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Després dels casos de 
corrupció per adjudicar con-
tractes a dit a la consultora Efial 
en els quals s´han vist implicats 
els Ajuntaments de Girona, l´A-
metlla de Mar i Ascó, ara la tra-
ma s´estén a l´Ajuntament de 
la Seu d´Urgell, governat per 
CiU, ja que, segons va informar 
el diari EL PAÍS en la seva edi-
ció catalana del dilluns passat 
(28 de març), hauria pagat més 
de 500.000 euros a la firma de 
Barcelona per assessories en-
tre el 2007 i el 2014. I és que, 
sempre segons informa EL 
PAÍS, l´Ajuntament urgellenc 
ha formalitzat l´adjudicació de 
manera directa de contractes 

L´Ajuntament de la Seu estaria implicat en 
l´escàndol per l´adjudicació de contractes 
irregulars a Efial per valor de 500.000 euros

a Efial sempre per imports in-
feriors als 18.000 euros, límit 
econòmic que permet la llei 
per realitzar adjudicacions a 
dit . Un dels ‘treballs’ contrac-
tats per l´equip de govern de 
l´alcalde Albert Batalla seria el 
d´abordar un possible “pacte 
de govern” davant de la crisi 
econòmica, encàrrec que hau-
ria suposat un cost total de 
6.480 euros. Tal com s´explica 
en les pàgines del diari esmen-
tat altres ‘encàrrecs’ adjudicats 
a l´empresa Efial serien els de 
la “gestió integral del projec-
te d'una residència assistida" 
(7.015 euros) o la “realització 
de tasques de suport en el tan-
cament comptable de l'exerci-
ci 2010” (15.975 euros). També 
propostes per a un anàlisi so-
bre com obtenir més recursos 

per al municipi, detallada en la 
factura com a “eficiència en la 
gestió” i amb un cost de 6.000 
euros per a les arques públi-
ques. Crida l´atenció que al 
2013, en plena crisi municipal 
sobre la gestió del Sant Hos-
pital de la Seu, l'Ajuntament 
hauria pagat 10.200 euros per 
un paquet de treballs que in-
cloïa una anàlisi de la situació 
financera de l'Hospital de la 
Seu. Per la seva part, la con-
sultora amb seu a Barcelona 
té investigacions obertes per 
adjudicacions de contractes a 
dit de manera directa en va-
ris ajuntaments de Catalunya, 
com el de Girona o Torredem-
barra. EL PAÍS també destaca 
que Efial, fundada l´any 2007, 
té adjudicades ‘assessories’ 
en més de 70 consistoris ca-
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talans, gairebé tots amb CiU a 
l´equip de govern. També hau-
ria estat relacionada -la seva 
gestió- amb assessoraments a 
la formació que lidera Batalla 
sobre l´activitat desenvolupada 
per la Societat d´Habitatge i 
Urbanisme La Seu (HIULS), em-

presa de gestió pública que va 
ser fundada amb l´objectiu de 
“fomentar el desenvolupament 
urbanístic i facilitar l´accés a 
l´habitatge als veïns i veïnes de 
la ciutat”. Curiosament, i sem-
pre segons indica el diari de 
distribució estatal, en els anys 

posteriors a la seva constitució, 
HIULS també hauria contractat 
serveis d´Efial, i, durant els úl-
tims anys, aquesta hauria fac-
turat un total de 500.000 euros 
tant a l´Ajuntament com a la 
societat “per al desenvolupa-
ment urbanístic”.

La Diputació de Lleida, 
mitjançant el Patronat de Turis-
me, ha fet un balanç molt satis-
factori del resultat de l’ocupa-
ció turística que s’ha registrat 
durant aquestes vacances de 
Setmana Santa a les zones tu-
rístiques de les comarques de 
Lleida, principalment a les zo-
nes del Pirineu, amb influència 
de les estacions d’esquí, amb 
una ocupació mitjana d’entre 
el 90 i 95% en els quatre dies 
festius, que van del Divendres 

El Pirineu es consolida com el millor destí
turístic per Setmana Santa

Sant fins al Dilluns de Pasqua, 
i que va arribar fins al 95%, 
i la plena ocupació la nit del 
divendres i dissabte, xifra que 
confirma d’aquesta manera les 
previsions fetes inicialment pel 
Patronat de Turisme. L’ocupa-
ció durant aquest període de 
vacances, així com dels forfets 
venuts pel conjunt d’estacions 
d’esquí, confirma les dades 
previstes i situen el balanç 
d’aquesta Setmana Santa com 
un dels millors dels darrers 
sis anys. El nombre de forfets 
venuts, amb les xifres provisio-
nals de les estacions, s’ha situat 

al voltant dels 125.000, un 56% 
més que la temporada ante-
rior, que va tancar amb 80.000 
forfets i per sobre de les previ-
sions fetes pel mateix Patronat 
de Turisme. D´aquesta manera, 
l´ens comparteix “la satisfacció 
expressada pels sectors d’ho-
teleria, càmpings i turisme rural 
de la demarcació de Lleida pel 
nivell d’ocupació assolit durant 
els deu dies d’aquest període 
festiu de Setmana Santa, així 
com pel sector de l’esquí i dels 
empresaris de turisme actiu i 
esports d’aventura”.
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E l dimecres passat, 30 
de març, es va obrir el perío-
de de preinscripció per al curs 
escolar 2016-2017 a la Seu. 
Les famílies ja poden presen-
tar les sol·licituds d'admissió 
d'alumnes per a poder cursar 
segon cicle d'educació infan-
til, primària i ESO als centres 
docents sufragats amb fons 

Obertes les preinscripcions per al curs escolar 
2016-2017

públics (escola pública i esco-
la privada concertada). Per fer 
la preinscripció, que es pot 
presentar fins el pròxim dijous 
7 d'abril, cal omplir la sol·lici-
tud que es facilita de manera 
gratuïta en qualsevol centre 
docent de la ciutat: les esco-
les Pau Claris, Albert Vives, La 
Valira i Castell-Ciutat, així com 
els instituts Joan Brudieu i La 
Valira, i el col·legi La Salle, o a 
l’Oficina Municipal d’Escolarit-
zació (OME) de la Seu d’Urgell, 

ubicada a les mateixes depen-
dències del consistori. La pre-
inscripció cal tramitar-la en el 
centre educatiu que es triï en 
primera opció o a la mateixa 
OME. També es pot realitzar 
la preinscripció a través d'in-
ternet a l'adreça www.gencat.
cat/preinscripcio. La tramesa 
de sol·licituds de manera te-
lemàtica serà fins a les 24 hores 
del dijous 6 d’abril. Per a més 
informació, al web municipal 
www.laseu.cat.

E ls ajuts Leader que es 
destinen al Pirineu Occidental 
han rebut un total de 85 sol.
licituds. La comarca que ha tra-
mitat més sol.licituds és la del 
Pallars Sobirà, amb 28, seguida 
de la Val d´Aran amb 26. Des 

Els ajuts Leader al Pirineu Occidental reben un 
total de 85 sol·licituds

del Pallars Jussà s´han enviat 
23 sol.licituds i, per últim, l´Alta 
RIbagorça ha presentat 8 pro-
jectes. Els ajuts Leader que es 
destinaran en les comarques 
d´aquesta regió pirinenca su-
maran un total de 928.455,455 
euros. Cal recordar que aquest 
programa d´ajuts per dinamit-

zar l´activitat econòmica a les 
zones rurals és finançat en un 
57% pel Departament d'Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i 
l'altre 47% ve finançat per la 
Comissió Europea a través del 
Fons Europeu Agrícola de Des-
envolupament Rural (FEADER).
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La Comissió de Territori 
del Parlament de Catalunya 
s´ha compromès a incloure en 
el pressupost d´enguany de la 
Generalitat una partida que 
liciti i garanteixi l´inici, durant 
aquest 2016, de les obres del 
túnel de Tresponts, a la carrete-
ra C-14. El diputat del PSC per 
Lleida, Pirineu i Aran i regidor 
a l´Ajuntament de la Seu pel 
grup municipal de Compro-

El pressupost de la Generalitat per al 2016 
inclourà una partida per iniciar les obres del 
túnel de Tresponts, a la C-14
El diputat del PSC i regidor a l´Ajuntament de la Seu per Compromís, Òscar Ordeig, celebra 
l´acceptació de la seva proposta, aprovada per unanimitat a la Comissió de Territori al Parlament.

mís, Òscar Ordeig, ha celebrat 
l´aprovació de la proposta que 
ell mateix ha reivindicat durant 
moltes sessions al Parlament. 
Ordeig ha traslladat al Govern 
de Catalunya, en vàries oca-
sions, la preocupació per part 
de la Plataforma d´Afectats, els 
veïns i veïnes i usuaris d´aques-
ta via sobre el risc d´accidents 
degut a la caiguda de roques 
i els danys causats en aquest 
punt crític de la C-14. El dipu-
tat ha volgut agrair “la bona 
feina” duta a terme pels afec-

tats que “han reclamat durant 
molt anys una actuació contun-
dent”. Alhora, ha valorat molt 
positivament l´aprovació per 
unanimitat de la Proposta de 
Resolució del Grup Socialista 
per a la construcció del túnel, 
però ha recalcat que “s´estarà 
pendent” de la posada en 
marxa de l´actuació i que els 
compromisos de la Generalitat 
sobre la resolució de la propos-
ta “no siguin un nou intent de 
fer volar coloms, com ens hem 
trobat ja en masses ocasions”.

Un incendi a l'edifici Tiffany's de la Massana 
obliga a desallotjar 155 veïns

E l dimarts passat es va 
produir un incendi a la part su-
perior de l´edifici Tiffany´s de la 
Massana. El foc es va declarar 
sobre les 20,3 del vespre i es va 
propagar ràpidament pels pi-
sos de la part alta de la estruc-
tura. Fins al lloc de l´incident 
s´hi van desplaçar professionals 

del Cos de Bombers, efectius 
de la policia andorrana, agents 
de circulació de la Massana i 
dotacions de la Protecció Civil, 
que van protegir la zona fins 
a altes hores de la matinada. 
El treball d´extinció de les fla-
mes va ser el més complicat, ja 
que els Bombers es van veure 
obligats a entrar a l´interior de 

l´edifici, que compta amb una 
setantena d´apartaments, ja 
que l´estructura del llosat els va 
impedir actuar des de la part 
alta del mateix. Un total de 75 
pisos i 155 veïns i veïnes van 
ser desallotjats/des de l´edifici, 
36 d´aquestes persones van ser 
allotjades en diferents hotels 
de la parròquia andorrana.
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Més de 100 visitants es 
van desplaçar a Cabó el dis-
sabte passat a la jornada de 
portes obertes per contemplar 
els Greuges de Sant Guitart, 
un dels textos més antics de 
la llengua catalana. L´orga-
nització d´aquesta jornada, 
l´Associació Amics de Vall de 
Caboet, va valorar molt positi-
vament la rebuda per conèixer 
un “patrimoni històric de la cul-
tura catalana i l´església romà-
nica de Sant Serni”. A més, els 

Sant Serni de Cabó acull més de 100 
visites per contemplar un dels textos
més antics del català
L´organització considera que la jornada que va permetre conèixer un dels primers manuscrits de la 
llengua catalana “va ser un èxit”.

visitants van gaudir amb les 
explicacions i anècdotes sobre 
el llinatge dels Caboet i el ma-
nuscrit dels Greuges. L´organit-
zació també va posar a la dis-
posició dels participants de la 

jornada díptics que permetien 
comparar el català antic amb 
l´actual. L´associació de Cabó 
ja estudia realitzar dues noves 
jornades de portes obertes per 
al proper estiu.
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La primera proposta té 
lloc aquest mateix divendres, 
1 d´abril, amb una nova sessió 
dels Esmorzars dels Divendres, 
que en aquesta ocasió estarà 
deidicada a difondre i explicar 
els requeriments sobre la nova 
convocatòria d´ajuts a autò-

El CETAP-Telecentre organitza cursos gratuïts 
de formació professional

noms per part de l´Ajuntament 
de la Seu. Des del 4 i fins al 27 
d´abril, els dilluns i dimecres de 
les 15 a 17 hores de la tarda, 
es durà a terme un curs sobre 
“atenció i qualitat de serveis al 
client”, que tractarà de formar 
als participants sobre l´adquisi-
ció d´habilitats comunicatives 

a l´hora d´atendre i fidelitzar al 
client. Per últim, els dimarts 5 i 
12 d´abril, de les 9 del matí a 
les 13 hores del migdia, s´im-
partirà un curs sobre direcció 
de reunions, amb l´objectiu de 
definir els rols de cada assis-
tent i consolidar el producte i 
la seva bona acollida al mercat. 



Calçats per a tota la família!



RECORDANT EL PASSAT

MANUEL , FINA, JOSEFA, CARMEN I PERE TOMÀS
19 dE MARç dE 1940

LA SEU d’URGELL



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

Estem de reformes però 
restem oberts! 
disculpin les molèsties.



A la primavera se li atri-
bueixen efectes suggeridors, 
però la veritat és que té dues 
cares que alteren l'estat emo-
cional. Una és la cara amable, 
la que ens evoca els senti-
ments més romàntics; l'altra 
és la trista, la dels sentiments 
més àrids. Amb l'arribada de 
la primavera, moltes persones 
sofreixen la coneguda Astènia. 
L'astènia primaveral. Amb el 
canvi d'estació moltes perso-
nes veuen alterat el seu humor 
de manera transitòria però 
negatiu, se senten esgotades, 
tristes i deprimides. Per sort, 
aquest estat no sol durar molts 
dies, encara que convé estar 
alerta i tractar de contrarestar 
les alteracions hormonals que 
el provoquen, practicant acti-

La primavera, la sang altera?

vitats plaents, una mica d'es-
port, descansant i fins i tot do-
nant-nos un capritx.
L'eufòria primaveral. Aquesta 
cara ens fa reviure amb entu-
siasme, sentir, desitjar i gaudir 
amb autèntica passió les emo-
cions. D'aquest estat també 
són responsables les hormo-
nes. L'eufòria primaveral és el 
fenomen al que solem refe-
rir-nos quan diem “la primavera 
la sang altera” i, entre les seves 
conseqüències, el romanticis-
me, la sensualitat i la sexualitat 
són les més afavorides.

1º Un 28% dels europeus opi-
nen que la primavera és el 
millor moment per iniciar rela-
cions romàntiques.
2º Les dades sobre empreses 
de mudances o botigues de 
la llar confirmen un augment 
de la seva activitat pel nombre 
de parelles que inicien la con-
vivència en aquesta època de 
l'any.
3º El 44% de les persones asso-
cien amor a primavera. 
4º El 28% dels europeus con-
firmen haver-se enamorat en 
aquesta època de l'any.
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La hiperhidrosi és un trastorn 
en el qual es produeix un ex-
cés de suor a diferents àrees 
del cos encara que les condi-
cions ambientals i d’activitat no 
ho requereixin. Malgrat és des-
coneix l’origen, es sap que el 
centre de regulació tèrmica del 
cervell emet senyals errònies 
a través dels nervis fins a les 
glàndules sudorípares per tal 
que aquestes produeixin suor 
encara que no faci calor.
És un trastorn amb un elevat 
impacte psico-social sobre el 
pacient, ja que l’augment de 
la suor en zones visibles com la 
cara o les aixelles, o bé en zo-
nes amb molta activitat social 
com les mans, poden provo-
car una caiguda important de 
l’autoestima i de les relacions 
interpersonals, a més de su-
posar un problema potencial 
en l’execució d’algunes manio-
bres domèstiques o laborals 

(donar la mà, dibuixar, conduir, 
cuinar, escriure…).
Existeixen nombroses opcions 
terapèutiques per a la hiper-
hidrosi, des dels tractaments 
tòpics fins a la cirurgia. D’entre 
les teràpies tòpiques desta-
quen els preparats amb clorur 
d’alumini, que redueixen la 
producció de suor per part de 
les glàndules. La iontoforesi 
consisteix en la realització de 
banys amb una solució líqui-
da concreta i en uns recipients 
que emeten corrents elèctri-
ques que redueixen l’activitat 
productiva de les glàndules. És 
una teràpia efectiva i còmoda, 
que el pacient pot realitzar a 
casa si adquireix el dispositiu 
mèdic.
No obstant, el tractament amb 
millor relació risc/benefici/cost 
és l’aplicació local de toxina 
botulínica. Aquesta exerceix la 
seva acció entre la fibra nervio-

sa que transmet la senyal acti-
vadora i la glàndula sudorípara, 
reduint el nombre d’estímuls 
i la intensitat dels mateixos.  
d’aquesta manera, encara que 
el centre tèrmic enviï senyals a 
les glàndules, els primers arri-
ben en menor nombre i mag-
nitud. És una teràpia molt cò-
moda, es realitza la injecció de 
la toxina en diferents punts de 
l’àrea afectada després d’apli-
car anestèsia tòpica o local i 
l’efecte es comença a percebre 
al cap de pocs dies. Habitual-
ment s’utilitza per a tractar les 
aixelles i/o les mans.
Finalment, existeix l’opció qui-
rúrgica. En aquests casos es 
realitza una simpatectomia, 
tallant o pinçant el nervi que 
condueix la senyal estimulado-
ra de la suor del cervell a les 
mans. El nervi simpàtic trans-
corre per dins del tòrax i la in-
tervenció s’ha de realitzar sota 
anestèsia general a càrrec de 
Cirurgia Toràcica. Normalment 
s’utilitza aquesta tècnica en ca-
sos en què no hi ha resposta a 
la toxina botulínica.
 

dr. dídac Barco
dermatòleg dermAndTek

+376 886100
dermatologiaandorra.com

HIPERHIDROSI: COM  TRACTAR L’EXCÉS DE SUOR
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El Cadí La Seu va acomia-
dar una altra brillant tempora-
da a la Lliga Femenina guan-
yant a la pista de l´Star Center 
Uni Ferrol (81-87). Tot i aquest 
triomf i tenir un balanç final po-
sitiu de 17 victòries i 9 derro-
tes, que les permetia empatar 
a la classificació amb l´Spar Ci-

El Cadí La Seu finalitza la temporada 
en cinquena posició
Tot i el triomf en l´últim partit de la Lliga Femenina davant el Ferrol (81-87), les urgellenques no 
aconsegueixen accedir a les places de ‘play-off’.

tylift Girona (3r) i el Mann Fil-
ter de Saragossa (4t), les noies 
entrenades per Juan Carlos 
Pié van acabar la màxima com-

petició del bàsquet estatal en 
cinquena posició, a les portes 
dels llocs que donen accés al 
‘play-off’. 

La Mancomunitat de Muni-
cipis per a la Promoció de l´Es-
quí Nòrdic ha donat per finalit-
zada la temporada 2015/2016 
amb unes últimes xifres bones 
pel que fa a la visita d´esquia-

Les estacions d’esquí nòrdic catalanes donen 
per finalitzada la temporada 2015/2016

dors durant la Setmana Santa. 
Tot i que ha estat una tempora-
da difícil degut als problemes 
de neu que ha provocat l´o-
bertura intermitent de les pis-
tes durant l´hivern, la Setmana 
Santa, però, ha permès cloure 
la temporada de la millor ma-

nera possible ja que les dife-
rents estacions catalanes han 
rebut en total uns 5.300 visi-
tants, sent 2.500 esquiadors 
i 2.800 persones  les que van 
dur a terme el seu recorregut 
per les pistes amb raquetes 
de neu. 



LVinE a VEurE la noVa col·lEcció primaVEra-Estiu

Tot en regals de les primeres marques

Vine i encertaràs!
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E l cap de semana pas-
sat es va celebrar a Ponts i al 
Parc Olímpic del Segre de la 
Seu d´Urgell la quarta edició 
de la Segre Cup d´eslàlom, 
competició que ja és un refe-
rent pel que fa a les categories 
base d´aquest esport. Segons 
l´organització, entre els parti-
cipants hi havia “els palistes 
joves de més alt nivell interna-
cional, que aquesta competició 
els serveix de referència en la 
seva progressió esportiva”. Al-
guns d´ells ja formen part de 
seleccions nacionals i van con-
firmar la seva presència per la 
propera edició de l´esdeveni-
ment. En quant a resultats, en 
C1 dona la palista urgellenca 
del Cadí CK Núria Vilarrubla va 
guanyar amb solvència. La van 
acompanyar al podi la també 
urgellenca Mònica Dòria, se-

Èxit de la 4a Segre Cup d´eslàlom
gona, i la russa Zulfia Sabitova, 
tercera. En C1 home sènior va 
guanyar el palista rus Alexan-
der Lipatov, seguit pel seu 
compatriota Kirill Setkin i pel 
portuguès Jose Carvalho. En 
la categoria K1 dona es va re-
petir victòria russa, mitjançant 
Ekaterina Perova, seguida de 
la pontsicana Laia Sorribes i 
Núria Vilarrubla, que va repetir 
podi en dues categories dife-
rents. En K1 home sènior es 
va imposar el portuguès Antoi-
ne Launay, per davant del seu 
company d´equip Ivan Silva i 
del rus Artem Prozherin. En C1 
home júnior el vencedor va ser 

el rus Pavel Kotov, que va ser 
una centèsima més ràpid que 
el jove palista del Cadí CK Mi-
quel Travé i que el també ur-
gellenc Pol Berenguer. En K1 
home júnior hi va haver una 
nova victòria local, aquesta 
vegada protagonitzada per Nil 
Garcia (Cadí CK). El van acom-
panyar al podi el rus Alexander 
Savitsky (segon) i el palista de 
Fraga Alejandro Drago (tercer). 
Per últim, en C2 van brillar els 
pontsicans D. Marzo i J. Pérez, 
que van finalitzar la prova per 
davant dels russos Usakov/
Usakov i Kysestov/Larioniov.
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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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L´equip format per l´es-
quiador urgellenc Jordi Alís i 
Xavier Freixinet es va imposar 
com a guanyador absolut de 
la tercera edició de la travessa 
d´esquí de muntanya La Mo-
lina-Vallter Skimarathon, que 
va tenir lloc el dissabte passat 
mitjançant el recorregut entre 
la Cerdanya i el Ripollès. El 
duet vencedor va completar el 
traçat en 4h08min, superant al 
del cerdà J. Palomares i el ri-
pollès X. Sadurní, segons, i a 

Jordi Alís i Xavier Freixinet s´imposen a La 
Molina-Vallter Skimarathon

Jordi Martín i Joan Reyné, que 
van acabar tercers. La prova de 
La Molina-Vallter Skimarathon 
inicia el seu recorregut des de 
la Collada de Toses i acaba a 
l´estació d´esquí de Vallter. Les 
condicions climatològiques du-

rant la seva tercera edició van 
ser molt bones, ja que el sol va 
acompañar la cursa durant el 
dia, i gairebé la totalitat de la 
cursa, menys en quatre punts 
on es va fer corrent, es va rea-
litzar amb esquís.

Fo
to

: G
ae

l P
ig

uil
lem

L´estació andorrana de 
Grandvalira superà l’afluència 

Grandvalira viu la millor Setmana Santa dels 
darrers 5 anys 

d’esquiadors de la temporada 
anterior amb més d’un 46%. El 
complex de pistes d´esquí més 
gran del sud d’Europa va rebre 
una mitjana de 20.000 esquia-

dors per dia entre el 19 i el 28 
de març. Amb aquestes dades, 
Grandvalira va tancar la millor 
Setmana Santa dels últims 5 
anys.





Patagònia està de dol. Els seus ma-
jestuosos paisatges de glaceres, 
llacs, fiords, muntanyes imponents i 
boscos impenetrables ploren la mort 
d´un home excepcional. Un home 
que encara tenint-ho tot i sent mul-
timilionari va lluitar contra el capita-
lisme més depredador i va intentar 
salvar en la mesura de les seves pos-
sibilitats una de les regions més fasci-
nants i boniques del planeta.
  Douglas Tompkins (Ohio, 1943 – 
Xile, 2015) va passar l´adolescència 
d´un internat a un altre fins que als 
17 anys la passió per l´aventura li va 
fer deixar els estudis per dedicar-se 
a viatjar i escalar de manera obsessi-
va. Tenia 21 anys quan va fundar The 
North Face, la famosa marca de roba 
esportiva que també va ser precurso-
ra de la primera tenda de campanya 
sense pal central. El 1968, amb la 
seva dona Susie i una amiga (Jane 
Tise), es va dedicar a viatjar en una 
furgoneta Volkswagen mentre venia 
roba de dona. D´aquesta curiosa for-
ma va nèixer la marca Espirit, la fac-
turació de la qual, 10 anys després, 
ascendia a 100 milions de dòlars a 
l´any. També va participar en la cone-
guda marca Patagonia, fundada per 
Yvon Chouinard.
  Tompkins, als 30 anys, ja era milio-
nari. No obstant això, com ell mateix 
va declarar: «el 1985 vaig començar 
a avorrir-me i vaig decidir posar en 
pràctica un projecte per un món mi-
llor. Aquesta lluita em produeix un 
enorme plaer i tinc diners per fer-ho». 

Després de vendre les seves partici-
pacions de diferents empreses va co-
mençar a invertir bona part dels seus 
diners a comprar grans extensions de 
terres a la Patagònia xilena; així va 
aconseguir salvar a milions d´arbres 
que estaven amenaçats de ser talats 
per una empresa japonesa.
  Va ser a Xile on es va casar amb la 
seva segona dona, Kris McDivitt, que 
havia estat directiva de la marca Pa-
tagonia. Tots dos van crear durant 
la dècada dels 90 el Parque Puma-
lín (300.000 hectàrees), una reserva 
natural d´accés públic situada a la 
Región de los Lagos, al sud de Xile. 
També, el 1977, va començar a in-
tervenir en la conservació de la bio-
diversitat dels Pantanales de Iberá, 
al nord-est d´Argentina, sent el seu 
major somni protegir 500.000 hec-
tàrees frontereres amb Brasil. Gràcies 
a crear les fundacions Conservación 
Patagónica i Foundation for Deep 
Ecology, àmplies zones de terres de 
Xile i Argentina es van salvar dels 
especuladors sense escrúpols. En 
paraules de Douglas i Kris: «la con-
servació és la nostra passió. No hi ha 
res millor que fer i no tenim cap altra 
opció; d´una altra manera podríem 
dir-li adéu al nostre bonic planeta».
  Però no tot va ser fàcil. Va caldre tre-
ballar de valent per recuperar zones 
que ja havien estat devastades per la 
mà de l´home. Els mitjans de comu-
nicació van acusar a Douglas Tomp-
kins de ser un impostor, de treballar 
per a multinacionals d´Estats Units 

per apoderar-se de terres de països 
en vies de desenvolupament, fins 
i tot se li va acusar de ser un agent 
de la CIA al servei del Govern de 
Bush. Alguns escriptors argentins van 
confessar, anys després, que venien 
més llibres si criticaven a Tompkins. 
També va suposar una amenaça pel 
govern xilè per estar apropiant-se de 
grans extensions de terreny del sud 
del país. No obstant això, l´empresari 
nord-americà va acabar donant a Xile 
milers d´hectàrees (incloent els parcs 
nacionals Corcovado i Tic Toc) amb la 
condició de preservar aquests espais 
naturals.
  El matrimoni residia feliçment en el 
nord-est d´Argentina durant l´hivern 
austral i tornava tots els estius a la 
Patagònia, on passava les vacances 
al costat d´amics com Michael Moo-
re o Julia Roberts. La felicitat es va 
veure truncada el 8 de desembre de 
2015. Tompkins, de 72 anys, va morir 
a causa d´una hipotèrmia accidental 
severa quan el seu caiac va bolcar en 
el llac General Carrera, al sud de Xile. 
Aquell dia, com a molts altres a la Pa-
tagònia, el vent era extremadament 
fort, provocant ones de tres metres.
  Douglas Tompkins va ser un demò-
crata convençut, a més d´un filan-
trop ecologista que presumia de no 
tener televisor. Per amor a la natura 
la va defensar fins al final dels seus 
dies, enfrontant-se, paradoxalment, a 
aquest capitalisme del que va arribar 
a formar part. 

Eduard Brocal, 
Llibreter de La Seu d´Urgell

PER  AMOR  A  LA  NATURA

La Veu del Ciutadà



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







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

VOLS REBRE 
LES MESURES
A cASA TEVA 
SETMANA 
RERE SETMANA?

+inFo a lEsmEsurEs@Gmail.com

A la Seu: 

En traspàs negoci 
d´hostaleria 

en ple 
funcionament. 

Tel. 973 35 08 46

Escaneja el codi QR, iimprimeix-lo i vine a celebrar el nostre 1r. aniversari

Av. Guillem Graell, 2 Local - 25700 La Seu d'Urgell   Tel. 973046427



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

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



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

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.

Se ofrece señora para cuidar 
niños. 

Telf. 651 651 502




