuació que la va classificar en una molt bona
5a posició final.

Lliga futsal “La Seu” 2015-2016
Equip
Punts
Menairo Grow-Shop
10
Fills del vent
10
Instal·lacions Bringué 9
Lunnis
9
F.C. Cal Vives
9
F.C. Castellbò
3
Magic Samba Team
3
Seuwagen
0

PJ
4
5
4
5
5
3
5
5

Ultima jornada
Menairo Grow-Shop - Lunnis 3 - 2
F.C. Cal Vives - Fills del vent 4 - 6
Seuwagen - Magic Samba Team 1 - 3

PG
3
3
3
3
3
1
1
0

PE
1
1
0
0
0
0
0
0

PP
0
1
1
2
2
2
4
5

GF
17
19
18
17
21
14
6
4

GC
9
14
7
9
16
11
20
30

Golejadors:
Ruben Peña (Lunnis) 7
Joan Maranges (Cal Vives) 7
Carlos Padrones (I. Bringue) 6
Ruben España (Fills del Vent) 6
Enrique Martínez (Fills del Vent) 5

Autònom i/o emprenedor?
t’ajudem en el teu negoci

Rètols

Vols canviar la imatge del teu negoci o vehicle d’empresa?
Necessites un rètol nou al teu establiment?
a +retols t’oferim un ventall de possibilitats, sempre al millor preu!
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El CF Castellciutat guanya a Torres de Segre (1-6)

Els grocs van retornar a la competició amb una contundent victòria després de dues jornades de
descans. Abans de l´inici del matx es va realitzar un minut de silenci per la mort d´un familiar del
porter del Castellciutat, Albert Alsina

E

l CF Castellciutat de futbol
sala va reemprendre la competició a
la Primera Catalana amb una àmplia
victòria (1-6) a la pista del Torres de
Segre. L´equip entrenat per Ferran
Vidal, però, va començar el partit
sent dominat pels locals tot i que es
va avançar en el marcador gràcies a
un gol d´Alís. Abans del descans, el
Torres de Segre va anotar el gol de
l´empat de penal. Ja a la represa,
els visitants van practicar un bon
joc, anant a pel partit trenant bones
jugades col.lectives i anotant 5 gols
més a través de Sánchez, Del Águila, Girau, un segon d´Alís i Palomo.
Amb aquesta victòria el Castellciutat
segueix en la part alta de la classifi-

cació, sense haver perdut cap partit i
amb només un empat, tot i tenir dos
partits menys que els rivals amb els
que es disputarà el pujar de categoria. El líder és el Mollerussa, que
té sis punts més i ha disputat tot els
partits (7).
D´altra banda, en futbol, l´Organyà va
treure un punt (2-2) de la seva visita a
Torreferrera gràcies a un gol de Co-

lell poc abans del final del partit. Els
ganxos són desens amb 16 punts a la
Segona Catalana. A Tercera, l´Oliana
va aconseguir un triomf important (24) al camp del Bellcairenc i s´allunya,
així, de la part baixa de la classificació. Per últim, el Coll de Nargó va
caure derrotat per la mínima (2-1) a
Barbens i se situa en la vuitena posició de la Quarta Catalana.

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
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El Cadí La Seu s´imposa a l'IDK Gipuzkoa (81-56)

E

El conjunt de la Seu s´instal.la a la meitat de la classificació amb un balanç de 5-5

Foto: Agustí Peña

l Cadí La Seu va guanyar, el
diumenge passat, de manera contundent (81-56) a l´IDK Gipuzkoa. Amb
aquesta important victòria, les noies
entrenades per Juan Carlos Pié se
situen a la zona mitja de la classificació de la Lliga Femenina amb un
balanç de 5-5. Per part de l´equip de
la Seu, Tamara Abalde va tornar a ser
la màxima anotadora del matx amb
18 punts, seguida per Tania Pérez (11
punts) i Georgina Bahi (10 punts). El
Perfumerías Avenida i l´Spar Citylift
Girona continuen líders de la classificació amb un balanç de 9-1.

Maialen Chourraut aconsegueix el bronze al preolímpic de Rio 2016

Marta Martínez va finalitzar 12a i les dues van estrenar el canal on es disputaran els Jocs Olímpics
de Rio 2016

M

aialen Chorraut i Marta
Martínez van participar, el diumenge passat, en el test preolímpic de
Rio 2016, on van estrenar el recinte
i el canal on es disputarà la pròxima
cita olímpica a l´estiu de l´any vinent.

La palista basca resident a la Seu va
aconseguir la medalla de bronze en
K1 femení. Chorraut competirà en
el màxim esdeveniment internacional després de conquerir, a Londres
2012, una històrica medalla de bronze per al palmarés del canoeslalom
estatal. Per la seva part, la jove ur-

gellenca i representant del Cadí CK,
Marta Martínez, va acabar en 12a
posició en les semifinals de la prova preolímpica. Destacar també el
paper dels pontsicans Dani Marzo i
Jesús Pérez, que van accedir a les finals en C2, acabant en una meritòria
10 a posició.

PREMIS NIT DE

Les Mesures
19 de Desembre a

Aprofitant la commemoració dels 400 exempla
l´esdeveniment-gala nocturna que servirà per celeb
ens representen allà on van a compet
El setmanari Les Mesures, organitza el
dissabte 19 de desembre del 2015, a
l´Hotel el Castell de Ciutat, 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
desenvoluparà 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 cicle esportiu, i perquè no, com un

inici al període de reflexió, preparació
i presa d'ambicions de cara a propers
reptes de les diferents modalitats esportives.
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.

.TALLER CLAROR
.CLUB FUTBOL CIUTAT DE LA SEU

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.

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.

.Annebel van der Knijff (CADÍ
CK)
.JORDI CADENA I NIL GARCIA
(CADÍ CK)
.YLENIA JIMÉNEZ (KARATE KOBUDO TP)

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.

.CHPA CADÍ (SECCIÓ HOQUEI
ALEVÍ)
.CADÍ CK (JOVES PROMESES)
.SEDIS NAGRUP

.COOPERATIVA CADÍ
5.-Premi millor esportista Júnior (Fins
.GESTORIA ESTAÑOL
.AJUNTAMENT SEU D´URGELL 18 anys).
(CONGRÉS EUROPEU NATURA I S’atorga premi tant en categoria femenina com en categoria masculina.
ESPORTS 2017)
MASCULÍ:

3.-Premi a la Projecció Esportiva.

.ORIOL PI (TRIAL)

E L’ESPORT 2015

es del Pirineu
e a les 21’00 Hores

emplars de Les Mesures del Pirineu, us presentem
celebrar l´últim any exitós dels clubs i esportistes que
mpetir: la 3a edició de La Nit de l´Esport
.ENRIC PORTA (CHPA CADÍ)
.BERNAT SABRIÀ (SEDIS NAGRUP)
FEMENÍ:

.ANDREA TARRÉS (CHPA CADÍ)
.LULAN MOYANO (CHPA CADÍ)
.ALBA GARCÍA
(CPA LA SEU D´URGELL)
6.-Premi millor esportista Sènior.
S’atorga premi tant en categoria femenina com en categoria masculina.
MASCULÍ:

.JAUME BETRIU (ENDURO)
.SADURNÍ BETRIU (CEFUC)
.EZEQUIEL GONZÁLEZ (KICK BOXING)
FEMENÍ:

.NÚRIA VILARRUBLA (CADÍ CK)
.LAURA ORGUÉ (UEU/CEFUC)
.MARTA MARTÍNEZ (CADÍ CK)
7.-Premi al millor esportista de projecció Internacional.
Es reconeix la temporada a un/a esportista d´ascendent projecció internacional.

.JESSED HERNÁNDEZ (KM VERTI-

CAL)
.NOEMÍ ISLA (CHPA CADÍ)
.DANIEL MARTÍN, IVAN VERGÉ
I JORDI OLIVERES (CLUB CAÇA I
PESCA AU)
8.-Premi millor Entitat de la temporada.
Guardó a la millor per la seva trajectòria al llarg de la temporada.

.CHPA CADÍ
.CADÍ CK
.C.F. CASTELLCIUTAT

9.-Premi Reconeixement dedicació i
constància.
Entitat, club i/o associació esportista, o
persona/es, per la dedicació, constància e implicació esportiva.

.JOSÉ LUÍS LÓPEZ (C.F. CASTELLCIUTAT)
.ANTONI FERRAZ (28 ANYS PRESIDENT SEDIS BÀSQUET)
.ANTONIO GARCÍA (CLUB FUTBOL CIUTAT DE LA SEU)
.XAVIER ESCRIBÀ (UEU)

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.

.CADÍ ULTRA TRAIL
.ESCANYABOCS
.BASSELLA RACE
.CROS DE PRIMAVERA LA SEU
D´URGELL

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.

.WIFFY BALART (CHPA CADÍ)
.JORDI SANTACRUZ (EDFOR)
.JOAN GOMBAU (KARATE KOBUDO TP)

PROMOCIÓ SOCIS AMICS
Av. Guillem Graell, 54.
La Seu d´Urgell
Tel. 973 351 682

40

30

PORTA DOS AMICS I GAUDIRÀS DE L’ESPORT PER 30€ I/O 40€ (IVA INCLÒS)
A MÉS DELS SEGÜENTS DESCOMPTES:

-10%

-10%

PROMOCIONS
EXCLUSIVES

ESPAI URBAN
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Urban Sport Padel Club La Seu t´ofereix múltiples activitats esportives i properament un espai tancat
amb projector audiovisual amb 40 bicis per l´activitat de Cycling i espai de treball amb suspensió

Av. Guillem Graell, 54.
La Seu d´Urgell
Tel. 973 351 682

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

ESPAI URBAN
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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

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

BMD ORTOPEDIA S.L.

Nou servei de productes preventius i terapèutics per a l’esport
Especialistes en compressió
Ens trobareu a :
Avinguda Pau Claris nº36 Baixos
E-mail: bmdorto25700@gmail.com
Fax / Tel: 973353694

SERVEI 24H

DISSABTETARDAOBRIM!
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

OCI
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InFORMA’T
correu
A través dels@gmail.com
e
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VOLS REBRE
LES MESURES
a casa teva
setmana
a?
n
a
m
t
se
rere

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

BARCELONA
NIT D'HIVERN
UNA PASTELE- OCHO APELLI- EL VIAJE
DE ARLO
RIA EN TOKYO DOS CATALA05 DISSABTE17:00H
05 DISSABTE
NES
20:00H S2

03 DIJOUS19:00H S1
04 DIVENDRES
19:00H S1
07 DILLUNS19:00H
S1 PREU 4.5€
08 DIMARTS
22:15H S1


S1
06 DIUMENGE
17:00H S1
07 DILLUNS17:00H
S1 PREU 4.5€
08 DIMARTS17:00H
S1

03 DIJOUS
20:00 I 22:15H S2
04 DIVENDRES
20:00 I 22:15H S2
05 DISSABTE
22:15H S2
06 DIUMENGE
19:00 I 22:15H S2
07 DILLUNS
20:00 I 22:15H S2
PREU 4.5€
08 DIMARTS
22:15H S2

LOS JUEGOS
DEL HAMBRE
SINSAJO PT2

03 DIJOUS
22:15H S1
04 DIVENDRES
22:15H S1
05 DISSABTE1
9:00 I 22:15H S1
06 DIUMENGE
19:00 I 22:15H S1
07 DILLUNS22:15H
S1 PREU 4.5€
08 DIMARTS
19:00H S1

 OKO Y SUS
Y
AMIGOS

05 DISSABTE
17:00H S2
06 DIUMENGE
17:00H S2
07 DILLUNS
17:00H S2 PREU 4.5€
08 DIMARTS
17:00H S2

4
3
9
3
8
3
7
66
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.

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

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

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 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 motocicleta de 49 cc. Sense
ús. 500 euros. telf. 615357312

ANUNCIS BREUS
DES DE

3€

