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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

A  finals d´aquest mes de ge-
ner sortirà al carrer el primer exem-
plar de la nova revista ‘L´ESPORTIVA’. 
La nova publicació mensual gratuïta 
que tractarà tot el relacionat amb el 
món esportiu pirinenc i el transcurs 
de les notícies més rellevants sobre 
els esportistes, clubs, associacions i 
entitats del teixit esportiu del terri-
tori. En el seu primer número, ‘L´ES-
PORTIVA’ oferirà un especial sobre la 

gala de La Nit de l´Esport 2015. La 
nova revista també oferirà entrevis-
tes, reportatges i calendari del movi-
ment esportiu que transcorre durant 
la temporada. A partir d´aquest pri-
mer mes del 2016 tenim una nova 
cita lectiva amb la que serà el referent 
pel que fa a publicacions esportives 
del Pirineu.

NEIX L´ESPORTIVA
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E l ple extraordinari celebrat a 
l´Ajuntament de la Seu d´Urgell el 
dimecres passat va servir per apro-
var els pressupostos municipals per 
al 2016. Els nous comptes munici-
pals van ser aprovats amb els vots 
favorables de l´actual equip de go-
vern, CiU, i d´ERC. Per contra, els 
grups municipals de Compromís 
X La Seu i la CUP no van accep-
tar els pressupostos presentats al 
consistori, que ascendeixen a més 
d´11.860.000 euros, xifra compara-
ble per quantitat amb la de l´exer-
cici anterior. La inversió del nou 
pressupost municipal servirà per 
potenciar la promoció econòmica 
de la ciutat i per a augmentar les 
partides socials com a grans priori-
tats. Per la seva part, el tinent d´al-

L´Ajuntament de la Seu aprova el pressupost per al 2016
La inclusió de propostes per part d´ERC ha possibilitat que la formació republicana i l´equip de
govern (CiU) votin a favor dels nous comptes. Compromís X La Seu i la CUP van votar en contra.

calde d´Hisenda de l´Ajuntament 
urgellenc, Jesús Fierro, considera 
que els comptes destinats a inver-
sions per a la capital altugellenca 
seran “capaços de donar respos-
ta a moltes de les necessitats que 
té la ciutat”. A més, Fierro va vo-
ler remarcar que els pressupostos 
aprovats en el ple extraordinari 

compleixen amb els principis d´es-
tabilitat econòmica i amb els crite-
ris imposats per l´Estat mitjançant 
la nova llei de règim local (LRSAL). 
Fierro també va voler destacar la 
reducció del deute municipal, que 
s´ha aconseguit baixar de 18 mi-
lions fins a 7 milions d´euros en 
aquests últims anys.

Foto: RàdioSeu

La Seu d´Urgell impulsa el Pla d´Igualtat
L´acció pretén disminuir desigualtats, potenciant la conciliació de la vida laboral amb la personal

E l consistori de la Seu va 
aprovar en l´últim plenari del 2015 
per unanimitat el Pla d´Igualtat, 
fomentant la lluita contra les des-
igualtats socials i de l´administració 

pública. En aquest sentit, la regido-
ra de polítiques d´Igualtat, Montse 
Bonet, va explicar en què es basa 
el nou instrument, que neix amb 
tres objectius principals. El primer 
és “reduir les desigaltats que pu-
guin existir en l´àmbit laboral” fent 

èmfasi en l´aspecte retributiu, jun-
tament amb “el foment de la con-
ciliació de la vida laboral i la vida 
familiar i personal”. L´últim aspecte 
important és el de combatre des 
de l´administració la violència de 
gènere.
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Compromís X La Seu va votar 
en contra dels nous pressupostos 
municipals  presentats per l´equip de 
govern per al 2016 en el ple extraor-
dinari celebrat a l´Ajuntament de la 

Compromís X La Seu, 
contrari al pressupost 
del consistori per al 2016
Des del grup de l´oposició de l´equip de govern 
es considera que els nous comptes no ajudaran a 
dinamitzar la ciutat ni crear ocupació

Seu d´Urgell. El grup municipal que 
encapçala Òscar Ordeig va exigir 
canvis en la política econòmica “per 
tal de capgirar la situació de despo-
blació, envelliment i empobriment 
que viu la ciutat”. Ordeig va consi-
derar els comptes de “continuïstes, 
conformistes i de resignació, ja que 
pràcticament no contemplen cap in-

versió de projecte ambiciós per di-
namitzar la ciutat i crear ocupació”, 
va afegir. Compromís també qualifi-
ca el pressupost aprovat per CDC i 
ERC d´”inadmissible, doncs tenint en 
compte que els impostos són molt 
elevats, amb in IBI dels més cars de 
Catalunya i, per contra, uns serveis 
públics molt millorables”.

Èxit de la campanya 
‘Jo també vull jugar’
La nova proposta del Sedis Bàsquet, amb el 
suport del Consorci d’Atenció a les Persones i 
Càritas, recull un total de 150 joguines

La nova campanya solidària im-
pulsada pel club Sedis Bàsquet, ‘Jo 
també vull jugar’, va recollir un total 
de 150 joguines. L´activitat es va dur 
a terme el diumenge passat coinci-
dint amb el partit de la Lliga Feme-

nina entre el Cadí La Seu i el Bem-
bibre. L´acció solidària ha comptat 
amb el suport del Consorci d´Atenció 
a les Persones i Càritas d´Urgell, i ha 
servit perquè moltes famílies que 
disposaven de joguines en desús les 
donéssin amb l´objectiu que tots els 

nens i nenes de la Seu i la resta de 
la comarca rebin regals durant la nit 
de Reis. Des del Sedis Bàsquet han 
valorat aquesta primera campanya 
de recollida de joguines com “un 
èxit, gràcies a la resposta dels socis, 
aficionats i veïns”.
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U  nen de 12 anys va quedar 
greument ferit a causa d´un impac-
te frontal entre dos cotxes a la ca-
rretera N-230, pertanyent al terme 
municipal del Pont de Suert, el dis-
sabte passat (2 de gener). Els altre sis 
ocupants dels dos cotxes sinistrats 
van patir ferides lleus. El menor, en 
canvi, va ser traslladat, pel Sistema 
d´Emergències Mèdiques (SEM), en 
helicòpter a l´Hospital Arnau de Vila-
nova de Lleida. Al lloc de l´accident 

Un menor és ferit greument per 
un xoc frontal a l’N-230, al Pont de Suert
El nen, de 12 anys, va ser traslladat en helicòpter a l’hospital Arnau de Vilanova

s´hi van traslladar diverses dotacions 
dels Bombers de Benavarri, set dels 
Bombers de la Generalitat i patrulles 

E l dimecres, 30 de de desem-
bre, a la matinada es va produir un 
incendi en una casa rural ubicada al 
nucli de Pujol, pertanyent al terme 
municipal de Baix Pallars. El foc va 
afectar la teulada, la sota teulada i 
tres habitacions de la tercera plan-
ta de l´immoble. Els Bombers de la 
Generalitat van tenir que evacuar 
nou persones que es trobaven dins 
la casa rural, entre elles un menor. 
Els evacuats van ser traslladats a una 
altra casa rural pertanyent al mateix 
propietari. Per sort, l´incendi no va 
afectar físicament a cap de les perso-
nes. Per la seva part, els Bombers van 
controlar el foc poques hores des-
prés de rebre l´avís sobre el mateix.

Un incendi en una casa rural 
a Baix Pallars provoca nou evacuats
Les flames van deixar malmesa la teulada, la sota teulada 
i tres habitacions, però no va causar ferits

de la Guàrdia Civil aragonesa, tres 
ambulàncies i l´helicòpter del SEM.
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L ´emprenedor és cada vegada 
més jove a Espanya. És més, varis es-
tudis corroboren que més de la mei-
tat d’espanyols que desenvolupen 
comercialment una nova idea tenen 
menys de 35 anys. L´emprenedoria 
neix en la necessitat de l´ésser humà 
per resoldre problemes i sortir enda-
vant, cercant tot tipus de solucions. 
Aquest és l´esperit emprenedor. L´es-
perit que, des de la vessant positiva, 
s´ha potenciat en els darrers anys de 
crisi econòmica. Aquestes són algu-
nes de les causes/conseqüències que 
es tenen en compte a l´hora d´agilit-
zar una nova iniciativa per tirar enda-
vant amb les teves idees:
Posa’t barreres per superar-te cada 
dia. Només així trobaràs sempre la 
motivació necessària per seguir en-
davant.
L’única manera d’estar satisfet és fer 
alguna cosa que t’apassiona.
Has de creure en les teves possibi-
litats. si no creus en tu, no trobaràs 
més que excuses per a no inten-
tar-ho.
El mètode assaig-error combinat 
amb el teu talent et farà progressar 
molt més ràpid que si només et dedi-
ques a parlar.
Com llançar la teva idea?
En solitari o cercant socis? Recol-
zat en professionals especialitzats? 
Aquestes són dos de les primeres 
qüestions que se’ls presenten a molts 
emprenedors. Quines solucions te-
nim a aquests problemes?

L´emprenedoria, el moviment anticrisi

• Coworking/Networking:
tots dos radiquen en la idea d’esta-
blir xarxes per desenvolupar idees 
o oportunitats comunes. Avui dia, el 
creixement d’aquests dos fenòmens 
és exponencial. Avui en dia exis-
teixen vàries associacions i/o plata-
formes que et poden ajudar a trobar 
espais o projectes que s’ajustin a les 
teves necessitats concretes.
 
• Incubadores/Acceleradores: solució 
professional per impulsar la teva idea 
gràcies a espais compartits i profes-
sionals que oferiran consultoria i su-

port al teu projecte en qualsevol as-
pecte. Si no saps a qui acudir, fes un 
cop d’ull a les acceleradores i incu-
badores espanyoles amb més renom 
del moment.
El que és segur és que tots aquests 
aspectes abans citats els posen en 
pràctica molts i moltes joves perquè 
s´han trobat amb barreres a l´hora 
d´aconseguir una vida laboral esta-
ble. El moviment emprenedor s´ha 
establit a Espanya com la millor so-
lució anticrisi, moltes d´aquestes per-
sones que el projecten seran les que 
oferiran treball a noves generacions.



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!

973 350 000
www.hotelelcastell.com



RECORDANT EL PASSAT

Canet Plage
1958

A. Carbonell i Amics
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Consells per aprimar després dels
excessos de Nadal

El mateix Dia de Reis comença 
ja el remordiment d’aquests quilos 
que has agafat durant el Nadal. Que 
si els sopars amb els companys, que 
si amb els amics, que si els sopars de 
Nadal o Nit de cap d’any, els men-
jars de Nadal i Any Nou, una miqueta 
de torró o un massapà a mitja tarda, 
i no ens oblidem del ‘Roscón de Re-
yes’, el dolç que més engreixa de 
tots els que mengem durant aquests 
dies. Tots aquests excessos es pa-
guen quan arriba el 6 de gener i es 
comença a pensar ja en el dia que 
començarem a fer una mica de dieta 
per tornar al nostre pes ideal. Si estàs 
en aquesta situació, no t’apuris, amb 
uns fàcils i senzills consells podràs 
rebaixar aquest pes de més que han 
agafat al llarg del Nadal sense grans 
esforços.

Cinc menjars diaris
En primer lloc, el més important de 
tot és que facis cinc menjars diaris a 
força d’amanides, verdures, iogurts 
descremats, productes sense greixos, 
etc. No ingereixis grasses saturades, 
que s’acumulen directament en el 
cos com a teixit adipós. Aquest tipus 
de greixos es troben presents en la 
brioixeria industrial, la part grassa 
de les carns, els fregits, etc., per la 
qual cosa evita en la mesura del pos-
sible consumir-les o, si ho fas, amb 
moderació. Al costat dels greixos, 
també cal tenir molta cura amb els 
hidrats de carboni. És important con-
sumir-los però amb compte perquè 
si no practiques una mica d’exercici 
posteriorment, aquest aliment pot 
jugar-te una mala passada i arribar a 
convertir-se en greix acumulat en el 
teu cos.

L’exercici físic, imprescindible per 
aprimar
I és que, a més de cuidar-se en l’ali-
mentació, també és convenient fer 
una mica d’exercici físic; perquè per 
molta dieta que fas, si no realitzes 
una mica d’esport, no tens res que 
fer. D’entre tots els exercicis o es-
ports que es poden triar, el millor per 
començar a baixar pes són els mo-
viments aeròbics, entre els quals es 
troben el zumba, caminar a pas ràpid 
o córrer. 



UN TOC DE 
PRÒXIM  ORIENT

DESIG  ASIÀTIC

StilGrup Equip d´Assessors

 Gaudeix del temps amb aquest serveis exclusius



7 propòsits d’any nou de l’emprenedor

1. Créixer el teu negoci
Si ja et vas atrevir a donar el primer 
pas (iniciar el teu negoci), el següent 
és fer tot el possible perquè creixi. Si 
bé això no depèn completament de 
l’emprenedor a causa que hi ha fac-
tors interns i externs que influeixen, 
bona part de l’èxit d’una empresa 
està en qui la dirigeix.
2. Trobar bons col·labora-
dors
Un empresari amb expe-
riència sap que la clau del 
seu èxit està en el capital 
humà, i que ha d’envol-
tar-se de persones talen-
toses que puguin aportar 
alguna cosa diferent i de 
valor a la seva empresa. 
Si encara no comptes amb 
empleats o socis al teu 
equip, probablement al 
2016 ho hauràs de fer. En 
la teva cerca assegura’t 
d’aconseguir als millors i 
que la seva filosofia estigui alineada 
amb la de la teva empresa; recorda 
que les primeres persones d’una em-
presa són les que defineixen el seu 
rumb. 
3. Innovar en una o diverses àrees del 
negoci
La innovació és fonamental per a 
qualsevol organització. Revisa els 

teus processos, productes o serveis i 
identifica les principals àrees de mi-
llora i posa’t com a propòsit buscar 
solucions innovadores per a elles. És 
l’única manera de mantenir-te relle-
vant al mercat. 
4. Apropar-te a mentors
Tots els emprenedors necessiten 

tenir mentors que els guiïn i donin 
eines per ser millors. Si encara no 
comptes amb persones així, inicia la 
cerca aquest proper any; si ja les tens, 
obliga’t a tenir un contacte cons-
tant i valuós amb ells. Recorda que 
un mentor pot des de donar-te ex-
cel·lents consells fins a connectar-te 
amb agents clau de la indústria. 

5. Cuidar la teva salut
Si la teva empresa és nova, el més 
segur és que durant 2015 hagis des-
cuidat molt la teva salut. Dorms poc, 
menges malament i no fas exercici. 
Per al proper any procura millorar els 
teus hàbits alimentaris i de somni, així 
com exercitar-te i practicar meditació 

tots els dies. Tingues 
en ment que la teva 
salut influeix en el teu 
acompliment i que, a 
la llarga, descuidar-la 
pot provocar-te danys 
físics i mentals. 
6. Ser més productiu
No es tracta de treba-
llar més, sinó de treba-
llar millor. Posa’t com a 
propòsit desfer-te de 
les principals distrac-
cions i concentrar-te 
més en les teves tas-
ques. Realitza un es-
quema de treball que 
t’ajudi a ser més efec-

tiu i a reduir el nivell d’estrès. 
7. Conrear el teu creixement profes-
sional i personal
Un emprenedor mai ha de deixar 
d’aprendre. Converteix en un propò-
sit aprendre noves habilitats, seguir 
la teva educació i realitzar activitats 
que reforcin la teva memòria i con-
centració.





Com combatre l’estrès i la 
depressió de la costa de gener?

Després d’un gran Nadal, co-
mencem el nou any i amb ell sol ve-
nir estrès i depressió per la famosa 
i temuda ‘costa de gener’. No hem 
de deixar que això ens perjudiqui a 
la nostra salut, brega amb això! I no 
t’estressis.
Combat l’estrès i la depressió posant 
en ordre les teves finances.
El primer i més important, no t’ataba-
lis! Només aconseguiràs posar-te ner-
viós i no aconseguiràs veure res clar. 
El que pretenem és combatre l’estrès 
i la depressió. Respira profund, man-
tingues la calma i sobretot confia en 
tu mateix per poder solucionar els 
problemes originats.
Dorm prou i descansa, perquè en-
trant en un cercle viciós no solucio-
nem res, intenta cuidar-te sense pro-
vocar-te molt estrès a tu mateix. Amb 
aquesta filosofia podràs afrontar des 

d’una altra perspectiva la costa de 
gener.
Revisa acuradament les teves finan-
ces i no et posis nerviós en realit-
zar-ho, treballa responsablement i 
mantingues la calma, troba solucions 
i alternatives per poder solucio-
nar-ho. Però assegura´t de fer un pla 
realista que de debò puguis realitzar 
i complir.
Delega alguna de les teves respon-
sabilitats, ets capaç de tot, però tam-
poc cal sobrecarregar-se, repartint les 
tasques no tindràs tant mal de cap i 
no et pressionaràs tant, agafa a algú 
de confiança i com diu la famosa fra-
se dels romans, ‘divideix i venceràs’.
Controla les teves finances actuals, 
comencen les famoses rebaixes i més 
època de consum, resisteix!, has de 
cuidar de la teva economia i no sub-
mergir-te de nou en un altre deute, 

amb això només aconseguiràs ge-
nerar un estrès i depressió al futur. 
Blegar-te davant la costa de gener 
que ara se’t presenta, ja tindràs en 
futures ocasions temps de sortir a les 
rebaixes i aprofitar coses d’ocasió.
En aquest mes, com el que es vol és 
controlar la despesa, una bona tècni-
ca és apuntar tot el que gastes i con-
sumeixes, d’aquesta manera podràs 
mantenir el teu saldo actual controlat 
en tot moment i així poder veure qui-
nes coses són realment innecessàries 
en el teu dia a dia i de les quals pots 
prescindir.
Amb tots aquests consells ‘agfa al 
toro per les banyes’ i combat l’estrès 
o depressió produïda per la costa 
de gener i no deixis que et guanyi la 
batalla. Ets fort, respira, saps que tu 
pots amb això!





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

Estratègies per tenir una ment positiva

Enfoca’t En El Present
Mark Twain alguna vegada va dir:

En la meva vida he passat a través de 
coses terribles, algunes de les quals 
sí van succeir
Amb això es referia al fet que usual-
ment fem que els problemes semblin 
més grans del que realment són, tot 
això simplement dins de la nostra 
ment inconscient.

Quantes vegades t’adones que allò 
que et preocupa no acaba ocorrent 
en absolut? i en el pitjor dels casos, 
acaba no sent un problema tan greu 
com pensaves?
Però enfocant-te en el present, mini-
mitzes les teves preocupacions i pors 
sobre el que podria fallar, que usual-
ment comporta a tenir emocions i 
pensaments negatius.

Utilitza un llenguatge positiu
Ja ho hem esmentat en el: Llenguat-
ge de l’èxit.
Moltes persones es queixen del cli-
ma, del seu treball, de la seva parella, 
dels seus veïns… i de moltes altres 
coses. Amb freqüència ens estem 
queixant de tot.
No obstant això, és bo recordar-nos 
a nosaltres mateixos, que les nostres 
paraules es troben conformades pels 
nostres pensaments, i mentre més 
busquem coses positives per dir, 
més s’impregnaran els nostres pensa-
ments d’aquest positivisme.



LANTICIPA´T A LES REBAIXES!!
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Més de 30 anys 
Formant Conductors 

PERMÍS B: 650 EUROS
 AMB 10 PRÀCTIQUES!!

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

1.700 persones a la Sant Silvestre la Seu- Memorial 
Marc Peña Turet
La cursa popular va comptar amb la participació més alta assolida fins ara

Èxit rotund de la 7a edició de 
la Sant Silvestre la Seu-Memorial 
Marc Peña Turet amb la participació 
més alta, 1.700 persones, de la cursa 
popular que organitzen els joves de 
lokal23. Des de la mateixa organit-
zació han quedat sorpresos, un any 
més, pel nombre d´inscrits, fet que 
ha superat en gran mesura les seves 
expectatives. L´esdeveniment que 

serveix per tancar l´any a la capital de 
l´Alt Urgell compta amb un recorre-
gut de 3,6 quilòmetres. Enguany, en 
categoria femenina es va imposar Yo-
landa Castillejo, completant la prova 
amb un temps de 12 minuts i 39 se-
gons, seguida d´Eva Wutti i Aina Sos. 
En categoria masculina va vèncer 
Sergi Brau, al superar el traçat amb 
un temps d´11 minuts i 5 segons. Van 
completar el podi Euan Prieto, se-
gon, i Josep Mirabet, que va acabar 
en tercera posició.
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A

SANT SILVESTRE LA SEU-MEMORIAL MARC PEÑA TURET
FOTOGRAFIES: AGUSTÍ PEÑA I ARTURO CARNÉ



La Seu d’Urgell 973 360 124
Castellciutat 973 353 659

Puigcerdà 972 880 690
Email: info@casallevet.com

web: www.casallevet.com

Especialistes 
en equipaments 
i maquinària 
per a 
jardineria
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FOTOGRAFIES: AGUSTÍ PEÑA I ARTURO CARNÉ



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

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 

tallerteknoauto@gmail.com

FOTOGRAFIES: AGUSTÍ PEÑA I ARTURO CARNÉ
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Bernat Sabrià, jugador de la Seu 
d´Urgell del Sedis Nagrup, va debu-
tar el diumenge passat amb la se-
lecció catalana infantil masculina de 
bàsquet en el Campionat d´Espanya 
infantil i cadet de seleccions autonò-
miques, disputat a la ciutat andalusa 
de Huelva. En el debut de Sabrià, el 
combinat català va guanyar a la se-
lecció de Múrcia per un contundent 
59-74. L´urgellenc va tenir l´ocasió de 
disputar 4 minuts. Des del Sedis Bàs-
quet es va voler desitjar “tota la sort 
del món al Bernat”. 
D´altra banda, cal recordar que el 
jove jugador urgellenc va ser guar-
donat com a Millor Esportista Júnior 
en la gala de La Nit de l´Esport de 
l´Alt Urgell, celebrada el passat 19 de 
desembre a l´Hotel el Castell, orga-

Bernat Sabrià disputa l´ interautonòmic de 
bàsquet amb la selecció catalana

nitzada per aquest mateix setmanari. 
Aprofitem per tornar a felicitar al Ber-
nat per la seva ascendent trajectòria 

i desitgem que aquesta convocatòria 
esdevingui molts més èxits en la seva 
carrera com a jugador de bàsquet.

28

Cal recordar que el jove jugador del Sedis Nagrup va ser premiat 
en la gala de la Nit de l´Esport com a Millor Esportista Júnior



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

Fem mobles a mida
Decapats, envernissats i lacats

Fusteria i ebenistería en general
Reparació i tapisseria de cadires de reixeta, boga i vímet

Restauració i fabricació de tot tí pus de mobles antics
Manteniments i reparacions a particulars, comunitats, professionals, hostaleria...

Vidres Climat burletes i tancaments 
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El Cadí La Seu derrota 
contundentment al Bembibre (80-51)

L’equip urgellenc s´estabilitza en la 6a posició i
 enceta la segona volta amb un balanç de 8-6

El Cadí La Seu es manté en la 
sisena posició de la Lliga Femeni-
na de bàsquet, amb un balanç de 8 
victòries i 6 derrotes, gràcies al seu 
nou triomf contundent davant el Pa-
jariel Bembibre (80-51). Les jugado-
res entrenades per Juan Carlos Pié 
van dominar en tot moment el par-
tit i se´n van anar al final del primer 
quart guanyant per 21-16, diferència 
que va ser ampliada a la mitja part 
(43-27). En el tercer quart, les urge-
llenques van establir un parcial de 
19-9 que deixava sentenciat el matx 
de manera molt clara, amb una di-
ferència de 30 punts. Per part del 
conjunt de la Seu, Laura Gil va ser la 
màxima anotadora escenificant el seu 
bon estat de forma amb l´anotació 
de 19 punts, 9 rebots i 4 pilotes recu-
perades. Amb aquesta gran victòria, 
el Cadí La Seu deixa pràcticament 
sentenciada la seva permanència, un 
any més, a l´elit del bàsquet femení 
estatal i es troba a només una victòria 
dels llocs que permeten disputar els 
‘play-off’.
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Tel 695 48 48 50 E-mail: tania-ferreira-28@hotmail com

Prèvia reserva amb mínim 2 dies d´antel.lació. 
T´oferim tots els partits de la Lliga BBVA i la Champions en pantalla gegant! 
De bon gust i acollidor

Guillem Graell, 54. La Seu d´Urgell

L’FCEH reclama que es torni a posar en marxa 
la candidatura pels Jocs d’Hivern del 2026
La Federació Catalana d’Esports d’Hi-
vern (FCEH) ha demanat públicament 
que es torni a activar la candidatura 
Barcelona-Pirineus 2026 per organit-
zar els Jocs Olímpics d’Hivern.
En declaracions a La Xarxa, el presi-
dent de l’ens, Òscar Cruz, ha mostrat 
el seu suport als alcaldes del Pirineu 
que reclamen que es convoqui no-
vament la mesa que s’encarrega del 
projecte, la qual no s’ha tornat a re-
unir des de les darreres eleccions 
municipals. Sobre el paper que hi ha 
de jugar l’Ajuntament de Barcelona, 

com a ciutat que hauria de presentar 
la candidatura, Cruz ha recordat que 
“com a gestors dels esports d’hivern 
a Catalunya, hem posat els nostres 
tècnics a disposició tant de l’equip 
de govern municipal com de tots els 
grups municipals”. En aquest sentit, 
des de la Federació remarquen que 
també s’han entrevistat amb tots els 
grups representats al consistori bar-
celoní per parlar de la proposta. Ara, 
esperen resposta a les gestions que 
han dut a terme.
Els alcaldes de les poblacions del Piri-

neu que recolzen la candidatura, entre 
les quals hi ha la Seu, Puigcerdà i Alp, 
no descarten fer un “front comú” per 
reclamar la reactivació de la candida-
tura en cas que aquesta no es posi no-
vament en marxa a curt termini. Tot i 
manifestar que no consideren priorita-
ris els Jocs d’Hivern, l’actual equip de 
govern de Barcelona, encapçalat per 
Ada Colau, es va comprometre aquest 
estiu passat amb els alcaldes pirinencs 
a debatre’n els pros i contres. Un pro-
cés que, tanmateix, de moment està 
paralitzat.



FELICITA’M
FELiCiDADES PoR 
TUS 2 AñiToS 
NATALIA,
TE qUEREMoS 
MUCho 
PRiNCESA!!!

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

 



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 

40

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

Tel. 973 351 682

30



ESPAI URBAN

34

TORNEIG 
2016

DISSABTE 6 DE FEBRER

CONCURS DE DISFRESSES! 
(OPCIONAL) REGALS 
PER ALS PARTICIPANTS

INSCRIPCIONS
SOCIS: 10 E   

NO SOCIS: 15 E  

 ‘COCIDO’ 
SOCIS: 20 E    

NO SOCIS: 25 E
DOBLES, FEMENÍ I INDIVIDUAL
PER A MÉS INFORMACIÓ: AV. GUILLEM GRAELL, 54 LA SEU D´URGELL
TEL. 973 351 682

INSCRIPCIONS 
MÉS DINAR
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L´ARTICLE

CONCURS DE DISFRESSES! 
(OPCIONAL) REGALS 
PER ALS PARTICIPANTS

INSCRIPCIONS
SOCIS: 10 E   

NO SOCIS: 15 E  

Si fem balanç polític d´aquests quatre últims anys 
comprovarem que hem tingut una legislatura marca-
da pel reiterat incompliment del programa electoral 
per part d´un govern central instaurat en el més ab-
solut menyspreu cap al seu país. A força de mentides 
han anat passant aquests quatre anys d´autèntic sa-
queig a la ciutadania. Una legislatura, en definitiva, 
de les pitjors que es recorden des dels temps de la 
Transició.
Més d´un lector/a dirà que exagero, que no n´hi ha 
per a tant, però a les proves em remeto i sense que 
res tingui a veure amb ser d´esquerres o de dretes, 
sinó amb la incompetència d´uns personatges que 
han pensat més en la seva butxaca, en l´Ibex 35 o en 
la Troika que en els interessos dels treballadors, dels 
funcionaris, dels pensionistes o dels petits i mitjans 
empresaris. Veiem, doncs, que ha donat de si aques-
ta legislatura.
Han hagut retallades per a tots els gustos, per exem-
ple en les prestacions per desocupació, en la partida 
dels serveis socials per a ajuntaments, en beques (i 
pujada de les taxes universitàries), en el diagnòstic 
preventiu del càncer de mama, en les ajudes a la de-
pendència (en els últims quatre anys han mort 100.000 
persones esperant l´ajuda de dependència), retallada 
del 74% per a programes de prevenció de VIH, en les 
prestacions a discapacitats, en la partida de violència 
de gènere, en recerca i desenvolupament, en el pres-
supost per a cultura (incloent biblioteques), en parcs 
nacionals, en medi ambient (incloent el programa de 
qualitat de l´aigua), en RENFE, en l´Agència Estatal 
de Meteorologia, etcètera, etcètera.
El Fons de Reserva de les Pensions s´ha reduit gaire-
bé un 40%, l´augment del deute públic està al 98% 
del PIB (més de 50.000 milions d´euros l´últim any). 
Segons la Plataforma de Afectados por la Hepatitis 
C, a Espanya van morir uns 4.000 pacients durant el 
2014 per no poder accedir al tractament. Han tan-

cat hospitals i centres de salut, 456 medicaments 
s´han retirat del finançament públic, ha descendit 
el poder adquisitiu dels pensionistes, s´ha reduït el 
salari i augmentat la jornada laboral dels empleats 
públics, s´han tancat centres de formació musical, 
s´han suprimit les bonificacions de contratació per 
a majors de 45 anys, s´ha abaratit l´acomiadament, 
han pujat les taxes judicials, els peatges, l´IVA i l´IR-
PF, així com la llum de manera abusiva, han hagut 
intents de privatització (Paradors, Loteries, Aena, 
Registre Civil…)
Tampoc ens podem oblidar de l´èxode de científics 
i mà d´obra qualificada, de la perjudicial reforma 
laboral, dels desnonaments (100 families al dia en 
2014), del creixement de la pobresa, del rescat fi-
nancer de milers de milions d´euros (i que el Go-
vern ha reconegut que es perdrà el 72% del ma-
teix), de l´amnistia fiscal per a les grans fortunes, 
de la fugida de capitals als paradisos fiscals, dels 
milers de suïcidis per motius econòmics (silenciat 
per la majoria dels mitjans de comunicació), del vot 
robat als residents espanyols que viuen a l´estran-
ger, de la llei “mordaza” dissenyada per dissuadir 
a tot aquell que protesti, d´una corrupció al més alt 
nivell, de l´augment exagerat de la despesa militar, 
del rescat a les autopistes, de les infraestructures 
deficitàries, d´una submissió vergonyosa a la sen-
yora Merkel…
Ha estat un Govern que ha obviat el consens amb 
altres forces polítiques, dirigint el país a cop de 
decret cada divendres, que no ha escoltat la veu 
del carrer i que ha castigat severament a les classes 
mitges i baixes. Són quatre anys per a no oblidar i 
tenir-los sempre present, perquè mai més torni a 
repetir-se una situació tan nefasta com la qual hem 
viscut.

Eduard Brocal,  llibreter de La Seu d´Urgell



VOLS REBRE 
LES MESURES
a caSa tEVa 
SEtMana 
RERE SEtMana?

InFORMa’t 
a tRaVéS dEL cORREU 

lesmesures@gmail.com



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

InFORMa’t 
a tRaVéS dEL cORREU 

lesmesures@gmail.com
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  Av. Salòria, 53 25700 La Seu d´Urgell 973 350 166



S´ofereix xofer o repartidor per la 
comarca. Horari a partir de les 17 
hores. 

Tel. 609788857

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

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




