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Celebració del Carnaval 2016
a la Seu d´Urgell i Castellciutat

E

de l'escola, un ball de disfresses infantil amb Bitxi Clown. A
les nou de la nit va tenir lloc el
tradicional sopar-ball a local
social. Tot això organitzat per
l'AMPA i la direcció de l'escola
Castell-Ciutat.

l dilluns passat (1 de febrer) s'inicià el programa de
Carnaval a la Seu d'Urgell amb
la celebració de tres tallers gratuïts intergeneracionals amb
temàtica carnavalesca: un de
look de Carnaval, un altre de Dissabte de Carnaval
maquillatge i un tercer per dissenyar el mural del Rei Carnes- Per dissabte, 6 de febrer, jornada principal dels actes de
toltes.
Carnaval, de deu del matí a
dos quarts de dues del migdia, tindrà lloc pels carrers on
Dijous Gras a Castellciutat
es desenvolupa el mercat setEl dijous, 4 de febrer, Dijous manal urgellenc la cantada de
Gras, el poble de Castellciutat l'Estudiantina, a càrrec dels
va celebrar un seguit d'actes membres de la Germandat de
per commemorar aquesta tra- Sant Sebastià. Com a novetat
dició, un cercavila pels carrers d'enguany, d'onze a una del
del poble, protagonitzat pels migdia, hi haurà tallers per a
alumnes de l'escola i amenitzat nens i nenes de globoflèxia i
per Pep Lizandra. La jornada va pintacares. Aquesta activitat
continuar amb un dinar al pati anirà a càrrec del grup Show

Lince, i es realitzarà a la sala
polivalent del Centre Cívic.
La Rua
A un quart de cinc de la tarda,
tindrà lloc la recepció de les
colles de la rua de Carnaval. A
les cinc, des de la plaça de les
Monges, arrencarà la Rua de
Carnaval, amenitzada pels Diables de l'Alt Urgell i Batukaseu,
pels carrers més cèntrics de la
Seu, per arribar fins a la plaça
dels Oms, on hi haurà animació, a dos quarts de set de la
tarda, amb l'espectacle 'Somnis', a càrrec del grup Show
Lince. El CAU Agrupament
Escolta Alt Urgellenc repartirà
berenar amb coca i xocolata
per a tothom a la mateixa plaça
dels Oms. També hi haurà rom
cremat a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià.
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Seguidament es procedirà a
l'acte de lliurament de premis
des guanyadors de la Rua 2016.
Hi haurà premis per a tothom.
Respecte els premis en metàl·lic, enguany han augmentat
el seu import respecte l'any
passat, tant de les comparses
adults com les comparses infantils. Així el 1r premi serà de
200 euros; 2n premi 100 euros
i 3r premi 75 euros. També hi
haurà un premi de 100 euros
a la millor 'colla xica' (comparsa que tingui com a màxim 10
components). El jurat d'aquest
concurs de disfresses està format per tres ciutadans de la
Seu d'Urgell, un membre de la
comissió de festes i una persona del món artístic.
Festa de Carnaval
La Comissió de Festes i la
Coordinadora de Casetes de
la Seu d'Urgell han organitzat
per aquest dissabte, 6 de febrer, la Festa de Carnaval que
tindrà lloc a partir de les dotze de la nit, a la sala polivalent
de la zona esportiva municipal.
En aquesta festa hi actuaran el
grup de versions Deskontrol i
el Dj Nuncarguense.

Dimecres de Cendra
L'última jornada de celebració
del Carnaval, el Dimecres de
Cendra (dimecres 10 de febrer), es despenjarà el Carnestoltes i es farà la 'plorada general' en un acte que tindrà lloc
a la plaça Patalín, a dos quarts
de nou del vespre. Tot seguit,
s'iniciarà la processó de la llum
i el silenci, amenitzada per la

Banda de Diables de l'Alt Urgell. A tres quarts de nou del
vespre, es farà la cremada del
carnestoltes i l'enterrament de
la sardina, a la plaça de Joan
Sansa. El carnaval 2016 de la
Seu d'Urgell finalitzarà amb
sardines del Segre, sardinada
per gentilesa de la UBSU, mentre que la Germandat de Sant
Sebastià farà el saborós honor
de coure-les a la brasa.
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El col.legi La Salle de la Seu pren part en un nou
projecte Erasmus+
Des que l'escola va obtenir la carta Erasmus+ el curs 2013/2014, ha participat en diferents
projectes europeus

E

l col.legi La Salle de la
Seu d´Urgell es troba immers
en un nou projecte K2 Erasmus+ de cooperació amb altres països on l´objectiu ha
estat l´intercanvi d´estudiants
per conèixer i comparar diferents pràctiques de simulació
empresarial i d´emprenedoria.
La iniciativa ha permès que 8
alumnes que estan cursant el
cicle formatiu d´administratiu
visitessin Àustria, Porto i Su-

ceava per comprovar “in-situ”
les bones pràctiques de simulació empresarial que s´apliquen en aquests països. Vist
l´èxit que estan tenint aquestes experiències, el claustre
de cicles formatius ha decidit
intentar amb altres socis de la
Unió Europea aquest projecte.
Per part de l´escola urgellenca, cinc alumnes han sol.licitat
optar a la beca per emprendre
l´experiència Erasmus+, la qual
cosa esdevindrà que 5 alumnes de cicles formatius del col.

legi emprendran el seu propi
viatge de simulació empresarial durant l´estiu del 2017.
Des de la direcció de l´escola
es valora molt positivament el
fet de participar en aquestes
iniciatives ja que “ajuden molt
a l´estudiant per créixer i formar-se en l´àmbit laboral i personal”. Recordem que les mobilitzacions dels alumnes són
finançades per beca Erasmus+,
fet que minimitza les despeses
per part dels estudiants.

laborals dels quals se'n van
formalitzar 12. D'aquests 12
contractes, 8 encara continuen
vigents a dia d'avui, mentre 4
de les persones contractades
van treballar durant el Pont de
la Puríssima i per les festes de
Nadal. D'aquestes 4 persones,
3 són candidates a fer hores extres, mentre que 1 d'aquestes
ha trobat feina a Andorra. La regidora de Promoció Econòmica
i Treball Fronterer del consistori

de la Seu d'Urgell, Mireia Font,
explica que les valoracions que
en fan les empreses participants en aquest workshop “són
positives”. Font explica que un
dels aspectes que destaquen
la majoria de les empreses és
poder oferir, en un esdeveniment de les mateixes característiques, una major informació
pel que fa al permís de treball
al Principat d'Andorra.

El Workshop ocupacional celebrat a la Seu
esdevé 12 contractes laborals

D

el WorkShop Ocupacional que va tenir lloc a la Seu
d'Urgell el passat 27 de novembre n'han sorgit un total de 12
contractes laborals per treballar
tant al territori com al Principat d'Andorra. Cal remarcar
que a resultes de la celebració
d'aquest workshop ocupacional es van realitzar 36 entrevistes professionals que van donar
com a resultat 20 contractes
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Oberta la convocatòria del programa Leader
a l’Alt Urgell i la Cerdanya

E

l Consorci Alt Urgell-Cerdanya (CAUC) disposarà per a
aquest any 2016 d’una dotació econòmica de 639.066,17
€ per a ajuts a projectes de
desenvolupament rural a totes dues comarques, segons
determina l’ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP) publicada ahir al DOGC. El pressupost per a tot Catalunya és
de 7.666.666 euros, finançats
en un 57 % pel DARP i en el
43 % restant pel Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament
Rural. Els ajuts Leader tenen
com a finalitat el foment d'inversions que impulsin la reactivació econòmica i la creació
d'ocupació, a més d’establir
polítiques específiques per
als joves del món rural que
fomentin el seu arrelament i
desenvolupament econòmic i
social. També van adreçats a

promoure accions dirigides a
la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels
recursos naturals i a estimular
la innovació i la transferència
de coneixements en el sector
agroalimentari. Aquests ajuts
s’adrecen principalment a persones físiques i jurídiques que
realitzin inversions a l’Alt Urgell
i la Cerdanya. Poden acollir-se
a aquests ajuts els empresaris
autònoms, les microempreses,
pimes, cooperatives, associacions i fundacions. Els ajuts
oscil·len entre el 22,5 % i el
40 % de la inversió triada. Per
tal de donar a conèixer el nou
Leader, el Consorci està oferint
xerrades informatives, tant a
l’Alt Urgell com a Cerdanya.

Aquesta setmana se n’han fet a
Alp, Llívia i Puigcerdà i a la Seu
d’Urgell, Bellver de Cerdanya i
Oliana. Les empreses i emprenedors interessats en aquest
programa poden adreçar-se a
la seu del Consorci de l´Alt Urgell-Cerdanya, ubicada al Consell Comarcal de l’Alt Urgell o
bé a la nova oficina al Consell
Comarcal de Cerdanya. A tots
dos llocs es disposa de la documentació necessària i dels
tècnics que assessoraran els
interessats en sol·licitar la subvenció.
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La xarxa d’entitats de l’Observatori del Patrimoni
Etnològic i Immaterial es reuneix a Montferrer

L

’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial,
creat per poder conèixer puntualment i de manera actualitzada la situació del patrimoni
etnològic català en tots els
seus vessants, és un organisme coordinat per la Direcció
General de Cultura Popular,
Associacionisme i Accions
Culturals de la Generalitat de
Catalunya, que es basa en la
col·laboració i el treball en xarxa amb les entitats i els grups
que existeixen a Catalunya dedicats al patrimoni etnològic.
Actualment, aquesta xarxa està
formada per més de trenta entitats dedicades a l’estudi, la
promoció i la protecció del patrimoni immaterial català, entre
les quals hi figura el Consell
Comarcal de l’Alt Urgell, convidat a participar-hi per la seva
trajectòria a favor de la promoció del patrimoni etnològic
de la comarca de l’Alt Urgell, i
incorporat per conveni aprovat
en el Ple del Consell Comarcal
de l’Alt Urgell del passat 17 de
desembre de 2015. La xarxa

d’entitats de l’Observatori del
Patrimoni Etnològic i Immaterial configura una estructura de
caire tècnic, formada per més
de trenta entitats de tot Catalunya, que té com a objectius
la identificació d’oportunitats
de recerca etnològica, la detecció d’amenaces que posen
en perill el patrimoni etnològic,
l’organització d'activitats de difusió de la recerca etnològica,
l’organització de jornades de
caràcter internacional, nacional
o local sobre patrimoni etnològic, la difusió de les activitats
relacionades amb el patrimoni
etnològic mitjançant el blog
etnologia.cat i la gestió d'una
borsa d'investigadors amb
l'objectiu de posar en contacte entitats i investigadors. Els

representants de les entitats
implicades es reuneixen periòdicament per poder tractar
sobre els diferents objectius de
l’observatori i proposar i executar els calendaris d’accions
anuals. El dia 2 de febrer, per
iniciativa del Consell Comarcal
de l’Alt Urgell i de l’Ajuntament
de Montferrer i Castellbò, la
reunió de l’Observatori es va
celebrar a Montferrer. Els assistents, molts d’ells gestors de
museus i sales d’exposicions, a
banda de la reunió de treball,
van conèixer l’Antiga Farinera
de Montferrer, un equipament
singular de la comarca de l’Alt
Urgell de més d’un segle d’antiguitat que forma part de la
Ruta dels Oficis d’Ahir.

RECORDANT EL PASSAT

COMIAT DE LA “MILI” 30 - 04 - 1959
Rispa, Carbonell, Mercè, Majoral, Casals, Brigada Gil, Eroles,
Gomà, Saldes, Viles, Ponsa i Santamaria.

El Carnestoltes és dels nens

E

l Carnestoltes és una festa molt divertida per a tota la
família. En aquesta època de
l'any s'ofereixen molts plans
familiars per fer amb els petits.
Podem trobar concursos, desfilades i festes de disfresses per
acudir amb els nostres fills. Els
nens gaudeixen disfressant-se
i veient als altres disfressats.
També podem fer activitats a
casa, com crear el nostre vestit,
màscara o disfressa.
A moltes famílies els agrada

disfressar-se amb els més petits.
El carnestoltes és una de les
festes més divertides i coloristes de l'any. En aquestes dates existeixen diferents plans
per gaudir en família amb els
nounats i nens petits. En la majoria dels pobles i ciutats s'organitzen activitats, com són els
balls de disfresses, desfilades
de Carnestoltes, concursos de
xarangues...
No cal oblidar que als nens petits els encanta disfressar-se. I
els pares gaudeixen moltíssim
en veure als seus fills caracteritzats dels seus personatges
favorits (Els Barrufets, Els Mos-

queters, Caputxeta vermella...).
La majoria de guarderies i
col·legis també solen celebrar
la festa de Carnestoltes. Els
nens, amb l'ajuda dels professors, solen confeccionar les seves pròpies disfresses amb materials reciclats (papers, borses
d'escombraries, pintures...). I el
dia de la festa de Carnestoltes
l'habitual és fer una festa infantil a l´escola. Esperem que tots
els nens i nenes s´ho passin
d´allò més bé en aquesta festivitat i que els pares la comparteixin amb ells i s´ho passin
igual o millor veient-los gaudir.

Farcit de Carnaval
Informació complementària:
Es ven bàsicament en època
de Carnaval a xarcuteries i canquest embotit típic dels
saladeries de la zona.
Pirineus és solia elaborar en
Atributs i propietats nutricioèpoca de Carnaval, un dels
nals:
pocs que es feien fora de la
La combinació dels diferents
matança, i hi intervenen ingreingredients que composen el
dients propis d'aquest període
Farcit de Carnaval el fan un alide l'any, com els ous. Es prement molt nutritiu. És una bona
parava a les cases de pagès
font de proteïnes d'elevat valor
i, tot i que va estar a punt de
desaparèixer, les cansaladeries
i restaurants l'han recuperat.

A

Productes de la Terra
És un embotit que es prepara omplint l’estómac del porc
amb carn de cap, papada, cansalada, pa, ous, panses, arròs,
all, pebre i julivert, i després es
sotmet tot a una cocció prolongada, ja que el gruix del farcit
és considerable. Té un gust
pronunciat i intens. Es menja
durant els àpats festius que envolten el dia de Carnestoltes, a
rodanxes amb pa o entremesos, o bé fregit a la paella.

www.gastroteca.cat

biològic, a més de contenir
hidrats de carboni complexes
i greixos, tant saturats com insaturats.
És, per tant, un aliment molt
energètic que aporta gran diversitat de nutrients. Dins d'una
alimentació variada i equilibrada, el seu consum ocasional és
totalment aconsellat.
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Núria Vilarrubla i el Cadí CK, protagonistes
de la Gala Nacional de Piragüisme

L

a XXIII edició de la Gala
Nacional de Piragüisme va
reconèixer els mèrits i el gran
treball realitzat pels palistes
urgellencs pertanyents al Cadí
CK. Núria Vilarrubla va obtenir
el guardó a la millor promesa
de piragüisme Sub-23. La palista de la Seu s´ha consagrat
en la modalitat C1 en els últims

Campionats del Món i d´Europa. Recordar que Vilarrubla
ha estat la gran protagonista
en les tres gales anuals de La
Nit de l´Esport de l´Alt Urgell que organitza aquest setmanari, obtenint guardons
en cadascuna de les edicions
celebrades. L´esdeveniment
també va premiar el Cadí CK

com a millor club en l´especialitat d´eslàlom i a Josep Castellarnau, per la seva extensa
i exitosa trajectòria en el món
del pitagüisme i pels “seus
valors humans”. L´acte també va servir per guardonar a
Maialen Chorraut, resident a
la Seu d´Urgell, com a millor
piragüista femenina del 2015.

tallerteknoauto@gmail.com
Reparación de vehículos siniestrados de todo tipo (siniestro total)
Restauración de coches clásicos
Reparación de chapa y pintura de todo tipo
Pinturas decorativas para vehículos (Tunning)
Reparaciones mecánicas y eléctricas multimarca
Diagnóstico de vehículos multimarca
Compra y venta de vehículos de ocasión
Servicio de recogida y entrega a domicilio
Servicio ITV

Tel. 625 620 556
973 35 16 03

La XXIII edició de la Gala, organitzada per la Federació
Espanyola de Piragüisme, va
reconèixer el treball de Núria
Vilarrubla, Maialen Chourraut,
Josep Castellarnau i el Cadí CK
Núria Vilarrubla, que ja va ser
guardonada com a Millor Esportista de Projecció Esportiva a La Nit de l´Esport 2013,
i Millor Esportista Femenina
en l´edició del 2014 i 2015, es
confirma com la millor promesa estatal de la modalitat

Foto: Nit de l’Esport 2015

C/ Josep de Zulueta
23, La Seu d’Urgell.
Tel.: 677 241 866
Pizza artesanal, diferente y de sabor único
Pasteles artesanales de La Yola
¡Ven a celebrar tu cumpleaños con tus
amigos y/o familia y te regalamos el pastel!
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El CF Castellciutat empata amb el Fraga (4-4)

Els grocs segueixen en la segona posició a la Primera Catalana de futbol sala, a dos punts del líder
Mollerussa. En futbol, derrotes per la mínima (0-1) de l´Organyà i l´Oliana

E

l CF Castellciutat de futbol sala va donart un petit pas
enrere a l´empatar a 4 amb el
Carburantes Arroyo Fraga, en
el partit aplaçat disputat el diumenge passat al pavelló del
poliesportiu de la Seu. L´equip
local va portar la iniciativa durant la primera meitat del partit, anant al descans amb un
clar resultat favorable de 3-1. A
la represa, però, l´equip entrenat per Ferran Vidal es va mostrar fluix físicament i va veure
com els visitants disposaven de
vàries ocasions de gol, fins arri-

bar a l´empat final. Tot i aquest
resultat, els grocs segueixen
segons a la Primera Catalana de futbol sala, a tan sols 2
punts del líder, el Mollerussa.
En futbol, una jornada més els
equips de l´Alt Urgell van patir
derrotes. A Segona Catalana,
l´Organyà va perdre per la mínima (0-1) amb el Linyola, que

va marcar en l´últim minut del
matx. Els ganxos són dotzens
amb 20 punts. A Tercera, l´Oliana va caure pel mateix resultat de 0-1 amb el Solsona B. El
partit també es va resoldre a la
recta final del mateix ja que els
visitants van anotar el seu gol
al minut 80. L´equip olianès és
14è amb 15 punts.

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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Sadurní Betriu, medalla de bronze
a la Marcialonga d'esquí nòrdic
El fondista alturgellenc obté el
podi en la cursa de Fiemme, la
més prestigiosa d'Itàlia

S

adurní Betriu (2n millor
esportista absolut masculí a La
Nit de l´Esport 2015) va obtenir una nova fita per a l´esquí
de fons de l´Alt Urgell, aconseguint el cap de setmana passat
acabar tercer a la cursa de 45

quilòmetres de la Marcialonga, la marxa d´esquí nòrdic
més prestigiosa d´Itàlia, que es
disputa als Alps, concretament
al municipi de Fiemme. L´esportista del CEFUC va acabar
per darrere dels fondistes russos Sergei Spirin (or) i Aleksei
Barannikov (plata). Aquesta va
ser la 43a edició de la Marcialonga, prova de les Dolomites
que forma part del circuit Euroloppet, competició continental

de la qual també en forma part
la Marxa Beret. Per la seva part,
Betriu es va mostrar “molt satisfet” pel resultat aconseguit,
afirmant que “és un privilegi
poder estar entre els millors
en una cursa tan important”.
Recordar que el fondista pirinenc és l´actual campió de Catalunya i és, també, el cap del
Comitè d´Esquí de Fons de la
Federació Catalana d´Esports
d´Hivern.

APROFITA LES REBAIXES!!

30% 40% 50L%

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

Punts

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

28
22
16
16
15
15
3
0

10
10
10
10
9
10
9
10

9
7
5
5
5
5
1
0

1
1
1
1
0
0
0
0

0
2
4
4
4
5
8
10

53
49
46
40
35
35
12
16

20
28
36
42
31
26
39
71

Ultima jornada
F.C. Cal Vives - Menairo Grow Shop 3 - 5
Fill del Vent - F.C. Castellbò 3 - 9
Instal·lacions Bringué - Seuwagen 8 - 5
Lunnis - Magic Samba 4 - 1

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

Golejadors:
Carles Valls (Menairo) 18
Eric Vila (F.C. Castellbò) 15
Carlos Padrones (I. Bringué) 13
Jonathan Padrones (I. Bringué) 11
Ruben España (Fills del Vent) 10

Rètols

Vols canviar la imatge del teu negoci o vehicle d’empresa?
Necessites un rètol nou al teu establiment?
a +retols t’oferim un ventall de possibilitats, sempre al millor preu!

Parlem amb…

Chus García, instructor de Tennis de la Fed
i, en l´actualitat, col.laborador de l´Urban S

El Chus García ens parla sobre la importància de l´esport per a la salut i ens explica el seu propi cas,
quan l´any 2009 va patir un ictus i els mateixos metges i especialistes li van dir que va poder tirar
endavant gràcies a la pràctica d´esport al llarg de la seva vida.
-Vostè va patir un ictus (infart cerebral) l´any 2009 i, actualment, es troba en bon estat de salut.
Expliqui´ns la seva experiència.
Com bé has dit vaig patir un infart cerebral i, segons els especialistes, degut a l´esport el meu físic el
va suportar. La recuperació va ser més bona del que els propis metges es pensaven, per sort meva.
-Què recomanaries a la gent per prevenir aquest tipus de malaltia?
Personalment crec que estem en un lloc on a l´hivern costa i es fa dur sortir a fer esport però disposem de centres esportius com l´Urban on ningú té excusa per practicar esport en un indret tancat
i, a més, varis esports en un sol centre. Dit això, l´esport és la millor prevenció i cura d´aquest tipus
de malalties i d´altres com el tenir colesterol, els infarts de cor, malalties cròniques que patim a
l´esquena i la resta d´ossos del cos,etc. L´esport ajuda a que la sang circuli correctament i prevenim
malalties derivades de la sang. De tots és sabut que els metges recomanen uns 30 minuts al dia

ederació Catalana de Tennis
n Sport Padel Club La Seu
(mínim) per exercitar el nostre cos, i no cal que
sigui posant al límit el nostre esquelet sinó fent
qualsevol tipus d´activitat com caminar o córrer
a la cinta, el.líptica, bicicleta, tonalitzant els músculs,etc. A més l´Urban, que és club de pàdel,
ofereix aquest esport per practicar per a qualsevol edat i molt divertit. Com a col.laborador de
l´Urban puc dir que la millor propaganda que té
és que per 1 euro al dia pots fer varis esports i
sent constant, tot això que ens estalviarem, a la
llarga, en medicines!
-Què els diria a la gent que treballa en una oficina, que “estan obligats” a desenvolupar la
seva jornada laboral sentats i no practiquen
esport?
Primer de tot, els diria que no s´estan fent un favor a si mateixos. És necessari animar-se a fer una
rutina, a base de constància, per donar el primer pas i mantenir-la ja que sinó ens donem compte de
joves, a l´anar complint anys ho agrairem, i més del que ens pensem. A la vegada que guanyarem
en salut, ens divertirem i, una cosa que els que fan esport poden corroborar, coneixerem a persones
vinculades a l´esport que afavoriran el nostre entorn social. Personalment he conegut a grans persones gràcies a l´esport, persones que avui dia són amics i amigues. Es tracta de compartir salut, qui
comparteix salut i esport, comparteix vida.

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!
Esmorzars. De bon gust i acollidor.

Guillem Graell, 54. La Seu d´Urgell

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

40

30

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

-10%

-10%

PROMOCIONS
EXCLUSIVES

SERVEI 24H

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

InFORMA’T
correu
A través del @gmail.com
lesmesures

VOLS REBRE
LES MESURES
a casa teva
setmana
a?
rere setman

BMD ORTOPEDIA S.L.

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

SERVEI
DIARI DE TAXIS
Joieria
ANDORRA - LA SEU D’URGELL - BARCELONA
HOTEL AVENIDA · Av. Pau Claris, 24 · T. 973 350 104
Sortida de la Seu: 7 h. matí i 14:30 h. tarda
Diumenge: sortida 16 h. tarda
(Lloc a convenir)
Sortida de Barcelona: 15 h. tarda i 20:30 h. nit

PERE

606 67 63 18
973 35 38 41

JOAN

650 65 51 96
973 36 00 04

TAXI
VIATGES
CONCERTATS
A L’AEROPORT I
ON TU VULGUIS!

SERVEI DIARI DE TAXI A BARCELONA

DAVID

www. taxialturgell.com l www.taxibrugulat. com

Sortida La Seu 7h matí (lloc convingut)
Sortida Barcelona 15h (lloc convingut)
Hotel Jardí (Plaça del Pi)

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

Seu: 973 35 10 76
Bcn: 93 301 59 00
Mòbil: 620 69 26 43

4
3
9
3
8
3
7
66
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

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

Pere al tel. 606 676 318.

Reformart busca comercial.
Entregar curriculum a:

Carrer Monturull, 2, baixos

Pis d’una habitació moblat amb
calefacció.

Tel. 669 849 752

Chica autónoma se ofrece para limpieza de escaleras, edificios, locales
y pisos.

665 777 097

S´ofereix xofer o repartidor per la
comarca. Horari a partir de les 17
hores.
Tel. 609788857

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

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

Rosa. Tel. 653 853 216

ARAVELL RESTAURANT-MUNICIPI
Es ven motocicleta en bon estat. MONTFERRER-CASTELLBÓ
Tel.615357312. NECESSITA CAMBRER CAPS DE
SETMANA (contracte 16h setmanals)
i ESTIU (jornada complerta).
Caballero de Andorra SERVEIS ESMORZARS I DINARS.
de 60 años busca mujer EXPERIÈNCIA EN EL LLOC,
para amistad y/o relación. ES REQUEREIX VEHICLE PROPI.
00376 687433
Tfn. 973360066 ext-3

Enviar currículum:
administracio@aravellgolfclub.com

ANUNCIS BREUS DES DE

3€

