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E l diumenge passat (20 de 
març) al matí una dona va per-
dre la vida a causa d´un incen-
di en el seu propi habitatge, 
ubicat al Passeig del Parc, a la 
cantonada amb el carrer Mare 
Janer, de la Seu d´Urgell. Al 
lloc dels fets s´hi van desplaçar 
una dotació del Servei d´E-
mergències Mèdiques (SEM), 
cinc dotacions dels Bombers 
de la Generalitat, els Mossos 

Una dona perd la vida en un incendi 
en el seu habitatge de la Seu d´Urgell

d´Esquadra i la Policia Munici-
pal. L´avís el va rebre el SEM al 
voltant de les 7 hores del matí 
per part de veïns de la víctima, 
d´uns 70 anys, que residia en 

un segon pis de l´habitatge i va 
ser trobada sense vida, total-
ment calcinada per les flames. 
Els Bombers van poder extingir 
l´incendi en 45 minuts.

Foto: RàdioSeu

La Sala Homilies d´Organyà 
va acollir, el dissabte passat, a 
una vintena de persones per 
commemorar el dia Mundial 
de la Poesia. Entre els actes 
celebrats destacà una tria de 
poesies i narracions per part de 
l´escriptora tarragonina Olga 
Xirinachs, una de les autores 

Organyà va commemorar el Dia Mundial de la Poesia a 
la Sala Homilies amb un text dedicat d'Olga Xirinachs

catalanes de més prestigi i re-
putació dintre de la nostra lite-
ratura. En la seva tria, Xirinachs 
va recitar el poema ‘Preneu les 
roses’ en xinès mandarí, recol-
zada per la lectura que va rea-
litzar un estudiant xinès que fa 
estada a Organyà durant les 
darreres setmanes. Xirinachs 
va fer un a part per expressar 
la seva opinió vers la literatura 

tot afirmant que “aquesta, es 
feta de moltes vides que volen 
entrar dins de la nostra”. L´au-
tora catalana va seguir afegint 
que “en literatura i cinema, ens 
hem estimat més uns personat-
ges que altres, i hem de pensar 
que darrere de cada un hi ha 
l´escriptor i el bon director de 
cinema; per això els llibres són 
de bona companyia i record”.
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La Plataforma d´Afectats 
per la Cruïlla de Montferrer ha 
reclamat novament que es po-
sin en marxa de manera imme-
diata les obres per a la cons-
trucció d´una rotonda al pas de 
la carretera N-260 pel municipi 
de l´Alt Urgell. Des del col.lec-
tiu es considera “precupant” la 
manca de previsió per construir 
aquesta nova infraestructura ja 
que des de la Generalitat “s´ha 
anunciat l´inici imminent de 
vols regulars permanent des 
de l´Aeroport Andorra-La Seu, 

La Plataforma d'Afectats per la Cruïlla de 
Montferrer exigeix que s´avanci en la 
construcció de la rotonda

situat dintre del terme munici-
pal Montferrer i Castellbò. Els 
membres de la Plataforma han 
recordat en un comunicat que 
“últimament es parla d'aquesta 
infraestructura molt necessària 
per al desenvolupament de la 
indústria turística al territori mi-
tjançant la proposta de conne-
xions aèries”, però “s´obliden 
que l´aeroport està ubicat al 
terme d´un petit municipi que 
és Montferrer i Castellbò”. En 
aquest sentit, des del grup es 
creu que “està havent, nova-
ment, on oblit de les adminis-
tracions vers els habitants afec-

tats, que fa molt de temps que 
reclamen una solució degut a 
l´alt nivell de perillositat d´a-
questa cruïlla, on constantment 
s´hi produeixen accidents, al-
gun d´ells mortals”. Cal recor-
dar que el Ministeri de Foment 
del Govern d´Espanya va apro-
var el projecte de construcció 
de la rotonda, que disposa d´u-
na partida pressupostària d´uns 
900.000 euros, a falta, només, 
de l´adjudicació de les obres. 
El col.lectiu exigeix que s´ac-
celerin aquests tràmits per tal 
que “no calgui lamentar més 
desgràcies en aquest punt”.

L´arribada de la neu du-
rant les darreres setmanes ha 
animat l´ocupació del sector 
turístic pirinenc, que proposa 
les millors condicions d´acolli-
da en comparació amb els úl-
tims anys. I és que la Setmana 
Santa d´enguany s´ha presentat 
al Pirineu amb una bona clima-
tologia per gaudir de la neu 

El Pirineu penja el cartell de “complert” 
pel pont de Setmana Santa

caiguda anteriorment, amb 
la totalitat de pistes d´esquí 
(incloses les de nòrdic) funcio-
nant a ple rendiment, fet que 
ha impulsat l´ànim turístic fins 
a penjar cartells de “complert” 
en molts dels hotels del territo-
ri una setmana abans del pont 
festiu que tindrà lloc aquest 
cap de setmana. En aquest 
sentit, dades del Patronat de 
Turisme de la Diputació de 

Lleida reflexen que del 24 al 
28 de març hi ha una mitjana 
de reserves del 95% al conjunt 
dels establiments d´acollida tu-
rística, sobretot en els situats 
a més proximitat de les pistes 
d´esquí. Pel que fa a l´impacte 
econòmic que deixarà al terri-
tori, es preveu que superi els 
30 milions d´euros. 
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E l Ministeri d´Educació i 
Ensenyament Superior del Go-
vern del Principat d´Andorra i 
la Universitat Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) han 
signat recentment dos con-
venis de col.laboració per tal 
que es regulin els tràmits per 
a l´accés a la universitat espan-
yola, amb presència a la capital 
de l´Alt Urgell, dels estudiants 
que formen part del sistema 
educatiu andorrà. A l´acte de 
signatura van procedir la di-
rectora general de l´Escola An-
dorrana i Formació Andorrana, 
Ester Vilarrubla, i el vicerector 
de la UNED, Tomás Fernández 
García, que ho va fer actuant 
en nom del rector, Alejandro 
Tiana Ferrer. Aquest acord es-
devé la regulació de col.labo-

EL Govern d´Andorra i la UNED signen dos 
convenis de col.laboració per als estudiants 
del Principat

ració entre la UNED i el Minis-
teri d´Eduació i Ensenyament 
Superior andorrà per a la dis-
posició del desenvolupament 
dels estudis i activitats que 
ofereixen els serveis de la uni-
versitat espanyola, tot facilitant 
els tràmits burocràtics pel que 
fa a l´admissió dels estudiants 
andorrans, de manera que la 
UNED disposarà de riguroses 
valoracions i expedients aca-

dèmics al dia, a més dels co-
neixements i competències del 
conjunt del sistema educatiu 
andorrà. D´altra banda, el se-
gon conveni pactat entre amb-
dues institucions concretarà els 
serveis que la UNED prestarà a 
l´Escola Andorrana de Batxiller 
per facilitar als alumnes l´acces-
sibilitat en els estudis de grau 
de les universitats del sistema 
educatiu espanyol.

Foto: Govern d´Andorra



Foto: Govern d´Andorra
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Foto guanyadora, d´Andreu Martín

L´urgellenc Andreu Martín 
va ser el guanyador de la terce-
ra edició del concurs fotogràfic 
“Lleida, la Catalunya Blanca”, 
organitzat per la Diputació de 
Lleida i amb la col.laboració del 
Patronat de Turisme. En la imat-
ge guanyadora, Martín mostra 
un home practicant l´esquí nòr-
dic endinsat en el bosc nevat de 
l´estació de Sant Joan de l´Erm. 
El lema de la fotografia és el de 

L'urgellenc Andreu Martín guanya el concurs 
fotogràfic “Lleida, la Catalunya Blanca”

“La immensitat del Parc Natural 
de l´Alt Pirineu a Sant Joan de 
l´Erm”. Entre els motius del jurat 
per lliurar el guardó a la imatge 
que proposà Martín, aquests 
van incidir en l´espectacularitat 
del paisatge doncs s´hi obser-
va “un esplèndit bosc d´avets 
nevats que no té res a envejar 
a altres territoris de muntanya 
d´Europa, que emmarca una 
pista quasi verge on l´esportista 
pot practicar l´esquí nòrdic en 
un entorn privilegiat”.



Foto guanyadora, d´Andreu Martín



10

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

El dissabte passat, 19 de 
març, es va celebrar a Vic el 
19è Concurs Català de Raça 
Frisona, on hi va haver una exi-
tosa representació per part de 
l´Associació Frisona Alt Urgell i 
Cerdanya (AFAUC). L´esdeveni-
ment, que s´emmarcà dins dels 
actes pertanyents a la Fira del 
Mercat del Ram de Vic, va servir 
per evidenciar el bon treball de 
l´AFAUC mitjançant els seus re-
presentants, ja que la ramade-
ria de Cal Diligent va obtenir el 
segon premi de Vedelles de 0 a 
5 mesos, el primer premi de Ve-

l´AFAUC guanya el segon premi a Millor Lot 
per Associació en el 19è Concurs Català de 
Raça Frisona

delles de 10 a 12 mesos, un al-
tre tercer premi de Vedelles de 
13 a 15 mesos i el subcampio-
nat en el premi Vedella Cam-
piona. Per la seva part, també 
va destacar la representació de 
la ramaderia de Cal Marquet, 
que es va endur els premis de 
Millor Ramat i Millor Criador 
i Vaca Jove Campiona, entre 

altres. Altres representants de 
l´AFAUC com La Clota i Cal 
Galabert també van obtenir el 
segon premi en Braves de 21 
a 26 mesos i el tercer premi en 
Braves de 16 a 20 mesos, res-
pectivament. Per últim i el més 
important, destacar la segona 
posició de l´AFAUC en el premi 
Millor Lot per Associació. 



Calçats per a tota la família!



RECORDANT EL PASSAT

COSTELLADA A LA TROBADA  03-04-1961
PAQUITA SISCART I ALBERT CARBONELL



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

Estem de reformes però 
restem oberts! 
Disculpin les molèsties.
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El glaucoma és una patologia 
de la vista que afecta a milions 
de persones a tot el mon. No 
produeix símptomes i fa que es 
vagi perdent visió progressiva-
ment sense que la persona se 
n’adoni.

A l’interior de la cambra an-
terior del globus ocular tenim 
un líquid (humor aquós) que 
regula la pressió dins de l’ull i 
proporciona nutrients a la resta 
de les estructures. Però quan 
es trenca l’equilibri entre pro-
ducció i drenatge, es produeix 
un increment de dita pressió 
(glaucoma), provocant danys 
en el nervi òptic i afectant el 
camp visual. Aquesta pèrdua 
de visió no pot ser recuperada.  

La visió comença a perdre’s per 
la perifèria i si progressa pot 
arribar a afectar la visió central. 
El pacient tindrà la sensació 
d’estar mirant per un tub. 

En casos molt específics pot 
produir dolor, fotofòbia, mals 
de cap...

Els factors de risc son: tenir an-
tecedents familiars, ser miop, 
haver sigut intervingut d’algu-
na cirurgia ocular, haver patit 
traumatismes oculars o tindre 
més de 60 anys. 

La pressió intraocular no està 
relacionada amb la pressió ar-
terial i no es pot mesurar en 
farmàcies o un mateix a casa. 

Cal anar a una clínica oftal-
mològica per fer una revisió un 
cop a l’any. 

En el cas de que es detecti cal-
drà un tractament específic: 

Tractament farmacològic: (ca-
sos menys greus). 

Intervenció quirúrgica (trabe-
culectomía):  quan està molt 
avançat, es realitza una via de 
drenatge del humor aquos per 
a regularitzar el increment en la 
pressió intraocular. 

Tractament làser SLT: quan es 
crònic, es fan fenestracions al 
iris (iridotomía) per facilitar el 
flux del humor aquos. 

Dr. Ludger Hanneken 
VallmedicVision

Avda Nacions Unides 17 
Escaldes-Engordany - Andorra

+376 88 55 44
www.vallmedicvision.com

EL GLAUCOMA
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Sempre he tingut d’alguna mane-
ra certa curiositat per les teràpies 
o tractaments alternatius, esbri-
nar la seva procedència i els seus 
beneficis, etc. Per tal de mirar de 
quina manera això pot ser benefi-
ciós per a les persones i de quina 
manera poder ajudar, intentant 
donar un servei totalment diferent 
i exclusiu, i a l'hora que sigui per-
sonalitzat i depenem de la neces-
sitat de cada persona. Per això, 
far uns anys vaig decidir muntar 
un centre on poder donar aquests 
serveis. Actualment sóc directora 
d'un centre ubicat a la Seu d´Ur-
gell:
Massatges i Teràpies M.M.G. Tal 
com el seu nom indica, és un 
centre dedicat a fer massatges i 
teràpies, el centre ja fa uns quants 
anys que existeix però malaura-
dament encara hi ha gent que 
el desconeix, i això que he fet 
per arribar a tothom i que cone-
guessin les seves teràpies. Durant 
aquest temps he intentat apren-
dre nous tractaments, i així inten-
tar obtenir un millor coneixement 
vers les persones, mitjançant di-
verses teràpies exclusives i amb 
resultats molt gratificants pels 
meus clients.
Amb aquestes teràpies sempre 
he buscat que la gent tingués un 
resultat i benefici vers les seves 
molèsties, per això el centre està 
enfocat per a problemes d’esque-
na amb massatges l'oli, relaxants, 

corporals, descontracturant, baixa 
autoestima, etc. Cada problema 
el tinc enfocat amb una determi-
nada teràpia.
Bioki, Micropigmentació, mas-
satges Hawaià Lomi Lomi Nui, 
Massatge amb espelmes d´oli 
(tonificants i pels dolors), Magne-
toteràpia, Pressoteràpia, Geobio-
logia Etc. per tal de poder arribar 
a tot aquell que ho necessiti, el 
centre té un ambient d’armènia, 
pau, tranquil·litat i serenitat. On 
cada persana gaudeix de l'espai, 
del seu moment amb unes sales 
totalment harmonitzades.
Voldria donar una petita pinzella-
da d’una de les teràpies.
Es tracta de Bioki, que és una 
teràpia que pel seu desenvolu-
pament ha estat present en els 
principis bàsics del Massatge, 
Quiropràxia, Acupresió, Mustibu-
sio I la Termoteràpia, combinant 
els últims avenços tecnològics, i 
s´ha creat un producte per a totes 
les persones, són uns corrons que 
llisquen per la columna vertebral 
aplicant una pressió uniforme i ca-
lor infraroig fent una activació de 
la circulació de la sang. Millorant 
els dolors musculars i l’elasticitat 
de la columna vertebral.
Els corrons comencen a fer efec-
te treballant per les cervicals rea-
litzant un recorregut per tota la 
columna vertebral, alhora que fan 
l’efecte analgèsic. És una teràpia 
que a mesura que l'anem fent, 
arribaran els resultats. L'han fabri-

cat amb pedres de jade, placa de 
ceràmica de minerals, turmalina 
i germanio elván (pedra volcàni-
ca), també emet neons negatius 
de manera natural. i són els mi-
llors conductors de la calor infra-
roig de baixa intensitat. Calma els 
dolors a les zones localitzades. 
Com molts ja sabeu, el jade té un 
munt de beneficis, és una de les 
teràpies que està indicada per a 
les patologies següents: Hèrnies 
Discals, Pinçaments, Contractures 
Musculars, Problemes de Cervi-
cals, Migranyes, Lumbàlgies, Es-
coliosi, Artrosi, Fibromiàlgia, De-
pressió, Ansietat, etc.
Aquesta teràpia es pot dur a ter-
me de dues maneres: sols tracta-
ment, o tractament i massatge.
Més endavant us parlaré d'un al-
tre tractament que faig al centre 
per tal d'informar-vos més i millor 
sobre aquest tipus de teràpia.

Maria Marcos Graell
Massatges i Teràpies M.M.G.

C/ Sant Joan Bautista
 la Salle nº 57 1º3a

La Seu d´Urgell

Em podeu trobar a 
//www.facebook.com/mmgmas-

satgesiterapies
 i també al 696575413
trucant i per whatsapp

DE MASSATGES I TERÀPIES...
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El CF Castellciutat ja és al 
més alt de la taula classifica-
tòria de la Primera Catalana de 
futbol sala. Els grocs van pro-
tagonitzar una victòria agònica 
en el seu desplaçament a la 
pista del Cervera FS (3-4), quan 
ja sabien que el fins ara primer 
classificat, el Mollerussa, va 
caure derrotat a casa davant 
l´EFS Comtat d´Urgell per 2 
gols a 3. D´aquesta manera, els 
alturgellencs afronten els 8 úl-
tims partits com a líders sumant 
un total de 41 punts, mentre 
que el Mollerussa cau a la se-
gona posició, amb 40 punts. 
Tercer classificat és el Fraga, 

El CF Castellciutat és el nou líder de 
la Primera Catalana de futbol sala
Els grocs van patir per guanyar a Cervera (3-4) tot i que aprofiten la derrota del Mollerussa per 
assaltar el liderat

pròxim rivals dels grocs, amb 
36 punts. El desenllaç final de 
la temporada per als tres as-
pirants per ascendir a Divisió 
d´Honor (ascendeix el primer 
directament, mentre que el se-
gon promocionarà) serà viscut 

molt intensament per tots els 
seguidors de tots tres conjunts. 
Cal recordar que, en cas que 
ascendeixi el CF Castellciutat, 
seria el tercer ascens consecu-
tiu per al club des de que va 
debutar en futbol sala.



LVina a Veure la noVa col·lecció primaVera-estiu

Tot en regals de les primeres marques

Vine i encertaràs!
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Cal Serni, Calvinyà 
25798 Vall de Valira, 

Alt Urgell (Lleida)

Telf.: 973 352 809 
608 691 512

E l Cadí Canoë-Kayac tin-
drà tres representants en el 
combinat espanyol d´eslàlom 
que competirà en les competi-
cions internacionals d´enguany, 
entre elles l´esdeveniment més 
important serà la celebració 
dels Jocs Olímpics de Rio 2016. 

Núria Vilarrubla, Annebel Van der Knijff i 
Marta Martínez formaran part de l'equip 
estatal d'eslàlom

Les tres representants del club 
de la Seu triades pel seleccio-
nador estatal Xabi Etxaniz són 
Núria Vilarrubla, Annebel Van 
der Knijff i Marta Martínez. Les 
dues primeres competiran en 
categoria C1 femení, mentre 
que Martínez ho farà en K1 
femení. Entre el grup que con-

formarà l´equip d´eslàlom na-
cional també es troba la palista 
basca resident a la Seu Maialen 
Chorraut, que intentarà repetir 
la històrica medalla aconsegui-
da a Londres 2012. Destacar 
que l´equip de C2 el formaran 
els pontsicans Dani Marzo i Je-
sús Pérez.

E l Cadí La Seu segueix llui-
tant per entrar als quatre llocs 
que donen accés als ‘play-off’ 
de la màxima categoria feme-
nina estatal, després de guan-
yar, el cap de setmana passat, 
per la mínima (65-66) al Cam-
pus Promete de Logroño, que 

El Cadí La Seu guanya al Campus Promete 
(65-66) i es manté cinquè

el permet mantenir la cinque-
na posició, amb un balanç de 
15-9. Les noies entrenades per 
Juan Carlos Pié estan tan sols 
a una victòria del Mann Filter i 
l´Spar Citylift Girona, que van 
guanyar els seus partits davant 
el Bembibre i el Gran Canària, 
respectivament. Foto: Agustí Peña



molt 
A Aravell

Xmolt
poc

molt i 

Gaudeix de nostra esplèndida terrassa i dels nostres jocs infantils a l’aire lliure

Vine a passar el dia a Aravell

+Info: +34 973 36 00 66

Buquet d’amanida fresca o Graellada de verdures

“Picanton” Rostit amb daus de patates o Salmó a la “Papillote”

"Ha arr� at la primavera"

Gaudeix de nostra Gaudeix de nostra Gaudeix esplèndida terrassa i dels nostres jocs infantils a l’aire lliure

+Info: +34 973 36 00 66

’40

Menú 
infantil

12€

2 plats 
beguda 
postre
cafè 

6€

Menú

A 5 minuts de La Seu d’Urgell
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Anna LópezPARLEM AMB...

Com va començar la idea de crear 
l´Ateneu Alt Urgell? 
A la Seu s’han intentat engegar 
diferents projectes que creessin 
punts d’unió entre la població, 
que han acabat sempre fent figa. 
L’Ateneu és fruit de la correcció 
dels errors dels altres projectes 
anteriors centrant-se en un pú-
blic global. La gent que va fer 
possible els altres projectes s’ha 
cohesionat en l’Ateneu, i això ha 
produït una opció més forta que 
les anteriors.

Quants socis formen l´associació? 
Hem arribat a un centenar de so-
cis i sòcies!

I quantes persones formeu part 
de la comissió? / Quina funció té?
L’Ateneu de l’Alt Urgell s’organit-
za en base a assemblees de so-
cis i sòcies, on totes tenen dret a 
veu i vot. A  part de l’Assemblea 
de socis/es, hi ha diverses comis-
sions de treball de diversos àm-
bits, obertes a tots els socis/es, 
algunes són permanents i altres 
es creen per a tasques concretes. 

Pel que fa a a les comissions, està 
format per sis eixos: cultura, co-
municació i difusió, obres, bar, 
suport mutu i economia. A més 
a més de la nova incorporació 
de l’Associació Secció Ciclista de 
l’Ateneu. No obstant, els volunta-

ris que formen a cada comissió és 
molt variable. 
D’altra banda, hi ha un equip 
coordinador el qual està format 
per cada una de les persones 
responsables de cada comissió. 
L’objectiu del qual és treballar per 
tal d’organitzar de manera gene-
ral els projectes que esdevenen a 
l’Ateneu i convocar les reunions 
de treball i les Assemblees de 
socis/es. A més és la comissió en-
carregada de rebre les demandes 
dels socis i traslladar-les a les al-
tres comissions.

Quins projectes futurs empren-
drà l´Ateneu? Actualment s’està 
treballant per oferir un servei de 
Rebost a tot aquell/a que vulgui 
participar, sigui soci o sòcia com 
també amic o amiga de l’Ateneu, 
és a dir, ens estem sumant a la 
iniciativa de les Ecoxarxes, Xarxa 
de Cooperativa Integral Catalana, 
com un espai d’intercanvi i d’au-
toorganització bioregional, per 
tal de ser l’Ateneu un gestor de 
comandes de productes agroa-
limentaris del territori pirinenc 
i a més de la resta de Catalunya 
a través de la Cooperativa Inte-
gral Catalana, fent un gran pas 
endavant impulsant l’intercanvi 
de moneda social, una economia 
basada en la confiança, la recipro-
citat, la solidaritat, la cooperació i 
l’ecologia.

Consideres que l´Ateneu és un es-
pai cultural indiferentment 
d´ ideologies polítiques?
L’objectiu de la creació del projec-
te de l’Ateneu és ser un punt de 
trobada i enriquiment dels altur-
gellencs i alturgellenques crítics 
i participatius, un punt de troba-
da que ha de reforçar projectes i 
ajudar-los a fer un salt endavant. 
Un punt de trobada que facili-
ti el contacte entre la població 
inquieta, motivada i crítica, tot 
impulsant, dinamitzant i fent de 
trampolí de les iniciatives que 
sorgeixin. Tanmateix, volem dife-
renciar-nos, sent una alternativa a 
la programació cultural tradicional 
fins a les hores, incentivant l’au-
toorganització social per enfortir 
llaços comunitaris, cohesionant el 
teixit associatiu i cultural, deixant 
de banda a una societat de con-
sum.

La Seu és una ciutat rica en pro-
postes culturals, penses que va 
d’acord amb la participació dels 
seus ciutadans?
La societat pirinenca, i també la 
de l’Alt Urgell, ha estat les últimes 
dècades molt poc estructurada, 
amb poc teixit social, cultural i 
popular. 

Tot i això, des de fa anys algu-
nes entitats i col·lectius, així com 
persones a nivell individual en 
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diversos àmbits han treballat per 
construir un teixit social, cultural 
i popular a l’Alt Urgell i a la res-
ta del Pirineu. És als últims anys 
on han proliferat noves entitats i 
col·lectius, que englobant gent 
diferent i amb interessos diferents 
han anat coincidint en diversos 
moments, actes, campanyes, 
lluites, etc. I, és des d’aquesta 
coincidència puntual i intermi-
tent que hem anat apropant-nos, 
començant a enfilar aquest teixit 
social entre totes. 
És per aquest motiu que la finali-
tat de l’Ateneu és promoure i mo-
tivar el naixement de nous projec-
tes transformadors, populars, de 
suport mutu, culturals, etc.

Vols afegir quelcom?

Sí. Ens ajudeu a créixer?
Us animem a tot aquell/a que es-
tigui interessat a formar part de 
l’Ateneu Popular de l’Alt Urgell 
a participar activament i a fer-se 
soci/a!!
Envia’ns un correu a ateneualtur-
gell@gmail.com i t’enviarem la 
butlleta per a fer-te soci/a!!

Membre de la comissió de l´Ateneu      Alt 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

EXPLOTACIÓ DEL BAR RESTAURANT DEL PARC DEL SEGRE.

Parc del Segre, SA ha convocat el concurs per a contractar l'Explota-
ció del bar restaurant del parc del Segre i l'obertura i tancament del 

recinte (2). El darrer dia per a presentar les propostes és el 31 de març 
de 2016. Els interessats poden obtenir la informació a la Secretaria de 

l'Ajuntament de la Seu d'Urgell o a la plana web de l'Ajuntament (www.
laseu.cat) al Perfil del contractant, al qual s'accedeix a l'apartat de Con-

tractes municipals de la Seu electrònica.



 
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. 1251 – La Seu – PRoducte ban-
caRi. PiSoS, dúPLex i PLanteS baixeS 
amb teRRaSSeS, de 3 doRmitoRiS, 2 
banyS,  caLefacció biomaSSa, PàR-
king. SoL tot eL dia. nouS a eStRe-
naR. PReuS a PaRtiR de 80.000 €.
 
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. 1346 – La Seu. dúPLex amb jaRdí 
i viSteS aL cadí. eStat imPecabLe. 3 
hab. (1 Suitte), 2 banyS, aSeo. PàR-
quing i tRaSteR.
 
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. 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. 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. 1332 – La Seu. PLaça camP deL 
codina, aPaRtament de 2 doRmi-
toRiS i teRRaSSa de 10 m2.
tot exteRioR. PeR entRaR a viu-
Re. oPcionaL box en eL mateix 
edifici. PReu: 135.000 €.

Ref. 1301 – noveS de SegRe. caSa 
de 200 m2. de eStiL RúStic amb 
acabatS de quaLitat. 3 habita-
cionS, 2 banyS, aSeo. SaLa-menja-
doR amb LLaR de foc. caP de caSa 
diàfan amb LLaR de foc i aLteLL. 
gaRatge. PReu: 150.000 €.

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 €.





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

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

VOLS REBRE 
LES MESURES
A cASA TEVA 
SETMANA 
RERE SETMANA?

+inFo a lesmesures@Gmail.com

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



  

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

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



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 com-
plet. Preu: 300 euros. 

Es traspassa o lloga restaurant 
al barri Sant Pere totalment 
equipat. 

686 088 890- 676 553 448

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

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

665 777 097

Busco señora de 48 a 55 años. 
Que sea viuda o divorciada, y 
que quiera tener relación de 
pareja estable.  

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.




