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Ja està a punt de posar-se 
a la venda un dels productes 
artesanals més innovadors 
realitzats al territori en els úl-
tims anys. I és que l´empresa 
Seda Líquida està ultimant la 
producció del que serà un d´a-
quells productes considerats 
com a referents a nivell local i 
a tenir molt en compte a nivell 
nacional, el sake de Tuixent. El 
licor “made in Alt Urgell” ba-
sarà la seva qualitat en l´aigua 
de la comarca i la seva prime-
ra producció posarà a la ven-
da una remesa d´entre 4.000 i 
6.000 unitats de tres varietats 
diferents. El gerent de l´empre-
sa, Antonio Campins, ha confir-
mat, en declaracions a l´ACN, 
que serà a finals d´abril o prin-
cipis de maig quan els paladars 

Les primeres ampolles de sake de Tuixent 
es posaran a la venda durant la primavera
L'empresa Seda Líquida confirma que la primera remesa serà d´entre 4.000 i 6.000 unitats de tres 
varietats diferents i que es tractarà d´un “licor de primer nivell gràcies a la qualitat de l´aigua”.

de tothom que ho desitgi pu-
guin degustar el nou producte 
elaborat artesanalment, tot i 
que en un principi s´havia pre-
vist pel mes de març, cosa que 

no ha estat possible degut al 
retard de l´arribada de l´arròs 
sec provinent del Japó. Enho-
rabona per aquesta innovado-
ra iniciativa empresarial.
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JoieriaSERVEI DIARI DE TAXIS
ANDORRA - LA SEU D’URGELL - BARCELONA

VIATGES
CONCERTATS
A L’AEROPORT I 
ON TU VULGUIS!

TAXI
PERE

JOAN

606 67 63 18
973 35 38 41

650 65 51 96
973 36 00 04

HOTEL AVENIDA · Av. Pau Claris, 24 · T. 973 350 104

Sortida de la Seu: 7 h. matí i 14:30 h. tarda
Diumenge: sortida 16 h. tarda
(Lloc a convenir)

Sortida de Barcelona: 15 h. tarda i 20:30 h. nit

L´empresa de la Seu 
UrnaBios ha proposat un re-
volucionari sistema medi am-
biental. Els germans Moliné 
pretenen transformar una in-
cubadora on dipositar les cen-
dres del difunts convertint-la 
en un arbre. A l’interior de la 

Una empresa de la Seu pretén convertir els
cementiris en boscos

Un grup de veïns i ex-
veïns de la Seu d´Urgell han 
format una comissió de treball 
per començar els preparatius 
que, el proper 15 de maig, 

La Seu organitza un acte per commemorar els 
20 anys del tancament del col.legi Lestonnac

esdevindran un seguit d´actes 
per homenatjar els 20 anys 
del tancament del centre edu-
catiu Lestonnac, que estava 
ubicat en l´actual recinte cul-
tural Les Monges. El col.lectiu 
es va reunir ahir dijous, 10 de 

març, a l´Hotel Nice de la ciu-
tat urgellenca per començar 
a planificar el seguit d´actes i, 
properament, a l´Espai Ermen-
gol-Museu de la Ciutat, posarà 
a la venda els tiquets per assis-
tir als mateixos.  

incubadora s’hi disposa una 
urna biodegradable amb les 
cendres i la llavor d’un arbre, 
que creix poc més de 50 cen-
tímetres. L´objectiu d´UrnaBios 
és el d´aportar als cementiris 
una tranformació ecològica 
de l’entorn i millorar el dèficit 
d’espai que pateixen amb la 
construcció dels níxols. El dis-

senyador de la Seu Gerard Mo-
liné i el seu germà, Roger Mo-
liné, fa dos anys que treballen 
en aquest projecte, anomenat 
Bioincube. La incubadora que 
permetrà aquest fet és d´última 
generació, ja que permet de-
finir els paràmetres de l´aigua 
per desenvolupar el creixe-
ment de l´arbre.
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E l grup municipal de Com-
promís X La Seu, després de la 
visita del President de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, a la 
Seu i a l’Hospital del municipi, 
proposa que es cerqui una so-
lució satisfactòria amb la Con-
selleria de Salut per recuperar, 
durant els propers tres anys, 
els 3 milions d’euros perduts 
en ingressos en la contractació 
de serveis sanitaris per part del 

Compromís proposa recuperar els 3 milions perduts 
del pressupost de l’Hospital durant els propers 3 anys
Després de la visita del President Puigdemont a l’Hospital, queda pendent una reunió dels porta-
veus municipals amb el Conseller de Salut per concretar les mesures a emprendre.

Departament de Salut. Des de 
Compromís es recorda també 
que, per un acord arribat al 
ple municipal, queda pendent 
realitzar una reunió del tots 
els portaveus municipals amb 
el Conseller de Salut, Antoni 
Comin, el qual també va visitar 
la institució sanitària urgellen-
ca. Aquesta reunió de treball 
pendent hauria de servir per 
posar de manifest la preocu-
pació de tots els grups polítics 
de la Seu, per cercar conjunta-
ment una estratègia que millori 

l’actual situació de l’Hospital, 
revertir les passades retallades 
que el mateix ha patit i concre-
tar les mesures ja proposades. 
Òscar Ordeig, portaveu de 
Compromís X La Seu, vol mos-
trar també la seva preocupació 
per “l’alt nivell d’endeutament 
de l’Hospital de La Seu, el qual 
tenim constància que ascen-
deix fins al 12 milions d’euros”, 
a més, va afegir que “un alt 
palanquejament financer pot 
comprometre greument la via-
bilitat de la institució”.

E l dimarts passat al mig-
dia es va produir un accident 
de trànsit entre dos vehicles al 
quilòmetre 227 de la carrete-
ra N-260, just a l´entrada oest 
de la Seu d´Urgell. Al lloc del 
sinistre s´hi van desplaçar una 
dotació del Servei Mèdic d´E-
mergències (SEM), que va con-

Dos vehicles impacten a la carretera N-260, a 
l'entrada de la Seu
L´accident, que es va produir el dimarts passat al migdia, va causar ferides lleus als 4 ocupants dels turismes

firmar que “cap dels implicats 
en el mateix no va patir ferides 
greus”, encara que l´accident 
també va requerir la intervenció 

dels Bombers de la Generalitat, 
doncs un dels quatre ocupants 
dels dos turismes va quedar 
atrapat dins del vehicle. 
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L 'Ajuntament de la Seu d'Urgell col·labora 
en la campanya 'Sóc responsable' de tinença 
responsable d'animals de companyia que pro-
mou la identificació i l'esterilització de gossos, 
gats i/o fures. Aquesta campanya, iniciativa de la 
Fundació per a l'Adopció, l'Apadrinament i De-
fensa dels Animals (FADA), amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Bar-
celona, ofereix la possibilitat als propietaris de 
gossos, gats i fures de poder identificar a la seva 
mascota i/o esterilitzar a preus reduïts. La ini-
ciativa és possible gràcies a la participació dels 
centres veterinaris col·laboradors que a la nostra 
ciutat són Centre Veterinari La Seu (Pl. Lleteries 
14) i Centre Veterinari MOA (C. St. Joan Baptista 
La Salle 50). La campanya, que es va iniciar el 
passat 1 de febrer, finalitza el 30 d’abril. Per a 
més informació es pot trucar al 93 624 55 38 o 
bé entrar al web socresponsable.org

La Seu d´Urgell col.labora en la campanya de 
tinença responsable d´animals de companyia 
'Sóc responsable'

E l cap de setmana passat 
es va produir una avaria que 

Un avaria al receptor de Vilanova de Banat 
crea problemes de recepció de TDT a la Seu

afectava al receptor situat a Vi-
lanova de Banat (Alàs i Cerc) i 
que va generar problemes de 
recepció de la senyal de TDT a 

la Seu i voltants. Els problemes 
es van perllongar fins diven-
dres al migdia, quan els tècnics 
van solucionar l´avaria.
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E ls Minairons, Adminis-
tració de Loteries número 1 
de la Seu d’Urgell ubicada al 
carrer Major de la ciutat, va 

L'administració número 1 de la Seu reparteix 
un segon premi de Loteria Nacional

repartir un segon premi de la 
Loteria Nacional, en el sorteig 
del passat dijous dia 3 de març. 
En total, a l´establiment l´hi han 
correspost 60.000 euros pel 
número 12816. El dècim s'ha-
via venut per la finestra i a cada 

dècim li corresponen 6.000 eu-
ros. Els guanyadors del premi 
han estat clients habituals de 
l´Administració urgellenca, fet 
més celebrat, encara, pels ve-
nedors. Felicitats als guanya-
dors.

E ls alumnes de les esco-
les de la ZER Narieda i la ZER 
Urgellet participen durant 
aquests dies en xerrades del 
projecte ‘marinterior.cat’, im-
pulsat per la consultoria am-
biental Submon i que pretenen 
sensibilitzar al conjunt d´estu-
diants d´educació primària de 
les zones rurals de la demar-
cació de Lleida sobre les dife-
rents espècies de flora i fauna 
que es poden trobar al mar. 
Les jornades serveixen per di-
fondre el contingut interior del 
medí marí vers els alumnes, tot 

Els alumnes de les escoles de la ZER Narieda 
i la ZER Urgellet participen en jornades per 
conèixer espècies de flora i fauna del mar

Foto: Submon

potenciant la seva participa-
ció i interès sobre el tema. El 
projecte es porta a terme a les 
denominades ‘escoles verdes’, 
que disposen d´acreditació so-
bre el desenvolupament d´ac-

cions i actituds favorables amb 
el medi ambient, i compta amb 
la col.laboració de l´Obra So-
cial ‘La Caixa’ i el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 



Foto: Submon



RECORDANT EL PASSAT

José Grimaldo, Carmen Grau i Rosa Mari Grimaldo.
La Seu d´Urgell.

Anys 50.



30%Durant el mes de març el        
en tovalloles i fundes nòrdiques

Estem de reformes però 
restem oberts! 
Disculpin les molèsties.



ESPAI SALUT

Amb el pas del temps és habitual que a la nostra 
pell puguin aparèixer diferents tipus de taques. 
Les més freqüents són els lentígens: taques pe-
tites i marrons, de forma estrellada o arrodoni-
da, situades a les àrees crònicament exposades 
al Sol (dors de les mans, escot, part alta de l’es-
quena i cara). Acostumen a aparèixer a partir 
dels 40 – 50 anys i cada cop són més notables a 
mesura que passen els anys, per això són ano-
menades “taques de l’edat” o fins i tot “flors de 
cementiri”. La seva causa principal és l’exposi-
ció solar acumulada. És lògic, doncs, que amb 
més anys (i, per tant, més llum solar acumulada) 
n’apareguin en major nombre.
Els lentígens no són malignes ni poden evolu-
cionar a cap lesió cutània maligna. No obstant, 
indiquen que la pell ha rebut una alta càrre-
ga de radiació i és signe de més risc de po-
der patir un càncer de pell. De forma aïllada, 
però, només suposen un problema estètic. Són 
un motiu de consulta molt freqüent, doncs el 
pacient habitualment se’n vol desfer ja que la 
seva aparició es relaciona com a signe d’edat 
avançada.
El pigment dels lentígens és prou profund com 
per què no pugui ser eliminat amb l’aplicació 
de cremes cosmètiques despigmentants. Des-
afortunadament no són útils per tractar aquest 
tipus de taca. Els lentígens desapareixen amb 
el tractament amb làser: la seva llum impacta 
específicament al pigment i el fragmenta, per 

tal que les nostres defenses l’eliminin. Si les le-
sions són nombroses normalment cal realitzar 2 
– 4 sessions de làser despigmentant (llum polsada 
o alexandrita Q switched) per fer-les desaparèixer.  
Si existeixen lentigens únics, molt grans o amb 
cert gruix (hiperqueratosi) és més apropiat utilitzar 
el làser de CO2, que realitza un peeling superficial 
però prou profund com per eliminar la taca. Mit-
jançant un o altre tipus de dispositiu és possible 
eliminar els lentígens de forma definitiva amb mí-
nimes molèsties (el procediment pot ocasiona una 
crosta molt superficial de 2 – 4 dies de duració).
Què podem fer per evitar que ens surtin menys 
lentígens? La protecció solar amb FPS50 i evitar 
les hores de major radiació solar són indispensa-
bles. Així mateix podem reduir el risc d’aparició 
aplicant una crema que porti retinoides (vitamina 
A), prescrita sota tractament amb el dermatòleg.

Dr. Dídac Barco
Dermatòleg DermAndTek

+376 886100
www.dermatologiaandorra.com 

LENTÍGENS, LES TAQUES DE L’EDAT





EXPERIMENTA

La sensibilitat del cos femení 
canvia a mesura que el nivell 
d'excitació augmenta. Expe-
rimenta perquè, en lloc de 
fixar-te en un punt en particu-
lar, visitis amb certa freqüència 
diversos punts sensibles.

DISTREU-LA

Durant el sexe, molts homes 
tendeixen a centrar-se gairebé 
exclusivament en el clímax que 
està per arribar mentre que la 
ment femenina sovint divaga 
amb fantasies. Per arribar a 
l'orgasme, ella ha de buidar el 
cap i desactivar el centre de la 
por del cervell. La fantasia se-
xual és una espècie de somni 
que permet a l'individu esca-
par breument de la realitat, 
imaginant situacions sexuals 
que mai viurà o que li agradaria 
dur a terme en algun moment 
de la seva vida.

Claus per provocar l´orgasme femení
DEIXA QUE PREN-
GUI EL CONTROL

En gairebé totes les cultu-
res, l'home és qui mana en el 
sexe. Malament. En realitat, és 
herència de la nostra societat 
patriarcal. Suma-li el fet que "la 
sexualitat d'una dona és molt 
més completa, la qual cosa fa 
que sigui difícil d’entendre". 

ACCELERA I 
DESACCELERA

Retirar-te quan ella està prop 
del clímax i reprendre la tasca 
a continuació pot potenciar el 
seu orgasme. La incertesa aug-
menta l'excitació  psicològica.
Fes això
Demana-li que et digui quan és 
a punt d'arribar i llavors para i 
dedica't a besar-la durant uns 
minuts en altres parts del seu 
cos.

TOCA-LA DE FOR-
MA DIFERENT

El clítoris, la vagina i la uretra 
estan interconnectats, i els in-
vestigadors creuen que esti-
mulant qualsevol d’aquestes 
zones es pot augmentar l’ex-
citació general. Àmplia el radi 
d’acció i juga amb el que al-
guns diuen que és el punt O, 
una zona entre el clítoris i la 
vagina, prop de l’entrada de la 
uretra. Realitza moviments cir-
culars suaus amb el dit. I fes-li 
cas al teu nas: l’olfacte és molt 
important en una relació sexual 
i un dels principals òrgans en 
el qual hem de basar la nostra 
sexualitat

Cristina Maria Pérez
Sexòloga
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El CF Castellciutat va pro-
tagonitzar el seu millor partit 
de l´actual temporada davant 
un dels rivals de la zona noble 
de la classificació de la Primera 
Catalana de futbol sala, La Flor 
de Vimbodí. Els grocs es van 
imposar per 7 gols a 1 i enca-
denen un nou triomf en la seva 
persecució per assaltar el lide-
rat que ostenta el Mollerussa, 
que també va sumar una nova 
victòria (5-6) davant el Par-
dinyes, aquesta vegada amb 
molta sort ja que va anotar el 
gol que desempatava el matx 
en l´últim sospir. Tot i això, se-
gueixen dos punts per damunt 
dels alturgellencs i ambdós 

El CF Castellciutat marceix La Flor de Vimbodí
El grocs realitzen el seu millor partit en la present temporada aconseguint una victòria contun-
dent (7-1) davant un rival de la part alta de la classificació.

equips es consoliden com els 
únics clars aspirants a l´ascens 
de categoria. D´altra banda, 
en futbol, a la Segona Catala-
na l´Organyà va patir una nova 
derrota, encara que per la mí-
nima (2-3) i plantant cara al se-
gon classificat de la categoria, 
l´Alpicat. Els ganxos segueixen 
en la quinzena posició amb 
20 punts. A Tercera, l´Oliana 
va aconseguir una important 

victòria al camp del Vallfogo-
na de Balaguer (0-2), la qual 
cosa el permet sumar 18 punts 
i mantenir la quinzena posició. 
Per últim, a Quarta, el Coll de 
Nargó va perdre per 2 gols a 
1 en el darrer desplaçament de 
la temporada al camp de la Fu-
liola. Els nargonins són novens 
amb 18 punts i finalitzaran la 
competició el pròxim diumen-
ge a casa contra el Barbens.

Immillorable començament 
dels dos equips del Club de 
Padel Urban Sport La Seu en 
la competició federada de la 
Tercera Divisió de la Lliga Ca-
talana, pertanyent a la Federa-

Espectacular inici de l´Urban Sport Padel Club La Seu
a la Lliga Catalana de Pàdel
Els dos equips del club de pàdel urgellenc van guanyar amb contundència els seus partits

ció Catalana de Pàdel.  L´equip 
“B” de l´Urban va imposar-se 
en el seu primer partit del 
grup A de la Tercera Catalana 
guanyant davant els represen-
tants de l´Espai Esports Alex 
Joiers de Golmes per 6-1 6-1/ 

6-0 7-5/ 6-0 6-2, mentre que 
l´equip “A” del club de la Seu 
va debutar en el grup B de la 
competició vencent per 6-7 
6-7/ 0-6 5-7/ 4-6 4-6 contra 
l´equip del centre esportiu Trè-
vol de Lleida. 
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LVina a Veure la noVa col·lecció primaVera-estiu

SEMIFINAL (ANADA) PLAY-OFF (10-03-2016)
MENAIRO GROW SHOP vs LUNIS SERVEI ELEC PIRINENC (21:00H) 

INSTAL-LACIONS BRIINGUE vs F.C CASTELLBO (22:00H)
 

SEMIFINAL (TORNADA) PLAY-OFF (17-03-2016)
F.C CASTELLBO vs INSTAL-LACIONS BRINGUE (21:00H)

LUNIS SERVEI ELEC PIRINENC vs MENAIRO GROW SHOP (22:00H)
 

FINAL PLAY-OFF (31-03-2016)
GUANYADOR 

 
COPA DE LA SEU

QUARTS DE FINAL (ANADA) 7-04-2016
SEUWAGEN – INSTAL-LACIIONS BRINGUE (21:00)

F.C CAL VIVES – FILLS DEL VENT (21:50)
F.C CASTELLBO – MENAIRO GROW SHOP (22:40)

MAGIC SAMBA – LUNIS SERVEI ELEC. PIRINENC (21:00) POLIVALENT
 

QUARTS DE FINAL (TORNADA) 14-04-2016
MENAIRO GROW SHOP – F.C CASTELLBO (21:00)

LUNIS SERVEI ELEC. PIRINENC – MAGIC SAMBA (21:50)
FILLS DEL VENT - F.C CAL VIVES (22:40)

INSTAL-LACIIONS BRINGUE – SEUWAGEN (21:00) POLIVALENT
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Tot en regals de les primeres marques

Vine i encertaràs!

Jana Pellicer va aconseguir un meritori quart lloc 
al Campionat Territorial de Categories de Lleida, 
celebrat el cap de semana passat a Tremp. Gràcies 
a aquest resultat, la representant del Club Patinatge 
Artístic La Seu d´Urgell està classificada per disputar 
el pròxim Campionat de Catalunya, que tindrà lloc els 
diez 11 i 12 de juny a Llagostera. L´altra patinadora 
del club de la Seu que va participar en el Campionat 
Territorial de Tremp, Georgina Boix, va finalitzar en la 
vuitena posició en categoria juvenil.

Jana Pellicer prendrà part en el Campionat de 
Catalunya Júnior de patinatge
La patinadora del Club Patinatge Artístic La Seu d´Urgell va acabar en quarta posició al torneig 
territorial de categories, disputat el cap de semana passat a Tremp.
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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. 1218 – La Seu. dúPLex de 135 m2 
zona camP deL codina. 4 hab. (2 a 
PLanta baixa), 2 banyS, aSeo, LLaR 
de foc. caLefacció gaS-oiL. baL-
conS, teRRaSSa. box incLòS. PReu: 
189.000 €.

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. 1300 – La Seu – caSa caSc antic 
amb 3 vivendaS, teRRaSSa i LocaL 
comeRciaL. zona caRReR majoR. 
PReu: 66.000 €.
 
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 motoRitzadeS, 
caLefacció gaS. inLcou en eL PReu 
gaRatge i tRaSteR. PReu: 111.000 €.
 

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. 1272 – La Seu. caSa adoSSada 
zona PoLieSPoRtiu Seminova amb 
viSteS aL cadí.  5 habitacionS (1 en 
PLanta baixa). Suitte amb veStidoR. 
SaLa-menjadoR amb LLaR de foc. 
SotacubeRta diàfana. gaRatge 2/3 
cotxeS. jaRdí 60 m2. PReu: 350.000 €.
 

Ref. 1341 – La Seu. dúPLex zona Pça. 
euRoPa de 140 m2., amb 4 hab. (1 a 
PLanta baixa). viSteS aL cadí. moLt 
aSSoLeLLat. incLou box de 20 m2. 
finca Semi-nova. PReu: 210.000 €.
 
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. 1307 – dúPLex aL centRe en 
finca Semi-nova, de 4 doRmitoRiS 
dobLeS amb aRmaRiS encaStatS, 
cuina nova, LLaR de foc, 2 banyS, 
hidRomaSSatge. tot exteRioR. 
caLefacció gaS. mateRiaLS no-
bLeS. PReu: 190.000 €.

Ref. 1352 – beLLeStaR. xaLet de 
2 PLanteS Semi-nou amb 1,5 hec-
tàReeS. 4 hab. (2 a PLanta baixa i 
1 Suitte). gaRatge PeR 4 cotxeS, 
PiScina. eSPectacuLaRS viSteS aL 
cadí.

Ref. 1346 – La Seu. dúPLex amb 
jaRdí i viSteS aL cadí. eStat imPe-
cabLe. 3 hab. (1 Suitte), 2 banyS, 
aSeo. PàRquing i tRaSteR.

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. 1356 -  aRaveLL. xaLet aPaRiat 
amb jaRdí PRivat. 3 doRmitoRiS 
dobLeS (1 en en Suite), 3 banyS. 
SaLa-menjadoR amb LLaR de foc. 
cuina amb zona de menjadoR. 
jaRdí amb PoRxo, baRbacoa, te-
RRaSSa. gaRatge de 60 m2. magní-
fiqueS viSteS. PReu 300.000 €.
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El cap de setmana passat 
es va celebrar a l´estació ale-
manya d´Arber (Baviera) una 
de les curses d´esquí nòrdic 
més prestigioses per a cate-
gories de base que conformen 
la Copa Continental, la Copa 
Kurrikkaka, on dos represen-
tants del CEFUC, Cesc Colell 
i Gerard Palomo, van signar 
una molt bona actuació en la 
categoria U16 masculí: Colell 

Cesc Colell i Gerard Palomo obtenen bons resultats a 
la Copa Kurrikkaka d'esquí nòrdic, a Baviera
Els dos representants del CEFUC van acabar en 16a (Colell) i 32a (Palomo) posició en la categoria 
U16 masculí d´una de les curses més prestigioses pertanyents a la Copa Continental.

va acabar 16è, mentre que Pa-
lomo va obtenir la 32a posició. 
La prova constava d´un traçat 
de 7,5 quilòmetres i 44 partici-
pants. Pel que fa a la categoria 
U18, el fondista cerdà del Bell-

El Club Hoquei Patinatge 
Artístic Cadí va sumar 7 podis 
en el Campionat Terrotorial de 
Categories de Lleida de pati-
natge artístic, celebrat el cap 
de setmana passat a Tremp, 
classificant-se la majoria dels 
seus representants per als 
pròxims Campionats de Cata-

El CHPA Cadí suma 7 podis al Campionat 
Territorial de Categories
A destacar el primer lloc de Noemí Isla i el segon d'Ashley Isla en  la categoria sènior. La majoria 
de representants del club de la Seu es van classificar per als pròxims Campionats de Catalunya.

ver Gral Sellés va finalitzar 40è. 
En categoria femenina, Paula 
Martínez (CENA) va acabar 47a 
de 58 competidores. Per últim, 
en U16 Maria Sellés (Bellver) va 
obtenir el 36è lloc.

lunya. Entre els podis cal desta-
car el triomf, una vegada més, 
de Noemí Isla en categoria sè-
nior, que va estar acompanya-
da per la seva germana Ashley 
en el podi. La resta de victòries 
van estar protagonitzades per 
dos patinadors també acos-
tumats a pujar al més alt del 
podi: Enric Porta, en la catego-
ria juvenil masculí, i Aina Rubio, 

en cadet. En aquesta mateixa 
categoria la seva companya 
Paula Moliné va aconseguir la 
medalla de plata, mentre que 
Andrea Tarrés va quedar a les 
portes del podi (4a) i Berta Al-
riols va acabar 8a. Ona Pastor 
va acabar 2a i Paula Garcés 5a 
en juvenil femení. Per últim, en 
júnior, Maria Erola va assolir la 
medalla de bronze.



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



Juan Carlos MoureloPARLEM AMB...

DIRECTOR  ARAVELL GOLF

Com afronta l´Aravell Golf la 
nova temporada primavera-es-
tiu?
Aravell Golf, aquesta nova 
temporada l’afronta amb molt 
d’optimisme, tenim renovades 
il·lusions, volem consolidar 
l’escola de golf i crear l’equip 
de competició infantil i també 
esperem incrementar el nom-
bre de visitants a les nostres 
instal·lacions, com està suc-
ceint els últims anys.
 
Quins tornejos i activitats plan-
teja l´Aravell Golf en aquesta 
nova temporada?
Aquest any  com a principals 
proves a celebrar a Aravell 
Golf tenim el CAMPIONAT DE 
CATALUNYA de 3ª i 4ª catego-
ria el mes de maig, organitzat 
per la Federació Catalana de 
Golf  i el nostre PRO-AM amb 
els millors professionals cata-
lans i una bona representació 
dels espanyols segurament al 
mes de juliol, i sense  oblidar 
l’OPEN D’ANDORRA , orga-
nitzat per la Federació de Golf 
d’Andorra al mes d’octubre.
Però al nostre calendari de 
competicions destaquen les 
proves socials, de germanor 

amb els jugadors de Lleida i 
les festes esportives gastronò-
miques que organitzem durant 
l’any  com la Festa del cargol, 
El Torneig del Vi&Pernil, la 
Festa de la Cervesa o el Trofeu 
Calçotada entre d’altres.
 
Quins beneficis té el golf?
Cada disciplina esportiva  po-
tencia una sèrie d’habilitats 
particulars en els seus practi-
cants i en el Golf podem desta-
car que potencia la millora de 
l’equilibri, la motricitat, la resis-
tència, la estabilitat, la concen-
tració, els reflexos i el control 
de la distància; el golf és un 
esport sobretot estratègic que, 
tanmateix, té molts bons be-
neficis per al manteniment de 
la salut. Es, essencialment, un 

exercici aeròbic  i que te ges-
tos tècnics que poden ser pre-
dominantment de potència o 
simplement de precisió, com el 
Swing que és un gest de força 
explosiva que millora la potèn-
cia muscular i la coordinació 
neuromuscular o com el trasllat 
entre un forat i l´altre es fa ca-
minat, s’estarà fent un exercici 
aeròbic excel·lent. Un joc de 
18  forats pot implicar fer una 
caminada de 8 a 12 quilòme-
tres. El golf, a més, millora la 
coordinació ull-mà per la qual 
cosa manté actiu el cervell.
El Golf, no solament suposa 
un benefici físic sinó que tam-
bé ho és psicològic pel fet que 
aquest esport requereix d'una 
gran concentració i una impor-
tant capacitat d'anàlisi.



Juan Carlos Mourelo
DIRECTOR  ARAVELL GOLF

Què els diria a les persones in-
teressades en aprendre aquest 
esport?
Sobretot que vinguin i el pro-
vin. El golf és un esport molt 
complert, caminar durant més 
de 4 hores i donar de 70 a 90 
cops a la bola vol dir esforç fí-
sic,  decidir on és el millor lloc 
per tirar la bola i calcular amb 
quin pal es fa el cop  vol dir 
estratègia, fer be aquests cops 
vol dir tècnica, concentració, 
entrenament, perseverança, 
capacita d’anàlisi,...
Lo bo és que tot això es  pot 
fer de ben petit o de ben 
gran, el Golf és un esport per 
a totes les edats i que es pot 

començar a qualsevol edat i 
practicar durant molts anys, 
un esport que poden fer junts 
avis, pares i néts.

És el golf un esport molt vist i 
poc practicat?
No és un esport poc practicat, 
s’ha de tenir en compte que 
és el tercer esport en nombre 
de llicències a Espanya, només 
darrere del futbol i el bàsquet i 
per sobre d’esports com el ten-
nis, el ciclisme, el muntanyisme 
o l´handbol.
A Espanya tenim quasi 300.000 
federats i a Catalunya pràctica-
ment arriben als 31.000. evi-
dentment quedem lluny dels 
1.100.000 de Gran Bretanya o 

dels 640.000 d’Alemanya però 
està força bé.

Quines activitats i/o opcions 
complementàries ofereixen les 
seves instal·lacions?
Sobretot destacaria el nostre 
servei de restauració, Aravell 
Restaurant, obert a tothom, 
està en un lloc fantàstic, amb 
la seva esplèndida terrassa i la 
seva cuina casolana amb pro-
ductes de proximitat fan dels 
dinars tot un esdeveniment.
També amb l’espai que dedi-
quem als nens amb els jocs a 
l’aire lliure, les sobretaules dels 
pares son molt més relaxades, 
això fa del nostre restaurant un 
lloc ideal per a famílies, amb 
bons dinars i tranquil.litat.



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



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

667383934

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

665 777 097

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)

Busco mujer de 48 a 55 años, 
estable y seria. Preferiblemente 
con carnet de conducir. 

628 287 402

Es lloga pis moblat exterior 3ª 
planta al Carrer Canonges 74 
( La Seu d´Urgell) 2 habita-
cions, 1 bany, Aigua calenta i 
Calefacció independent tipus 
Gas-ciutat, Traster habilitat, 
Terrassa comunitària. “ 240 € . 

Tel.: 626 077 087

EMPRESA AGROALIMENTARIA 
DE LA SEU, CERCA:
 
PERSONAL ADMINISTRATIU,
Amb coneixements d'ofimàtica, 
administratius i atenció al client.

Es demana:
Responsabilitat i autoritat en la 
feina. – Soltura i tracte afable.
Integració en el lloc de treball amb 
ganes de progressar.
  
Enviar Curricùlum amb fotografìa a:
Mafriseu sa, apartat de correus 
nº17,  25700 La Seu d'Urgell
Tel: 973351492

Es ven parcel·la edificable 
amb una superfície de 1.483 
metres quadrats a l'Horta 
del Valira, al terme municipal 
de la Seu d'Urgell. Interes-
sats, trucar a Sra. Morales al 
telèfon 

617175946.

Es ven nau industrial amb una 
superfície de 700 metres qua-
drats als afores de Montferrer, 
a la cruïlla de les carreteres de 
Castellbó i Bellestar.

Interessats, trucar a 
Sra. Morales al 617175946.




