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HORARIS ACTIVITATS DIRIGIDES



 
Ref. 1298 – La Seu – PiS Semi-nou aL 
centRe. de 2 hab. dobLeS (abanS 3). 
cuina-office, gRan SaLa-menjadoR, 
2 banyS. tot exteRioR amb SoRtida 
a baLcó. PeRSianeS motoRitza-
deS, caLefacció gaS. inLcou en eL 
PReu gaRatge i tRaSteR. a baixat eL 
PReu: 111.000 €.
 

 

Ref. 728 – baLcó deL PiRineu-mont-
feRReR - PaRceL.La de 400 m2.  PReu: 
36.000 €.

 Ref. 1036 – La Seu. adoSSada aL cen-
tRe amb viSteS aL PaRc deL SegRe i 
cadí. 4 hab., 2 banyS, 2 aSeo, LLaR de 
foc. teRRaSSeS, gaRatge i bodega. 
PReu: 226.000 
 

 
 

Ref. 1307 – dúPLex aL centRe en 
finca Semi-nova, de 4 doRmitoRiS 
dobLeS amb aRmaRiS encaStatS, 
cuina nova, LLaR de foc, 2 banyS, 
hidRomaSSatge. tot exteRioR. ca-
Lefacció gaS. mateRiaLS nobLeS. 
PReu: 190.000 €.

Ref. 852 – oPoRtunitat PRoducte 
bancaRi - montfeRReR-caSteLLbó, 
baLcó deL PiRineu . xaLet de 400 m2. 
amb dueS vivendeS indePendentS. 
cadaScuna amb gRan SaLa-men-
jadoR, cuina-office, Suite, 4 hab. 
caLefacció PeR teRRa amb gaS-oiL. 
bodegaS, gRan SaLa PoLivaLent, 
etc. PReu: 235.000 €.
 
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. 1341 – La Seu – dúPLex zona 
PLaza euRoPa, amb SoL tot eL dia i 
viSteS aL cadí. 141 m2. amb 4 doRmi-
toRiS (1 en PLanta). teRRaSSa, baL-
conS, box incLóS de 21 m2. PReu: 
215.000 €.

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. 927 – La Seu. oPoRtunitat! dú-
PLex de 115 m2. aL coStat camP 
codina. gRan SaLa-menjadoR amb 
LLaR de foc, cuina-office comPLe-
tament equiPada, bany amb hidRo-
maSSatge. 2 habitacionS a PLanta i 
SaLa PoLivaLent amb teRRaSSa. ca-
Lefacció gaS-oiL individuaL, aScen-
SoR. PReu 116.000 €.

Ref. 1251 – La Seu – PRoducte 
bancaRi. PiSoS, dúPLex i PLanteS 
baixeS amb teRRaSSeS, de 3 doR-
mitoRiS, 2 banyS,  caLefacció bio-
maSSa, PàRking. SoL tot eL dia. 
nouS a eStRenaR. PReuS a PaRtiR 
de 80.000 €.

Ref. 1218 – La Seu. dúPLez zona 
camP deL codina de 135 m2. amb 4 
doRmitoRiS (2 en PLanta), 2 ban-
yS, teRRaSSa i baLcó, bona oRien-
tació. SaLa-menjadoR amb LLaR 
de foc. caLefacció gaS-oiL. box 
incLóS. PReu: 189.000 €.

Ref. 1346 – La Seu. PRecióS dúPLex 
amb jaRdí zona PoLieSPoRtiu. Sa-
La-menjadoR i cuina amb SoRtida 
a teRRaSSa i jaRdí. 3 doRmitoRiS 
dobLeS (1 en Suitte) baLconS. 2 
banyS, 1 aSeo. oRientació Sud. 
Pk. i tRaSteR. eStat imPecabLe, 
PeR entRaR a viuRe!

Ref. 1301 – noveS de SegRe – caSa 
de PobLe totaLment ReStauRada 
amb encant RúStic. eS Pot ven-
dRe amb hoRt de 3.000 m2. amb 2 
caSeteS de fuSta. PReu 150.000 € 
(SenSe hoRt)

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: 350.000 €.
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L ´Ajuntament de la Seu 
d´Urgell va aprovar per unani-
mitat la moció presentada pel 
grup municipal Compromís X 
La Seu, de reclamar a la Ge-
neralitat de Catalunya que faci 
efectiu el pagament del deute 
pendent amb el consistori, que 
ascendeix a 1,7 milions d´euros, 
corresponents als capítols 4 i 7 
del pressupost urgellenc. En el 
ple celebrat el dilluns passat, 8 
de febrer, l´equip de govern de 
CDC i ERC van suportar la pro-
posta de Compromís, tot i que 
també van matisar que caldria 
aprovar-ne una altra sol.licitant 
al Govern central el pagament 
corresponent del deute pen-
dent que aquest manté amb la 
Generalitat.

La Seu exigirà a la Generalitat el cobrament 
del deute pendent
La moció presentada pel grup municipal Compromís X La Seu va ser aprovada per unanimitat
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E l ple de l'Ajuntament de 
la Seu d'Urgell va aprovar les 
bases reguladores de les sub-
vencions per a la promoció del 
municipi. La tinent d'alcalde 
de Promoció Econòmica del 
Consistori urgellenc, Mireia 
Font, va declarar que “l'Ajun-
tament de la Seu d'Urgell ha 
augmentat, respecte l'any pas-
sat, un 17% el pressupost per 
ambdues línies d'ajut que es 
plantegen per aquest 2016, i 
que puja a un total de 41.000 
euros”. Respecte a les subven-
cions per a la promoció del mu-
nicipi, Font va destacar que “es 
pot aconseguir fins a un màxim 
de 4.000 euros d'aquest ajuts 
si es compleixen tots els re-
quisits”. La tinent d'alcalde de 
Promoció Econòmica va voler 
remarcar també que enguany 
aquestes subvencions incen-
tiven que els establiments 
puguin millorar en eficiència 
energètica. Les categories i les 
despeses subvencionables que 
regulen aquestes bases amb 
una partida pressupostària de 

La Seu invertirà un total de 41.000 euros als 
ajuts per a la promoció econòmica de la ciutat

30.600 euros són les següents:
a) Per a la creació o traspàs 
d’activitats econòmiques:
La creació de nous establi-
ments: es fixa un import màxim 
de 1.000 €, excepte els bars i 
locutoris, per als quals el màxim 
serà de 500€.
Canvi de titular: l’ajut serà del 
50% del traspàs amb el màxim 
de 1.000€, excepte bars i locu-
toris en què, com a màxim, serà 
de 500€.
b) Reforma, millores o amplia-
ció d’establiments de nova 
creació, de traspàs o ja exis-
tents. En aquest cas es con-
cedirà un ajut de fins el 25% 
del total de la inversió, amb 
un màxim de 1.000€, sempre i 
quan la inversió sigui com a mí-
nim de 2000 €.
c) Creació d’ocupació: que 
s'hagi creat un mínim de dos 
llocs de treball, sempre i quan 
siguin iguals o superiors a 20 
hores setmanals i continuïn vi-
gents. En aquesta categoria 
l’ajut màxim serà de 500€.
d) La creació d’un producte 
o servei innovador així com 
aquelles iniciatives que millorin 

la comercialització del produc-
te o servei. L’ajut màxim serà 
de 500€ per a tots aquells es-
tabliments de nova creació o 
els establiments existents.
e) Ajut màxim de 500€ per a les 
persones de menys de 35 i ma-
jors de 55 anys.
f) Obertura d’establiments al 
centre històric de la Seu i els 
aparadors al carrer Canonges. 
S'atorgarà un ajut màxim de 
500 € per la obertura d’esta-
bliments al Centre Històric i 
també pels aparadors al carrer 
Canonges.

Val a dir que les línies de sub-
vencions seran compatibles 
entre si, així com també amb 
altres ajudes d’entitats públi-
ques o privades, que tinguin 
la mateixa finalitat tenint en 
compte que l’import de la sub-
venció, en cap cas, podrà ser 
superior al cost de la despesa 
subvencionada. Mireia Font 
destacà també que en els úl-
tims quatre anys l'Ajuntament 
de la seu ha subvencionat més 
de 95.000 euros per a la pro-
moció del municipi.
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L ´empresa EZoo pretén 
construir un nou concepte de 
zoològic a Andorra. L´entitat 
vol crear un espai virtual on la 
tecnologia permeti als visitants 
mostrar el comportament real 
dels animals que estan en lli-
bertat i exclosos del perill de 
captivitat. Per fer això realitat, 
l´empresa està a la recerca de 
finançament per poder dur a 
terme l´espai EZoo al Princi-
pat. El primer pas per engegar 
el projecte ha estat posar-se 
amb contacte amb el Govern 
del país, el Departament de 
Cultura, de Turisme, i amb la 
Secretaria d´Estat de Diversi-
ficació Econòmica. En aquest 
sentit, el cap de desenvolu-
pament i tecnologia d’EZoo, 
Jose Antonio Fernández, ha 
afirmat que “ens hem trobat 

L´empresa EZoo estudia la instal.lació 
d´un zoològic virtual a Andorra

que tothom vol ser partícip del 
projecte i vol col.laborar però 
la part econòmica sortirà de 
fons privats, i amb això és amb 
el que estem treballant”. Fer-
nández, però, es mostra positiu 
ja que “esperem tenir acabat i 
enllestit l´avantprojecte durant 
aquest any i després començar 
a construir”. L´espai comptaria 
amb uns 2.000 o 3.000 metres 
quadrats, però “encara estem 
considerant on podria cons-
truir-se”. Pel que fa al concep-
te de zoològic segons EZoo, 

L´entitat pretén crear un espai virtual on els visitants puguin observar el comportament real dels 
animals en el seu hàbitat natural

els visitants es trobarien amb 
innovadors espais digitalitzats 
amb vídeos, pantalles i tecno-
logies virtuals com repoduc-
cions 3D o de 360 graus amb 
mostres del món animal. Una 
altra possibilitat interessant i 
enfocada al públic infantil seria 
la de “que els nens dibuixessin 
el seu animal preferit i podrien 
introduir-lo a les pantalles per-
què interactuessin amb els ví-
deos i projeccions, convertint 
el zoològic en un espai educa-
tiu per a les escoles”.
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E l servei de Càritas de 
Sant Julià de Lòria va ajudar a 
més de cinquanta famílies du-
rant l´any 2015. Aquesta xifra  
la va corroborar el president de 
l´entitat solidària, Jordi Gon-
zález, en l´acte de presentació 
dels resultats de l´última cam-
panya nadalenca de recollida 
d´aliments. Alhora, González 
també va presentar el nou es-
pai web de la institució, la pri-
mera pàgina ‘on line’ de Càri-

Càritas de Sant Julià va atendre a més d´una 
cinquantena de famílies durant el 2015

tas parroquial del Principat. Per 
la seva part, el mossèn Pepe 
Chisvert va fer referència a les 
dades abans esmentades des-
tacant que “ens hem mogut 
amb unes xifres molt similars a 
les del 2014”. Tanmateix, Chis-
vert va declarar que “tot i això, 
hem detectat una disminució 
de les situacions de pobresa 
que definíem com a cròniques, 
sembla que poc a poc les fa-
mílies comencen a respirar”. 
D´altra banda, pel que fa a la 
recent campanya de Nadal, 

Jordi González va explicar que 
es van poder recaptar un total 
de 5.914 productes alimenta-
ris, xifra inferior als 7.278 que 
es van recollir durant la cam-
panya del 2014. El president 
de Càritas de Sant Julià, però, 
va  assegurar que la recaptació 
d´enguany “ha estat molt posi-
tiva” i matisà que la disminució 
de recollida d´aliments respec-
te el 2014 “ve donada perquè 
tots els donatius han estat fets 
per persones i famílies de la 
parròquia, i no per empreses”.

E l Servei de Voluntariat 
Europeu de l'Oficina Jove de 
l'Alt Urgell i l'Espai Ermen-
gol-Museu de la Ciutat han 
organitzat el concurs-exposició 
de fotografies 'La Seu en blanc 
i negre. Mira la teva ciutat amb 
uns altres ulls!’. Aquesta inicia-
tiva s'emmarca en el servei de 
voluntariat europeu que estan 
portant a terme a la Seu d'Ur-

Obert el concurs-exposició de fotografies 
'La Seu en blanc i negre’

gell les dues joves voluntàries 
alemanyes, la Jenny Gruen-
berg i l'Anne Luschnat, que 
porta per títol ‘Una mirada 
europea a la cultura i tradició 
dels Pirineus’. Totes aquelles 
persones que hi vulguin parti-
cipar poden fer arribar, fins el 
pròxim 20 de febrer, les seves 
fotografies sobre la Seu d'Ur-
gell al correu electrònic treball.
alturgell@gmail.com. A les fo-
tos hi ha de constar del nom 
de l'autor i d'un títol. Les foto-

grafies rebudes seran impreses 
i s'exposaran a les instal·lacions 
de l'Espai Ermengol. La inau-
guració d'aquesta mostra foto-
gràfica tindrà lloc el divendres 
4 de març, a les vuit del vespre, 
i romandrà oberta al públic 
durant tot el mes de març. Els 
visitants d'aquesta exposició 
de fotografies podran votar la 
seva imatge preferida. La foto 
més votada rebrà com a premi 
un lot de productes de la Coo-
perativa del Cadí.
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E ls problemes s´originen 
degut a l´inici de la utilització 
del 4G en freqüències fins ara 
utilitzades pel servei de TV per 
part dels operadors adjudica-
taris de telefonía mòbil.
El desplegament de la tec-
nología 4G a l´Alt Urgell ha 
causat problemes a l´hora de 

La instal.lació del 4G a l'Alt Urgell provoca
incidències de recepció en la señal de TDT

rebre alguns canal de la Tele-
visió Digital Terrestre (TDT) en 
moltes llars properes a esta-
cions d´operadors de telefo-
nia mòbil. Els inconvenients a 
l´hora de rebre el senyal tele-
visiu estarien provocats degut 
a l´alliberament de la banda de 
800 MHZ, doncs els operadors 
adjudicataris de la franja de te-
lefonía mòbil han començat a 

utilitzar el 4G en freqüències 
que abans pertanyien al servei 
de televisió. 
Per la seva part, l´empresa 
Llega800 està gestionant, de 
manera gratuïta, els problemes 
causats arrel de la instal.lació 
del nou servei tecnològic. Tots 
els afectats poden posar-s´hi 
amb contacte a través del telè-
fon 900 833 999.

E l Ple de l'Ajuntament de 
la Seu d'Urgell va aprovar, per 
unanimitat de tots els grups 
polítics municipals, la fixació 
del nom Parc de l'Alt Pirineu al 
nou espai públic a l'aire lliure 
de la ciutat. Aquest nou espai 
verd es troba situat al darrera 
de l'Oficina d'Informació dels 
Parcs Naturals de l'Alt Pirineu 
i Aran i del Cadí-Moixeró, sor-

La Seu ‘bateja’ a un dels espais verds de la 
ciutat: 'Parc de l'Alt Pirineu'
El nou parc situat a la zona nord de la Seu rep aquest nom en el darrer ple municipal

git de la recent urbanització a 
l'illa oest del PERI 3 que deli-
mita per l'avinguda del Valira, 
l'avinguda Valls d'Andorra i la 
variant de la carretera N145, 
just a l'entrada nord oest de 
la Seu d’Urgell. Aquest parc 

consta de vegetació diversa, 
jocs infantils, bancs per seure 
i bancs i taules per pic-nic. El 
parc de l'Alt Pirineu se suma a 
la mitja dotzena de parcs que 
disposa la capital alturgellenca.
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La setmana passada es va 
celebrar l’acte de cloenda del 
programa Joves per l’Ocu-
pació de l’Alt Urgell, iniciat el 
mes de desembre de 2014. I el 
dilluns passat es va posar ja en 
marxa una nova edició. Aques-
tes iniciatives responen a la 
voluntat del Consell Comarcal 
de fixar com una de les seves 
prioritats l’execució de mesu-
res que facilitin la inserció dels 
joves del territori al mercat de 
treball. La convocatòria que fi-
nalitza del programa Joves per 
l’Ocupació va arrencar amb 30 
inscrits, 27 dels quals van com-
pletar la seva formació havent 
fet 80 hores de pràctiques en 
empreses dels sectors forestal 
i d’hostaleria. D’aquests joves, 
16 van obtenir un contracte de 
6 mesos i tres d’ells l’han re-
novat i actualment continuen 
treballant. El programa Joves 
per l’Ocupació s’emmarca en 
el projecte europeu Garan-

Cloenda del programa Joves per l’Ocupació i 
imminent posada en marxa del següent
Des de l’any 2010, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell treballa per la inserció laboral 
dels joves del territori

tia Juvenil i gestionat a l’Alt 
Urgell pel Consell Comarcal. 
Està finançat pel Departament 
d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat i la Unió Europea 
mitjançant el Fons Social Eu-
ropeu i es vehicula a través 
del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC). Els darrers cinc 
anys el CCAU ha participat en 
diferents programes que com-
binen una part teòrica i una 
pràctica, mitjançant contrac-
tacions en empreses. Ja l’any 
2010 va participar del progra-

ma aleshores anomenat “Su-
ma`t”, i posteriorment, entre 
2011 i 2015, s’han realitzat tres 
edicions del programa Joves 
per l’Ocupació, que han per-
mès donar formació a més de 
150 joves. L’objectiu d’aquests 
programes és millorar l’ocupa-
bilitat de persones del territori 
amb dificultats d’inserció, pro-
porcionant-los una millora en 
la seva qualificació i les seves 
competències professionals 
que els facilitin la inserció al 
mercat laboral.





RECORDANT EL PASSAT

Tina Jorquera i Félix Nogales
1957 Agost

Passeig Joan Brudieu
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1. Pensa abans d'actuar: Abans 
de llançar-te a decorar, reflexio-
na sobre el tipus de vetllada 
que desitges organitzar i els 
gustos de la teva parella. Per 
descomptat, no oblidis tenir 
en compte el temps, l'espai i el 
pressupost del que disposes. 

2. Intenta impressionar: Esme-
ra´t en decorar al rebedor de 
la teva llar. Aquest serà la teva 
targeta de presentació, per la 
qual cosa ha d'estar perfec-
te. Col·loca unes espelmes o 
encens aromàtic d'olor floral i 
substitueix els elements deco-
ratius habituals per uns altres 
en vermell. També pots col·lo-
car una catifa amb espelmes al 
voltant en l'entrada. 

3. Escull música per a l'oca-
sió: La música es converteix 
en un element imprescindible 
per amenitzar la vetllada. És 
l'ocasió perfecta per tornar a 
escoltar la vostra cançó o disc 
favorit, o escollir les bandes so-
nores amb les quals us sentiu 
més identificats. 

4. Decora la taula: Col·loca es-
tovalles individuals, si pot ser 

Com celebrar Sant Valentí, el dia de l'Amor
negres, combinats amb vaixella 
en to blanc. La copes, altes i de 
cristall fi. Posa un toc romàntic 
lligant a la part alta del peu de 
les copes un petit llaç vermell. 
Tampoc estaria de més col·lo-
car dos o tres espelmes petites 
també en vermell en una can-
tonada de la taula, un petit flo-
rer discret en cristall amb unes 
branques seques amb llaços 
en vermell. I si busques un toc 
divertit, penja també dolços de 
les branques.

5. Rebaixa la intensitat de la 
llum: Crea un ambient íntim i 
personal baixant la intensitat 
de la llum després de finalitzar 
el sopar. Gaudir d'una sobre-
taula acollidora a la llum de les 
espelmes o llums indirectes. 
Recorda col·locar llums de tau-
la que t'ajudin. 

6. Vesteix l'habitació: Detalls 
senzills i econòmics com col·lo-
car pètals de flors sobre el teu 
llit t'ajudaran a donar un ‘look’ 
especial alhora que dotaran la 
teva habitació d'un aroma fresc 
i sensual. Per a les tauletes de 
nit tria unes lluminàries blan-
ques. Intentar suprimir els teus 

elements decoratius habituals i 
en el seu lloc col·locar una gran 
catifa de pèl llarg sobre el llit. 

7. Cuina tu mateix/a: Pot ser 
que no siguis un xef de prime-
ra, però segur que la teva pa-
rella agraeix l'esforç per voler 
sorprendre. Si no tens molta 
experiència a la cuina, prova 
amb alguna recepta senzilla i 
compra uns deliciosos postres.

8. Vesteix-te per a l'ocasió: En-
cara que estigueu a casa, obli-
da't d'estar amb el xandall o la 
roba del treball. No fa falta que 
et vesteixis de llarg, però inten-
ta posar un toc ‘sexy’ i atractiu 
en el teu vestuari. Triomfaràs. 

9. Evita les presses: Planifica 
amb temps suficient la jornada 
per evitar les presses d'última 
hora. 

10. No t'atabalis: No et pre-
ocupis si alguna cosa no surt 
com esperaves, l'important 
és estar junts. Recorda que 
es tracta de gaudir d'un dia 
especial al costat de la teva 
parella.





Sorprèn a la teva parella 
amb aquest romàntic plat que 
et proposem! 

Fetge d'ànec amb moscatell

Ingredients

2 fetges d'ànec, moscatell, su-
cre, pebre, brandy, sal, 2 fulles 
de gelatina.
Dades addicionals
Aquest plat està cuinat amb 
una base d'aus i caça i pertany 
als plats de la cuina tradicional.
Per regla general es consu-
meix, principalment, durant 
ocasions especials, i se sol ser-
vir als comensals com a primer 
plat.
Aquest plat és perfecte per 
als menjars més especials. Sa-
borós i nutritiu, sorprendrà als 
paladars més exquisits.

Preparació:

Deixem el fetge a temperatu-
ra ambient i li retirem els ner-
vis. Posem sal i pebre al punt 
i hi dopositem una mica de 

Recepta per Sant Valentí 

brandy. Deixem ‘macerar’ un 
parell d'hores. Passat aquest 
temps, estenem l'ànec en un 
‘molde’ i l´apretem molt bé. 
El posem en el forn al ‘bany 
María’ a 100 graus i el deixem 
uns 45 minuts. Retirem l'ànec 
i deixem refredar almenys, 12 
hores. El treguem del ‘molde’.
Per a la reducció de moscatell, 
hem d'hidratar les fulles de ge-
latina seguint les instruccions 
del fabricador. Escorrem i les 
barregem amb un bon raig 
de moscatell que, prèviament, 
hem escalfat. Removem i el po-
sem al foc. Seguim removent i 
afegim una cullarada de sucre. 
Deixem que redueixi la salsa a 
foc molt lent. Tallem l'ànec en 
rodanxes o filets i servim ban-
yant amb la salsa.

Afegeix uns talls fins de pernil 

damunt del plat. Estarà més sa-
borós i més atractiu.

L'ànec es caracteritza pel seu 
alt contingut en greixos satu-
rats, l'excés dels quals van a 
elevar els nivells de colesterol 
en sang. És, a més, una carn 
molt calòrica, per la qual cosa 
el seu consum està desacon-
sellat per a persones obeses o 
que estiguin seguint una dieta 
de control de pes. Però també 
és un aliment molt ric en pro-
teïnes, ferro i fòsfor, així com 
en vitamines del grup B.

Dades nutricionals de l'ànec:

Calories: 227 kcal. /100 gr.
Proteïna: 17 gr. / 100 gr.
Hidrats de carboni: 2,8 gr. / 
100 gr.
Índex glucèmic (IG): 0



Recepta per Sant Valentí 



La programació del Servei 
d’Atenció a les Dones de l’Alt Ur-
gell (SIAD) ha finalitzat enguany 
amb la formació per a dones em-
prenedores Projecte Dona i Lide-
ratge, a un grup d’emprenedores 
i empresàries de l’Alt Urgell, rea-
litzat al Centre Empresarial i Tec-
nològic de l’Alt Pirineu (CETAP) 
de la Seu d’Urgell durant els me-
sos de novembre i desembre de 
2015. Aquest projecte s’ha desen-
volupat al llarg de 5 tallers, amb 
la finalitat d’acompanyar a totes 
les dones a assolir el seu lideratge 
i cerca dotar-la de l’enfortiment 
intern i l’apoderament necessari 
per fer front a les circumstàncies 
actuals, conservant el seu propi 

equilibri emocional, amb més vi-
sibilitat i força per assolir els seus 
reptes diaris i de futur. Hi han par-
ticipat 15 dones, que majoritària-
ment l’han valorat de forma molt 
positiva. Alhora, s’ha considerat 
un encert haver realitzat aquest 
acompanyament a un grup format 
per dones dotades d’un gran po-
tencial humà i emprenedor, amb 
el repte de treballar conjuntament 
per crear l’ambient i la sinergia ne-
cessària per fer-lo aflorar i créixer. 
Al llarg de programa es van tre-
ballar diferents temàtiques, amb 
un enfocament teòric-participatiu 
que va permetre experimentar i 
assolir, mitjançant diferents dinà-
miques, els coneixements de 
forma pràctica, desenvolupant 
l’autoconfiança, seguretat i des-

pertant en cada una d’elles i en el 
total del conjunt del grup, la força 
per construir un teixit de confiança 
i esperit de cooperació. Aquests 
tallers de coaching grupal enfo-
cats a l’emprenedoria, estan ba-
sats en la Intel·ligència emocional, 
combinen diferents tècniques i ei-
nes pràctiques de coaching i PNL 
Generativa, i suposen contemplar 
en tot moment la relació de l’em-
prenedora amb el seu projecte. 
Les sessions es realitzen amb me-
todologia teòrica-participativa, 
i eines específiques de donaran 
pas al qüestionament i recerca 
interna, permeten obrir noves 
perspectives i descobrir noves 
capacitats dels participants, inclús 
ampliar visió sobre el seus propis 
projectes. 

Quinze emprenedores de l’Alt Urgell participen 
en el projecte Dona i Lideratge 
Els tallers, basats en la intel·ligència emocional, han estat un èxit
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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

E l cap de setmana passat a 
Torregrossa es va celebrar la 1a 
jornada de la Volta d´Iniciació de 
patinatge artístic, corresponent a 
la modalitat lliure, amb la partici-
pació de representants dels dos 
clubs de la capital de l´Alt Urgell, 
el CH Cadí i el Club Patinatge Ar-

Cinc podis urgellencs a la Volta d'Iniciació de 
patinatge artístic de Torregrossa

tístic La Seu d´Urgell. Entre amb-
dos clubs urgellencs van sumar 
un total de 5 podis. Pel que fa 
als aconseguits per representants 
del CH Cadí, un dels millors re-
sultats el va protagonitzar Mònica 
Pintat, amb victòria en la catego-
ria E2; En A3, Sara Caballé va 
acabar segona, i en la categoria 

Debutants 1, Neus Alriols es va 
imposar i també va pujar al més 
alt del podi. Per part de les pa-
tinadores del Club Patinatge Ar-
tístic La Seu d´Urgell, Leyre Solis 
va aconseguir el bronze en E2, 
mentre que l´últim podi local va 
ser el de Martina Trenado (sego-
na) en B6.



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

Cal Serni, Calvinyà 
25798 Vall de Valira, 

Alt Urgell (Lleida)

Telf.: 973 352 809 
608 691 512
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L
APROFITA LES REBAIXES!!

30% 40% 50%

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

 

Més de 1.200 fondistes 
van prendre part, a Baqueira 
Beret, en la 37a edició de la 
competició d´esquí nòrdic de 
la Marxa Beret. L´edició d´a-
quest 2016 va esdevenir un 
fet històric ja que ha estat la 
primera puntuable per al Cam-
pionat d´Europa de maratons 
populars d´esquí de fons. L´es-
quiador guipuscoà de la Reial 
Federació Espanyola d´Esports 
d´Hivern (RFEDI), Imanol Rojo, 

Podis del CEFUC i del CENA a la Marxa Beret
L´edició d´enguany (37a) ha comptat amb més de 1.200 participants i ha estat puntuable, per pri-
mera vegada, per al Campionat d´Europa de maratons populars d´esquí de fons 

es va proclamar campió d´Eu-
ropa en la cursa de llarga dis-
tància de 42 quilòmetres estil 
clàssic, amb un temps de 2h 
i 25’. Pel que fa a la distància 
de 10 quilòmetres estil clàssic, 
el podi masculí el completaren 
Gral Sellés (CE Bellver), que va 
guanyar per davant de Fran-
cesc Colell i Jaume Pueyo, del 
CEFUC, segon i tercer, respec-
tivament. En dones, el triomf 
va ser per a l’aranesa María 
Iglesias (ANEC), que va supe-
rar Maria Sellés, del CE Bellver, 
i l’aragonesa Alba Puigdefá-

bregas. En la prova de 21 qui-
lòmetres el vencedor va ser Pol 
Vidal, que dissabte ja s’havia 
imposat en els 15 quilòmetres 
d’estil lliure. Vidal aconseguí 
el doblet superant dos esquia-
dors del CENA de l’Alt Urgell, 
Òscar Jorba i Sergi Brau, segon 
i tercer, respectivament. En els 
21 quilòmetres femenins només 
hi va haver un podi pirinenc, 
aconseguit per l’aranesa Marta 
Cester (CAEI), vencedora per 
davant de les basques Maialen 
López i Berta Pérez, del Club de 
Montaña Guardia Civil.



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



-Torneig Carnaval Urban Sport-



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

-Torneig Carnaval Urban Sport-



Lliga futsal “La Seu” 2015-2016I la teva marca, com és?
Cadascú de nosaltres som una marca, i com a tal, adquirim un posicionament determinat en funció 
de les nostres accions diàries. 

Què és el posicionament? 
Doncs el podem definir com la percepció que tenen altres persones sobre una marca determinada, 
en aquest cas, nosaltres mateixos.

Els avanços tecnològics no es queden enrere, sinó que adquireixen un paper molt important i desta-
cat en aquest posicionament; les xarxes socials, cada dia més presents en les nostres vides, marquen 
la manera en què les altres persones ens identifiquen. Per posar un exemple clar, no és el mateix 
una persona que en la seva imatge de perfil de Facebook surt amb camisa i corbata en un ambient 
professional que una que ho faci amb un got a la mà en una discoteca o en un gimnàs en samarreta 
de tirants.

Els usuaris de les xarxes socials, des de Facebook fins a LinkedIn, hem de ser conscients de que tot 
el material que publiquen en aquestes xarxes (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Linkedin...) 
és etern i pot arribar a ser determinant a l’hora d’adquirir una feina o un càrrec. 

D’aquesta manera, em presento: em dic Sergi Cava i estic finalitzant el grau de Publicitat i Rela-
ciones Públiques a la Universitat de Barcelona; he treballat en diversos departaments i actualment 
em dedico al Marketing Estratègic Digital i al posicionament de marques (tant d’empreses com de 
persones) en les xarxes socials i el Social Media. De manera mensual trobareu un escrit meu a Les 
Mesures mitjançant els quals podreu obtenir una bona reputació digital i una bona marca personal, 
aconseguint ser vistos com voleu que els altres ho facin i, fins i tot, trobar la feina que desitgeu.

Amb les xarxes socials, tot és possible.

Sergi Cava Romero
Assessor en comunicació estratègica

@sergicava



 

Equip

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

Punts

30
22
19
19
18
15
3
0

PJ

11
11
11
11
11
10
10
10

PG

9
7
6
6
6
5
1
0

PE

2
2
1
1
0
0
0
0

PP

0
2
4
4
5
5
9
10

GF

57
53
63
45
46
38
14
16

GC

24
32
37
44
26
40
44
82

Golejadors:

Carles Valls (Menairo) 20
Eric Vila (F.C. Castellbò) 18

Ruben España (Fills del Vent) 14
Carlos Padrones (I. Bringué) 13

Jonathan Padrones (I. Bringué) 12

Ultima jornada

Menairo Grow Shop - Instal·lacions Bringué 4 - 2
F.C. Castellbò - F.C. Cal Vives 9 - 3
Seuwagen - Lunis 0 - 11 
Magic Samba Team - Fills del Vent 2 - 5

Lliga futsal “La Seu” 2015-2016

Estem de rebaixes!





VOLS REBRE 
LES MESURES
a caSa tEVa 
SEtMana 
RERE SEtMana?

InFORMa’t 
a tRaVéS dEL cORREU 

lesmesures@gmail.com

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

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

SERVEI 24H



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

  

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



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

667383934

ANUNCIS  
BREUS  
DES DE 

3€

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 limpieza de escaleras, 
edificios, locales y pisos. 

665 777 097
Pis d’una habitació moblat 
amb calefacció.

Tel. 669 849 752 

Caballero de Andorra 
de 60 años busca mujer 

para amistad y/o relación. 
00376 687433

Por cambio de residencia 
vendo muebles, camas, sofás, 
electrodomésticos y demás 
enseres a muy buen precio.

 Dejar mensaje en el 633 200 
360 (devuelvo llamada).

S´ofereix senyora de confiança 
i amb experiència per cuidar 
nadons i nens. 

Tel. 973 350 309/ 652 447 393
Reformart busca comercial.
Entregar curriculum a:

Carrer Monturull, 2,  baixos

Es lloga pis 1 habitació, comu-
nitat inclosa. 300 euros al mes. 

619 386 777




