
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.412 del 22 al 28 de gener del 2016



La Confraria de Sant Anto-
ni Abat de la Seu d’Urgell va 
celebrar el diumenge passat la 
festivitat del seu patró amb el 
repartiment de més de 6.000 
racions de la tradicional escu-
della d’aquesta diada. L'alcal-
de de la Seu, Albert Batalla, i la 
regidora de Salut de l'Ajunta-
ment urgellenc, Montserrat Bo-
net, i el president del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús 

Més de 6.000 racions d´escudella per 
commemorar Sant Antoni Abat a
la Seu d´Urgell (Ajuntament Seu d´Urgell)

Fierro,  van presidir, juntament 
amb els membres de la con-
fraria, els diversos actes de ce-
lebració que es duen a terme 
en aquesta festa dels pagesos, 
carnissers i cansaladers en ple-
na ‘Setmana dels Barbuts’. 
Enguany,  coincidint que la fes-
tivitat va tenir lloc un diumen-
ge, es van donar cita al passeig 
Joan Brudieu un gran nombre 
d’urgellencs i urgellenques, 
lloc on s’elabora ja de bon matí 
aquest plat típic de Sant An-

toni, per poder tastar aquest 
menjar típic d'hivern. Els con-
frares van elaborar la tradicio-
nal escudella de Sant Antoni, 
amb uns 800 quilos d'aliments, 
entre verdures, llegums, carn 
de porc i de vedella.  
La jornada de Sant Antoni s´ini-
cià a les 12 del migdia amb la 
missa solemne a la catedral de 
Santa Maria d’Urgell, on es va 
realitzar la tradicional benedic-
ció i repartiment del ‘Panet de 
Sant Antoni’.  
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Tres Tombs  
Com marca la tradició, es van 
beneir els animals davant la 
Catedral. Tot seguit va tenir 
lloc la lluïda passejada pels 
carrers del centre històric de 
la Seu fins arribar al passeig 
Joan Brudieu. Allà es van fer 
els tradicionals ‘Tres Tombs’, 
encapçalats pels tres 'bande-
rers': Antoni Riu Tarrés, el nou 
banderer el qual duia el pendó 
de la Confraria de Sant Anto-
ni Abat, acompanyat a banda 

i banda pel banderer propo-
sat i el banderer sortint, Jordi 
Fanés Solans i Òscar Canillo 
Mentruit, respectivament.
 D'altra banda, un altre dels 
actes que es porten a terme 
en aquesta jornada festiva és 
la pujada al pal. Al respecte, 
com anècdota d’enguany, el 
guanyador de la pujada al pal 
es van endur un pollastre enva-
sat en comptes d’un de viu per 
evitar polèmiques.
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Es tracta de Guillem Ba-
qué i Jana Cortés. L´ens va 
aprovar la memòria del seu 
primer any de funciona-
ment (2015) 

Guillem Baqué i Jana 
Cortés, alumnes de la Seu 
d´Urgell, van assistir el 
cap de setmana passat -a 
la Casa del Mar (Barcelo-
na)- al Consell Nacional 
d´Infants i Adolescents de 
Catalunya (CNIAC), orga-
nisme del qual ells en for-
men part i que es va posar 
en funcionament al 2015. 
En l´assemblea, els joves 
van aprovar la memòria 
d´actuacions del 2015, 
valorant el primer any de 
l´ens, i es va donar el vist 
i plau al pla de treball que 
es posarà en marxa per 
aquest 2016, a més de triar 
varis càrrecs vacants. Cal 

Dos estudiants de la Seu van assistir a 
l´assemblea del Consell Nacional d'Infants
i Adolescents de Catalunya

recordar que la constitució 
del CNIAC va tenir lloc a 
finals del 2014, coincidint 
amb el Dia Internacional 
de la Infància. En formen 
part 58 alumnes de 8 a 17 
anys d´arreu de Catalunya, 
que basen l´activitat del 
col.lectiu en representar 
tot el conjunt d´estudiants 
d´entre aquestes edats i 
els seus interessos, així 
com realitzar propostes als 
organismes competents i 
tractar temes que els afec-
ten. Una altra eina amb la 
que es vol afavorir els joves 
a través de l´organisme és 
augmentant el nivell parti-
cipatiu sobre els projectes i 
temes d´interès general re-
lacionats amb les qüestions 
juvenils a nivell nacional. Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell



Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell
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L´acte va tenir lloc el divendres 
passat al restaurant Paisatges. 
En ell es tractà la introducció 
de noves tecnologies al món 
rural

La Seu Solidària va orga-
nitzar, el divendres passat al 
restaurant Paisatges, una nova 
jornada del cicle ‘Alternatives’, 

Aquesta xifra esdevé un aug-
ment de l´11% respecte el 2014

L ´Oficina de Turisme de la 
Seu d´Urgell, ubicada a l´Espai 
Ermengol-Museu de la Ciutat 
des del 2012, va atendre durant 
el 2015 a un total de 19.704 

La Seu Solidària reprèn el cicle ‘Alternatives’, 
sobre l´emprenedoria rural

amb una xerrada que portà per 
títol ‘Nous models: aportació 
de les noves tecnologies al 
món rural’. L´ONG de la Seu 
va portar per a l´esdeveniment 
a l´enginyer tècnic industrial 
Àngel Illa, que va impartir una 
explicació sobre vivers d´em-
prenedoria existents a la zona 
del Pirineu. La finalitat d´aques-
tes jornades és la de donar a 
conèixer les possibilitats i con-
dicions per generar activitat i 

dinamisme econòmic a les co-
marques del Pirineu mitjançant 
les noves vies de comunicació, 
aconseguint escurçar distàn-
cies vers les grans ciutats i els 
llocs on estan instal.lades les 
grans empreses i potenciar el 
desenvolupament i la pobla-
ció en el territori pirinenc. La 
presentació de l´acte va anar a 
càrrec de Joan Obiols, escrip-
tor i membre de La Seu Soli-
dària.

L´Oficina de Turisme de la Seu va atendre 
19.704 visitants al 2015

persones amb inquietuds turís-
tiques, un 11% més respecte al 
nombre de visitants que van fer 
ús de l´oficina durant el 2014, 
quan se´n van atendre 17.903. 
Des del consistori urgellenc 
s´han valorat molt positivament 
aquestes dades destacant que 
des de l´any 2012 l´augment de 
persones ateses a Turisme La 
Seu ha estat del 35%. 

Cal recordar que l´ajuntament 
ha destacat tres itineraris turís-
tics referents a punts d´interès 
de les persones que visiten la 
ciutat: històric, artístic i urba-
nístic. Aquest últim punt gira 
en torn la Catedral de Santa 
Maria del segle XII, l´única ínte-
grament romànica a Catalunya.
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Els tècnics de seguiment dels 
plantígrads al Parc Natural de 
l´Alt Pirineu creuen que durant 
aquesta setmana, amb l´arriba-
da del fred i la neu, ja es troba-
ran dins d´una cova

Tècnics de seguiment de 
la família d´ós bru a Lladorre, 
al Parc Natural de l´Alt Pirineu, 
van observar la setmana pas-

Els óssos bruns van ajornar la hibernació a 
causa de les altes temperatures

sada una femella i tres cadells 
nascuts al 2015, fet que repre-
senta l´ajornament de la hiber-
nació per part dels plantígrads 
degut a les altes temperatures 
de les darreres setmanes. La 
qual cosa hauria de canviar 
aquesta mateixa setmana a 
causa de l´arribada del fred 
i les nevades. S´espera que 
aquesta mateixa setmana, els 
óssos bruns es trobin hibernant 
dins d´una cova i no menjant i 
caminant per l´entorn natural 

del parc. Per la seva part, el 
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ha lliurat dos cadells 
de gos de protecció de ramats 
a pagesos que destinen la seva 
activitat al Parc Natural de l´Alt 
Pirineu, en col.laboració amb 
la fundació Accionatura i el 
finançament de la Fondation 
Ensemble, per prevenir atacs 
de depredadors salvatges com 
l´ós bru a ramats pertanyents a 
ramaders de la zona.



Ref. 1251 – La Seu – PRODuCTe BaN-
CaRI. PISOS, DúPLex I PLaNTeS BaIxeS 
amB TeRRaSSeS, De 3 DORmITORIS, 2 
BaNyS,  CaLefaCCIó BIOmaSSa, PàR-
kINg. SOL TOT eL DIa. NOuS a eSTRe-
NaR. PReuS a PaRTIR De 80.000 €.
 
Ref. 728 – BaLCó DeL PIRINeu-mONT-
feRReR - PaRCeL.La De 400 m2.  PReu: 
36.000 €. 

 
 

Ref. 1306 – PIS De 130 m2. amB 5 haB., 2 
BaNyS, 1 aSeO, CuINa-OffICe I meNja-
DOR amB SORTIDa a BaLCó ORIeNTaT a 
SuD. CaLefaCCIó gaS-OIL, aSCeNSOR 
I Pk. INCLòS. PReu: 168.000 €.

Ref. 1300 – La Seu – CaSa CaSC aNTIC 
amB 3 vIveNDaS, TeRRaSSa I LOCaL 
COmeRCIaL. ZONa CaRReR majOR. 
PReu: 66.000 €.
 
 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. 1336 – PRODuCTe BaNCaRI. La 
Seu, CamP DeL CODINa, aPaRTameNT 
eN La 3ª. PLaNTa  De 87 m2. amB 2 DOR-
mITORIS (1 eN SuITe), 2 BaNyS, CuINa 
De 17 m2. amB SafaReIg, SaLa-meN-
jaDOR. BaLCó.  PReu 120.100 (NegO-
CIaBLeS).

Ref. 1334 –PIS eN eL CeNTRe CaRReR 
La SaLLe. 3 haB., CuINa amB SafaReIg, 
SaLa-meNjaDOR amB SORTIDa a BaL-
Có amPLI. aSCeNSOR, ReCeNTmeNT 
ReSTauRaT. PReu: 106.000 €.
 
Ref. 1321 – BaRRI SaNT PeRe – PIS De 
3 DORmITORIS, TOT exTeRIOR, TOTaL-
meNT RefORmaT. BaLCó, TeRRaSSa.  
fINCa amB 2 veïNS. exCeL.LeNTS vIS-
TeS aL CaDí. PReu: 79.000 €
 
 
Ref. 1315 – La Seu. ZONa La SaLLe. PIS 
De 145 m2. TOT exTeRIOR. SaLa-meN-
jaDOR amB LLaR De fOC, 4 haBITa-
CIONS. PaRqueT, aSCeNSOR, CaLe-
faCCIó gaS-OIL. eDIfICI amB 4 veïNS.
 

Ref. 1309 – La Seu. PIS a 2 CaRReRS, 
mOLT LLumINóS, amB 3 DORmITORIS, 
BaNy, aSeO, La CuINa I SaLa-meNja-
DOR amB SORTIDa a BaLCó. gaLeRía 
SemI-TaNCaDa. PReu: 145.000 €.

Ref. 852 – OPORTuNITaT PRODuCTe 
BaNCaRI - mONTfeRReR-CaSTeLL-
Bó, BaLCó DeL PIRINeu . xaLeT De 
400 m2. amB DueS vIveNDeS INDe-
PeNDeNTS. CaDaSCuNa amB gRaN 
SaLa-meNjaDOR, CuINa-OffICe, SuI-
Te, 4 haB. CaLefaCCIó PeR TeRRa 
amB gaS-OIL. BODegaS, gRaN SaLa 
POLIvaLeNT, eTC. PReu: 235.000 €.Ref. 1298 – La Seu – PIS SemI-NOu aL 

CeNTRe. De 2 haB. DOBLeS (aBaNS 
3). CuINa-OffICe, gRaN SaLa-meN-
jaDOR, 2 BaNyS. TOT exTeRIOR amB 
SORTIDa a BaLCó. PeRSIaNeS mO-
TORITZaDeS, CaLefaCCIó gaS. INL-
COu eN eL PReu gaRaTge I TRaS-
TeR. a BaIxaT eL PReu: 111.000 €.

Ref. 1272 – La Seu. CaSa aDOSSaDa 
ZONa POLIeSPORTIu SemINOva.  4 
haBITaCIONS (1 eN PLaNTa BaIxa). 
SuITTe amB veSTIDOR. SaLa-meNja-
DOR amB LLaR De fOC. SOTaCuBeR-
Ta DIàfaNa. gaRaTge 2/3 COTxeS. 
jaRDí 60 m2. PReu: 367.500 €.

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 NO-
BLeS. PReu: 190.000 €.

Ref. 927 – La Seu. OPORTuNITaT! 
DúPLex De 115 m2. aL COSTaT CamP 
CODINa. gRaN SaLa-meNjaDOR amB 
LLaR De fOC, CuINa-OffICe COm-
PLeTameNT equIPaDa, BaNy amB 
hIDROmaSSaTge. 2 haBITaCIONS a 
PLaNTa I SaLa POLIvaLeNT amB Te-
RRaSSa. CaLefaCCIó gaS-OIL INDI-
vIDuaL, aSCeNSOR. PReu 116.000 €.
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La imatge de l´andorrà David 
Casasayas ha estat la triada 
pels membres del jurat del 
concurs 

E l Festival de Música Anti-
ga dels Pirineus (FeMAP) ja dis-
posa d´una imatge per anun-
ciar l´edició d´aquest 2016. Els 
membres del jurat encarregats 
de triar el cartell guanyador 
han elegit la imatge que acom-
panya aquest text, de l´andorrà 
David Casasayas. Un any més, 
amb aquesta selecció els orga-
nitzadors del FeMAP pretenen 

El FeMAP ja té cartell per a l'edició d´enguany
donar a conèixer els artistes 
que formen part dels municipis 
o territori on se celebra l´es-
deveniment. Al concurs d´en-
guany s´han presentat un total 
de 30 cartells, 8 més que en 
l´edició del 2015. Els propieta-
ris de les imatges presentades 
són d´Andorra, Berga, Sort, 
Tremp, la Seu d´Urgell, la Torre 
de Capdella i la Pobla de Se-
gur. D´aquests 30 candidats, 3 
van estar escollits per votació 
popular, juntament amb 3 ele-
gits per un comitè tècnic, per 
passar a la final.
Per la seva part, l´autor del car-
tell guanyador d´enguany va 
argumentar que la seva obra 

pretén transmetre dos concep-
tes clars: la música antiga, que 
és representada per un violí, i 
la natura del Pirineu. 

La Sala La Cuina i l´Aparador ofereixen noves 
obres d´artistes locals
Els dos recintes d´art de la Seu 
presenten obres de Tanya Sol-
devila i ‘Els Vidres d´en Mallol’

La Sala La Cuina i l´espai 
d´art l´Aparador de la Seu d´Ur-
gell han introduït novetats ar-

tístiques en els seus estands. 
Pel que fa a la Sala La Cuina, 
ubicada en l´edifici de Les Mon-
ges de la Seu d´Urgell, ofereix, 
des del divendres passat i fins 
el 14 de febrer, una mostra d´o-
bres sota el títol ‘Dos en uno’, 
de la dissenyadora i artista ur-
gellenca Tanya Soldevila. Per 
la seva part, l´Aparador, ubicat 

a la plaça del Carme de la ciu-
tat, va inaugurar l´exposició 
‘Els vidres d´en Mallol’, una col.
lecció d´obres d´art creades en 
base a vells recipients de vidre 
recollits del magatzem de la 
Ferreteria Mallol. La mostra es 
podrà observar fins el proper 
27 de febrer.





RECORDANT EL PASSAT

LA SEU D´URGELL 1925
CASAMENT D´IGNACIA CLARET I MARCEL NAVARRO

(ENTRE ALTRES) JOSEP CARBONELL, SOFIA CALVILLO, 
BORDES, CASTELLS, BLASI I MORENO





J
La vida pot ser més saluda-
ble i amb menys estrès que a la 
ciutat, l'aire és més pur i la nos-
tra qualitat de vida millora con-
siderablement. En els últims 
anys, la tendència que els joves 
abandonen el Pirineu per anar 
a viure a les grans ciutats s'es-
tà invertint o, almenys, aquest 
èxode ja no és tan massiu com 
temps enrere.
Hi ha diversos motius que ex-
pliquen aquest canvi, factors 
econòmics, familiars, etc., però 
un dels més importants, és que 
som coneixedors dels beneficis 
per a la nostra salut que ens 
pot aportar la vida en el medi 
d´alta muntanya o en un indret 
rural.
• El respirar aire totalment pur. 
A qualsevol ciutat, per petita 
que sigui, els milers d'automò-
bils i els carrers plens d'altís-
sims edificis fan que tota la 
contaminació sigui respirada 
per les persones. Un simple 
gest com aixecar la nostra vista 
quan estem parats en un semà-
for ens donarà una idea del 
que hi ha en els nostres pul-
mons: a partir de quina alçada 
podeu veure persianes més o 

Beneficis de viure al Pirineu

menys blanques? Segur que 
per sota del 4º o 5º pis les per-
sianes seran negres a causa de 
la pol·lució, imagineu-vos els 
nostres pulmons. Les persones 
que viuen en el Pirineu tenen 
menys problemes respiratoris.
• Viure sense presses. L'am-
bient frenètic de la ciutat ens 
porta a caminar i traslladar-nos 
amb pressa, encara que no la 
tinguem, a no saber amb qui 
ens creuem i a viure aliens al 
nostre al voltant. Viure en el Pi-
rineu disminueix considerable-
ment el nostre nivell d'estrès.
• Dormir en pau, sense sorolls, 
ni llums entrant per la finestra. 
A la ciutat, l'activitat mai para, 
no hi ha un moment de pau. En 
el Pirineu, a la nit dormirem en 
-quasi- total silenci i això fa que 

el somni sigui molt més pro-
fund i descansem més i millor.
• Els espais oberts, els paisat-
ges, etc. de les zones pirinen-
ques ens conviden a practicar 
exercici. En una ciutat haurem 
de tenir la sort de viure prop 
d'un parc o haurem de des-
plaçar-nos a un gimnàs del 
centre, la qual cosa fa que mol-
tes vegades ens resulti massa 
complicat. A les comarques de 
muntanya és molt més acces-
sible accedir a un gimnàs i/o 
practicar esport en la natura-
lesa.
• La nostra alimentació serà 
molt més sana i natural, ja si-
gui perquè decidim conrear les 
nostres pròpies fruites i verdu-
res o perquè les adquirim de 
gent que les conreen.



Beneficis de viure al Pirineu



El teu fill s'ha constipat de 
nou? No para de tossir i falta 
sovint a l'escola?
Amb l'arribada del fred molts 
pares es pregunten què poden 
fer per evitar que els seus fills 
pateixin les malalties típiques 
de l’hivern. Baixen els termò-
metres i arriben les malalties 
més freqüents associades al 
fred, que afecten principal-
ment a les vies respiratòries, 
com la grip, els refredats, les 
bronquitis, faringitis o altres 
més greus com la pneumònia. 
Tot i que no per això s'ha de 
deixar de sortir al carrer amb 
nens; amb uns pràctics con-

Maneres d'evitar que el teu fill 
es posi malalt amb l'arribada del fred

sells es pot reduir el contagi 
de malalties i altres problemes 
de salut relacionats amb el fred 
com a lesions en la pell.
Com reduir l'exposició als virus
Abrigar-se correctament:
Molts pares pateixen en sortir 
al matí amb els seus fills, per-
què no troben la manera d'evi-
tar que tossin o estornudin, i 
per això molts d'ells els abri-
guen de manera exagerada, 
com si fossin esquimals. Si bé 
un dels principals consells per 
evitar els efectes del fred és 
abrigar-se, abrigar-los massa 
pot ser contraproduent, ja que 
un excés de tela els impedeix 
regular la seva temperatura 
corporal amb la de l'ambient 

i assegurar els mecanismes de 
transpiració adequats. També 
cal tenir en compte el tipus de 
teixit de les peces de vestir: la 
llana, per exemple, pot irritar 
les vies respiratòries, acumular 
pols i causar al·lèrgies. El mate-
rial més apropiat per als nens 
és el cotó. El fonamental és 
protegir-se bé el nas i la boca 
en passar d'un ambient càlid a 
un fred, especialment durant 
el matí, quan molts nens s'en-
fronten al fenomen d'inversió 
tèrmica caracteritzat per una 
reducció significativa de la 
temperatura.
Hidratar bé la pell
Els canvis bruscs de tempe-
ratura deshidraten la pell i la 
fan molt més fràgil i sensible. 
El fred, el vent i el sol poden 
lesionar la pell dels nens, es-
pecialment la dels bebès. La 
sequedat de l'ambient pot 
provocar irritacions i fissures en 
la pell, i per això és fonamental 
mantenir-la ben hidratada amb 
cremes, especialment si la pell 
del teu fill és molt seca.





El gel és un element molt 
perillós que fa que la calçada 
sigui summament lliscant con-
vertint-la en una autèntica pista 
de patinatge, on la prudència, 
la perícia i els reflexos del con-
ductor es posen a prova, per la 
qual cosa s'hauran d'extremar 
les precaucions. En definitiva, 
es redueix, quan no elimina, 
l'adherència, existint greu perill 
de lliscament.

Després d'una gelada nocturna 
les primeres dificultats que el 
conductor trobarà seran:

Arrencar el motor. No utilitzi 
aigua molt calenta per treure 
la neu i el gel del parabrisa. El 
podria trencar. Usi anticonge-
lant o alcohol.
Per preveure l'existència de gel 
s'ha de tenir en compte que:
Amb temps fred i ambient hu-
mit, la calçada pot estar gelada 
i lliscant.
Hi ha zones de la calçada es-
pecialment propenses al gel, 
com són els llocs humits, els 
ombrívols perquè no els toca el 

sol, els guals, els llocs propers 
a corrents d'aigua, els ponts, 
passos elevats i els situats sota 
ells, etc.
La circulació lenta dels vehicles 
que precedeixen o circulen en 
sentit contrari, pot igualment 
ser un indici de l'existència en 
la calçada d'alguna anomalia. 
També la circulació lenta i amb 
cadenes dels vehicles que cir-
culen en sentit contrari o l'exis-
tència de vehicles parats als 
quals els estan llevant o posant 
cadenes, pot ser un altre indi-
ci. Si es notés que la direcció 
del vehicle està excessivament 
lleugera, ambé és un indici.
Mesures a adoptar el conduc-
tor per millorar l'adherència i 
prevenir els lliscaments:
L'exposat anteriorment per al 
cas de neu, és igualment apli-

cable per als supòsits del gel. 
Cal ressaltar que quan la calça-
da està gelada, les distàncies 
de frenat poden augmentar 
fins a deu vegades per sobre 
del normal. Per això s'imposa 
una major separació i reducció 
de velocitat. Si ho necessita, 
trepitgi el pedal de fre de for-
ma molt suau per evitar el blo-
queig de les rodes. Amb ABS, 
en cas d'emergència, a fons el 
fre. Si perd el control del vehi-
cle, !no freni! Llevant suaument 
el peu de l'accelerador i intenti 
controlar el vehicle utilitzant el 
volant i dirigint el mateix cap 
a la trajectòria que prengui el 
vehicle per tractar de recon-
duir-lo amb extrema suavitat. 
Una altra possibilitat està en la 
utilització de pneumàtics espe-
cials, cadenes, claus, etc.

Conduir amb les vies de circulació gelades
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En l´estrena de la competició a 
Vallnord, l’atleta cerdà repeteix 
victòria a les dues curses, men-
tre que l’esquiadora resident a 
l´Alt Urgell debuta amb triomf 
a la cursa vertical i acaba terce-
ra a la individual

El cap de setmana passat 
es va disputar a Vallnord (An-
dorra) la Font Blanca, primera 
cita oficial de la Copa del Món 
d´esquí de muntanya. En cate-
goria femenina, Laura Orgué, 
que debutava en la prova, va 
acabar tercera en la cursa in-
dividual de dissabte, només 
per darrere de la sueca Eme-
lie Forsberg i de la catalana 
Clàudia Galícia. Diumenge, 

Laura Orgué i Kilian Jornet, triomfadors a la 
Copa del Món d´esquí de muntanya

en canvi, l´atleta de la UEU 
va aconseguir la victòria en la 
cursa vertical, modalitat que 
domina perfectament, gràcies 
a un temps de 32min10s. L´es-
quiadora igualadina resident a 
l´Alt Urgell va treure-li mig mi-
nut a la segona classificada, la 
mateixa Forsberg, i a la terce-
ra, Victoria Kreuzer. Pel que fa 
a la categoria masculina, Kilian 
Jornet va  tornar a guanyar en 
ambdues proves sense deixar 

marge a cap dels seus rivals. El 
cerdà es va imposar en la cursa 
individual per 11 segons a l´ita-
lià Michele Boscacci. El tercer 
calaix del podi el va ocupar el 
suís Werner Marti, a més d´un 
minut de Jornet. Tant Orgué 
com Jornet esperen repetir 
resultats en la pròxima cita de 
la Copa del Món que serà la 
Valtellina-Orobie, el 30 i 31 de 
gener, als Alps.



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
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La fondista del CE Bellver obté 
el seu segon podi a la prova 
de relleus en representació de 
l´equip català d´esquí nòrdic als 
International Children´s Games

La  jove representant del 
CE Bellver Maria Sellés va 
aconseguir un segon podi a 
l´International Children´s Ga-
mes, els Jocs d´Hivern de les 
categories infantils. La fondista 

Bronze de Maria Sellés als Jocs Infantils
d'Hivern a Innsbruck

cerdana va obtenir la medalla 
de bronze en la categoria de 
relleus, prova disputada el di-
vendres passat al matí. Cal re-
cordar que el dimecres anterior 
Sellés també va aconseguir pu-
jar al tercer calaix del podi en la 
modalitat individual, a la prova 
d´estil clàssic. 
Amb aquests resultats en els 
Jocs d´Hivern infantils, la fon-
dista del CE Bellver es con-
solida com a esportista de 
projecció esportiva a nivell in-
ternacional.

Foto: FCEH



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



El CF Castellciutat 
goleja l'EFS
Comtat d'Urgell 
(8-0)
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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

Tot i les nombroses baixes, els 
grocs segueixen segons amb 
dos partits menys que el líder, 
el Mollerussa.
En futbol, l’Organyà perd amb 
l'EFAC (2-0) i el Nargó amb la 
Vilanovenca (4-1). L'Oliana treu 
un empat del camp de l'An-
gulària (2-2)

El CF Castellciutat Futsal 
va guanyar de manera con-
tundent (8-0) a l´EFS Comtat 
d´Urgell de Balaguer. Cal recor-

dar que ambdos equips s´han 
estrenat aquesta temporada 
a Primera Catalana després 
d´aconseguir l´ascens el curs 
passat, tot i que mentre que 
els de l´Alt Urgell són segons 
en la classifiació (22 punts), 
per darrere del líder Mollerus-
sa (28 punts) i amb dos partits 
menys, els de Balaguer són úl-
tims i, fins ara,  no han pogut 
adaptar-se a la categoria. Els 
gols locals els van materialitzar 
‘Pollo’ (3), Girau (2), Jonathan, 
Vila i Peña. 
D´altra banda, en futbol l´Or-
ganyà va patir una nova derro-

ta (2-0), aquesta vegada contra 
el líder, l´EFAC Almacelles i ara 
ocupa la dotzena posició (17 
punts) de la Segona Catalana. 
A Quarta, el Coll de Nargó 
també va perdre, per golejada 
(4-1), al camp del Vilanovenca. 
Els nargonins són novens amb 
11 punts. Per últim, a Tercera 
Catalana l´Oliana va aconseguir 
un valuós empat a dos al camp 
de l´Angulària i segueix en la 
tretzena posició, fora dels llocs 
de descens, amb 15 punts.
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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

Les urgellenques no van poder 
amb el segon classificat de la 
Lliga Femenina de bàsquet tot 
i el seu bon final de partit

El Cadí La Seu va veure 
com la seva bona ratxa de vic-
tòries consecutives es tallava 
el cap de setmana passat amb 
la visita del CB Conquero de 
Huelva, que va endur-se un re-
sultat de 68-75 de la Seu d´Ur-
gell. L´equip visitant, segon 
classificat de la Lliga Femenina, 
va dominar quasi la totalitat del 
matx i va demostrar el seu gran 
estat de forma. Tan sols en l´úl-
tim quart les jugadores entre-

Derrota del Cadí La Seu a casa davant el 
Conquero (68-75)

nades per Juan Carlos Pié van 
donar sensació de remuntada 
aconseguint 16 punts, però 
el gran encert de la visitant 
Caldwell va impedir donar ales 
a les locals. Per part del Cadí 
La Seu, Georgina Bahí va ser 
la màxima anotadora amb 17 

punts. El conjunt que lidera la 
màxima categoria del bàsquet 
estatal segueix sent el Perfu-
merías Avenida, que el dissab-
te passat va aconseguir sumar 
la seva 15a victòria consecutiva 
davant el Añares Rioja ISB. 

Lliga futsal “La Seu” 2015-2016



L
APROFITA LES REBAIXES!!

 

Equip

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

Punts

22
16 
13
13
12
12
3
0

PJ

8
8
8
8
8
7
7
8

PG

7
5
4
4
4
3
1
0

PE

1
1
1
1
0
0
0
0

PP

0
2
3
3
4
4
6
8

GF

44
36
44
31
26
26
10
6

GC

16
22
27
28
19
21
30
57

Golejadors:

Carles Valls (Menairo) 16
Eric Vila (F.C. Castellbò) 12

Jonathan Padrones (I. Bringué) 10
Carlos Padrones (I. Bringué) 10

Ruben España (Fills del Vent) 10

Ultima jornada
F-C- Castellbò - Seuwagen 8 - 1
Fills del Vent  - Menairo Grow-Shop 2 - 7
Instal.lacions Bringué - Lunnis 2 - 3

Lliga futsal “La Seu” 2015-2016

30% 40% 50%
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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 PORTA DOS AMICS I GAUDIRÀS DE L’ESPORT PER 30€ I/O 40€ (IVA INCLÒS)

A MÉS DELS SEGÜENTS DESCOMPTES:
 



INSCRIPCIONS
SOCIS: 10 E   

NO SOCIS: 15 E  

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



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

ZUMBA 
PILATES

SEVILLANES 

SALSA

PILATES

10ʼ00 a 11̓ 00

13ʼ30 a 14ʼ30

PILATES

ZUMBA KIDʼS

ZUMBA KIDʼS

SEVILLANES 

SALSA

SALSA

21ʼ15 a 22ʼ15

20ʼ15 a 21ʼ15

ZUMBA 
KIDʼS17̓ 30 a 18ʼ30

ZUMBA KIDʼS



Guillem Graell, 54. La Seu d´Urgell

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 



VOLS REBRE 
LES MESURES
a caSa tEVa 
SEtMana 
RERE SEtMana?

InFORMa’t 
a tRaVéS dEL cORREU 

lesmesures@gmail.com

Estem de rebaixes!



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

SERVEI 24H

InFORMa’t 
a tRaVéS dEL cORREU 

lesmesures@gmail.com



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

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



Es ven llicència de Taxi amb targeta 
transport a la Seu d´Urgell. Negoci 
amb 16 anys d´ experiència i amb 
clientela fixa. També es ven vehicle 
Mercedes Vito amb 128.000 km reals 
amb equipament de 9 places inclòs 
conductor. Interessats preguntar per

 Pere al tel. 606 676 318.

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

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

S´ofereix modista professional 
especialitzada en tall i confecció. 
Arreglos de tot tipus. 

Rosa. Tel. 653 853 216Es ven motocicleta de 49 cc. Sense 
ús. 500 euros. telf. 615357312

anunCis 
Breus 
des de 

Es ven motocicleta en bon estat. 
Tel.615357312. 

3€

Reformart busca comercial.
Entregar curriculum a:

Carrer Monturull, 2,  baixos

Pis d’una habitació moblat amb 
calefacció.

Tel. 669 849 752 

ARAVELL RESTAURANT-MUNICIPI 
MONTFERRER-CASTELLBÓ
NECESSITA CAMBRER CAPS DE 
SETMANA (contracte 16h setmanals)
i ESTIU (jornada complerta).
SERVEIS ESMORZARS I DINARS.
EXPERIÈNCIA EN EL LLOC,
ES REQUEREIX VEHICLE PROPI.
Tfn. 973360066 ext-3

ENVIAR CURRíCULUM: 
administracio@aravellgolfclub.com

ARAVELL GOLF NECESSITA  UNA 
PERSONA PER MAGATZEM I 
ATENCIÓ AL PÚBLIC . 
ES REQUEREIX VEHICLE PROPI 
INFORMATICA NIVELL D’USUARI.
CONTRACTE FIXE-JORNADA
(dimecres a diumenge).
HORARIS VARIABLES SEGONS 
TEMPORADA. 

ENVIAR CURRICULUM A 
administracio@aravellgolfclub.com




