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

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

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: 367.500€
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. 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. 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. 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. 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. A BAIXAT EL PREU: 111.000 €.
Ref. 728 – Balcó del Pirineu-Montferrer - Parcel.la de 400 m2.
PREU: 36.000 €.

Ref. 1321 – Barri Sant Pere – Pis
de 3 dormitoris, tot exterior,
totalment reformat. Balcó, Terrassa. Finca amb 2 veïns. Excel.
lents vistes al Cadí. PREU: 79.000 €
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. 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. 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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PREMIS DE LA NIT DE L’ESPORT
GALA OBERTA A TOTHOM

19 de Desembre 21’00 Hores a l´Hotel El Castell de Ciutat
Fes la teva inscripció a Serveis Gràfics Les Mesures (Av Salòria, 30), La Seu d´Urgell

L´

Alt Urgell compta amb un
calendari esportiu intens i variat, amb
entitats esportives dinàmiques i amb
una població conscienciada amb la
pràctica de l´esport, fet que ha permès que la comarca s´hagi convertit
en la seu de grans entitats i esportistes. L’esport requereix concentració, disciplina i gran dosi d’esforç, i
per això és important oferir un just
reconeixement als/les esportistes.
Precisament, aquest és l’objectiu de
la Nit de l’Esport: homenatjar els/les
esportistes que, juntament amb les

entitats esportives, són els veritables
indicadors de l´esplendor de l´ Alt Urgell com a comarca esportiva. Des de
l´organització tenim clar que l’esport
és universal, hi ha esportistes, tècnics
i dirigents de l’esport, fins a gent que
competeix al més alt nivell; pensem
que reunir tot el moviment esportiu
d’una comarca en un acte d’aquestes
característiques és molt important
per no oblidar els orígens. I al final,
per tal que un esportista arribi a competir al més alt nivell, cal que hagi tingut una bona formació i l’oportunitat
de transmetre els seus valors. La gala
nocturna de la Nit de l´Esport de l´Alt
Urgell s’amenitzararà amb un sopar

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

obert a tothom que hi vulgui assistir; 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 per les diferents autoritats, fan que la festa es
complementi i es defineixi com un
excel·lent colofó final d´any esportiu
2015, i perquè no, com un inici al període de reflexió, preparació i presa
d’ambicions de cara a propers reptes
esportius.

TAXI
VIATGES
CONCERTATS
A L’AEROPORT I
ON TU VULGUIS!
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Obres de rehabilitació de la Catedral de la Seu
Dues empreses de Madrid han rebut l´adjudicació per dur-les a terme
La restauració de la Catedral de Santa Maria d´Urgell té un cost estimat de mig milió d’euros

E

l Ministeri de Cultura d´Espanya ha adjudicat les obres de restauració de la Catedral de Santa Maria
d´Urgell a l´unió temporal d´empreses
(UTE) que formen la constructora Seranco SA i Wenceslao García Pintura
y Decoración, ambdues instal.lades a
la capital estatal. Tot i el pressupost
inicial de 986.923 euros per realitzar
els treballs de millora a la Catedral
romànica de la Seu, finalment les
obres s´han licitat per quasi la meitat, sumant un total de 522.520 euros. Des del Ministeri de Cultura s´ha
justificat l´adjudicació a les dues empreses de Madrid per haver estat la
proposta més econòmica.

La Seu engega El Món Màgic de les Muntanyes
El centre de la ciutat es va omplir amb l´espectacle d´encesa de llums, el Mercat de
Nadal i el ‘Shopping Night’, que van marcar l´inici de la campanya nadalenca

L

a Seu d´Urgell va donar, dissabte passat, el tret de sortida a la campanya nadalenca El Món Màgic de
les Muntanyes, amb la celebració del

primer Mercat de Nadal, l´encesa de
llums, el ‘Shopping Night’ comercial
i diverses actuacions i espectacles
amb els Minairons i els més petits
de les famílies com a protagonistes
principals de l´esdeveniment, que

van omplir els carrers del centre de la
ciutat. Com a últim acte de la posada
en marxa de la campanya de Nadal
va tenir lloc l´espectacle de focs artificials a càrrec dels Diables de l´Alt
Urgell.
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El Sant Hospital exposa els regals
de la rifa a favor de La Marató

Els comerços de la Seu han oferit més de 300 objectes per sortejar. El sorteig tindrà lloc
el dissabte, 12 de desembre, en un local del carrer Major, davant de les Mesures

ls treballadors del Sant Hospital de la Seu d´Urgell han exposat
els regals que se sortejaran en la rifa
del proper dissabte, 12 de desembre
-en un aparador del carrer Major, davant de les Mesures-, a favor de La
Marató de TV3. Els comerços i establiments urgellencs han oferit més
de 300 productes i/o objectes com a
mostra solidària amb l´esdeveniment
de la televisió pública autonòmica,
que enguany destinarà els recursos
per a l´investigació de la diabetis i
l´obesitat. El sorteig es realitzarà a
les 12 del migdia en el mateix local,
davant de les Mesures, on estan exposats els obsequis. Per la seva part,

la cap de projectes del Sant Hospital,
Teresa Esclusa, ha volgut agrair la solidaritat i col.laboració de les empreses de la Seu que van volgut prendre
part en aquesta iniciativa, destacant

que s´han posat a la venda 3.000 butlletes per dos euros cadascuna, i en
cas que s´hagin venut totes suposarà
recaptar uns 6.000 euros per La Marató d´enguany.

Gran ocupació turística durant
el Pont de la Puríssima
L´Alt Urgell i la resta del Pirineu han tingut una ocupació mitjana del 80%. Amb aquestes dades, el
sector turístic i comercial encara amb optimisme la campanya de Nadal
L´Alt Urgell i la resta del Pirineu han
complert les expectatives pel Pont
de la Puríssima, arribant a una mitjana del 80% d´ocupació. Aquestes
dades són encara millors als hotels
i establiments a peu de pistes, ja sigui al Pirineu lleidatà o a Andorra, ja
que molts d´ells han penjat el cartell
de complet. Des del Patronat de Tu-

risme de la Diputació de Lleida s´ha
confirmat que a les estacions de la
demarcació s´ha arribat a l´objectiu
de 65.000 esquiadors. Des del sector turístic i hoteler de les comarques
prinenques s´espera que les reserves
de cara el Nadal es vagin realizant en
aquests dies “en comptes d´esperar
a última hora”, ja que es preveu una

ocupació “molt elevada” durant les
dates nadalenques. D´altra banda,
destacar les altes cues en el trànsit
registrades durant el Pont de la Puríssima. Una bona mostra són els 10
quilòmetres comptabilitzats de retencions a Andorra entre Santa Coloma i
la frontera del riu Runer.
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Unió de Pagesos, en contra del nou cadastre
de construccions rústiques d´Hisenda
L´ens agrícola creu que les modificacions realitzades pel ministre Montoro són “il.legals”,
ja que pot incrementar entre 2 i 6 vegades el valor que han de pagar

L

a Unió de Pagesos ha mostrat
el seu malestar amb l´última modificació del cadastre de construccions
rústiques que s´ha realitzat des del
Ministeri d´Hisenda del Govern d´Espanya, liderat pel ministre Cristóbal
Montoro, i que es preveu que entri

en vigor amb l´entrada del 2016.
Des del sindicat agrícola es denuncia
que els canvis suposaran l´augment
d´entre 2 i 6 vegades sobre el valor
de les finques, la qual cosa esdevindrà la mateixa diferència a pagar per
part dels propiestaris en concepte
de cadastre. L´ens ha alertat als seus
afiliats sobre aquesta situació que
consideren “il.legal”, aconsellant-los

que s´assessorin legalment per poder
al.legar correctament sobre cada cas.
Des de Unió de Pagesos es calcula
que aquesta modificació de la llei cadastral en propietats rústiques suposarà un augment d´una mitjana d´entre 1.500 i 2.000 euros en impostos,
cosa que “és més greu encara degut
al moment actual de la pagesia”.

Desapareguda Lurdes López,
veïna d’Escaldes-Engordany
Els cossos de seguretat i emergències d´Andorra estan en situació de recerca de la dona, de 57
anys. La família no en sap res des del dimecres 2 de desembre

L

urdes López, de 57 anys d´edat i veïna de la parròquia andorrana
d´Escaldes-Engorgany, va desaparéixer fa més d´una setmana, el 2 de
desembre. Els cossos de seguretat i
d´emergències d´Andorra cerquen,
des del mateix dia que la família va
anunciar la desaparició, a la dona
arreu del país, però tant els mateixos
professionals com la família no descarten cap hipòtesi sobre el motiu

de la desaparició. Lurdes López treballa en una granja ubicada al carrer
Unió d´Andorra la Vella i acostuma
a passejar pel camí Rec del Solà. El
dimecres que va desaparéixer es va
acomiadar, durant el vespre, del seu
fill, Joan Fernández, a la seva vivenda -on viu amb el seu acompanyant
sentimental i un dels seus dos fills-,
comunicant-li que “vaig a passejar
com sempre”. El mateix fill de la desapareguda ha explicat en diversos
mitjans de comunicació andorrans
que “no hi ha cap motiu aparent que

pugui donar alguna pista sobre quins
motius van portar a la meva mare a
no tornar a casa seva”. Lurdes López
també té familiars a Galícia i la seva
germana viu a Barcelona, però a la
parella i els fills no els consta que
hagi marxat amb ells. “Es demana
que qualsevol persona que pugui
tenir informació sobre el cas ho posi
immediatament en coneixement de
la policia”, sol.licita la família. Com a
acció per la recerca. s´han enganxat
cartells sobre el cas en tot el territori
andorrà i l´Alt Urgell.
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Gran afluència de públic a ‘Càmping les Flors’
El grup teatral A Tota Teta recapta més de 6.000 € per a la Nadia Nerea

E

l grup de teatre A Tota Teta fa
un balanç molt satisfactori de les representacions de la seva nova obra,
“Càmping les Flors”, que es va representar el cap de setmana del 27, 28
i 29 de novembre i que va comptar
amb 1.425 espectadors entre les tres

A

sessions, la xifra més alta assolida fins
ara. Com cada any, el grup de teatre
amateur destinarà els beneficis de la
recaptació a un motiu solidari. “Enguany tenim la satisfacció de poder
col·laborar amb 6.200 € a la causa de
la petita Nadia Nerea, una nena de 10
anys de Fígols que pateix una malaltia
degenerativa minoritària i que reque-

reix d’una operació urgent per seguir
amb vida”. Aquesta operació no la
cobreix el sistema públic de sanitat i
s’ha de fer a Houston (EEUU). A banda
dels beneficis de l’obra, es van recaptar 413 € amb la guardiola que es va
posar a l’entrada del teatre. Per tant, la
suma total aconseguida amb la solidaritat de totes i tots ascendeix a 6.613 €.

Ajudem tots a la Nadia

juda a recaptar fons per la petita Nadia Nerea, una nena que viu a Fígols d’Organyà i pateix una malaltia degenerativa minoritària i necessita operar-se a Houston.
Visita la pàgina web i el perfil de Facebook
amb el nom Associació Nadia Nerea contra
la Tricotiodistrofia i E.R. a través de la qual es
demana suport econòmic.
Per a col·laboracions econòmiques:

PAYPAL: assnadianerea@telefonica.net
BANCA MARCH 0061 0130 15 0048340215 / BANC SABADELL 0081 0478 70 0001206130

RECORDANT EL PASSAT

Caramelles
Plaça Major El Pla de Sant Tirs

AUTOESTIMA, NO VANITAT

S

“L’amor a un mateix és el punt de partida del creixement de la persona
que sent el valor de fer-se responsable de la seva pròpia existència.”

i busquem el significat d’autoestima en el diccionari, normalment
trobem la següent definició:
“Capacitat que té una persona d’autovalorar-se.” Però en un diccionari
online he trobat que afegien el següent: “... essencial per a la supervivència psicològica.”
I, efectivament, l’autoestima és essencial per a la nostra salut mental. Si no
som capaços de valorar-nos, si vivim
aliens a les nostres virtuts i solament
ens fixem en els nostres errors i defectes, difícilment podrem estar en pau
amb nosaltres mateixos.
No obstant això, contràriament al que
pugui semblar, l’autoestima té mala
premsa. Normalment quan algú diu
quelcom positiu sobre si mateix els
altres solen veure’l com una persona
vanitosa. Com a prova d’això para’t a
pensar en aquestes frases dites per
una altra persona: “Sempre he estat molt intel·ligent” “Gairebé tot el
que faig ho faig bé” “Em conside-

Vktor Frankl

ro molt atractiu”. Si ets una persona
amb una autoestima sana, aquestes
frases t’hauran semblat perfectament
normals. Però si no és així (i és el més
probable, ja que la falta d’autoestima
és un mal molt estès), consideraràs
que qualsevol persona que digui això
sobre si mateix és, en el millor dels casos, un cregut. I aquí està la clau. Ens
han educat en la creença de que no
està ben vist parlar bé d’un mateix,
quan el que realment no té cap sentit
és que parlem malament. I no es tracta solament del que verbalitzem, sinó
també del que creiem. Cada vegada
que dius o penses alguna cosa negativa sobre tu, t’estàs autoagredint.
D’altra banda, és important que fem
una distinció clara entre vanitat i autoestima. La primera sol anar acompanyada del desig de ser admirat pels
altres. La segona no.
Les persones amb una sana autoestima no es creuen superiors, ja que
no es comparen amb ningú. Tampoc
basen la seva vàlua en el que els al-

tres opinin d’ells. Solen ser més actius
perquè confien en les seves capacitats
i viuen els fracassos com un aprenentatge, no com una derrota. De la
mateixa manera, tenen relacions de
major qualitat, ja que es consideren
dignes de ser estimats.
Tot això no significa que no siguin
conscients dels seus defectes. Simplement, se centren en les seves fortaleses en comptes de deixar-se aixafar
per les seves limitacions.
El més important a l’hora de treballar
la nostra autoestima és deixar de criticar-se. Para de centrar-te solament en
els teus aspectes negatius i comença
a ser conscient de tot el positiu que
hi ha en tu.
Comparar-te amb els altres tampoc et
portarà enlloc, ja que sempre hi haurà
algú millor (o pitjor) que tu.
La clau està a tenir clara quina seria la
millor versió de tu mateix que podries
assolir i treballar dia a dia per aconseguir-ho.
Daniela Martins, Psicòloga

12 consells per ser bon emprenedor

1

. Acompliment. No només cal
treballar i ja, sinó treballar i molt dur
per aconseguir tots els reptes que et
vas proposar abans de començar el
teu projecte. Si has aconseguit obtenir bons resultats i la teva empresa
tira endavant mai baixis els braços. És
el primer manament de tot bon emprenedor.
2. Creativitat. En el treball no només
hem de fer les coses diàries en forma de rutina i monotonia, sinó ser
creatiu, innovar i crear coses noves; i
si no són noves, una manera diferent
de veure-les i una forma diferent de
pensar-les i executar-les.
3. Innovar cada dia. No ens podem
quedar ancorats en la idea inicial,
sinó innovar a cada moment. Innovar
en els diferents aspectes: processos,
idees per al negoci, millores, etc.
4. Pensar a millorar cada producte/
servei i fer-ho realitat. No podem permetre’ns perdre dies, mesos o fins a
anys, sense realitzar canvis o millores
en el producte o en el servei. Encara que és ben coneguda la frase: “si
alguna cosa funciona, no ho toquis”,
qualsevol àrea de negoci té el seu
cicle de vida, que després de l’èxit,
sempre acaba.
5. Treballa amb ganes, il·lusió i motivació. No has d’oblidar mai què et
porta a emprendre, aconseguir els
teus somnis. Si has tingut tanta “for-

tuna, sort o has estat en el lloc o moment idoni” és perquè t’ho mereixes,
però aquesta essència i caràcter mai
et pot fallar. Per tant, actitud positiva
i no decaure. Si hi hagués algun mal
moment “està permès caure, però és
obligatori aixecar-se”.
6. Ha d’agradar-te el que fas. Amb
aquest principi guanyes sempre,
ja que és una situació en la qual no
només treballes per “guanyar-te la
vida”, també gaudeixes fent el que
fas. Encara que hi hagi moments
durs, cal aprofitar l’ocasió i estar content amb el teu treball i satisfet quan
saps que a més d’agradar-te ho fas
bé.
7. Sigues original en el contingut i en
la forma. No només has de ser creatiu a l’hora de crear el negoci, sinó
també en com gestionar-ho i publicitar-lo. Sempre és millor que tingui
un bon disseny, que agradi i cridi
l’atenció per garantir l’aprovació del
públic.
8. Estar al dia de l’àrea del teu negoci: informat i alerta, el famós ‘awareness’. És a dir, estar atent de les
tendències, crisis i possibles oportunitats que poden sorgir en el dia a
dia amb les notícies de l’entorn. És
recomanable veure almenys dues o
tres vegades per setmana les notícies
de la manera que més t’agradi, ja
siguin mitjans oficials offline i online
(premsa, ràdio, tv), com les xarxes socials, que són com un baròmetre del
que passa en el dia a dia: Facebook,
Twitter, LinkedIn, G+…

9. Sigues un bon líder i bon comunicador. És un requisit bàsic si t’encarregues de coordinar o ser el cap
d’un o diversos departaments. El líder i comunicador neixen o es fan?
Sempre és la mateixa pregunta: han
de tenir aptituds i actituds i anar a
millor amb l’experiència. Si no ets
bon líder, o “no tens fusta de líder” i
no se’t dóna bé comunicar, pots formar-te i segur que milloraràs amb el
temps.
10. No segueixis tots els consells de
les persones que t’envolten. A l’hora
d’emprendre, si és la primera vegada
que ho fas, si t’envoltes en un entorn
de gent amb experiència (o de vegades fins i tot sense ella), segur que et
donen diversos consells sobre com
fer això o l’altre: El que cal saber és
que poques persones tenen èxit absolut i que l’èxit total és efímer i no
s’aconsegueix mai al 100%, per ser
tan similar a la felicitat.
11. Forma’t, forma’t i no deixis de formar-te i aprendre. Cada dia s’aprèn
alguna cosa nova, ja sigui amb cursos, amb ponències, amb seminaris,
amb llibres, amb el dia a dia, vivint
l’offline i l’online. Amb experiència
i sense ella, sempre podem seguir
aprenent.
12. Cuida del teu negoci, com si fos
el teu propi fill: passió, afecte i dedicació. És veritat que no és un fill,
és alguna cosa que no pots palpar,
encara que sí sentir.
Eduard G.P., Emprenedor

Claus per sentir-te guapa i bé amb tu mateixa
Ens posem en marxa per saber com hem de sentir-nos atractives,
encara que no sigui en el sentit més literal de la paraula

1

. El poder de la ment, influeix en el nostre estat
d’ànim pel bé i pel dolent. Per això és millor acceptar-te,
i saber que tu tens tot per ser bella. El teu exterior i el teu
interior.
2. No hi ha res millor que contextualitzar la bellesa i saber
que la bellesa està en nosaltres.
3. La clau: Autoestima de les persones. Ets capaç de reconèixer més la bellesa d’uns altres que la teva. Hi ha vegades que creus que els teus defectes són més del que són.
4. Cadascun té unes qualitats diferents, és el valor que
has de potenciar. De fet, no has vist que el secret millor
guardat dels rostres més coneguts és no revelar els seus

defectes? No és que siguin més bells, és que saben que
si ho diuen, tothom solament es fixaria en això i a més,
treballen, per dissimular-los ja sigui amb maquillatge si
és alguna cosa visible, ja sigui amb roba adequada que
dissimuli si té els braços més ‘gordets’, cames més curtes, orelles desenganxades i així una infinitat de complexos varis que a tu no t’ho semblen perquè ells són
“divins”. Doncs no.
5. No aspiris a ser alguna cosa que no ets, si no a ser la
millor versió de tu, que els teus complexos no serveixin
de frustració. Has de crear confiança en tu i com si d’un
reflex es tractés, als altres. Estranyament aquest missatge cala millor en els adolescents.
6. Envellir no és perdre bellesa. A mesura que adquirim
més edat sabem afrontar i comprendre molt millor la
nostra bellesa: La bellesa està a l’interior.
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Obertes les inscripcions de la
VII Sant Silvestre de la Seu d´Urgell

A

mb l’arribada del desembre,
La Sant Silvestre de La Seu d’Urgell – Memorial Marc Peña Turet, ha
obert de nou les inscripcions per a
la 7ª edició d’aquesta cursa popular.
La ‘SantSi’ urgellenca manté els seus
trets més característics, tindrà lloc el
dia 31 de Desembre a les 18.30 hores
amb sortida a la Plaça dels Oms. El
recorregut serà de 3,6 km pels carrers
de la ciutat i la inscripció és gratuïta i
es pot fer a través de la web (http://
santsilvestrelaseu.com/) . Aquesta és
una de les principals novetats d’enguany, la Sant Silvestre de La Seu estrena nou espai web en el qual s’hi
trobarà tota la informació d’aquesta

edició, classificacions dels anys anteriors i totes les novetats que s’aniran
presentant. Amb la inscripció, cada
participant rebrà un gorret de pare
Noel i el dorsal, a més d’alguna altra
sorpresa. Al final de la cursa hi haurà
coca i xocolata, un bon avituallament
i un sorteig de material per a tots els

participants. Durant les primeres 48
hores d’inscripcions la 7ª edició de
la Sant Silvestre ja va superar els 200
inscrits, aquest any el repte de l’organització, els joves de lokal23, és
superar els 1400 participants de l’any
passat i de forma més ambiciosa, sobrepassar la xifra dels 1500 inscrits.

Lliga futsal “La Seu” 2015-2016
Equip
Punts
Menairo Grow-Shop
13
Fills del vent
13
Instal·lacions Bringué 12
Lunnis
9
F.C. Cal Vives
9
F.C. Castellbò
6
Magic Samba Team
3
Seuwagen
0

PJ
5
6
5
6
6
4
6
6

PG
4
4
4
3
3
2
1
0

Ultima jornada
Magic Samba-Menairo Grow-Shop 2 - 3
Instal.lacions Bringué - F.C. Cal Vives 4 - 3
Seuwagen - Fills del Vent 1 - 6
Lunnis - F-C- Castellbò 5 - 6

PE
1
1
0
0
0
0
0
0

PP
0
1
1
3
3
2
5
6

GF
20
25
22
22
24
20
8
5

GC
11
15
10
15
20
16
23
36

Golejadors:
Ruben Peña (Lunnis) 8
Joan Maranges (Cal Vives) 7
Carlos Padrones (I. Bringue) 7
Ruben España (Fills del Vent) 6
Enrique Martínez (Fills del Vent) 6

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!

ESPORTS
22

Trofeu Cadí Pirineus de patinatge artístic

Prop de 160 participants vinguts d´arreu de
Catalunya, Andorra i l´Aragó hi van prendre
part. El CHPA Cadí i el CPA La Seu d´Urgell van
aconseguir nombrosos podis

Q

uasi 160 patºinadors i patinadores van participar, el cap de
setmana passat, en el Trofeu Cadí
Pirineus de patinatge artístic, que va
tenir lloc al pavelló poliesportiu de la
Seu d´Urgell. L´esdeveniment esportiu va comptar amb representants
de diversos clubs vinguts d´arreu de
Catalunya, Andorra i l´Aragó, i, per
suposat, dels dos clubs de la capital
alturgellenca: el CHPA Cadí, organitzador de la competició, i el CPA La
Seu d´Urgell.

Resultats complets CHPA Cadí:
Iniciació
E mini: 4a Aran Lozano, 6a Queralt Albanell, 8a Martina Pluvinet i 9a Claudia Marcos
E1: 1a Mònica Pintat
E2: 1a Jana Pluvinet, 2a Abril Egea, 5a
Martina Domingo, 6a Paula Eduardo,
7a Laia González, 8a Fiona Marcos i
9a Oscar García
C1: 7a Jana Vallespin, 8a Irina Subils i
12a Ares Farré
C2: 2a Núria Pubill, 3a Chloe Garmón,
4a Lucía Blanco, 5a Alba Domingo, 7a
Blanca Moya, 8a Aina Barrio, 9a Berta
Ramon, 10a Chloé Chupin i 11a Ona
Perelegre
B1: 1a Montse Pubill, 4a Laura Puigdemasa, 5a Berta Giribet, 8a Abril

Sánchez, 9a Aina López, 11a Anna
Balcells i 13a Inés Sagalés
B2: 2a Júlia Hoste, 4a Jael Casal, 5a
Paula Giribet, 7a Laia Barrio, 9a Inés
Roquet , 10a Aina Serra i 12a Abril
López
A: 2a Sara Caballé, 5a Judit Vigara i 6a
Alba Martínez
Debutant 1: 3a Neus Alriols
Debutant 2: 1a Jana Fochs
Categories
Aleví: 1a Aina Izquierdo, 4a Natalia
Moreno, 5a Jana Raya, 6a Lulan Moyano, 8a Noa Guillermo i 10a Jana
Galabert
Infantil: 1a Aina Rubio, 2a Andrea Tarrés i 10a Paula Cobo
Cadet: 2a Paula Moliné, 4a Berta Al-

riols, 5a Laura Obiols i 8a Paula Garcés
Cadet masculí: 1r Enric Porta
Juvenil: 4a Maria Erola
Resultats complets CPA La Seu:
Mini: Andrea Gracia, 7a
E1: Erika Majoral , 3a - Leyre Solis, 7a
- Maria Urnan, 9a
C1: Naia Perez, 5a - Irune Movellan,
11a
C2: Jana Vilana, 1a - Urgell Boix, 6a
B1: Zoa Lopez, 2a - Paula Garcia 3a Natalia Obiols , 7a
B2: Martina Trenado, 6a - Txell Izquierdo, 11a
A: Aina Vilana , 4a
Deb1: Alba Garcia, 6a
Deb2: Queralt Viudez, 6a
Cadet: Gerogina Boix, 9a
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Kilian Jornet protagonitza ‘Langtang’

La pel.lícula/documental, rodada al Nepal, es va gravar just després del terratrèmol
que va castigar l’Himàlaia l’abril passat. El film serveix per ajudar a reconstruir prop
de 120 habitatges del poble homònim

quest dissabte, 12 de desembre, s´entrenarà als cinemes de Barcelona la pel.lícula Langtang, dirigida per
Sébastien Montaz-Rosset i protagonitzada per l´atleta cerdà Kilian Jornet,
dins del seu projecte personal ‘Summits of My Life’. El film, rodat al Nepal,
explica els fets ocorreguts al Nepal
després del terrible terratrèmol que va

colpejar l´Himalàia el mes d´abril passat. Kilian Jornet es disposava a pujar
l´Everest, un dels seus principals reptes en el tercer any de ‘Summits of My
Life’, quan dos dies abans d´emprendre el viatge, el Nepal va ser greument
afectat pel terratrèmol, enfonsant
dramàticament el país i especialment
la vall de Langtang, on el company

de Jornet Jordi Tosas hi manté moltes
amistats. Tot i deixar de banda la vessant esportiva, Jornet i els seus companys van viatjar igualment al Nepal
per ajudar a reconstruir les zones més
afectades i donar suport a la gent de
la zona, en un acte “per homenatjar la
generositat d´un poble que continua
donant quan ja no té res”.

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.

.CARLA MARTÍNEZ (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

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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i
c
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i
r
Insc
obertes

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

ESPAI URBAN
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Per què té tant èxit el Zumba?
El Zumba és la combinació perfecta i efectiva d´aeròbic i ball
És Fàcil! És per a tots perquè és senzill: No importa l’edat
ni l´estat físic perquè sempre és millorable.
Potent! Pots cremar fins a 700 calories: Basat en ‘cardio’
amb tonificació, modela el teu cos.
PER QUÈ EL ZUMBA A L´URBAN ÉS DIFERENT?
– Perquè tenim instructores de Zumba qualificades que
et garantiran diversió i bons resultats.
PER PREPARAR-TE PER A LA PRIMERA CLASSE:
– Està be si ja saps que pot semblar difícil al principi,

però a la segona classe t’adonaràs del fàcil que és i veuràs
com gent des dels 5 als 85 anys practica Zumba.
– En la primera lliçó tot és nou, però aviat t’adonaràs que
en cada cançó es repeteixen 4-5 moviments bàsics seguint les claus de Zumba (el més important és el ritme, el
moviment i el somriure).
Si t’agrada l’atmosfera, no et preocupis per res més, Urban és el teu lloc!
No tens res que perdre, per ser la teva primera vegada et
deixem provar la classe, en voldràs més!
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

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

FELICITA’M
Mariona!

9 de Desembre

Moltes felicitats de
la teva iaia
i cosí en aquest
primer aniversari

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

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

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

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

EL PUENTE DE OCHO
APELLIDOS
LOS ESPIAS
11 DIVENDRES
CATALANES



22:15H S1
 1 DIVENDRES
1
12 DISSABTE
20:00H S1
19:45 I 22:15H S1
13 DIUMENGE
19:00 I 22:15H S1
14 DILLUNS
22:15H S1 PREU 4.5€

EL VIAJE
DE ARLO

12 DISSABTE
17:30H S1
13 DIUMENGE
17:00H S1

BARCELONA
NIT D'HIVERN
11 DIVENDRES
22:15H S2
12 DISSABTE
18:00 I 20:00H S2
13 DIUMENGE
17:00 I 22:15H S2

LA RELIGIOSA EL TRENCA11 DIVENDRES
NOUS BALLET
20:00H S2 V.O.S.E.
EN DIRECTE
12 DISSABTE
22:15H S2
VIA SATÈL·LIT
13 DIUMENGE
19:00H S2
16 DIMECRES
14 DILLUNS
20:15H S1
22:15H S2 PREU 4.5€

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€

