
MANS D’OR T’OFEREIX:

PACK MANICURA - 10 SESSIONS - LLIMAR - 
CUTICULES + PEELINGS + CREMA  = 100€

PACK CAIGUDA - RENTAR + ASSECAR + VITAMINA + 
LÀSER = 280€

PACK COLOR - 5 SESSIONS - RENTAR + MASCARETA 
+ COLOR + TALLAR + ASSECAR = 210€

PACK RENTAR I ASSECAR = 100 € 

No saps què regalar aquest Nadal?

Revista gRatuïta d’infoRmació independent        

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

l e s m e s u r e s . a l t u r g e l l
w w w . l e s m e s u R e s o n l i n e . e s

Núm.407 del 18 al 24 de desembre del 2015



MOLTES FELICITATS A TOTS ELS NOMINATS
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JoieriaSERVEI DIARI DE TAXIS
ANDORRA - LA SEU D’URGELL - BARCELONA

VIATGES
CONCERTATS
A L’AEROPORT I 
ON TU VULGUIS!

TAXI
PERE

JOAN

606 67 63 18
973 35 38 41

650 65 51 96
973 36 00 04

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

Aquest dissabte, 19 de des-
embre, prop de 200 persones vin-
culades al món de l´esport comarcal 
celebrem, a les 21 hores a l´Hotel 
el Castell de Ciutat, la 3a edició de 
La Nit de l´Esport de l´Alt Urgell, 
la gala-sopar que organitza aquest 
setmanari i que distingeix els valors 
i mèrits que proclamen els clubs i 
esportistes de casa nostra per tot el 
territori, Catalunya, Espanya, Europa 
i, en alguns casos, per tot el món. És 
un orgull comptar, un any més, amb 
tota la gent que garantitza que l´es-
port alturgellenc sigui reconegut, en 
les múltiples modalitats, arreu on es 

va a competir o a practicar qualse-
vol esport de lleure. L´esdeveniment 
també serveix per homenatjar aque-
lles persones i/o entitats que han 
col.laborat desinteressadament amb 
els clubs, associacions i esportistes 
de la comarca i han contribuït a re-
forçar el valor de la marca Alt Urgell 
en l´esport, mantenint i augmentant 
el prestigi assolit. A totes les perso-
nes i col.lectius que assisteixen a la 
gala els desitjem que gaudeixin de 
la festa de l´esport comarcal, aquest 
any com a preludi de les festes de 
Nadal. I a totes les persones i lectors 
que segueixen aquest setmanari els 
desitgem un molt Bon Nadal.

Feliç Nit de l´Esport 2015, 
feliç Nadal
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La campanya solidària, on s´hi 
sumen les altres escoles de la 
ciutat, cobrirà aquesta necessi-
tat bàsica a les famílies amb risc 
d´exclusió

E l dilluns passat va tenir lloc 
a l’escola Albert Vives de la Seu 
d´Urgell la “Cagada” del Tió So-
lidari. Tots els alumnes van cantar 
primer la cançó del “Tió Solidari” 
(els alumnes de 6è C ho van fer 
amb llenguatge de signes), després 
la”Llum del fanalet”. A continuació 
van procedir a fer cagar el Tió, on 
es van poder recollir 400 quilos de 
productes que van lliurar els alum-
nes de 6è curs Jan Moya i Jana Gó-
mez, acompanyats pel director del 

El Tió Solidari de l´escola Albert Vives recull 400 quilos d´aliments
Alumnes de l´escola urgellenca van lliurar els productes recaptats al projecte Aliments per a la Solidaritat

centre educatiu, Isidor Alberich; la 
mestra i coordinadora del projecte 
Aprenentatge i Servei, Maria Oliva-
res, i la presidenta de l´AMPA, Rosa 
Ginesta, al local d´Aliments per a 
la Solidaritat, ubicat al carrer Ca-
nonges. Per la seva part, Alberich 
va destacar que el projecte solidari 
es va posar en marxa amb l´inici de 

la crisi econòmica, degut als mo-
ments difícils pel que han passat i 
segueixen passant moltes famílies 
urgellenques. Des de l´escola de 
la Seu han volgut agrair la col.la-
boració i la implicació de les famí-
lies que han volgut prendre part en 
aquesta causa solidària.

Donar a conèixer la faceta 
escultòrica de Palau Ferré (Mont-
blanc, 1921-2000) era l’objectiu de 
la conferència-col·loqui que tingué 
lloc el passat dijous 10 de desembre 
de 2015 a Barcelona. L’acte, orga-
nitzat per la recentment inaugurada 

Posen en relleu l’escultura retirada de la 
Sagrada Família de la Seu d’Urgell ( per Francesc Marco)
A Barcelona, una conferència se centra en les escultures ceràmiques que Palau Ferré va crear a 
finals de la dècada dels cinquanta per la façana del noviciat i que van ser retirades durant més de 
tres dècades. Casa-taller Tomàs Bel –escultor que 

també participà a la Seu, amb un 
Via Crucis– posa de manifest l’estil, 
el procés creatiu de Palau Ferré i el 
context de l’obra de la capital altur-
gellenca. El jove historiador Francesc 
Marco Palau (Tarragona, 1989), ne-
bot-nét de Palau Ferré i estudiós de 
la seva obra, destacà la incomprensió 
pel fet que l’any 1959 es decidís reti-
rar la Sagrada Família del seu tiet-avi, 

just després d’haver-se instal·lat, per 
considerar-se que la concepció de 
les figures era “massa moderna per 
l’època”. Així, la peça ideada a la dè-
cada dels cinquanta, hagué d’esperar 
fins ben entrada l’etapa democràtica 
per poder tornar a situar-se a la faça-
na del noviciat de la Sagrada Família 
de la Seu d’Urgell, on actualment pot 
contemplar-se.
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E ls usuaris del Taller Claror 
de la Seu d'Urgell han rebut durant 
aquesta setmana la visita dels Minai-
rons, activitat que també s'inclou din-
tre de la programació nadalenca 'El 
Món Màgic de les Muntanyes', que 
té lloc a la capital alturgellenca. Com 
cada any, aquests éssers màgics han 
volgut agrair a les persones que tre-
ballen en aquest centre ocupacional 
per col·laborar en la preparació de 

Els Minairons visiten el Taller Claror, les escoles de 
la Seu i Castellciutat i les llars d´infants
Els Minairons recullen els desitjos dels alumnes més petits

les més de 1.000 bosses, amb petits 
obsequis, que reben els nens i nenes 
de la Seu que participen al Tió de la 
Freita, el cagatió que se celebrarà el 
proper dijous, 24 de desembre, al 
Parc del Cadí. A més a més, enguany 
els usuaris del Taller Claror també han 
elaborat una felicitació de Nadal que 
hi porta incorporat un imant amb la 
forma del campanar de la catedral de 
Santa Maria d'Urgell, fet amb pasta 
de paper reciclat. D'altra banda, els 
minairons també han fet una visita a 

tots els alumnes d'educació infantil 
de les escoles de la Seu d'Urgell i 
Castellciutat, així com als nens i ne-
nes de les llars d'infants Els Minai-
rons i Xics de la Salle. En aquesta 
trobada, els alumnes més petits 
de la Seu i Castellciutat han lliurat 
als Minairons els seus desitjos per 
aquest Nadal. Tots aquestes peti-
cions quedaran penjades a l'Arbre 
dels Desitjos, que estarà situat al 
pati de la Biblioteca Sant Agustí.

Rècord de recaptació a la Seu per a la Marató de TV3

Les més de 30 activitats soli-
dàries celebrades a la Seu d'Urgell 
han recaptat un total 16.032,96 euros 
a favor de La Marató de TV3, que va 
tenir lloc el diumenge passat i que en-
guany tracta sobre la investigació de 
la diabetis i l´obesitat. La xifra assolida 
en aquesta edició a la capital de l´Alt 
Urgell és de rècord, i encara pot ser 
ampliada degut a les activitats que 
resten per celebrar-se aquest proper 
dissabte, 19 de desembre: el Concert 
de Nadal, que impartirà l´Orquestra 
de Cambra Cadí, acompanyada per la 
Capella de Santa Maria de Puigcerdà, 
que tindrà lloc a les 22 hores de la nit 
a la Catedral de Santa Maria d´Urgell. 
Els donatius per a la Marató seran de 

5 euros per persona. Una altra acti-
vitat prevista per aquest dissabte és 
un taller d´estimulació sensorial per a 
nens i nenes de fins a 10 anys, propo-
sada pel Grup d´Interès de Fisioterà-
pia de l´Alt Urgell (GIFAU), i que tin-
drà lloc a les 17 hores de la tarda a la 
sala de dansa del Centre Cultural Les 
Monges. Les inscripcions es poden 
fer a gifalturgell@gmail.com. L´últi-

ma activitat solidària per La Marató 
de TV3 serà un Festival de Patinatge 
Artístic, dedicat al rock català, orga-
nitzat pel Club de Patinatge Artístic 
La Seu d´Urgell, i que se celebrarà 
el dissabte 30 de gener de 2016 al 
poliesportiu municipal urgellenc. Els 
assistents podran fer donacions soli-
dàries en favor de la investigació de 
la diabetis i l´obesitat.
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E l Parc Natural de l´Alt Pirineu 
va oferir, el dilluns passat, als experts 
i al sector turístic les novetats que 
ha introduït l´espai protegit al llarg 
d´aquest any, mitjançant noves eines 
i suports turístics com ‘app’ per a 
mòbils, rutes interpretades, itineraris 
i quaderns sobre el territori, perquè 
els assistents a l´acte i els professio-
nals turístics en puguin fer promoció 
i difusió als clients dels seus establi-
ments o oficines de turisme especia-
litzades. Destacar les novetats per al 
que fa a recursos digitals com el qua-
dern de camp de l'App sobre el Parc 
Natural de l'Alt Pirineu i Belibasta, 
proposta del Camí de l'últim Càtar. 

El Parc Natural de l'Alt Pirineu mostra als 
experts les seves novetats
L´espai protegit exposa novetats com l´aplicació per a mòbils, rutes interpretades, travesses de 
muntanya o quaderns de camp

Entre les novetats exposades durant 
la conferència també ressaltar El Pas 
de l'Ossa i Explora el Parc, dues ini-

ciatives dirigides a un públic familiar 
i creades per l'empresa Aixortà i l'As-
sociació la Paniquella. 

O rganyà disposa, des d´a-
quest mateix divendres, d´un ho-
tel-apartament domòtic de quatre 
estrelles, impulsat conjuntament per 
promotors d´Andorra, l´Alt Urgell i la 
Cerdanya. El nou establiment està 
ubicat a la plaça de les Homilies, on 
hi havia l´antiga casa de Cal Tonarro, 
i neix amb l´objectiu d´oferir un ser-
vei personalitzat de qualitat que vagi 
lligat a les diferents propostes de la 
zona per dinamitzar el sector turístic 

Organyà estrena un hotel-apartament domòtic de 4 estrelles
L´edifici es troba ubicat a la plaça de les Homilies, a l´antiga casa de Cal Tonarro. 
El projecte l´han impulsat promotors d'Andorra, l'Alt Urgell i la Cerdanya

del territori. L´edifici compta amb 
un disseny modern i innovador, amb 
només quatre habitacions, i incor-
pora les noves tecnologies en ges-
tió d´habitatges. Els promotors han 
volgut mantenir el nom de l´antiga 
casa, Cal Tonarro, respectant així 
“l´essència del seu llegat”, dotant 
l´espai d´un ambient privat i còmode 
per als clients més exigents. Ressal-
tar que cadascuna de les quatre ha-
bitacions tenen un estil propi i exclu-
siu que les diferencia de les altres, 
amb el detall que totes representen 
el procés artesà del treball de fusta.

fo
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A  començaments d’aquest 
mes de desembre han estat contrac-
tades vuit persones aturades, benefi-
ciàries de la renda mínima d’inserció, 
per part del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, que treballaran durant sis me-
sos dins d’un programa que combina 
el treball amb la formació. En la seva 
aplicació a la comarca de l’Alt Urgell, 
aquest programa presenta una línia 
destinada a la digitalització de docu-
mentació pública municipal i comar-
cal a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, 
per la qual s’han contractat 6 perso-
nes, i una segona línia de Ciutadania 
Digital, que ocuparà a 2 persones 
més al Centre Empresarial i Tecnolò-
gic-Telecentre. Durant el període de 
duració d’aquest projecte, les perso-
nes contractades ampliaran els seus 
coneixements i la seva experiència 
en la gestió de la documentació,  
tasques de digitalització, així com 
les d’atenció al públic, informació i 
gestió d’espais. El Programa Treball 
i Formació per a persones en situació 
d’atur beneficiàries de la renda míni-
ma d’inserció neix de la col·laboració 
entre el Departament d’Empresa i 

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell contracta vuit persones
dins del programa Treball i Formació per a beneficiaris de 
la renda mínima d’inserció
 Han començat a treballar a l’Arxiu Comarcal i al CETAP

Ocupació de la Generalitat de Cata-
lunya, a través del Servei d’Ocupació 
de Catalunya i el Fons Social Euro-
peu (FSE) que, a través del seu Pro-
grama Operatiu 2014-2020 cofinança 
aquesta acció en un 50%. A la comar-
ca de l’Alt Urgell, el consell comarcal 
és l’ens encarregat del desenvolupa-
ment del programa seguint amb les 
actuacions que l’ens comarcal s’ha 
plantejat per tal de contribuir a la 
millora de l’ocupació i la reducció de 
l’atur. En paraules de la Vicepresiden-
ta de Promoció Econòmica i Desen-
volupament Local, Cristina Barbens 
“aquesta iniciativa es suma a les que 
s’han vingut desenvolupant durant 

els darrers anys per tal de contribuir 
a la millora de l’ocupació de la nos-
tra comarca, i sobretot pensant en la 
formació com una de les sortides per 
reduir l’atur”. El programa, que inte-
gra accions formatives i d’experiència 
laboral, va adreçat a persones en si-
tuació d’atur beneficiàries de la ren-
da mínima d’inserció, per afavorir-ne 
la inserció laboral i millorar la seva 
ocupabilitat, i prioritza les dones amb 
càrregues familiars, els joves entre 18 
i 30 anys, les persones de més de 40 
anys i les persones que estiguin en 
fase d’esgotar el termini màxim de 
percepció de la prestació de la renda 
mínima d’inserció.



Al Castell de Ciutat, com manen les tradicions, tenim el gall 
i ja està tot a punt per celebrar aquestes festes amb tot el 

luxe de detalls.
 

Com cada any, els proposem uns menús especialment elabo-
rats per celebrar la nit de Nadal, el dia Nadal i també per la 

festa de Cap d’any.
 

Consulteu el nostre web i no perdeu l’oportunitat de celebrar 
aquestes festes tant especials en un lloc encisador.

 

“Ara ve Nadal, matarem el gall, 
  i a la tia Pepa li darem un tall…” 

973 350 000, truca i, simplement…
gaudeix del Nadal.

Ja arriba el Nadal!



RECORDANT EL PASSAT

Any 1959
Bar Los Príncipes de La Seu d’Urgell

Maria Carbonell, Paco, Sadurní Capdevila i Aleix Xuclà



Us desitgem un
bon nadal



E l Peeling corporal, un gest im-
prescindible.
És el primer pas per eliminar impureses 
i pell morta en braços, cames, escot i 
esquena. Sense l´essencial cosmètica 
que ens ofereix el Peeling cor-
poral, la pell s’estanca, no està 
llisa ni suau. Hem anat perdent el 
bronzejat de l’estiu i ens afavorirà 
poder donar-li aquest to maco amb 
diferents trucs de maquillatge. Sense 
l´exfoliant, l’aplicació 
pot resultar visible-
ment nefasta.
Quan fa temps que 
no t’exfolies, les 
pells mortes i el cos-

Cuida la teva pell per aquest Nadal
No et relaxis si vols lluir com cal un vestit escotat o de tirants aquesta nit de Nadal: cal posar a punt la 
pell del cos. A l’hivern ens oblidem del correcte manteniment de la pell del nostre cos perquè la roba 
d´abric deixa poc a la vista. Ens cuidem les mans i el rostre a causa de la sequedat que ens provoca 
el fred. Però, quant fa des de l’últim exfoliant corporal?

mètic aplicat acaba fabricant uns ‘xorrets’ 
de pell desagradables i lletjos. Tot el 
glamur del teu vestit de festa quedarà 
en res per aquests encenalls que sal-
ten de les teves espatlles, braços o es-

cot. Pren-te el temps avui mateix 
en el bany o a la dutxa per a 
una exfoliació a consciència. 
No només regeneraràs la teva 

pell sinó que la tindràs a punt 
per aplicar-te broncejadors naturals, 

tovalloletes autobronce-
jadores o maquillatge 

en spray a casa de 
cara la nit especial 
de Nadal. Avui, no 

demà.





No és necessari gastar molt o 
ser un decorador professional perquè 
la nostra casa estigui decorada de ma-
nera bonica i acollidora aquest Nadal.
El truc està a decidir-nos per un estil 
i mantenir-lo en tota la nostra deco-
ració.
No és bo que barregem els estils.

1- Si vols crear un ambient més càlid 
canvia en aquells racons especials la 
llum artificial per les espelmes. Pots 
usar espelmes de diferents formes, 
grandàries i colors.

2- Decora les portes de la teva casa. 
És normal que trobem en moltes por-
tes, una corona de Nadal amb figures 
de pare Noel, imitacions de branques 
de pi, vescs (planta amb fulles de becs 
i fruits vermells que porta bona sort), 
boletes de colors, campanes, llaços, 
etc. Doncs aquest adorn simbolitza 
l’esperança.
3- Les finestres també són adornades 
durant les festes de Nadal. Es pot po-
sar dibuixos acolorits pels nens, fer di-
buixos amb plantilles utilitzant escuma 
que imita la neu, i es pot encara penjar 
adorns de plàstics que es poden tro-
bar en els supermercats.
4- Es pot col·locar un centre de taula 

8 consells per a la teva decoració nadalenca
i una corona en la porta fetes que li 
donarà originalitat.
5- També es pot fer un centre de tau-
la amb flors naturals o cintes verme-
lles, verdes, blaves o orades acom-
panyades d’una espelma daurada.
6- Si tens fotos del Nadal anterior, 
pots armar un collage amb totes les 
imatges, portar-lo a emmarcar i po-
sar-lo a la sala. Serà un detall molt 
acollidor.
7- En l’arbre o xemeneia pots penjar 
botins amb caramels o bastons.
8- Si es tenen tovalloles, vaixella, es-
tovalles o uns altres amb motius na-
dalencs, fes-ne ús d´ells.

Mòb: 619 081 525US DESITJA MOLT BONES
FESTES DE NADAL





El primer que hem de tenir en 
compte és que no hi ha dues pare-
lles iguals i que tu millor que ningú 
saps quin és el regal ideal per al teu 
noi. Una de les opcions clàssiques és 
que li regalis un perfum o una cami-
sa però hi ha un ampli ventall d'op-
cions. Et proposem que el regal del 
teu noi sigui alguna cosa que pugueu 
compartir: des d'una escapada a un 

Consells per realitzar el regal perfecte aquest Nadal
El regal de l'amor

lloc romàntic fins a un sopar en una 
casa rural allunyada de la ciutat; un 
parell d'entrades per a aquest es-
pectacle que tant li agrada o per al 
proper concert del seu artista favorit. 
Pots provar també amb packs d'ex-
periència més originals als quals pu-
gueu assistir junts. Per exemple, si el 
teu nuvi és un cocinillas, prova amb 
algun curs culinari o, si és dels que 

sempre ha somiat amb fer puenting, 
barranquisme o tirar-se en paracaigu-
des, per què no complir el seu somni 
junts? Són idees originals que, encara 
que no es reflecteixin en res material, 
crearan bonics records que faran que 
la teva parella s'enamori més -encara- 
de tu aquest Nadal.

Us desitgem bones festes



US DESITJA BONES 
FESTES DE NADAL
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Triomf important del CF Castellciutat 
davant un rival directe (5-2)
Els grocs guanyen davant l´Alpicat i segueixen a la part alta de la classificació amb 16 punts

E l CF Castellciutat Futsal 
va sumar la cinquena victòria (5-
2) de la temporada davant un 
rival directe per lluitar per l´as-
cens a la Divisió d´Honor, l´Al-
picat CFS. L´equip entrenat per 
Ferran Vidal segueix, d´aquesta 
manera, invicte, mantenint-se 
en la part alta de la classificació, 
amb 16 punts, després de vuit jorna-
des, amb cinc triomfs i un empat. Cal 
recordar que el conjunt groc ja ha 
realitzat la jornada de descans que 
han de respectar tots els equips. El 

líder actual de la Primera Catalana de 
futbol sala és el Mollerussa, amb 22 
punts, amb dos partits més disputats 
respecte l´equip de l´Alt Urgell.
En futbol, a Segona Catalana l´Or-

ganyà cau fins l´onzena posició 
(16 punts) de la classificació des-
prés de caure per primera vega-
da, i per golejada, a casa. Els gan-
xos van perdre per 0 a 4 contra 
el Balàfia. A Tercera, l´Oliana va 
guanyar davant el cuer, el Cervera 
B, per 3 gols a 1, i s´allunya de la 
part baixa de la classificació (13 

punts). Per últim, a Quarta Catalana, 
el Coll de Nargó va patir una nova 
derrota a Torregrossa (3-1) i és novè 
amb 10 punts.

En futbol, derrota contundent 
de l´Organyà amb el Balàfia 
(0-4) i del Nargó al camp del 

Torregrossa (3-1)



 

Equip
Menairo Grow-Shop
Instal·lacions Bringué
Fills del vent
F.C. Cal Vives
F.C. Castellbò
Lunnis
Magic Samba Team
Seuwagen

Punts
16
15
13
12
9
9
3
0

PJ
6
6
7
7
5
7
7
7

PG
5
5
4
4
3
3
1
0

PE
1
0
1
0
0
0
0
0

PP
0
1
2
3
2
4
6
7

GF
33
29
29
26
27
23
10
5

GC
11
14
22
21
18
17
30
49

Golejadors:
Carles Valls (Menairo) 12

Eric Vila  (F.C. Castellbò) 9
Ruben Peña (Lunnis) 8

Carlos Padrones (I. Bringue) 8
Ruben España (Fills del Vent) 8

Ultima jornada

Menairo Grow-Shop - Seuwagen 13 - 0
Instal·lacions Bringué - Fills del vent 7 - 4
F.C. Castellbò - Magic Samba Team 7 - 2 
Lunnis - F.C.  Cal Vives 1 - 2

Lliga futsal “La Seu” 2015-2016

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

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!

 Rètols

BONES FESTES!!
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El Cadí La Seu perd amb el Zamarat (52-46) 
El conjunt de la Seu d´Urgell no disputarà la Copa de la Reina

E l Cadí La Seu va perdre el 
dissabte passat a la pista del Zama-
rat (52-46). Tot i la derrota, les juga-
dores entrenades per Juan Carlos 
Pié mantenen la setena posició a 
la Lliga Femenina. El resultat, però, 
deixa com a nota negativa el fet 
que l´equip urgellenc hagi esgo-
tat cap possibilitat per disputar la 
Copa de la Reina, competició que 
només poden disputar els quatre 
primers classificats de la primera 

meitat de la màxima divisió feme-
nina estatal. La millor anotadora 
visitant en el partit de dissabte pas-
sat va ser, una vegada més, Tamara 
Abalde, amb 14 punts. El Cadí La 

Seu donarà per finalitzada la pri-
mera volta del campionat aquest 
dissabte, a les 19 hores de la tarda, 
al Palau d´Esports contra l´Star Cen-
ter-Uni Ferrol, novè classificat. 

Més de 30 anys 
formant conductors 

Us desitgem unes bones festes. 

BONES FESTES A TOTHOM



El conjunt de la Seu d´Urgell no disputarà la Copa de la Reina
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A

E l CPA La Seu va participar el 
cap de setmana passat a la Festa del 
Patinatge, que enguany s´ha celebrat 
a Mollerussa. L´esdeveniment anual 
organitzat per la delegació territorial 
de Lleida de la Federació Catalana, 
va servir per completar la temporada 
del patinatge artístic territorial, tem-
porada que ha comptat amb múlti-
ples competicions i exhibicions dels 
millors patinadors i patinadores per-
tanyents a la demarcació lleidatana. 
La Festa del Patinatge va comptar 
amb més de 400 patinadors i pati-
nadores d'arreu de la demarcació. 
Representants del Club Patinatge Ar-
tístic La Seu d´Urgell van presentar el 
disc de festival de 'Llença't'. A nivell 
individual hi va prendre part la seva 
representant que més ha destacat al 
llarg de l´any i que opta a un guardó 

El CPA La Seu a la Festa del Patinatge, a Mollerussa
El club de la Seu va participar a l´esdeveniment anual que completa la temporada de la delegació 
territorial de Lleida

de La Nit de l´Esport 2015, l´Alba Gar-
cia, guanyadora del campionat Inicia-
ció categoria B 2015. Garcia va oferir 
el seu disc d'exhibició "Fantasma de 
l'Òpera". Des del club urgellenc s´ha 

valorat molt positivament la seva par-
ticipació en aquest esdeveniment, ja 
que es tracta d´una competició més 
distesa i amistosa que altres tornejos 
i campionats.
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La Copa Catalana i la Copa Nins d'esquí nòrdic 
2015-2016 ja estan en marxa després de la celebra-
ció, el diumenge passat, de l'Aranskating. La tem-
porada ha començat amb bons resultats per als re-
presentants del CEFUC i el CENA i per als clubs del 
Pirineu català en general, que van sumar en conjunt 
més de 30 podis. La prova l'organitzava al pla de 
Beret el Club Aranés d'Esports d'Iuèrn (CAEI), amb 
participants de totes les categories, des de veterans 
fins a bacteris.

Els corredors catalans van assolir més de 30 podis

En categoria Veterans masculí el podi va set tot ca-
talà amb Josep Llarden (ANEC) com a primer classi-
ficat, Ricard Miquel (P.E.C) segon i Lluis Trave tercer. 
En el podi femení, la corredora Marta Folch es va dur 
la primera posició. També va ser tot català el podi 
masculí de la categoria U-20, de la mà dels fondis-
tes Sergi Brau (CENA), Oriol Llarden (ANEC) i Jordi 
Mayoral (CEFUC), i el podi U-14 masculí amb Martin 
Morales (BELLVER), Martí Forcada (P.E.C) i Bernat 
Selles (BELLVER). Un altre podi íntegrament català 
va ser el U-12 masculí on Roc Vilaró (BELLVER) va fer 
primer classificat, seguit de Marc Colell (CEFUC) i de 
Aniol Borell (P.E.C). Finalment, fondistes catalanes 
van ser també les protagonistes del podi U-10 feme-
ní: Berta Guitart (CENA), Martina Selles (BELLVER) i 
Laia Selles (BELLVER).  
En categoria Sènior cal destacar la primera posició 
de Marta Cester (CAEI) en femení,  i la segona de 
l´alturgellenc Sadurní Betriu (CEFUC) en masculí. 
També en U-18 destacar la primera plaça assolida 
per Gral Sellés (BELLVER)  i Paula Martínez (CENA) 
i la segona per Marc Vidal (ANEC) i Rita Auladell.

Bons resultats del CEFUC i el CENA a la Copa 
Catalana i la Copa Nins d´esquí nòrdic
A l'Aranskating, podis per a Sadurní Betriu, Paula Martínez, Sergi Brau, Jordi Majoral, Marc Colell i 
Berta Guitart, entre d'altres. L´esdeveniment esdevé l´inici de la temporada de competició

En U-16 els catalans també van assolir podi de la mà de Frances Colell 
(CEFUC) i Maria Selles (BELLVER), que van quedar primers classificats i 
de Maria Iglesias (ANEC) que va ser segona classificada en la catego-
ria. En U-14 femení cal destacar més podis catalans com ara la segona 
plaça de Marta Moreno (CAEI) i la tercera de Jana Sellés (BELLVER).

En U-12 femení Eva de Hera (BELLVER) es va proclamar primera clas-
sificada, mentre que en U-10 masculí els protagonistes van ser Marçal 
Gabarro (CEFUC) i Pablo Moreno (CAEI), primer i segon classificat. En 
U-8 primeres posicions per Jofre Puig i Joana Puig (BELLVER) i segona 
per Roc Rafart. Finalment en categoria U-6 Ton Gabarro (BELLVER) es 
va dur la primera posició en masculí i Emma Andreu en femení. 



Us desitgem bones festes

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

LA PICA



PORTA DOS AMICS I GAUDIRÀS DE L’ESPORT PER 30€ I/O 40€ (IVA INCLÒS)
A MÉS DELS SEGÜENTS DESCOMPTES:
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El divendres passat ens van visi-
tar els nens i nenes del Consell 
Esportiu de l´Alt Urgell a la clas-
se de Zumba Kids, i van gaudir 
d´una bona estona de Zumba i 
coca amb xocolata. Ens ho vam 
passar ZumbaBé!!

Zumba Kids Urban!

Recordem els nostres horaris de 
Zumba Kids:
Dijous de 17,3 a 18,3 h
Divendres de 19 a 20 h

Us hi esperem!



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

PROMOCIÓ SOCIS AMICS

-10% -10%
PROMOCIONS 
EXCLUSIVES 

3040

Av. Guillem Graell, 54. 
La Seu d´Urgell

Tel. 973 351 682

Recordem els nostres horaris de 
Zumba Kids:
Dijous de 17,3 a 18,3 h
Divendres de 19 a 20 h

Us hi esperem!



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

CLÍNIC PADEL JAVI RUIZ 

Nº1 DE GRANADA    
Nº1 D'ANDALUSIA       

 CAMPIÓ D'ESPANyA AMB LA SELECCIÓ ANDALUSA 
PARELLA Nº26 EN EL WORLD PADELTOUR

Av/ Guillem Graell, 54
25700 - La Seu d’Urgell 

+ Info: 973 351 682
urbansportlaseu@gmail.com

InscrIpcIons 
obertes



 CAMPIÓ D'ESPANyA AMB LA SELECCIÓ ANDALUSA 

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
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El Club de Pàdel Urban Sport La 
Seu participarà, a partir del febrer de 
2016, en la Lliga Catalana federada 
de pàdel, i les seves pistes acolliran 
cada dues setmanes partits de la 
competició on hi participen alguns 
dels millors jugadors d´aquesta mo-
dalitat esportiva, cada vegada més 
creixent en volum participatiu a nivell 
territorial i català. Així, l´Urban Sport 
La Seu, únic club de pàdel indoor 
de la comarca de l´Alt Urgell, també 
serà el primer equip en participar en 
una competició d´aquesta magnitud 
i prestigi. L´entrenador del club de 
pàdel de la Seu, Gustavo Morales, 
encapçalarà el conjunt federat de 
l´Urban Sport La Seu, seleccionant a 
jugadors per configurar dos equips 
que en el seu primer any disputa-
ran la competició de la demarcació 
de Lleida, amb l´objectiu d´ascen-
dir de categoria i competir arreu de 
Catalunya. Il.lusió i ganes no els en 
faltaran. Molta Sort en aquest nou 
projecte!

l´Urban Sport Padel Club La Seu prendrà part en la Lliga 
Catalana de pàdel 2016



FELICITA’M

Av/ Guillem Graell, 54
25700 - La Seu d’Urgell 

+ Info: 973 351 682
urbansportlaseu@gmail.com

MUCHAS 
FELICIDADES 
MATILDE!

DE TU FAMILIA 
qUE TE qUIERE!





Elaboració pròpia d´embotits
“Callos” de vedella i xai casolans

Farcits de Carnaval. Girella del Pallars

Per compres superiors a
100 euros t´emportes un
REGAL SEGUR 
i per la teva visita t´obsequiem amb
UN CALENDARI MAGNÈTIC    

A Simac 
el Nadal es un regal



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 DIARI DE TAXI A BARCELONA

DAVID www.taxialturgell.com l  www.taxibrugulat.com

Sortida La Seu 7h matí (lloc convingut) Seu: 973 35 10 76
Sortida Barcelona 15h (lloc convingut) Bcn: 93 301 59 00
Hotel Jardí (Plaça del Pi) Mòbil: 620 69 26 43

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

SERVEI 24H
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  Av. Salòria, 53 25700 La Seu d´Urgell 973 350 166

NADIE QUIERE 
LA NOCHE
18 DIVENDRES 
22:15H S2
19 DISSABTE 20:00 I 
22:15H S2
    20 DIUMENGE 
20:00H S2
    21 DILLUNS 22:15H 
S2 PREU 4.5€

EL VIAJE
DE ARLO   
23 DIMECRES 
18:00H S1

BARCELONA 
NIT D'HIVERN  
 18 DIVENDRES 
20:00H S2
20 DIUMENGE 
22:15H S2
    23 DIMECRES 
22:15H S2

 PHANTOM BOY 
19 DISSABTE 18:00H 
S2
    20 DIUMENGE 
17:00H S2

ENIGMA: “ LA DARRERA FRASE DEL CONDEMNAT”    Per ADO MEDINA, llicenciada en matemàtiques

Aquesta setmana us proposem un enigma de lògica:

Un explorador va caure en mans d’una tribu d’indígenes que l’acusaven d’haver profanat un temple sagrat per ells 
i que el van condemnar  a mort. Per sort, li van oferir triar com volia morir: cremat en una foguera o enverinat. Per 
decidir simplement havia de dir una frase qualsevol:

• Si la frase que deia era certa, moriria enverinat.
• Si la frase que deia era falsa, moriria cremat.

L’explorador,  que era aficionat als enigmes de lògica, sabia perfectament 
com fugir del seu destí fatal i va pronunciar una frase que va fer que els 
indígenes no el poguessin matar. 

quina frase va pronunciar el nostre explorador per salvar-se de la mort?

SOLUCIÓ DE L ‘ENIGMA  ANTERIOR “EL RELLOTGE MATEMÀTIC”

El rellotge es va trencar de manera que les 6 parts contenien dos nombre que sumaven 13 com mostra la figura:

12+1=11+2=10+3=9+4=8+5=7+6=13

STAR WARS    EL 
DESPERTARDE LA FUERZA
 18 DIVENDRES 00:01H S1 ESTRENA (NIT 
DIJOUS A DIVENDRES)
 18 DIVENDRES 19:45 I 22:15H S1
19 DISSABTE 17:00 I 19:45 I 22:15H S1
    20 DIUMENGE 17:00 I 19:45 I 22:15H S1
    21 DILLUNS 22:15H S1 PREU 4.5€
    23 DIMECRES 22:15H S1



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

Raó: 677524120.

Restaurant de la comarca recerca 
cambrera a mitja jornada.
Incorporació Immediata

973360968

Chica autónoma se ofrece para lim-
pieza de escaleras, edificios, locales 
y pisos. 

665 777 097

667383934

Per canvi de residència, es ven pis 
totalment amoblat de 70 m2 i 17m2 
de terrassa. Molt ben conservat per 
poder entrar a viure immediata-
ment. Venda sense intermedaris. 

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

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

Tel. 659 661 402

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.

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

anunCis Breus 
des de 

3€

Venc nous trencades del país i mel 
de collita pròpia. Tel. 637 196 846. 




