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NOTÍCIES

L´Ajuntament de la Seu recuperarà les
subvencions per als clubs esportius

3

La moció va ser presentada per Compromís X La Seu en el darrer plenari municipal. La majoria
de clubs esportius de la ciutat reclamen, des de fa anys, aquests ajuts per poder fer front a tota la
temporada.
cant la desaparició del club de a la Seu. Per la seva part, el
futbol de la ciutat a causa de portaveu de Compromís X La
n la sessió plenària cele- factors interns i per la manca Seu, Òscar Ordeig, es va dobrada el dilluns passat a l´Ajun- de jugadors per formar l´equip, nar per satisfet per l´acceptatament de la Seu d´Urgell, es va doncs molts d´ells van prefe- ció “d´una proposta coherent
aprovar una moció presentada rir disputar la lliga andorrana. que dóna resposta al desig
pel grup municipal Compromís Cal recordar que aquesta lliga dels clubs de tornar a disposar
X La Seu, per a la recuperació sempre ha existit i aquest fet d´ajuts municipals”. Ordeig va
de les subvencions al conjunt no ha provocat la desaparició voler recordar que els clubs
de clubs esportius de la ciutat. d´un club històric com era La de la ciutat “han de fer front
La proposta de Compromís va Seu FC fins ara. CDC també va a despeses importants, com
rebre el vist i plau de l´actual voler recalcar que, tot i no po- són els desplaçaments, doncs
equip de govern (CDC), ERC i der ajudar als clubs en matèria els partits fora de la ciutat sola CUP. Tanmateix, tot i aprovar econòmica, ho ha estat fent len ser per l´entorn de Lleida,
la moció, CDC va afegir una es- d´altres maneres, com posant Barcelona i Tarragona, i amb la
mena al text redactat per Com- a la seva disposició les instal. crisi econòmica els clubs han
promís en el que puntualitza lacions municipals per a l´or- perdut l´ajut de varis patrocique els ajuts s´evaluaran sobre ganització d´events esportius nadors i col.laboradors, que
les necessitats específiques -cosa lógica pel que fa als in- també han patit les seves conde cada club esportiu. Des de teressos dels clubs per poder seqüències tot i que segueixen
l´equip de govern de CDC es tirar endavant la seva trajec- apostant i recolzant la promova voler argumentar la retira- tòria esportiva-, i mantenint els ció de l´esport; és el consistori
da dels ajuts a les institucions recintes esportius municipals de la ciutat el que ha de donar
esportives de la Seu durant els en perfectes condicions per un pas endavant en aquesta
últims anys degut al context a la pràctica de les diverses situació i estar al costat dels
de crisi econòmica, tot justifi- modalitats que es practiquen clubs locals”, va concloure.

E
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L´Ajuntament de la Seu iniciarà les obres de la
plaça Joan Sansa abans de l´estiu

L´

d´alcalde d´Urbanisme, Jesús
Fierro, van explicar el procés
de les obres que serviran per
habilitar dues zones de jocs
infantils, una pista poliesportiva d´esbarjo, una pista de patinatge i un espai cultural amb
un escenari fix. El cost total de
la realització dels treballs ascendeix a gairebé 1 milió d´eu-

ros i l´acció va ser aprovada el
dilluns en la Junta de Govern
per tots els grups polítics. Per
la seva part, Batalla va voler
recalcar que l´urbanització de
la plaça Joan Sansa serà la intervenció “més ambiciosa de
la legislatura”, assegurant que
les obres de construcció poden
finalitzar aquest mateix any.

comerciants, perruqueries i
centres d´estètica, tallers d´aul passat dijous 10 de març tomòbils, carnisseries,etc. La
es va constituïr oficialment l´As- nova associació “parteix de la
sociació de Comerciants i Res- pluralitat i és oberta a tothom
tauradors d´Organyà (ACRO), que en vulgui formar part”. En
entitat que neix amb l´objectiu la seva primera junta directiva,
de promocionar el municipi el col.lectiu va delegar càrrecs
alturgellenc donant a conèixer encapçalats per Eva Margalef
la seva variada oferta econò- (Hotel Dom), com a presidenta,
mica i les activitats que s´hi Paula Martínez (Art Teler) com
desenvolupen. L´ACRO comp- a secretària, Àlex de la Cruz
ta amb una trentena de socis, (Alberg Santa Fe), com a tresoxifra que es pretén incrementar rer, i David Escofet (Restaurant
en els pròxims mesos, de tots El Portal) com a vocal. Entre
els sectors promocionals que els projectes de promoció que
conformen l´activitat econò- es duran a terme a través de
mica al poble: restauradors, l´ACRO, el més immediat serà

la participació a la Fira Escapades, que tindrà lloc a Barcelona els dies 5 i 6 de maig.
Posteriorment, l´associació emprendrà activitats de manera
contínua com caps de setmana
gastronòmics, de trobades de
vehicles 4x4, de cicloturisme,
de descens de barrancs, de
parapent, de ‘running’ i d´escalada, a més de reemprendre
propostes que actualment es
troben en ‘stand by’ com la
senyalització de rutes a peu i
en BTT i la reobertura de la via
ferrata Regina.

Ajuntament de la Seu
d´Urgell va presentar el dimarts
passat, 15 de març, el projecte d´urbanització de l´espai
públic de la plaça Joan Sansa,
que es començarà a executar
abans del proper estiu. En un
acte conjunt, l´alcalde de la
ciutat, Albert Batalla, i el tinent

Neix l’Associació de Comerciants i
Restauradors d’Organyà

E

6

Èxit de visitants al Mercat de les Oportunitats
de la Seu

E

l dilluns passat, 14 de
març, va tenir lloc a la Seu d'Urgell, tot coincidint amb la jornada festiva que celebra el Principat d'Andorra, i amb el final
de la temporada tardor-hivern,
el Mercat de les Oportunitats.
En aquest mercat, que té lloc
al llarg i ample del carrer Major de la capital alturgellenca,
compost de diverses parades
que instal·len al carrer els establiments comercials, s'hi van

Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell

poder trobar a preus rebaixats
tot tipus de productes com ara
roba i calçat, però també objectes de regal i accessoris de
moda, entre d’altres. El Mercat
de les Oportunitats està organitzat per la Unió de Botiguers
de la Seu d’Urgell (UBSU), amb
el suport de La Seu Comercial, i la col·laboració de l’àrea
de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell i la Direcció General de
Comerç de la Generalitat de
Catalunya.

Foment inicia la construcció de dues rotondes
a l'N-260, al seu pas per la Seu i Castellciutat
El pressupost per dur a terme les obres de millora és de més d´un milió d´euros

E

l Ministeri de Foment del
Govern estatal va començar el
dilluns passat, 14 de març, les
obres de millora de l'N-260 al
seu pas per Castellciutat i la
Seu d’Urgell. La intervenció
inclou la construcció de dues

glorietes en menys d´un quilòmetre de distància entre elles,
concretament en els punts quilomètrics 228,6 i 227,1. Aquestes millores serviran per posar
fi a la demanda dels veïns i veïnes de la comarca, que exigien
la millora de la seguretat a la

via, on fins ara hi havia un alt
risc d´accidents. Les obres de
les noves rotondes, que aniran
acompanyades per la rehabilitació del ferm i la instal.lació
d´una vorera per a vianants,
compten amb un pressupost
de més d´1 milió d´euros.

NOTÍCIES
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L´Oficina Jove de l´Alt Urgell incorpora dous nous
joves a través del Servei de Voluntariat Europeu

L´

Oficina Jove de l´Alt Urgell va rebre el dimarts passat a
dos joves europeus, la Leva de
Lituània i l´Arthus de Letònia,
en el marc del programa Erasmus+ del Servei de Voluntariat
Europeu. Els joves realitzaran,
fins el pròxim mes de setembre, múltiples tasques de voluntariat col.laborant en diverses institucions i entitats de la

comarca. Una de les accions de
col.laboració serà la que duran
a terme amb l´associació cultural “Pirineus Creatius”, que
tindrà lloc els dies 18 i 28 de
març i servirà per realitzar un

intercanvi cultural de persones
d´arreu d´Europa amb joves de
l´Alt Urgell. Els temes que es
tractaran en l´intercanvi seran
els de la música, el teatre i la
dansa.

10

La Generalitat treu a licitació el projecte del
nou Centre d´Atenció Primària de la Seu

Les obres del nou recinte sanitari, que estarà ubicat als antics garatges de l'Alsina Graells, de propietat municipal, s´iniciaran al 2017.

E

l Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya
ha tret a licitació el contracte de
serveis tècnics que posarà en
marxa la redacció del projecte
de construcció del nou Centre
d´Atenció Primària (CAP) de la
Seu d´Urgell, i també, posteriorment, l´execució de l´obra
del mateix. El nou espai sanitari estarà ubicat als antics garat-

ges de l´Alsina Graells, al carrer
de l´Orri, i comptarà amb 800
metres quadrats que actualment són de propietat municipal. L´Ajuntament de la Seu
haurà de fer una cessió al Servei Català de la Salut i s´haurà
d´encarregar de l´enderroc de
l´edifici actual. Per la seva part,
l´alcalde Albert Batalla ha valorat positivament “l´acompliment dels terminis anunciats”,

tot ressaltant que “l´actual CAP
té mancances que professionals i usuaris evidencien”. Cal
recordar que durant els últims
mesos s´han fet reformes de
millora a l´actual recinte del
centre sanitari i que, una vegada s´habiliti el nou edifici, tot
el conjunt de l´edifici del CAP
actual passarà a formar part
de les dependències del Sant
Hospital de la Seu.

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
CONVOCATÒRIA DE PLACES

MONITORS DEL CASALET DE VACANCES DE LA LLAR D’INFANTS
• Termini de presentació d’instàncies:
fins el dia 31 de març de 2016, al registre de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
• Per a més informació:
trucar al telèfon 973-35.00.10, ext. 8057 o a la pàgina www.laseu.cat/serveis

RECORDANT EL PASSAT

Núria Marsà Planas i la “Chatita” (Tinent d´Intendència)
Escales de l´Hotel Andria de la Seu d´Urgell
1942

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

Estem de reformes però
restem oberts!
Disculpin les molèsties.

ESPAI SALUT
L’acne és el trastorn cutani de
major prevalença a la població,
doncs pot arribar a afectar fins
el 80% de les persones en algun
moment de la seva vida. L’època de la vida on és més habitual
l’acne és l’adolescència, i això
és degut a què els andrògens
(hormones que tenen un pic en
aquest període) estimulen la producció de sèu cutani i aquest pot
acabar obstruint els conductes de
les glàndules sebàcies. Aquesta
obstrucció es tradueix clínicament
amb l’aparició de barbs (comèdons), que són el signe bàsic de
l’acne i el primer punt a partir del
qual pot esdevenir la cascada
que desemboqui en les lesions
inflamatòries d’aquest trastorn
(pàpules i pústules), denominades
popularment com “grans”.
D’altres factors que tenen un paper en l’origen de l’acne són el
sobrecreixement bacterià d’un
microorganisme que conviu amb
nosaltres a la pell (Propionibacterium acnes) i la tendència personal
i genètica que tenim a la formació
de barbs. Curiosament, d’altres
factors que tenen molt poc paper
-malgrat la seva popularitat-, són
la higiene cutània i l’alimentació.
Cap estudi científic ha mostrat
que rentar-se la cara amb més freqüència o bé utilitzant productes
higiènics específics produeixi una
millora clara de l’acne. Igualment,
en quant a l’alimentació només
cal tenir present que un excés de

ACNE A L’ADOLESCÈNCIA

sucres d’absorció ràpida (xocolata, gormanderies, sucs de fruita
no naturals, brioixeria…) en un
breu període de temps poden facilitar l’aparició o empitjorament
de l’acne. Tret d’això, la dieta del
pacient amb acne no ha de ser excloent de cap aliment (fuet, fruits
secs…), doncs no ha mostrat cap
eficàcia sobre l’evolució de les lesions.

una millora molt ràpida però temporal dels “grans”.

El tractament mèdic de l’acne va
dirigit a impactar ens els factors
que l’ocasionen:
· Excés de secreció de sèu. Els
retinoides, derivats de la vitamina
A, d’administració tòpica (tretinoïna, adapalèn) o oral (isotretinoïna)
són els medicaments més efectius
per a l’acne, ja que incideixen en
el primer graó que genera el trastorn: la secreció de sèu. De fet,
els retinoides orals són els únics
fàrmacs que permeten curar de
forma definitiva l’acne. Tant en
crema con en píndoles són un
tractament segur i que ofereix uns
resultats excel·lents.

· Excés d’andrògens. Aquells acnes que depenguin d’un excés
d’hormones masculines (més freqüent en dones), requeriran tractament hormonal, ja sigui amb
anticonceptius orals o bé amb
antiandrògens orals.

· Infecció bacteriana. Aquells acnes que tinguin molt component
inflamatori o pustulós es poden
beneficiar de fer cursos d’antibiòtics tòpics o orals, que produeixen

· Inflamació. Les pàpules (grans
vermells) tradueixen una resposta
inflamatòria. Una opció terapèutica per aquells acnes amb molt
component inflamatori és utilitzar
anti-inflamatoris tòpics (peròxid
de benzoil, indometacina, nicotinamida).

Com hem vist, l’acne de l’adolescent, malgrat ser el trastorn de
pell més freqüent, té una complexitat en el seu origen que es
reflecteix en les seves opcions terapèutiques. No obstant, amb el
tractament apropiat segons cada
cas, es pot resoldre completament.
Dr. Dídac BARCO
Dermatòleg DermAndTek
+376 886100
www.dermatologiaandorra.com

DONES: COM TONIFICAR EL TEU COS AL GIMNÀS

Q

gressos totals al gimnàs per tonificar el teu cos. Has de seguir
una dieta rica en proteïnes i
carbohidrats i baixa en greixos.
Les proporcions han de ser:
45% de carbohidrats.
40% de proteïnes.
15% de greixos.
La dieta ens ajudarà en els tres
objectius fonamentals: reduir
el percentatge de greix, augmentar la massa muscular dels
nostres pits per posar-los ferms
i el mateix amb els glutis.

uè entenem per tonificar? Tonificar el nostre cos
és un objectiu bastant poc
concret si tenim en compte el
que es necessita per arribar a
aconseguir un cos veritablement tonificat. Per lluir un cos
esplèndid, on es notin els teus
excel·lents abdominals, que
amb prou feines tinguis greix,
mantinguis els pits ferms i uns
glutis d'escàndol, fa falta molt
d´esforç i has de tenir en compTonificar pits i glutis
te una sèrie de coses:
1 Hauràs de fer dieta, i com Exercici d'obertures per tonifimés estricta sigui aquesta... car els teus pits
millor.
2 Hauràs de fer exercicis de peses, no amb els pesos que aixeca un home òbviament, però
per endurir el pit hauràs de fer
sacrificis a la sala ‘fitness’.
3 Hauràs de fer exercicis cardiovasculars.
4 Hauràs de fer abdominals i
exercicis específics per als glutis.
La dieta
Aquest punt potser suposa
més del 60% dels teus pro-

Per tonificar els teus pits hauràs
de fer una sèrie d'exercicis de
pectoral, els quals et vindran
molt bé a més per cremar alguna que una altra caloria addicional. Alguns dels exercicis
que pots fer són:
Flexions.
Obertures.
Contractor.
Consulta amb el monitor del
teu gimnàs perquè t'expliqui
com realitzar cada exercici.
Amb fer 3 sèries de 15 repeticions de cadascun cada dia
que vagis al gimnàs serà suficient. Cuida la teva salut!
Urban Sport Padel Club La Seu

Aquest divendres 18 de març inaugurem la
teva botiga de calçat per a tota la família.
T´esperem a les 20 hores al

Carrer Jueus núm. 11
de la Seu d´Urgell!!
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El Cadí La Seu perd davant l'IDK Gipuzkoa i es
queda fora dels llocs de ‘play-off’
Amb aquesta derrota (77-66), el conjunt urgellenc té un balanç de 14-9 i cau a la cinquena posició
de la Lliga Femenina de bàsquet, fora de posicions de ‘play-off’.

E

l Cadí La Seu va patir una
dolorosa derrota a la pista de
l´IDK Gipuzkoa (77-66) que el
situa a la cinquena posició de

la màxima divisió del bàsquet
femení estatal, fora de les posicions que donen accés al
‘play-off’. Les noies entrenades
per Juan Carlos Pié tenen un
balanç favorable de 14-9, una

victòria menys que el Mann Filter i l´Spar Citylift Girona, tercer
i quart classificats respectivament. Per part del Cadí, Georgina Bahi va ser la millor amb
un total de 14 punts.

Jordi Pons, porter del CHPA Cadí, debuta
amb la Selecció Catalana Sub-17

Tot i tenir només 14 anys, el jugador d´hoquei del club urgellenc va formar part de la Selecció
Catalana Sub-17 en la 1a Copa Constitució d´Andorra.

E

zar moltes aturades de mèrit i
el seu equip va donar una molt
l seu nom és Jordi Pons i bona imatge contra un dels
és el porter infantil del CHPA clubs grans de l´hoquei nacioCadí. Té, tan sols, 14 anys i nal. El resultat del matx de la
el diumenge passat va debu- 1a Copa Constitució va ser de
tar amb la Selecció Catalana
Sub-17 en l´amistós entre les
seleccions de Catalunya i Andorra en la 1a Copa Constitució d´Andorra. Darrerament ha
destacat representant al seu
club en partits com el que es va
disputar ara fa dues setmanes
al poliesportiu municipal de
la Seu davant el FC Barcelona
Lassa, que tot i la derrota del
Cadí (1-4), Pons va protagonit-

0-11 a favor del combinat català. Destacar també la presència d´un altre representant del
club urgellenc, Roc Xanxo, que
va representar a la Selecció
d´Andorra Sub-17.

Foto: Pere Escayol

Tot en regals de les primeres marques

Vine i encertaràs!

Vina a veu
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L´Urban Sport Padel Club La Seu venç en tots els seus partits
de la segona jornada a la Tercera Divisió Catalana de Pàdel

E

l cap de setmana passat
els dos equips que representen
a l´Urban Sport Padel Club La
Seu van guanyar tots els seus
partits en la segona jornada de
la Tercera Divisió Catalana de
Pàdel, campionat federat pertanyent a la Federació Catalana
de Pàdel. L´equip “A” jugava
a les instal.lacions del club urgellenc davant el Pàdel Cervera. Els locals van imposar-se
6-2 6-2/ 6-3 6-0/ 6-2 6-2, i segueixen al més alt de la taula
classificatòria del Grup B. Per la

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

seva part, l´equip “B” de l´Urban també va guanyar els seus
tres partits a les pistes de Club
de Pàdel Natació Lleida “C” i,
de la mateixa manera, continua
invicte en el Grup A de la categoria. En la tercera jornada,

l´equip “A” jugarà a casa el
pròxim dissabte, 19 de març, a
les 10 hores del matí davant el
BonArea Guissona, mentre que
l´equip “B” ho farà a les 12 hores del migdia a les pistes del
Club Tennis Mollerussa.

A Aravell

molt i

molt X

molt
poc

Vine a passar el dia a Aravell

"Ha arrib at la primavera"
Buquet d’amanida fresca o Graellada de verdures
“Picanton” Rostit amb daus de patates o Salmó a la “Papillote”

Menú

12€
6€

plats
’40 2beguda
postre
cafè

Menú
infantil

A 5 minuts de La Seu d’Urgell

+Info: +34

973 36 00 66

Gaudeix de nostra esplèndida terrassa i dels nostres jocs infantils a l’aire lliure
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El Cadí CK triomfa en la 1a Copa d'Espanya
d'eslàlom

En l´event esportiu, disputat el cap de setmana passat al Parc Olímpic del Segre, el club de la Seu
va aconseguir 7 victòries i un total de 14 medalles.

E

i Núria Vilarrubla van pujar al
segon i tercer calaix del podi
l Parc Olímpic del Segre en K1 sènior dona, respectiva acollir, el cap de setmana vament, només per darrere de
passat, la 1a Copa d´Espanya Maialen Chorraut, que repred´eslàlom, on múltiples aficio- sentava el club Santiagotarrak.
nats no es van voler perdre Amb aquests resultats i la resl´espectacle i van presenciar la ta de podis aconseguits pels
victòria de l´equip local, el Cadí palistes del Cadí CK, el club
CK, gràcies a la consecució de alturgellenc va obtenir la vic7 victòries i un total de 14 medalles per part dels seus representants. Destacar les medalles
d´or de Mònica Dòria en K1 i
C1 dona júnior; Miquel Travé
en C1 i K1 home cadet; Annebel Van der Knijff en C1 dona
sènior; Carles Juanmartí en K1
home veterà i Nil Garcia en K1
home júnior. Marta Martínez Foto: Pere Pintat

tòria per equips per davant de
l´Atlético de San Sebastian i el
SD Santiagotarrak. La 1a Copa
d´Espanya va acollir a més de
160 palistes de 16 clubs estatals i de Polònia, França i Portugal. La següent prova de les
4 totals del circuit espanyol
tindrà lloc el 9 i 10 d´abril a Gipuzkoa.

HORARIS ACTIVITATS DIRIGIDES

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

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

PARLEM AMB...

Samantha Bosqu

Quan va començar la teva passió
per la pintura?
Bé, jo sempre vaig negar que volgués pintar ja que el meu pare és
pintor també. I des de que era
petita el meu entorn em preguntava si m´agradaria dedicar-m´hi,
i jo contestava que l´última cosa
que volia fer era pintar (riu). Vaig
estudiar disseny, que és la meva
altra faceta professional, i quan
vaig acabar la carrera em vaig
adonar que no era el que volia,
jo volia pintar, només pintar. Així
que, fins que vaig acabar els estudis negava el que per a tothom
era evident, menys per a mi (riu).
I va ser quan realment m´hi vaig
començar a dedicar. Tot ve del
meu pare, llegint llibres que ell
tenia i em van impactar molt els
hiperrealistes nord-americans i el
seu art.

Ja m´has contestat la segona pregunta, que era d´on et ve la passió
per la pintura…
Si, com he dit, em van cridar
molt l´atenció els hiperrealistes
nord-americans.
En què t´inspires a l´hora de pintar?
Sempre pinto quan tinc coses a
dir, per a mi la pintura és un canal.
Té a veure amb el teu estat d´ànim?
Molt. I sempre treballo en projectes que són molt intimistes. Amb
els anys, t´adones que darrere de
tot projecte hi ha un ‘trasfons’ de
la recerca de la identitat. A vegades molt més personal, altres no
tant, però sempre a la recerca de
la identitat d´un mateix.
Prefereixes pintar
quan estàs de bon
o de mal humor?
No pinto per impuls, ho faig quan
tinc un projecte
en ment. Hi ha
molts pintors que
diuen que pintar
els ajuda molt a
relaxar-se i desconnectar. Doncs
a mi em passa tot
el contrari, quan
estic treballant tinc

tensió i pressió moltes vegades,
però sempre treballo perquè estic
immersa en un projecte que ja té
forma. La meva primera fase de la
part creativa és desenvolupar el
projecte i després donar-li forma.
Si que hi ha vegades que estàs en
front dels quadres i acabes improvitzant algunes coses però es tracta més de donar forma a projectes
que ja estan concebuts.
M´has contestat la següent qüestió (altra vegada) que era si treballes en quadres independents a un
projecte…
No. Molt poques vegades i per
a coses molt concretes. Com he
dit abans, sempre que pinto no és
perquè em relaxa. És perquè tinc
coses al cap, tinc missatges que
exterioritzar i, els missatges, amb
una sola obra, són molt difícils de
canalitzar. Requereixen projectes
més ampis.
Quina és l´hora del dia més inusual
en què has estat pintant una de les
teves obres?
Jo sóc molt de matins. Normalment em llevo a les 6 del matí
però quan, a vegades, tinc molta
feina i necessito guanyar temps
m´he arribat a despertar a les 4
de la matinada. Per a mi aquestes
hores són ideals per treballar, són
hores de pau, sense soroll, amb
molta sensació de tranquil.litat.

ue

En aquesta ocasió del Parlem Amb, tenim el plaer de xerrar amb l´artista Samantha Bosque. Nascuda
a Barcelona l’any 1973, la Samantha va estudiar disseny a Elisava i va quedar fortament impactada per
l’obra artística dels hiperrealistes nord-americans, dels quals el seu pare també s´inspirava a l´hora de
pintar . Aquest fet va marcar l’inici de la seva trajectòria autodidacta copiant un llibre d’anatomia mèdica i fent classes de dibuix al natural al Reial Cercle Artístic de Barcelona. La Samantha Bosque viu a
Andorra des de l´any 1999 i actualment és directora creativa de l’agència de publicitat [fité+associats]
de la qual també n’és sòcia.

Has realitzat algun treball conjuntament amb un/a altre/a artista?
No. De feina artística en conjunt
amb un altre artista no. Però si
que és una cosa que m´ha passat
pel cap, no la descarto. Crec que
pot ser molt enriquidor. Si que he
participat en alguna col.lectiva, et
donen un tema i hi han diferents
artistes, quan veus que d´un sol
concepte poden variar tant les
opinions i reflexions t´adones que
cadascú parla del mateix concepte però amb punts de vista totalment dispars. Trobo que és una
experiència molt enriquidora.
Quin és o ha estat el teu ídol i/o
referent artístic?
Com t´he dit abans, els hiperrealistes nord-americans i, en concret, el Chuck Close.
En quins esdeveniments artístics
has exposat les teves obres (a Andorra i a nivell internacional)?
Els meus inicis van ser fa molts
anys en múltiples galeries de Barcelona. Pensa que vaig començar
a exposar l´any 1993 i, des de que
estic a Andorra, que fa 17 anys, la
meva galeria era la de la Carmen
Torrallardona. Al 2013 vaig estar
a ‘La Biennale di Venezia’ amb la
meva obra ‘Memòria Oblidada’,
que va estar seleccionada per representar a Andorra a l´esdeveniment artístic.

Com va ser la teva experiència en
un event reconegut a nivell mundial, on estan exposades les obres
dels millors artistes del món com
el de Venècia?
Va ser molt, molt interessant estar
a Venècia, ja no com espectador
sinó com a participant. Quan veus
el teu treball exposat allà penses
que és una posada en escena,
que no és que et canviï la vida
però si que després et dona un
prestigi molt bo. Poder reflexar en
el teu currículum que has exposat
la teva obra a ‘La Biennale di Ve-

nezia’ et dóna un recolzament i un
impuls molt importants.
Quins projectes afrontes de cara
al futur?
Doncs ara estic treballant en una
exposició que inaugurarem el 26
de maig a la galeria Pilar Riberaygua, aquí Andorra. I de cara al
novembre, estic treballant en un
projecte amb la Fundació Arrels
de Barcelona.
Andorra la Vella,
11 de març del 2016

SERVEI 24H

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

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.

A la Seu:

En traspàs negoci
d´hostaleria
en ple
funcionament.

Tel. 660 167 626

Tel. 973 35 08 46

VOLS REBRE
LES MESURES
a casa teva
setmana
?
rere setmana
@GMAIL.COM

+INFO A LESMESURES

AQUEST ESPAI ÉS PER AL TEU NEGOCI

ANUNCIA´T DES DE 5 EUROS

SERVEI DIARI DE TAXI A BARCELONA

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

www. taxialturgell.com l www.taxibrugulat. com
Seu: 973 35 10 76
Bcn: 93 301 59 00
Mòbil: 620 69 26 43

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

PERE

606 67 63 18
973 35 38 41

JOAN

650 65 51 96
973 36 00 04

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

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

Es lloga pis moblat exterior 3ª
planta al Carrer Canonges 74
( La Seu d´Urgell) 2 habitacions, 1 bany, Aigua calenta i
Calefacció independent tipus
Gas-ciutat, Traster habilitat,
Terrassa comunitària. “ 240 € .
Tel.: 626 077 087
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. Interessats, trucar a Sra. Morales al
telèfon
617175946.
A Barri Sant Pere: Es lloga pis
de tres habitacions, menjador
i cuina independent grans, 2
banys complets, moblat, aire
acondicionat i balcó. Preu:
450 euros.
Apartament d´1 habitació,
cuina menjador i bany complet. Preu: 300 euros.
Es traspassa o lloga restaurant
al barri Sant Pere totalment
equipat.
686 088 890- 676 553 448

Chica autónoma se ofrece
para limpieza de escaleras,
edificios, locales y pisos.
665 777 097
Restaurant de la comarca recerca cambrera. Incorporació
Immediata
973360968
Se ofrece vivienda en terreno
próximo a la Seu a cambio de
estar habitada y bien conservada. Preferible matrimonio
con vehículo propio o persona
responsable.
Tel. 690939094
Busco mujer de 48 a 55 años,
estable y seria. Preferiblemente
con carnet de conducir.
628 287 402
Es lloga pis c/ Sant Ermengol,
19. 2n 1a. Plaça de pàrquing
inclosa.
Tel. 660 409 560
Es ven nau industrial amb una
superfície de 700 metres quadrats als afores de Montferrer,
a la cruïlla de les carreteres de
Castellbó i Bellestar.
Interessats, trucar a
Sra. Morales al 617175946.

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

