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Durant aquesta setmana 
s´han posat en marxa les obres 
de millora al Centre d´Atenció 
Primària (CAP) de la Seu d´Ur-
gell. Els treballs, sol.licitats pels 
veïns i professionals sanitaris 
des de fa anys, serviran per 
millorar la totalitat del recinte, 
que serà pintat, per ampliar la 
consulta del servei de pedia-
tria, del treballador social i la 
sala de reunions, instal.lar un 
nou espai de magatzem i crear 
dues noves consultes poliva-
lents. L´Institut Català dela Sa-
lut també ha informat que les 
obres permetran modificar la 
situació del taulell d´admissions 
i canviar la porta d´entrada, 
fent-la més accessible per als 

S´inicien les obres de reforma al caP de la Seu
Segons l´Institut Català de la Salut, les millores serviran per realitzar una ampliació de l´espai del 
servei de pediatria, pintar tot el recinte i instal.lar dues noves consultes polivalents, entre altres.

usuaris amb mobilitat reduïda. 
Les reformes del CAP han estat 
molt ben rebudes pel personal 
sanitari ja que consideren que 
“eren molt necessàries i millo-
raran la qualitat assistencial i la 

comoditat de tots els usuaris”. 
Alhora, demanen “paciència”  
per les molèsties que es poden 
ocasionar a causa de les obres, 
que tindran una durada d´entre 
tres i quatre mesos.
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E ls Mossos d´Esquadra 
han detingut durant aques-
ta setmana un jove de la Seu 
d´Urgell, de 26 anys d´edat, 
com a pressumpte autor de 
dos robatoris en bars de la ciu-
tat. Segons la policia autonò-
mica, la investigació d´aquests 
successos s´inicià el 30 de ge-
ner, després de la denúncia per 

E l cap de setmana passat 
es van produir, una vegada 
més, grans retencions a les vies 
de sortida del Principat d´An-
dorra, que van impossibilitar la 
sortida de turistes i esquiadors 
durant més de dues hores. Les 
retencions a la frontera del riu 
Runer es van allargar fins arri-
bar als 10 quilòmetres, mentre 
que a la frontera d´Andorra 
amb França van arribar fins als 
4 quilòmetres. Les retencions 

els mossos d´esquadra detenen un jove per 
robatoris en bars de la Seu
Es tracta d´un veí de la Seu, de 26 anys d´edat, que ja ha passat a disposició judicial

furt en un bar ubicat al carrer 
Canonges, en ple centre his-
tòric de la Seu. El pressump-
te lladre hauria forçat la porta 
d´entrada al local i va empor-
tar-se diners d´una màquina, 
un televisor i un telèfon mòbil. 
Els Mossos van investigar el cas 
fins obrir una operació que va 
continuar amb el registre del 
domicili del sospitós i la seva 
detenció. Durant la recerca 

es va saber que el mateix dia 
de la detenció, l´11 de febrer, 
l´autor del robatori s´hauria in-
troduït en el magatzem d´un 
bar, situat al carrer Regència 
d´Urgell, emportant-se vàries 
ampolles de licor. El jove, que 
segons fonts policials ja té an-
tecedents, ja va ser cridat per 
declarar al jutjat d´instrucció de 
la Seu i ha quedat en llibertat 
amb càrrecs.

cap de setmana de grans retencions a les 
fronteres d´andorra

ja es van iniciar sobre les 13 
hores del migdia i van perdurar 
fins passat el vespre, tot i que 
va ser a partir de les 17 hores 

de la tarda, i coincidint amb la 
baixada de pistes dels esquia-
dors, quan es van produir les 
grans caravanes de vehicles.

foto: andorradifusió.ad
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E l Servei de Treball de 
l'Oficina Jove de l'Alt Urgell ha 
tornat a posar en marxa l'Es-
pai Actiu de Recerca de Feina 
(EARF) que té com a objectiu 

Torna l´espai actiu de recerca de feina a
l´Oficina Jove de l´Alt Urgell

facilitar les eines i l'assessora-
ment a totes aquelles persones 
en situació d'atur que estan in-
tentant reincorporar-se o entrar 
per primera vegada al mercat 
laboral, així com a aquelles al-
tres que busquen millores de 
feina. Aquest espai d'assesso-

rament laboral funcionarà cada 
dilluns, de dos quarts d'onze 
del matí a una del migdia, a les 
mateixes instal·lacions de l'Ofi-
cina Jove situada a la Seu d’Ur-
gell. A partir del mes de març 
aquest punt informatiu també 
s'obrirà a Oliana.

La Seu d´Urgell acollirà, un 
any més, la prova ciclista de la 
Transpyr. L´acord de ratificació, 
que suposa el setè any conse-
cutiu de la presència de la tra-
vessa en bicicleta a la capital 
de l´Alt Urgell, el van anunciar 
en un acte conjunt el regidor 
d´Esports de l´Ajuntament ur-
gellenc, Isidor Alberich, i els 
màxims responsables de l´or-
ganització de la cursa, Francesc 
Sallent (director) i Oriol Sallent 
(director tècnic). La Seu rebrà 
novament la prova cicliste que 
creua els Pirineus per Catalun-

la Seu acollirà, un any més, la Transpyr
La travessa ciclista generarà un impacte econòmic de més de 100.000 euros per a la ciutat

ya, l´Aragó, Navarra i el País 
Basc a la seva segona etapa de 
la ruta, que serà el 13 de juny, 
amb sortida des de Campro-
don i meta a la plaça dels Oms, 
tot just al costat de la Catedral. 
I un dia més tard, 14 de juny, 
l´escamot de ciclistes partiran 
de la zona esportiva de la capi-

tal alturgellenca i aniran a creu-
ar el port del Cantó, fins arribar 
al Pont de Suert. Es calcula que 
entre esportistes,  membres de 
l´organització, familiars i acom-
panyants, la Transpyr suposarà 
un impacte econòmic de més 
de 100.000 euros per al terri-
tori.
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A  través de la música i 
d’exemples pràctics i musicals, 
els alumnes de cicle superior 
de l´escola urgellenca Mossèn 
Albert Vives van poder veure 
i aprendre que al darrere d’un 
treball musical hi ha tot un pro-
cés d’elaboració on els valors 
com la formació i l’esforç, la  
responsabilitat, la constància, 
la creativitat i la imaginació for-
men part de la  vida quotidia-
na del músic professional. Els 
dos components de Lax’n’Bus-

el grup musical laX’n’buSTo visita l´escola 
mn. albert Vives

to  van combinar explicacions  
didàctiques de la seva feina 
amb audiovisuals, cançons i 
exemples pràctics tocats en 
directe, explicant d’una forma 
amena i planera cadascun dels 
passos que s’han de fer perquè 

L´acte s´emmarca dins el projecte “LAX’N’ROCK A LES AULES”

un treball musical vegi la llum. 
També van oferir als alumnes 
un petit concert per finalitzar 
la xerrada. Aquesta activitat va 
ser possible per la col·labora-
ció de “Neules artesanes Sant 
Tirs” i l’AMPA de l’escola.

Set escoles alturgellen-
ques participen aquest curs 
en el programa “Apadrinem 
el nostre patrimoni”, una ini-
ciativa que té per objectiu fo-
mentar el coneixement dels 
elements patrimonials de l’en-
torn amb una actitud partici-
pativa per part de la comunitat 

Set escoles de l’alt urgell participen en el 
programa “apadrinem el nostre patrimoni”

escolar. El projecte es basa en 
la idea d’apadrinar un element 
del patrimoni cultural ubicat 
en la immediatesa del centre, 
de manera que pugui incloure 
en el seu Projecte Educatiu el 
coneixement i l’estudi d’aquest 
element per part dels alum-
nes. Actualment, el programa 
és gestionat pel Departament 
d’Ensenyament de la Gene-

ralitat arreu de Catalunya. Les  
set escoles de l’Alt Urgell que 
s’han acollit a aquest programa 
són les següents: Rosa Campà 
de Montferrer, Pau Claris de 
la Seu d’Urgell, Castellciutat, 
Arnau Mir del Pla de Sant Tirs, 
Sant Climent de Coll de Nargó, 
Sant Miquel de Peramola i l’es-
cola de Tuixent. 
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L ’empresa alturgellenca 
AUBÈRRIA ha assumit aquest 
any la gestió de l’Espai Na-
tura Muntanya d’Alinyà de la 
Fundació Catalunya-La Pedre-
ra. Agafa el relleu al magnífic 
equip que, durant més d’una 
dècada, ha fet de la Muntanya 
d’Alinyà un lloc de referència 
per a l’observació de grans ra-
pinyaires. La Fundació Catalun-
ya – La Pedrera posa a l’abast 
de la societat una xarxa de 25 
espais naturals, tots ells força 
representatius de la diversitat 
d’ecosistemes i paisatges de 
Catalunya. D’entre aquests, 
sobresurt la Muntanya d’Alinyà 
amb més de 5.000 ha i oferint 
una gran diversitat d’hàbitats i 
espècies que hi viuen. Situada 
al centre de la comarca de l’Alt 
Urgell, la Muntanya d’Alinyà és 
un espai paradigmàtic del pai-
satge, natural i humà, del Pre-
pirineu català. Des del 1999, 
aquesta immensa finca ha es-
tat l’escenari de projectes de 
recerca, d’educació ambiental 
i de conservació, el més relle-
vant dels quals ha estat la rein-
troducció del voltor negre, en 
col·laboració amb la Reserva 

la munTanYa d’alinYÀ, un valor pel territori
Nacional de Caça de Boumort 
i les entitats Trenca i Grefa. La 
riquesa del seu patrimoni natu-
ral, juntament amb les infraes-
tructures públiques i privades 
de què disposa, situen la Mun-
tanya d’Alinyà en una posició 
privilegiada per esdevenir, a 
més a més, una destinació eco-
turística de primer ordre a ni-
vell nacional i europeu. Amb la 
intenció de potenciar la desco-
berta dels seus valors naturals, 
i fer de l’ecoturisme un motor 
socioeconòmic, l’Espai Natura 
Muntanya d’Alinyà enguany 
ofereix diverses propostes, re-
cursos i activitats per gaudir de 
la natura: Menjant amb Voltors 
activitat familiar que tots els 
dissabtes permet descobrir la 
riquesa de la Muntanya i ob-
servar voltors, trencalossos i 
aufranys de prop, descobrint 
l’important rol que juguen al 
medi natural. Voltors de prop 
va un pas més enllà i ens pro-
posa poder gaudir d’aquests 

impressionats ocells a escassos 
metres de nosaltres mentre els 
fotografiem i admirem des d’un 
còmode aguait habilitat. Agro-
botiga La Rectoria, punt de 
trobada dels visitants per rebre 
informació de les possibilitats 
de l’espai i on a més, es poden 
comprar productes de proxi-
mitat. Xarxa de senders, amb 
més de 90 km senyalitzats de 
diferents longituds i dificultats 
per descobrir a peu la bellesa 
de la vall d’Alinyà. Cursets, xe-
rrades i activitats temàtiques 
puntuals que s’aniran donant a 
conèixer a través de les xarxes 
socials de l’espai i dels canals 
de comunicació habituals de la 
Fundació i de l’Espai Natura. 
Tota la informació d’aquestes 
i altres possibilitats de l’Espai 
Natura Muntanya d’Alinyà al 
973 058 991, 608 055 666, rec-
toria.alinya@gmail.com i www.
alinyamuntanya.cat.





recordanT el PaSSaT

Pere Tomás i Adelina Fernández,
Pere i Agustí, que feia 2 anys.
1962 - Gener - La Seu d’Urgell





espai emprenedor

La imatge corporativa d'una empresa és la percepció que tenen els clients d'ella i en la qual asso-
cien determinats valors: confiança, credibilitat, responsabilitat social i mediambiental, serietat etc. 
Perquè la imatge corporativa funcioni, ha de transmetre i saber reflectir la personalitat de la teva 
empresa i tenir un disseny concorde a això, que provoqui interès en el consumidor. Per desenvolu-
par la imatge corporativa del teu negoci, et pots valer de diferents elements com el nom de la teva 
empresa, el logo, l'eslògan, la pàgina web i la línia gràfica impresa o papereria:

Nom de l'empresa
El nom de l'empresa causarà la primera impressió en els teus futurs clients, per això has de saber 
escollir-lo correctament. L'ideal és que el nom tingui relació amb el negoci que vas a desenvolupar, 
sigui curt, fàcil de recordar i pronunciar, i que sigui creatiu perquè puguis diferenciar-te de la teva 
competència.
El logotip
És important saber triar un bon logo per a la teva empresa. Has de pensar molt bé com vols que 
sigui el seu disseny perquè resulti atractiu per als teus clients potencials. Identifica el públic al que 
vols dirigir-te, analitza el que ha fet la teva competència i reflexiona sobre el missatge que vols trans-
metre. D'aquesta manera podràs triar el logo més adequat per al teu negoci.
L'eslògan
L'eslògan és el missatge amb el qual pretens captar clients per al teu negoci. En ell has de recalcar 
els beneficis del teu producte o servei, diferenciar-te de la teva competència i ser original. La finalitat 
d'aquest missatge és causar credibilitat i confiança en els teus futurs consumidors.
La pàgina web
És primordial que comptis amb un domini propi, ja sigui el nom complet de la teva empresa o una 
paraula relacionada amb els seus productes, ja que així serà més fàcil que els teus clients puguin 
trobar-te. Si no vols comptar amb una taxa d'abandons alta, assegura't que la teva pàgina web sigui 
ràpida i fàcil de manejar. D'aquesta manera, els teus clients podran navegar amb seguretat per la 
teva pàgina i informar-se sobre els productes que ofereixes.
La línia gràfica impresa o papereria
És la part del disseny gràfic que correspon a la publicitat impresa de la teva empresa, tals com 
‘flyers’, publicitat en disseny, calendaris, sobres, targetes de presentació, contractes, tovallons, uni-
formes dels treballadors etc. Tots aquests recursos han de comptar amb un disseny únic en el qual 
s'inclourà el logotip de la teva empresa i opcionalment l'eslògan. Per a això, al moment que contrac-
tis el disseny del teu logo, has de demanar que pugui ser adaptat a diferents grandàries i formats.

Com crear la Imatge Corporativa de la teva empresa





Podem despertar amb un 
matí fred i unes hores després 
hi ha un ambient calorós. En-
cara que estem acostumats a 
bregar amb això, és recoma-
nable prevenir malalties per 
canvis de clima. Els nens han 
de rebre una cura especial per 
evitar malalties característi-
ques d'aquest tipus de clima 
com són les d'origen respira-
tori. 

Atén aquests pilars bàsics

La prevenció de malalties pel 
canvi constant de clima la inte-
gren quatre pilars rellevants a 
vigilar: alimentació, manteni-
ment, assistència i evasió. 

4 consells 
per prevenir 
malalties 
per canvis 
de clima

1. Alimentació: És im-
portant complementar-la amb 
productes que continguin vita-
mines A, C i D. Beure almenys 
dos litres d'aigua al dia, consu-
mir verdures i fruites que con-
tinguin els cítrics essencials 
per al cos, tals com la taronja, 
mandarina, guayaba, pastana-
ga, jitomate, papaya i llimona. 
Verifica la caducitat dels pro-
ductes que consumeixis diària-
ment. En dies de calor cuidar 
que aliments com el peix, car-
ns o enllaunats els conservis en 
un lloc fresc i sense cap risc. 
Recorda fer divertida l'alimen-
tació dels teus fills; mitjançant 
jocs, decoració dels plats o in-
cloure algun ingredient extra 
que els agradi. Això aporta 
una nutrició sana i agradable.



2. Manteniment: Revi-
sar la temperatura dels petits 
és molt convenient, especial-
ment si presenten algun símp-
toma de grip o malestar físic. 
Una recomanació valuosa per 
defensar als nens de les va-
riacions del clima és usar el 
menys possible els escalfadors 
o ventiladors, abrigar-se ade-
quadament per sortir al carrer 
i rentar-se les mans en arribar 
del carrer, abans de menjar i 
després d'anar al bany.

3. Assistència: Anar a 
una revisió al metge periòdi-
cament per saber si existeix al-
guna molèstia provocada pels 
canvis del clima, és una mesu-
ra de defensa, així com evitar 
l´automedicació.

4. Evasió: Contaminar 
l'ambient, fer fogates i fumar 
a casa o en llocs tancats on hi 
hagi nens, menjar fora de casa 
o en llocs insalubres són, en 
molts dels casos, un factor per 
contreure malalties respira-
tòries, a més de causar irrita-
cions o infeccions estomacals. 
Evitar aquestes activitats aju-
darà de manera important, no 
només a la teva família, tam-
bé a l'ambient que t'envolta. 
La salut dels petits és el més 
important. Seguint els quatre 
punts d'aquest esquema de 
prevenció no només evitaràs 
malalties en els teus fills, sinó 
que contribuiràs a un bon hà-
bit d'alimentació. Aquests són 
elements per combatre els 
canvis de temperatura i el con-
tagi de certs patiments.
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Els grocs guanyen dissabte el 
seu partit de lliga a la pista del 
Torrent de Cinca-Massalcoreig 
(3-5), i perden el diumenge en 
el partit de la Copa Catalunya 
davant el Pippo FS Solsona. 
En futbol, derrotes de l´Organ-
yà i l´Oliana i empat del Nargó.

El CF Castellciutat va com-
pletar el seu cap de setmana 
de doble sessió guanyant el 
dissabte en el partit important 
de la Primera Divisió Catalana 
de futbol sala  a la difícil pista 
del Torrent de Cinca-Massalco-
reig per 3 gols a 5, mentre que 
va caure eliminat, el diumen-
ge, de la Copa Catalunya, en 
la fase territorial de Lleida, en 

el cF castellciutat protagonitza un cap de 
setmana de cara i creu en la doble sessió

perdre el seu partit (2-4) contra 
el tercer classificat de la Divi-
sió d´Honor catalana, el Pippo 
FS Solsona. Tot i això, amb la 
seva victòria en lliga, els grocs 
sumen 29 punts que els man-
tenen a 2 punts del líder Mo-
llerussa. 
D´altra banda, en futbol el CF 
Organyà va perdre per la mí-
nima (2-1) al camp de la UE 
Tàrrega i cau fins la 14a posició 
de la Segona Catalana, amb 20 

punts, a 4 punts del descens. 
A Tercera, l´Oliana va protago-
nitzar una nova derrota, aques-
ta vegada a casa, davant l´EF 
Tàrrega per dos gols a quatre. 
El conjunt alturgellenc és quin-
zè amb 15 punts. Per últim, 
a Quarta el Coll de Nargó va 
aconseguir empatar (1-1) da-
vant el líder del seu grup, el 
Butsènit, i són vuitens amb 15 
punts.
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E l Cadí La Seu va protago-
nitzar una nova victòria (70-79) 
en el desplaçament més llarg 
de la temporada, a la pista de 
l´Spar Gran Canària. El conjunt 
urgellenc va tenir el partit con-
trolar en tot moment però no 
va ser fins l´últim quart quan les 
noies entrenades per Juan Car-
les Pié van sentenciar el matx 

el cadí la Seu guanya a l´Spar Gran canària (70-79)
Les noies entrenades per Juan Carles Pié es mantenen en la cinquena posició de la Lliga 
Femenina, amb un balanç de 12-7

E l cap de setmana pas-
sat es va celebrar a la Seu el 
8è Campionat de Karate de la 
ciutat amb gairebé 200 parti-
cipants, de 16 clubs diferents 
vinguts d´arreu de Catalunya, 
Andorra i l´Aragó. Segons el 
club organitzador de l´event, 
l´AE Karate Kobudo, va ser  “el 
millor campionat de karate fet 
fins ara a la Seu, amb gran nivel 
de competició, sense patir cap 
lesió, i va servir per promocio-

Prop de 200 participants al 8è campionat de Karate 
de la Seu d´urgell

nar la base del karate local”. 
L´organització també va voler 
destacar la bona predisposició 
del personal del Pavelló Poli-
esportiu municipal, als pares 

gràcies al seu millor rendiment 
físic. Laura Gil va ser la juga-
dora més destacada del par-
tit, amb 15 punts, 7 rebots i 3 

assistències. Amb aquesta vic-
tòria, el Cadí La Seu continua 
en 5a posició de la Lliga Feme-
nina, amb un balanç de 12-7.

foto: Agustí Peña

i mares pel seu recolzament, 
i al tècnic infermer del servei 
d´ambulàncies ja que “va do-
nar cobertura a l´esdeveniment 
estant fora de servei”. 
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E l cap de setmana passat 
es va celebrar una nova edició 
de la Bassella Race, on més de 
1.200 amants de l´enduro van 
gaudir del seu esport preferit 
en la cursa alturgellenca, refe-
rent a nivell estatal. En la Ca-
tegoria Elit, el pilot francès de 
l´equip Sherco Jérémy Tarroux 
va ser el vencedor, culminant 
el recorregut amb un temps de 
2h11min34s. El podi el com-
pletaren els catalans Josep 

més de 1.200 participants a la bassella race 2016
La cursa es consolida com a referent de l´enduro nacional. En la Categoria Elit el guanyador va ser 
el francès Jérémy Tarroux, mentre que Jaume Betriu va acabar quart.

Garcia, segon, i Iván Cervantes, 
tercer. El pilot de Coll de Nargó 
Jaume Betriu, que s´estrenava 
com a pilot de l´equip KTM, va 
finalitzar en quart lloc, a poc 
més d´un minut de Tarroux. 
Betriu, vigent campió estatal 

d´enduro, va protagonitzar els 
moments més memorables de 
la cursa, ja que la seva moto 
va patir problemes a l´inici de 
la mateixa i va realitzar una re-
muntada espectacular que el 
va deixar a les portes del podi.

Tot en regals de les primeres marques

Vine i encertaras!
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E l dissabte passat, 13 de 
febrer, les instal.lacions del 
Club de Padelorg d´Organyà 
van acollir desenes d´aficio-
nats al pàdel per veure in-situ 
el, des de fa 14 anys, número 
1 del món, l´argentí establert 
a Barcelona des de fa 9 anys 
Fernando Belasteguín, “Bela”. 
L´esdeveniment es va cele-
brar dins els actes que s´em-
marquen en la celebració del 

Fernando belasteguín visita el club Padelorg d´organyà
L´argentí establert a Barcelona és , des de fa 14 anys, el número 1 del World Padel Tour

centenari d´Embotits Obach i 
Caprabo. Belasteguín va oferir 
un clínic per als seguidors d´a-
quest esport, va participar en 

un partit d´exhibició i, per fina-
litzar la jornada, va fer-se fotos 
amb els assitents i els va signar 
autògrafs .



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:

 

 

Equip

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

Punts

29
26
22
20
19
16
6
0

PJ

12
12
12
12
12
11
11
12

PG

9
8
7
6
6
5
2
0

PE

2
2
1
2
1
1
0
0

PP

1
2
4
4
5
5
9
12

GF

58
59
49
49
67
42
18
18

GC

27
37
27
49
44
44
46
86

Golejadors:

Eric Vila (F.C. Castellbò) 21
Carles Valls (Menairo) 20

Ruben España (Fills del Vent) 15
Carlos Padrones (I. Bringué) 15

Jonathan Padrones (I. Bringué) 12

Ultima jornada

Lunnis - Menairo Grow Shop 3 -1
F.C. Castellbò - Bringué 5 - 6
Fills del Vent - Cal Vives 4 - 4
Magic Samba - Seuwagen 4 - 2

Lliga futsal “La Seu” 2015-2016



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



GUSTAVO MORALES
1. Primer de tot, com i per 
què es decideix participar en 
la Lliga Catalana de la Fede-
ració Catalana de Pàdel com 
a Urban Sport Padel Club La 
Seu?

El año pasado decidí apuntar-
me en algunos torneos de la 
Federación Catala de Padel en 
los cuales obtuve muy buenos 
resultados. Comentándolo con 
alumnos, con gente del entor-
no, me di cuenta de las ganas 
que había de salir a competir 
a otros lugares y contra otros 
jugadores. Pero claro, es muy 
difícil jugar los torneos por pa-
rejas, ya que para acceder a és-
tos se necesitan varios puntos 
y se debe jugar entre semana. 
Además la mayoría de los tor-
neos se juegan en Barcelona, 
Gerona y Tarragona. Algo que 
a nivel económico y laboral se 
complica cuadrar todo. Esto 
me llevó a buscar alternativas 
para que los jugadores de pá-
del de los Pirineos podamos 
competir en la Federación 
Catana sin tantas complicacio-
nes. Motivado también por las 
ganas de estar al frente de un 

equipo de competición, me 
puse en contacto con la gente 
de la federación para informar-
me sobre los requisitos para 
participar de la Liga Catalana. 
Uno de los requisitos era bus-
car un club que tenga las insta-
laciones necesarias y que esté 
federado. En ese momento me 
puse en contacto con la gente 
del Urban y juntos logramos 
comenzar este proyecto.

2. En quina categoria s´ini-
ciarà aquest projecte i quants 
equips tindrà l´Urban en la 
competició?

Se comenzará a jugar en terce-
ra categoría, que es la última, 
por reglamento de la Federa-
ción. En principio presentare-
mos 2 equipos del Urban con 
11 jugadores en cada uno, de 
los cuáles sólo 3 poseemos 
ranking. 

4. Qui formarà part de l´equip 
i com ha estat la selecció de 
cadascuna de les persones 
que l´integraran?

Los equipos están formados 

por:
Equipo A: Gustavo Morales, 
Gastón Bagilet, David Sancho, 
Axel Rabanal, Porteta, Javi Ca-
bello, Alejandro Romero, Aitor 
Choque, Alvaro Suarez, Jose 
Serrato y Aleix Rosell.
Equipo B: Pepe Pereira, Miguel 
Lladó, Sergi Forcada, Ivan San-
chez, Lautaro Lopez, Gastón 
Bianchi, German, Dani Marín, 
Fernando Demartini, Oriol 
Olucha y Xavi Busquet.

La elección de las personas 
que integran los equipos fue 
hecha por mi, en base a nivel 
de juego y al compromiso que 
cada uno tiene con el pádel. 
De la lista inicial quedaron fue-
ra sólo 5 personas que decidie-
ron no participar por razones 
personales.

3. Com veus el nivell de pádel 
actual al Pirineu?

Muy bien. Está creciendo mu-
cho, tanto en cantidad como 
en nivel de juego. Debemos 
seguir entrenando y sumando 
competiciones para ponernos 
a la altura del pádel catalán.

PARLEM AMB...

ENTRENADOR EQUIP DE PADEL FEDERAT URBAN SPORT PADEL CLUB LA SEU



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

GUSTAVO MORALES
 4. Tornant a la Lliga Catalana, explica el seu funcio-
nament. Es tracta, per exemple, d´una lliga regular 
com la del futbol on es juga una setmana "a casa", una 
setmana "a fora"? En aquest cas, cada dues setmanes 
vindran ‘padeleros’ d´arreu de Catalunya a competir a 
l´Urban?

Sí, es así. Será una liga de fechas en casa y fuera. Tratán-
dose de toda Lleida. Cada 15 días tendremos la visita de 
jugadores de distintas partes de la provincia (Mollerussa, 
Balaguer, Guissona, Golmes, etc.).

5. Amb quin objectiu neix ell club Urban Sport Padel 
Club La Seu en l´àmbit competitiu?

El objetivo es poder tener una sede en donde poder com-
petir, entrenar y recibir a los jugadores visitantes.

6. Quelcom a afegir?

Sí. Pedirles apoyo y que vengan al Urban Sport Padel Club  
La Seu a animar a los equipos que pondrán todo de sí para 
dejar al pádel del Pirineu bien alto!

ENTRENADOR EQUIP DE PADEL FEDERAT URBAN SPORT PADEL CLUB LA SEU



No és cap secret que la corrupció 
i l´apatia institucional s´ha conver-
tit en un greu perjudici que impo-
sibilita la recuperació econòmica 
i al mateix temps està portant al 
país a una situació insostenible. 
Segons l´Organització Internacio-
nal del Treball, un de cada cinc 
treballadors espanyols és pobre 
i vuit de cada deu joves pensen 
que tard o d´hora hauran d´emi-
grar. Una vergonya.
   Així doncs, conforme passen 
els anys i la situació s´enquista no 
s´albira per part d´alguns polítics 
(no tots, és clar) cap predisposi-
ció a canviar les coses, tenint en 
compte que molts dels quals per-
tanyen a les cúpules dels partits 
estan més preocupats de vetllar 
pels seus interessos personals, 
partidistes i de les grans fortunes 
que per defensar els drets i el be-
nestar de la ciutadania a la qual 
representan. És fàcil comprovar 
com de la política es dóna el salt 
als consells d´administració de 
l´Ibex 35 a través de les “portes 
giratòries”. Uns quants exemples: 
Yolanda Barcina (Telefónica), Ele-
na Salgado (Albertis), José María 
Aznar (Endesa), Felipe González 
(Gas Natural), Miquel Roca (ACS 
i Endesa), Josu Jon Imaz (Rep-
sol), Ángel Acebes (Iberdrola), 
Isabel Tocino (Enagás i Banco 
Santander), Pio Cabanillas (Accio-
na), Josep Piqué (OHL), Cristina 
Garmendia (Gas Natural), i així 
un llarg etcètera que demostra 

en  el  nom  delS  dinerS 
que les esferes polítiques estan 
al servei d´uns pocs. D´aquesta 
manera s´enten perfectament el 
poder de les grans corporacions 
i els seus desorbitats dividends. 
Segons el diari digital Infolibre, 
el president d´Iberdrola, Ignacio 
Sánchez Galán, va guanyar 44.000 
euros al dia en el primer semes-
tre de 2015 (4,65 milions d´euros 
van ser en efectiu i 3,2 milions en 
accions). Es dóna la circumstància 
que aquest senyor ja havia guan-
yat 9,12 milions d´euros durant el 
2014, la qual cosa va representar 
un increment del 22,6% pel que fa 
a 2013. Iberdrola, per la seva ban-
da, ha obtingut un benefici net de 
1.919,7 milions d´euros en els nou 
primers mesos de 2015, un 7,8% 
més que en 2014. Cal assenyalar 
que les tres grans elèctriques han 
guanyat 56.000 milions d´euros 
durant la crisi (més de vint mi-
lions al dia de benefici net). Tam-
bé, quatre famílies atresoren una 
fortuna superior a 80.000 milions 
d´euros (Ortega, Roig, Del Pino 
i Cortina-Alcocer), la qual cosa 
equival al 8% del PIB espanyol. 
Una altra dada: el patrimoni de les 
vint grans fortunes espanyoles va 
créixer un 15% durant l´últim any. 
En l´altra cara de la moneda està 
el fet que la llum s´ha encarit a Es-
panya el doble que a la Unió Eu-
ropea durant la crisi, que tinguem 
més de cinc milions de persones 
que es troben en situació de po-
bresa energètica i que la bretxa 

entre rics i pobres s´ha disparat 
fins al 50%, una desigualtat obs-
cena que ens apropa cada vega-
da més al Tercer Món. Desgracia-
dament hi ha massa personatges 
que encara no s´han assabentat 
que no es pot governar per a una 
minoria. En el nom dels diners, 
sembla ser que tot està permès.
   Som un país ric i solvent, on po-
den existir oportunitats i benestar 
per a tothom, el problema està en 
què entre el robatori i el malba-
ratament que es fa de les arques 
públiques, els excessius privilegis 
del 1% de la població i els milers 
de milions d´euros que anualment 
s´evadeixen als paradisos fiscals 
(la fugida de capital espanyol als 
paradisos fiscals va augmentar 
un 2.000% durant el 2014) a més 
d´unes polítiques d´austeritat molt 
perjudicials i injustes, s´ha gene-
rant una desigualtat i una pobresa 
que no té justificació possible al 
segle XXI. Un estudi de l´Obra So-
cial de La Caixa revela que a Es-
panya sofreixen pobresa crònica 
més de 840.000 nens.
   Quina raó tenia Joaquin Cos-
ta (jurista i economista, 1846 – 
1911): «fa falta una mà de ferro 
per regenerar el país, acabar amb 
la corrupció i no donar treva a ca-
cics i oligarques».

Eduard Brocal,  
llibreter de La Seu d´Urgell



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





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

Estem de rebaixes!

es lloga pis per a una o 
dues persones (2hab.), 

totalment reformat; 
Lluminós, moblat, equipat 
amb parquet i calefacció a 
gas. Preu: 250 euros al mes 

(despeses de comunitat 
incloses). Es demana 

solvència  contrastada. 

Tel. 660 167 626



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€

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

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

619 386 777

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

615357312

Es ven motocicleta en bon estat. 
615357312. 




