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E l sector turístic del Pirineu 
es va mostrar sorprès i indignat 
davant l´alarmisme generat per 
la Televisió Pública de Catalun-
ya vers el temporal de neu que 
afectaria al territori durant el 
cap de setmana passat i que di-
ficultaria el desplaçament a les 
zones de muntanya. Finalment, 
però, la neu no va arribar més 
avall dels 1.000 metres i no va 
causar l´impacte que s´afirmava 
des del mitjà de comunicació 
autonòmic. En aquest sentit, el 
sector d´hostaleria i restauració 
del Pirineu xifra entre un 30% 
i un 60% les pèrdues d´ocu-
pació pels “consells” de TV3, 
causant greus conseqüències 
econòmiques a les comarques 

Indignació al Pirineu degut a l’alarmisme de 
TV3 pel temporal de neu
Els informatius de predicció meteorològica de la Televisió Pública de Catalunya causen grans per-
judicis al sector turístic pirinenc, que xifra entre un 30% i un 60% la pèrdua d'ocupació pels avisos 
de mal temps.

pirinenques. El president de 
l´Associació d´Hostaleria de 
l´Alt Urgell, Miquel Àngel Sán-
chez, en declaracions a l´ACN, 
va voler mostrar el malestar 
general del sector degut a 
l´impacte de les informacions 
de TV3 argumentant que “s´ha 
d´informar, però també s´ha de 
formar la gent, ja que a la mun-
tanya estem preparats per les 
situacions de mal temps; s´hau-
rien de revisar els protocols 
d´informació, doncs cada hi-
vern patim el mateix episodi”. 
Sánchez va continuar explicant 
que “s´entén que encertar al 
100% es fa difícil, però hem pa-
tit, al menys a l´Alt Urgell, una 
mitjana de més del 30% d´anul.
lació de reserves”. El represen-
tant dels hotelers alturgellencs 

lamenta que “s´aconselli a la 
gent que es quedi a casa i al 
final no passa res”, cas que va 
succeir a la Seu d´Urgell, “i això 
perjudica greument al sector”, 
va concloure.

 La Seu d´Urgell. Dissabte, 27 de febrer del 2016



 La Seu d´Urgell. Dissabte, 27 de febrer del 2016
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L ´Alt Urgell commemorarà 
el Dia Internacional de les Do-
nes (8 de març) amb un conjunt 
de propostes culturals i lúdi-
ques que tindran lloc al llarg de 
tota la setmana i que han estat 
organitzades conjuntament per 
l'àrea d'Igualtat de l’Ajunta-
ment de la Seu, l'Associació 
Urgellenca de Dones, l'Asso-
ciació de Dones i Confraresses 
de l'Alt Urgell i l'Associació de 
Puntaires i el Servei d’Informa-
ció i Atenció a les Dones (SIAD). 

Sant Julià de Lòria acull 
durant aquests dies el Congrés 
Mundial de Turisme de Neu i 
Muntanya, sota el lema "Moun-
tainlikers. Esport i aventura, 
una combinació prometedo-
ra”, on es planteja un debat ex-

L´Alt Urgell celebra el Dia Internacional de les Dones
Els actes commemoratius del dia 8 de març van començar el dijous, 3 de març, a la Seu d´Urgell 
amb l´espectacle musical “Mrs. Brownie” al Cinema Teatre Guiu. A més, en els pròxims dies s’han 
programat activitats a Oliana, Organyà, Coll de Nargó i Peramola.

El tret de sortida dels actes 
es va fer el dijous, 3 de març, 
amb l´espectacle musical “Mrs. 
Brownie”, que va tenir lloc a 
les 22 hores de la nit al Cine-
ma Teatre Guiu. Les activitats 
continuaran diumenge, 6 de 
març, a les 20 hores del vespre, 
a la Sala de la Immaculada de 
la Seu, on es realitzarà la con-
ferència 'Beatriu de Planissoles. 
Els tràngols d’una dama piri-
nenca en temps del catarisme’, 
impartida per Carles Gascón. 
El dilluns, 7 de març, RàdioSeu 
emetrà, a les 12 del migdia, un 
programa-tertúlia amb motiu 

del 8 de març, i on hi participa-
ran membres de l’Ajuntament 
urgellenc, el SIAD i les entitats 
organitzadores dels actes. El 
mateix dia a les 19 hores de 
la tarda el CETAP-Telecentre 
acollirà el taller ‘El paper de les 
dones avui segons la psicologia 
sistèmica’, a càrrec d´Emerita 
Puig. La commemoració del 
Dia Internacional de les Dones 
finalitzarà el divendres, 11 de 
març, amb la presentació del 
Pla d’Igualtat d’Oportunitats de 
l’Alt Urgell 2016-2019, a les 20 
hores del vespre a la Sala de la 
Immaculada.

Andorra celebra el Congrés Mundial de 
Turisme de Neu i Muntanya
El fòrum crea un debat sobre les noves eines de màrqueting del tursime esportiu i d´aventura.

tens sobre les noves eines que 
garanteixin la competivitat per 
al màrqueting del turisme d´es-
port i d´aventura que disposen 
les destinacions turístiques de 
muntanya. El fòrum, en la seva 
novena edició, reuneix experts 
de tot el món que cercaran les 
millors opcions per fer possible 

l´atractiu de les pistes d´esquí, 
no només durant l´hivern sinó 
en tot el context anual, oferint 
experiències enriquidores i de 
qualitat per als turistes. Les 
noves ofertes alternatives que 
s´estan tractant en el congrés 
inclouen la pràctica de BTT i 
les curses de muntanya.
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La setmana passada es va 
produir una reunió entre el pre-
sident de la Diputació de Llei-
da, Joan Reñé, i l´alcalde de la 
Seu d´Urgell, Albert Batalla, on 
van parlar sobre una col.labo-
ració institucional per temes 
com la promoció turística i al-
tres de caire administratiu. Des 
de la l´ens provincial s´argu-
menta la base de la col.labora-
ció en temes recents de suport 
com la millora en la qualitat 

L´Ajuntament de la Seu pacta una col.laboració amb 
la Diputació de Lleida per a la promoció turística

L ´Agrupació Astronòmica 
de la Seu d´Urgell (AASU) va 
iniciar el dimarts passat un ci-
cle de documentals d´astrono-
mia. Les jornades es duran a 
terme cada dimarts, de 20 del 
vespre a les 22 hores de la nit, 

assistencial a la Fundació Sant 
Hospital de la Seu d´Urgell, la 
promoció d´events esportius 
d´àmbit internacional celebrats 
al Parc del Segre i diverses 
campanyes turístiques que 
dinamitzen l´economia de la 

capital de l´Alt Urgell. Segons 
Reñé, “l´objectiu principal és el 
de donar suport als consistoris 
per possibilitar-los afrontar la 
despesa del dia a dia i alhora 
emprendre nous projectes, tot 
garantint serveis de qualitat”.

L'Agrupació Astronòmica de la Seu oferirà, 
cada dimarts, un cicle de documentals
L´event setmanal tindrà lloc a les 20 del vespre al Centre Cívic El Passeig i estarà obert als socis de 
l´associació i als aficionats de l´astronomia.

al Centre Cívic El Passeig de 
la Seu d´Urgell, i anirà en con-
sonància amb la disponibilitat 
dels socis de l´associació i de 
la mateixa instal.lació munici-
pal on es durà a terme el pro-
jecte. L´activitat, que és oberta 
a tots els socis i aficionats de 
l´astronomia en general, cons-
ta d´observar documentals de 

temàtica astronòmica i, segui-
dament, realitzar un col.loqui 
al respecte. Des de l´Agrupació 
Astronòmica de la Seu (funda-
da l´any 2004) es convida a to-
thom que estigui interessat en 
observar i conèixer més sobre 
l´espai a assistir i participar en 
les diferents jornades astronò-
miques.
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E l Parc Natural de l’Alt Piri-
neu posarà en marxa la tercera 
edició del curs de guies-inter-
pretadors del paratge natural, 
amb l´objectiu d´impartir l´ad-
quisició de l´experiència ne-
cessària per tenir els coneixe-
ments bàsics a l´hora de fer la 
funció de guia d´interpretació 

El Parc Natural de l’Alt Pirineu organitza la 
tercera edició del curs de guies-interpretadors

E l cap de setmana passat 
la casa de colònies Les Vinyes 
(Avià) va acollir una trobada 
entre més de 100 nens i nenes, 
de 6 a 14 anys, pertanyents a 
la formació de l´assignatura 
de cant coral de les escoles 
municipals de música de la 
Seu d´Urgell, Puigcerdà i Ber-
ga. Durant l´estada, els joves 
van gaudir realitzant activitats 
de l´assignatura tot coneixent 
nous companys i van compartir 

Més de 100 nens i nenes participen en una trobada 
de les escoles municipals de música del Pirineu

temps de lleure conjuntament. 
La trobada va servir per posar 
en pràctica els temes assajats 

fins ara a les aules i preparar 
el projecte comú Conservatori 
dels Pirineus.

dels valors patrimonials que 
disposa l´espai protegit. El 
nou curs tindrà lloc durant els 
mesos de maig i juny, constarà 
d´una fase no presencial, clas-
ses teòriques i vàries visites per 
totes les zones que componen 
el parc. La preinscripció per 
prendre part en aquesta terce-
ra edició de l´activitat es pot fer 
entre els dies 7 i 31 de març.

Foto: EMM Berga





RECORDANT EL PASSAT

Excursió al Cadí. 1960
Antonio Xanxo, Antonio Mercé i Albert Carbonell
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ESPAI SALUT

Tant la psoriasi com la dermatitis atòpica són malalties cutànies molt freqüents: es calcula que un 
2-3% dels adults pateixen psoriasi i que fins el 30% dels nens tenen dermatitis atòpica. Malgrat l’ele-
vada freqüència d’aquests trastorns, no és estrany que el seu tractament sigui difícil, especialment 
en països amb escàs índex de radiació solar.

Tot i que són malalties diferents, la psoriasi i la dermatitis atòpica comparteixen un origen inflamato-
ri: per motiu desconegut, a la pell de les persones amb aquests trastorns hi ha un excés de cèl·lules 
inflamatòries (limfòcits). En el cas de la psoriasi, aquestes cèl·lules, que donen la coloració verme-
llosa, provoquen que la pell es renovi massa ràpid i s’acumulin capes de queratina a la superfície, 
generant un aspecte crostós. En la dermatitis atòpica, els limfòcits afavoreixen que la pell estigui 
permanentment irritada i que ocasioni picor. 

Els trastorns inflamatoris de la pell acostumen a respondre a l’aplicació de corticoides, però és 
habitual que tant la psoriasi com la dermatitis atòpica afectin una gran part del cos o tinguin un 
curs crònic, cosa que contraindica l’ús d’aquests fàrmacs pels seus efectes adversos. Per aquest 
motiu resulta especialment útil tractar-les amb fototeràpia. La fototeràpia és l’aplicació de radiació 
ultraviolada de tipus A i/o B (com les que emet el Sol) dins d’una cabina. És el tractament amb el 
millor perfil d’eficàcia/seguretat/cost a dia d’avui, per sobre dels medicaments biològics. La radiació 
ultraviolada té un efecte antiinflamatori sobre la pell si s’utilitza a la dosi adequada i durant el temps 
necessari, controlats mèdicament. Té l’avantatge de ser un tractament molt ràpid (la sessió dura es-
cassament uns minuts), que permet tractar grans àrees corporals de forma simultània, sense utilitzar 
cap preparat tòpic i amb una resposta de millora excel·lent en poc temps. Inicialment s’utilitza dues 
o tres vegades per setmana i un cop assolida la resposta desitjada es passa a una pauta de mante-
niment d’una sessió per setmana o cada dues setmanes. 

L’ús de fototeràpia redueix la necessitat d’aplicar corticoides o de prendre fàrmacs orals amb poten-
cials efectes adversos que s’utilitzen per a la psoriasi o la dermatitis atòpica. Es pot aplicar a nens, i 
els pares poden ser amb l’infant durant els minuts que duri el tractament. Degut a la seva seguretat 
i eficàcia és actualment l’opció òptima per al tractament de moltes malalties cutànies inflamatòries.
                                                                           

Dr. Francisco López Gil
Dermatòleg 

Tel. 376 886100

PSORIASI I DERMATITIS ATÒPICA: 
TRACTAMENT AMB FOTOTERÀPIA





La bellesa interior és consi-
derada com el tipus de belle-
sa que va més enllà de l'apa-
rença. La teva personalitat, els 
teus actes i la teva forma de 
ser defineixen la persona que 
ets per dins. El gran problema 
amb la bellesa interior és que 
molts assumeixen que ningú 
pot veure-la. Sovint li donem 
més importància a la bellesa 
exterior perquè és més senzill 
reconèixer-la. Definitivament, 
el primer que veiem en algú és 
la seva bellesa exterior, però 
després d'uns minuts comen-
cem a veure a aquesta per-
sona com és en realitat. Pots 
conèixer al noi més maco del 
món, però només necessites 
parlar amb ell per uns minuts 
per adonar-te si és un complet 
ignorant o és un noi que t'agra-
daria conèixer millor. I aquí és 
on entra en joc la nostra ment. 
Si parles amb un noi maco 
però buit per dins, automà-
ticament et semblarà menys 
atractiu. El que diu comença 
a cobrar més importància que 
els seus trets físics i deixes de 

Bellesa interior i exterior, la gran diferència
perdre l'interès. Per contra, si 
parles amb un noi que al princi-
pi no et sembla tan maco però 
et fa riure i és interessant quan 
el coneixes, t´adones que és 
una persona meravellosa, co-
mençaràs a veure´l d'una altra 
manera i deixaràs d'enfocar-te 
tant en el físic.
Tingues en compte això:
Una cara divina o un cos escul-
tural podrien semblar com els 
principals trets que fan a algú 
atractiu, però en realitat no és 
així. Saps què és el que els fa 
atreure al sexe oposat? La se-
guretat en si mateixos.
Òbviament l'aparença física és 
el que t'atreu d´algú en un pri-
mer moment, però una vegada 
que el coneixes millor, la seva 
bellesa interior es torna moltís-
sim més important. La bellesa i 
la lluentor vénen des de dins. 
La confiança en tu mateixa i la 
seguretat és el que et conver-
tirà en la dona més atractiva 
del planeta.
La bellesa interior és el que ens 
ajuda a apreciar la bellesa exte-
rior i l'atractiu físic. Si t'estimes i 
ets sents bé amb tu mateixa, et 
sentiràs més segura al moment 

d'interactuar amb els altres. El 
teu 'look' o els teus trets físics 
són només un cop d'ull de la 
persona que en realitat ets. El 
que els altres veuen de nosal-
tres és simplement una projec-
ció del que volem que vegin. Si 
la teva ment i la teva ànima es-
tan plenes d'energia positiva i 
pensaments bells, començaràs 
a apreciar encara més el que et 
rodeja. La bellesa que portes 
per dins es veurà reflectida en 
tot el que t'envolta i si et sents 
bella per dins, la teva seguretat 
i confiança irradiaran una lluen-
tor amb el qual cap tret físic 
podrà competir. D'altra banda, 
si t'esforces per convèncer-te 
que ets lletja o que ningú vol-
dria estar amb tu, la bellesa re-
flectirà aquesta mateixa idea i 
la projectarà als altres.





ESPORTS
18

En la Primera Divisió Cata-
lana de futbol sala, El CF Cas-
tellciutat va sumar tres punts 
més i va restar una jornada (en 
resten 10 per disputar) per as-
solir el seu objectiu d´ascendir 
de categoria. Els grocs es van 
imposar a casa davant el Cam-
brils (8-4) i segueixen a dos 
punts del líder, el Mollerussa, 
que va guanyar a la pista del 
pròxim rival dels alturgellencs, 
la Flor de Vimbodi, per 5 gols 
a 9. Ara, els alturgellencs su-

El Castellciutat guanya al Cambrils (8-4) i 
manté la pressió sobre el líder Mollerussa
En futbol, el Coll de Nargó Nargó goleja el Ribera d'Ondara (4-1), mentre que els partits Magra-
ners-Organyà i Oliana-Ivars van ser ajornats pel temporal de neu.

men 35 punts, mentre que els 
del Pla d´Urgell en tenen 37, a 
falta de deu jornades i que l´ac-
tual líder visiti la pista del con-
junt entrenat per Ferran Vidal. 
D´altra banda, en futbol, l´únic 
equip de l´Alt Urgell que va dis-
putar el seu partit va ser el Coll 

de Nargó, i ho va fer golejant 
el RIbera d´Ondara per 4 gols a 
1. Els nargonins escalen fins la 
vuitena posició (18 punts) del 
grup 22 de la Quarta Catalana. 
El Magraners-Organyà i l´Olia-
na-Ivars van ser ajornats degut 
al temporal de neu.

E l Cadí La Seu es manté 
imparable en la seva ascen-
dent trajectòria i ja està situat 
en posicions de ‘play-off’, que 
permeten disputar el títol de la 

El Cadí La Seu guanya al Mann Filter i ja és en 
posicions de ‘play-off’
Les urgellenques se situen en la tercera posició de la Lliga Femenina de bàsquet, amb un balanç 
de 13-7.

categoria de la Lliga Femeni-
na del bàsquet estatal. Les de 
la Seu van asollir el tercer lloc 
de la classificació guanyant al 
Mann Filter Saragossa, per un 
ajustat 66-64. Amb aquesta vic-
tòria, les noies entrenades per 
Juan Carles Pié entren de ple 

en la lluita per aquesta tercera 
posició, amb un balanç de 13-
7, amb triple empat entre Cadí 
la Seu, el mateix Mann Filter i 
l´Spar Citylift Girona. L´austra-
liana Nicole Romeo va ser la 
màxima anotadora, materialit-
zant un total de 16 punts.
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L
APROFITA LES REBAIXES!!

30% 40% 50%
JA TEnIm LA nOvA cOL·LEccIó PRImAvERA-ESTIu

El cap de setmana passat 
es van celebrar a Benasc (Ri-
bagorça) els Campionats d´Es-
panya de Llargues Distàncies 
d´esquí nòrdic, on els repre-
sentants del club urgellenc CE-
FUC van aconseguir un total de 
quatre podis (una medalla d´or 
i quatre de plata). A la prova de 
30 quilòmetres, l´esquiador al-
turgellenc Sadurní Betriu va ser 
el subcampió absolut sènior 
masculí, a tan sols un segon 

Sadurní Betriu, subcampió al Campionat d´Es-
panya de Llargues Distàncies d´esquí nòrdic
El CEFUC va aconseguir sumar quatre podis (un or i tres plates). Cesc Colell, nou campió estatal en U16.

del guanyador, l´aragonès Die-
go Ruiz. Un altre representant 
del club de la Seu, Jordi Ma-
joral, va acabar segon en U20 
masculí, només superat per un 
altre fondista local, Sergi Brau, 
del CENA de Tuixent. Pel que 
fa a la cursa de 15 quilòmetres, 

el CEFUC va ser el gran do-
minador de la categoria mas-
culina U16 ja que Cesc Colell 
es va proclamar nou campió 
d´Espanya i el segon calaix del 
podi el va ocupar el seu com-
pany Gerard Palomo, a només 
dos segons de Colell. 
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Tot en regals de les primeres marques

Vine i encertaràs!





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



Guillem Graell, 54. La Seu d´Urgell



Ana Maria Sansa i Call 
Em dic Anna Sansa i Call i sóc de 
la Seu d’Urgell. Actualment sóc 
la directora de l’escola La Salle 
de la Seu d’Urgell, a la qual he 
estat vinculada tota la meva vida, 
des dels 2 anys d’edat cursant-hi 
totes les etapes de l’escolaritat 
obligatòria. Vaig estudiar la di-
plomatura de Mestre en l’espe-
cialitat de Llengua Estrangera, 
doncs l’anglès i la docència han 
estat sempre dues de les meves 
grans passions.
Hi vaig començar a treballar ara 
fa 10 anys, primer en tasques de 
Secretaria, i seguidament com a 
professora d’anglès a l’etapa de 
l’educació primària. Farà 2 anys 

vaig incorporar-me a l’equip di-
rectiu com a cap d’estudis de 
primària i fa tot just 5 mesos que 
estic en aquest nou càrrec, el 
qual em fa moltíssima il·lusió per 
poder gestionar una escola que 
sento tan meva.
 
Explica´ns quina finalitat té 
aquesta jornada de portes 
obertes que, cada any, realitza 
La Salle.
 
Quan s’obre el procés de preins-
cripció a les diferents etapes edu-
catives, moltes famílies es plante-
gen a quina escola portar els seus 
fills, i per prendre aquesta deci-
sió, que no és poc important, han 

de conèixer de primera mà com 
és el centre, de quins espais dis-
posa, com és el professorat, quin 
tarannà té l’escola, i valorar si tot 
això s’ajusta amb la seva manera 
de ser, doncs l’escola és un lloc 
on els nens i nenes hi passaran 
moltes hores.
 
En realitzar aquesta jornada, 
obrim el nostre centre per com-
plet a tothom que estigui interes-
sat en visitar-lo i veure de prime-
ra mà qui som, com som, i què 
pretenem. Així, les famílies reben 
una visita guiada per les instal·la-
cions i poden veure de quins 
equipaments disposem; poden 
conèixer els tutors del curs on 
volen preinscriure’s, conèixer 
tots els projectes innovadors que 
faran, els valors que treballem 
amb els alumnes i els projectes 
d’aprenentatge i servei als quals 
participen.
 
Què ha canviat en aquestes jor-
nades des de que tu ets la di-
rectora del col·legi?
 
Porto molt poc temps en el 
càrrec de direcció i són les prime-
res jornades en les quals hi parti-
cipo com a directora, però sí que 
porto uns quants anys assistint a 

PARLEM AMB...

DIRECTORA DEL COL.LEGI LA SALLE DE LA SEU D´URGELL



Ana Maria Sansa i Call 
DIRECTORA DEL COL.LEGI LA SALLE DE LA SEU D´URGELL

la jornada de portes obertes com 
a professora, i he vist un canvi 
substancial en la manera com 
els centres ens hem anat obrint 
a les famílies. L’escola col·labora 
en l’educació dels nens i nenes, i 
per tant, és bo que tota la família 
pugui venir al centre. Procurem 
que durant tot l’any totes les fa-
mílies siguin ateses amb la màxi-
ma immediatesa possible i que la 
comunicació família-escola sigui 
fluïda, doncs és pel bé de l’edu-
cació dels nens i nenes i valorem 
molt la relació entre les persones 
i el seu acompanyament.
 
Quina repercussió tenen aques-
tes jornades vers l´alumne? i 
vers els pares?
 
El fet que l’alumne que ha de 
canviar d’escola pugui conèixer 
el centre d’avançat penso que fa-
cilita molt el seu procés d’adap-
tació, doncs aquest dia pot 
conèixer en persona el lloc i les 
persones que compartiran amb 
ell/a el seu procés d’aprenentat-
ge.
Per a les famílies, el fet de triar 
escola també és un moment que 
pot generar certa intranquil·litat 
perquè es busca la millor opció, 
i poder preguntar tot allò que els 

preocupa del sistema educatiu, 
de la metodologia, i veure tot el 
que es cou dins l’escola... abans 
de prendre la decisió penso que 
ajuda i facilita molt aquest pro-
cés.
 
Canviant de tema...Com veus o 
que n´opines del sistema edu-
catiu implantat avui dia?
 
Crec que el sistema educatiu ha 
canviat molt sobretot en els úl-
tims 10 anys, i encara ens que-
den molts canvis per veure i per 
fer. Per sort, s’ha donat molt més 
protagonisme a l’alumne, doncs 
és qui ha de liderar el seu propi 
procés. Crec que l’atenció als di-
ferents ritmes d’aprenentatge és 
clau perquè cadascú al seu nivell 
pugui avançar i poder tenir èxit 
en qualsevol àmbit, cadascú en 
el seu. Treballem molt la relació 
entre persones, basant-nos en 
la metodologia d’aprenentatge 
cooperatiu, programa comú a 
tots els centres de la Xarxa de la 
Salle  Catalunya, que pretén ser 
una “simulació” del que és la 
vida real, on després has de sa-
ber respectar l’altre, comprendre 
i solucionar situacions que es pre-
senten, i el més important, pri-
mer estar bé amb un mateix per 

estar-ho amb els altres, d’aquí 
que també donem molt èmfasi al 
treball de la interioritat.
Quines coses canviaries?
 
Si pogués canviar alguna cosa al 
sistema educatiu, definitivament 
augmentaria a tots els centres els 
recursos que el Govern destina a 
Educació.
L’educació és la base de la nos-
tra societat i els nens que avui 
tenim a les aules, demà seran el 
nostre futur, i hem d’aconseguir 
formar-los perquè en un futur 
puguin ser motor i partícips del 
desenvolupament de la societat 
com a persones responsables, 
creatives, solidàries, justes, que 
puguin estar preparades i res-
pondre  a les necessitats de la 
societat amb una actitud positiva 
i professional.
 
Quelcom a afegir?
 
Tan sols voldria convidar a totes 
les famílies amb nens de la Seu 
que vulguin venir a conèixer el 
centre, que participin en el pro-
cés educatiu dels seus fills de 
manera activa i que vegin l’escola 
com un aliat en un procés col·la-
boratiu de l’educació, pel bé del 
futur de la nostra societat.





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

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

Tel. 625 620 556 
   973 35 16 03 

tallerteknoauto@gmail.com



VOLS REBRE 
LES MESURES
A cASA TEVA 
SETMANA 
RERE SETMANA?

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



VOLS REBRE 
LES MESURES
A cASA TEVA 
SETMANA 
RERE SETMANA?

INFORMA’T 
A TRAVéS dEL cORREU 

lesmesures@gmail.com

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

SERVEI 24H

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

A la Seu: 

En traspàs negoci 
d´hostaleria 

en ple 
funcionament. 

Tel. 973 35 08 46



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



Es lloga pis c/ Sant Ermengol, 
19. 2n 1a. Plaça de pàrquing 
inclosa. 

Tel. 660 409 560

Restaurant de la comarca re-
cerca cambrera. Incorporació 

Immediata
973360968

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€

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

665 777 097

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. 

El proper 13 de març: Curs 
de Reiki Association Interna-
tional (R.A.I.) amb el mètode 
del Dr. Usui. Instructor: Pau. Si 
vols fer-te una sessió de Reiki 
consultar al mateix telèfon. Per 
a teràpies, concertar hora. 

Contacte: 0034 696 463 081 
(Whatsapp)




