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AD700 Escaldes-Engordany (Andorra) | Tel. (+376) 886 100
www.dermatologiaandorra.com
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El programa Retrob-AU amplia la seva oferta
formativa per a joves titulats universitaris i de
cicles de grau mitjà

E

l programa Retrob-AU
amplia la seva oferta formativa
a joves de l’Alt Urgell amb titulació universitària o de cicles
formatius de grau mitjà. Aquest
programa ofereix, d'una banda, serveis d’orientació i tutorització, i de l'altra, formació
transversal i coneixement del
territori, per tal de millorar
l’ocupabilitat juvenil i facilitar
la inserció laboral. Actualment,
s’imparteixen dues formacions:
anglès i tècniques de la informació aplicats al món laboral.

A partir del 7 d’abril s’iniciarà
el bloc de Màrqueting aplicat
a l’empresa i a la persona, que
té com a objectiu millorar la
comunicació dels joves a través de la creació de la seva
marca personal, com ser més
assertiu i l’aprenentatge de
tècniques per parlar en públic
i d’aquesta manera afrontar
amb més recursos el procés de
recerca de feina. A finals d’abril
començarà el bloc Emprendre
un negoci a l’Alt Urgell, que
té com a objectiu conèixer les
professions més demandades,
les sortides professionals per

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

a cada tipus de formació, els
diferents contractes existents,
les formes jurídiques (cooperatives, S.L., SA), el treball de
temporada, el treball fronterer
i les oportunitats de treball a
Europa. Ara mateix hi ha dues
places lliures per a aquests
blocs formatius. Les persones
joves interessades a accedir-hi
han de complir els següents
requisits: estar inscrits a la Garantia Juvenil, tenir finalitzat un
cicle formatiu de grau mitjà,
superior i/o una carrera o grau
universitari, tenir menys de 30
anys i estar buscant feina.
TAXI
VIATGES
CONCERTATS
A L’AEROPORT I
ON TU VULGUIS!
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La Seu d´Urgell presenta el Catàleg de Béns
Protegits de la ciutat

L

a Sala de la Immaculada
de la Seu d´Urgell acull aquest
divendres, 8 d´abril, a les 20h
del vespre un acte que servirà per presentar oficialment
del Catàleg de Béns Protegits
del municipi. Carles Gascón,
historiador urgellenc llicenciat
en geografia i història, i els arquitectes Joan Marquet i Marc

Vidal, han estat els encarregats
d´elaborar al document que es
presentarà en l´esdeveniment,
que estarà obert a tothom. En
aquest sentit, Gascón farà una
conferència on explicarà la seva
visió històrica de la Seu a través
dels 115 elements que s´inclou
en el treball dut a terme per ell
mateix. El catàleg, que es troba
en període d´exposició pública,
tindrà la funció de document
normatiu que servirà per a protegir el patrimoni històric de la

capital alturgellenca: el casc
antic, Castellciutat i els barris
dels seus voltants. Són 102
els béns municipals que apareixen en el document sobre el
patrimoni històric de la ciutat,
classificats en tres categories:
Bé Cultural d´Interès Nacional
(17 béns), Bé Cultural d´Interès
Local (51 béns) i inventari municipal (34). A més, s´inclouen
13 béns que pertanyen als jaciments arqueològics i paleontològics.

Les llistes d´espera per a operacions de cataractes i pròtesi de genoll o maluc acumulen
més de 160 pacients a l´Alt Pirineu

D

ades preocupants les
que es publiquen en aquesta
notícia. I és que els centres sanitaris de l´Alt Pirineu van patir
unes llistes d´espera de més de
160 pacients per a les intervencions quirúrgiques de cataractes i pròtesi de genoll o maluc

al desembre del 2015. Aquestes dades esdevenen les llistes
d´espera més llargues a la regió
sanitària del Pirineu, superant,
fins i tot, les del 2014, que fins
ara eren les més perllogandes
amb poc més de 100 pacients
que van esperar per ser intervinguts al desembre del mateix
any. La part positiva, si és que
es pot definir així, és que a la

regió pirinenca, a diferència
d´altres punts geogràfics catalans, no hi ha pacients que
hagin d´esperar més de 181
dies per ser intervinguts quirúrgicament. En aquest sentit, des
del Departament de Salut de la
Generalitat s´assegura que el
100% d´intervencions de cirurgia oncològica son resolts dins
el marge de temps garantit.
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La llar d'infants municipal Els Minairons de la
Seu ofereix una jornada de portes obertes

E

l proper dissabte 16 d´abril tindrà lloc una jornada de
portes obertes a la llar d´infants
municipal Els Minairons de la
Seu d´Urgell. Així ho ha confirmat el Servei d´Ensenyament
de l´Ajuntament urgellenc. Els
pares i mares amb nens i nenes
de 0 a 3 anys podran visitar les
instal.lacions del centre educatiu des de les 10h del matí
fins a les 13h del migdia. Els
familiars dels infants seran ate-

sos per les educadores de la
llar municipal, que els donaran
tota la informació necessària
sobre les preinscripcions i els
requisits d´admissió per al proper curs. D´altra banda, des de
la regidoria d´Ensenyament del
consistori de la Seu s´ha informat que a partir d´ara s´obre la
possibilitat d´inscriure nadons
de 16 setmanes, ampliant, així,
la franja d´edat d´accés a la llar
d´infants. El període de preincripció a Els Minarions serà del
2 al 13 de maig.

El col.legi La Salle organitza una campanya per
a la donació de sang

E

l proper 11 d’abril es
durà a terme a les instal·lacions
del Col·legi La Salle de la Seu
d’Urgell una campanya de do-

nació de sang per tal que tota
la població de la ciutat i comarca “pugui apropar-se a donar-ne una mica”. Sota el lema
“Una gota avui et pot salvar
demà”, que s’emmarca dins

el Projecte d’Aprenentatge i
Servei del centre, l’escola s’adhereix al Programa de Donació
de Sang pertanyent a l’Àrea de
la Promoció de la Donació del
Banc de Sang i Teixits.

NOTÍCIES

L

Parlem de Natura de l'Alt Urgell:
La Muntanya d'Alinyà

a proposta divulgativa
Parlem de Natura de l'Alt Urgell que organitza l'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat
de la Seu d'Urgell per aquest
mes d'abril la protagonitzarà la
muntanya d'Alinyà, amb dues
xerrades, un taller infantil i una
sortida. Totes aquestes activitats aniran a càrrec de Jordi
Dalmau, d’Aubèrria. Aquest
cicle continuarà amb una nova
xerrada que tindrà lloc el dijous, 14 d'abril, a les vuit del
vespre, per parlar-nos dels
ocells carronyaires: els voltors
de Catalunya. En aquesta sessió s'explicarà que les parets

Foto: fundaciocatalunya-lapedrera.cat
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calcàries de la vall d'Alinyà són
refugi i niu de grans rapinyaires.
Aquest és gairebé l'únic lloc on
es poden observar bé les 4 espècies de voltors d’Europa. Per
dissabte, 16 d'abril, a les cinc

de la tarda, hi ha organitzat un
taller infantil on els nens i nenes descobriran com són els
grans rapinyaires d'Alinyà. Coneixeran un crani i unes plomes
de voltor.

alumnes i pares, mares i germans sota el lema “Saltem, Dia
Mundial de l´Activitat Física”.
El centre educatiu de la Seu
reunirà a totes les famílies que
vulguin participar-hi al pati de
l´escola i, per cursos, s´iniciarà
l´activitat de saltar a corda individualment o col·lectivament,
des d’Educació infantil 3 anys
fins a sisè. Des de la direcció

del centre s´argumenta la celebració d´aquest dia per “tractar
de recordar la importància dels
hàbits saludables i de l’activitat
física per afavorir un bon funcionament i desenvolupament
integral”. L’acte finalitzarà amb
la lectura d’un manifest, proposat des del “Pla d’activitat física, esport i salut”.

L´escola Pau Claris celebra el “Dia mundial de
l’activitat física” Infant actiu = adult saludable

A

mb l’objectiu de contribuir a la millora de la salut dels
infants i de les famílies, l’Escola
Pau Claris participarà en la celebració del “Dia Mundial de
l’Activitat Física , 2016”. L´escola urgellenca durà a terme,
el pròxim dijous 14 d´abril,
un seguit d´activitats per als

Foto: fundaciocatalunya-lapedrera.cat

Ref. 1346 – La Seu. Dúplex amb jardí
i vistes al Cadí. Estat impecable. 3
hab. (1 suitte), 2 banys, aseo. Pàrquing i traster.
Ref. 1334 –Pis en el centre carrer
La Salle. 3 hab., cuina amb safareig,
sala-menjador amb sortida a balcó ampli. Ascensor, recentment
restaurat. PREU: 106.000 €.

Ref. 1352 – Bellestar. Xalet de
2 plantes semi-nou amb 1,5 hectàrees. 4 hab. (2 a planta baixa i
1 suitte). Garatge per 4 cotxes,
piscina. Espectaculars vistes al
Cadí.
Ref. 1301 – Noves de Segre. Casa de
200 m2. de estil rústic amb acabats
de qualitat. 3 habitacions, 2 banys,
aseo. Sala-menjador 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, terrassa.
Garatge de 60 m2. Magnífiques vistes. PREU 300.000 €.

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. 1036 – La Seu. Adossada al centre 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. 1359 – La Seu. Àtic de 130 m2.
Amb 4 dormitoris (3 dobles), sala-menjador amb llar de foc i
sortida a balcó de 10 m2. amb vistes al Cadí. Cuina amb safareig,
2 banys, calefacció gas-oil. Pk
i traster. Edifici tranquil amb
pocs veïns. PREU: 188.000 €.
Ref. 1251 – La Seu – PRODUCTE BANCARI. Pisos, dúplex i plantes baixes
amb terrasses, de 3 dormitoris, 2
banys, calefacció biomassa, pàrking. Sol tot el dia. NOUS A ESTRENAR. PREUS A PARTIR de 80.000 €.

Ref. 1332 – La Seu. Plaça Camp del
Codina, apartament de 2 dormitoris i terrassa de 10 m2.
Tot exterior. Per entrar a viure. Opcional box en el mateix
edifici. PREU: 135.000 €.

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 nobles. PREU: 190.000 €.

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. 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. Balcons, Terrassa. Box inclòs. PREU:
189.000 €.

Ref. 1360 – La Seu. Adossada
céntrica amb 4 dormitoris (1 en
suitte) + cap de casa amb gran
terrassa, 3 banys, àmplia sala-mejador amb llar de foc i
sortida a jardí. Cuina-office amb
safareig. Garatge per 3 cotxes,
traster. PREU: 325.000 €.
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Es produeix un incendi a l'Hotel de l’Isard
d´Andorra

l dimarts passat (5 d´abril) a la tarda es va produir
un incendi a l´Hotel de l´Isard
d´Andorra la Vella, ubicat a
l´Avinguda Meritxell, a una de
les zones més comercials de la
parròquia andorrana. Les primeres informacions apuntaren
que les flames s´haurien origi-

Foto: Periòdic d´Andorra

E

nat a la zona de bugaderia del
recinte hoteler i en el moment
que es van detectar totes les
persones que estaven en l´interior van ser desallotjats sense

poder agafar cap pertinença
personal. El carrer es va tallar al
trànsit mentre els Bombers van
controlar el foc poc després
d´haver-se expandit.

19 estudiants de l'Institut Joan Brudieu realitzen un intercanvi amb l´Istituto Luigi Des Ambrois, del Piemont italià
inou estudiants de l´Institut Joan Brudieu de la Seu
d´Urgell van viatjar el dilluns
passat, 4 d´abril, fins a la localitat d´Oulx (Itàlia) en un programa d´intercanvi amb l´Istituto
Des Ambrois, ubicat a la vall
de Susa, a la regió del Piemont
del país transalpí. Els alumnes
urgellencs han realitzat una

Foto: IES Joan Brudieu

D

estada que acabarà el proper
dissabte, 9 d´abril, i que els ha
portat a passar aquesta última
setmana en habitatges d´alum-

nes italians, visitar la vall de
Susa, un dels paratges naturals
més bells d´Itàlia, i les ciutats
de Milà i Torí.

Foto: IES Joan Brudieu

RECORDANT EL PASSAT

GEL FABRICA BONIQUET. RUC CARQUINYOLI, BARTOLOME MALE,
FAUSTI LOPEZ, EDUARD JOVE I TURISTES FRANCESOS.
QUIOSC CASEMIRO
LA SEU D´URGELL. 1954

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

Estem de reformes però
restem oberts!
Disculpin les molèsties.

L´UBSU organitza una desfilada de moda per
presentar la temporada primavera/estiu 2016

V

L´espectacle dóna el tret de sortida a la nova temporada comercial a la Seu.

aris establiments adherits a la Unió de Botiguers de la Seu d´Urgell van celebrar, el diumenge
passat a la Sala de Sant Domènec de la Seu, una
Desfilada de Moda per presentar els productes
que es comercialitzaran a les botigues i centres
d´estètica de la ciutat durant aquesta nova temporada primavera/estiu 2016. L´esdeveniment va
comptar amb la presència d´ homes, dones, nens i
nenes que van desfilar per la catifa vermella i mostrar la nova línia comercial que els establiments de
la Seu posaran de moda entre els ciutadans a partir
d´aquest mateix mes d´abril.
Fotos: Estela Cortés

ESPAI SALUT
Durant l’època pre-menopàusica,
és a dir els anys previs a la pèrdua
completa de la menstruació i en
els 4-5 anys després d’instaurar-se
completament, es produeixen
una sèrie de canvis que afecten
especialment a la pell i al cabell
de les dones.
La pèrdua d’estrògens i progesterona que formen part del fort estímul de vitalitat per les cèl·lules de
la pell de la dona, no són substituïts per cap altre element natural
que els compensi i encara que en
els homes també es produeix un
fenomen semblant, l’andropausa,
és a dir la pèrdua de l’hormona
masculina, aquesta substància no
té uns efectes tan poderosos a la
pell com les hormones femenines.
MENOPAUSA I PELL, QUINS
SÓN ELS CANVIS PRINCIPALS
A nivell de la pell facial, durant la
menopausa la dona pot notar un
augment de la sequedat cutània
ja que disminueix notablement
el sèu natural. No obstant, en les
fases inicials de la menopausa pot
existir un increment temporal que
pot provocar un acne de “veteranes” generalment en la zona perioral però que en ocasions obliga
a fer tractament durant 6-12 mesos, inclòs en dones que van tenir
molt poc acne en la seva adolescència.
Amb la pèrdua de sèu a conseqüència de la menopausa, no
apareix acne però la pell perd
lluentor i to natural i es veu més

FER FRONT A LA MENOPAUSA
apagada, especialment a la cara
encara que els canvis són evidents
en altres parts del cos.
L’escot, els braços i les cames
també es veuen afectats amb un
cert despenjament del teixit adipós.
En la menopausa la pell de la cara
tendeix a perdre la fermesa natural degut a la menor fabricació de
teixit, fibres elàstiques i col·làgen,
que són la cuirassa de la nostra
dermis. Es produeix també una
redistribució del teixit adipós que
provoca la “caiguda” de part de
les galtes i l’increment dels solcs
naturals al voltant de la boca i
dels ulls. Amb el pas del temps,
la menopausa també fa que es
perdi massa òssia dels ossos de
la cara, que actuen com autèntics
promontoris que subjecten els
teixits per evitar la gravetat, i per
tant això accentua el procés de
decaïment facial.
En la menopausa, la pèrdua de
material natural de “farciment”
condueix a l’aparició de línies,
solcs i arrugues en la pell.
LA MENOPAUSA TAMBÉ AFECTA AL CABELL
Pel que fa al cabell, succeeix una
cosa molt semblant: es torna més
fi, creix més lentament, es fractura amb més facilitat i aquests
efectes s’agreugen amb els tractaments capil·lars com els tints,
les planxes. El cabell es torna més
sec per falta de greix i requereix
més cura que abans, encara que

per la dona amb el cabell molt
gras la menopausa acostuma a ser
un alleujament.
Aquest panorama que pot semblar dramàtic no ho és si pensem
que es va instaurant en un temps
d’aproximadament 10 anys, així
que tenim temps d’intervenir i
actuar per anar alleugerint i compensant els diferents processos
de pèrdua de jovialitat i fermesa.
És en aquesta època, durant la
menopausa, quan hem de plantejar-nos amb major severitat fer
alguns canvis d’hàbits tòxics o
nocius que no els percebíem com
a perjudicials o que anàvem posposant. Alguns d’ells poden ser
deixar el tabac, mantenir el nostre
pes, fer exercici amb regularitat,
beure més aigua o prendre el sol
amb moderació.
En segon lloc s’ha de consultar
amb el metge per establir un pla
anual de diferents tractaments,
que siguin fiables i segurs i que
utilitzats de manera adequada i
regularment compensen els efectes de la menopausa i l’edat. Actualment una bona combinació
anual de làser reafirmant, radiofreqüència, àcid hialurònic o altres
productes de farciment reabsorbible permeten estabilitzar aquests
canvis facials adquirint un aspecte
jovial de persona madura.
Dr. López Gil
Dermatòleg mèdic-quirúrgic
Dermandtex
lopez.gil57@gmail.com

ESPAI SALUT

Ja fa dies que des de diversos
sectors de la sanitat se’ns avisa
que hem de controlar el nostre
colesterol. De fet, tenir-lo alt
pot ser molt perjudicial per a la
nostra salut, provocant malalties cardiovasculars. A més,
pot influir en la visió. Tenint en
compte que el colesterol s’acumula en les parets dels vasos
sanguinis de tot el nostre cos,
a nivell ocular, s’acumula a l’arteria central de la retina, i pot
arribar a taponar-la (més conegut com oclusió venosa retiniana) arribant fins i tot a provocar
un infart retinià que pot causar
una pèrdua total de la visió.
Així doncs, no controlar-se el
colesterol pot ser un gran error

EL COLESTEROL I LA VISIÓ

doncs a través de la visió es
pot evitar el patir un infart de
miocardi.
Segons un recent estudi de
La universitat de Màlaga, una
persona que està en perill de
patir un infart de miocardi perd
la facultat de veure la riquesa
dels colors (comença a veure
en blanc i negre). I és que la
hipercolesterolèmia (alt nivell
de colesterol) produeix un desajust en la visió cromàtica –percepció dels colors – i serveix
com a indicador precoç del risc
de patiment cardiovascular.
Com sempre la prevenció és
clau i s’aconsella:
• Revisar-se la visió al menys un
cop l’any amb un professional

de la visió.
• Adoptar una vida sana
• Menjar equilibrat – ingestió
mínima d’aliments greixosos.
• Fer esport de manera regular.
• Consumir alcohol de manera
moderada.
• No fumar.
En el cas de que noti un canvi
en la graduació, es recomana
visitar un professional de la visió.
Dr. Ludger Hanneken
VallmedicVision
Avda Nacions Unides 17
Escaldes-Engordany - Andorra
+376 88 55 44
www.vallmedicvision.com
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El Nature&Sports Euro Meet 2017 que acollirà
la Seu estableix el seu format definitiu

E

representant d'ENOS, Dennis
l dimarts passat es va reu- Boissiere, que es va desplaçar
nir el Comitè Organitzador del des de França fins a la Seu
congrés europeu d'esports i d'Urgell per reunir-se amb els
natura, el Nature&Sports Euro membres del Comitè OrganitMeet, que acollirà la Seu d'Ur- zador que presideix l'alcalde
gell del 27 al 29 de setembre de la Seu d'Urgell, Albert Batade 2017. En aquesta jornada lla, juntament amb el represende treball hi van participar el tant d'INEFC, Eduard Inglés, i

tècnics municipals de l'Ajuntament urgellenc. La reunió va
servir per acabar d'establir les
línies mestres del congrés pel
que fa a programa, continguts,
conferenciants i altres activitats
paral·leles que conformaran el
Congrés Europeu Esports i Natura 2017.

Aleix Colell i Aida Fàbrega guanyen la Volta
va acabar en cinquena posició. guida de Judit Sánchez i Anna
Peramola

A

leix Colell (Blue Motors
de Ponts) es va proclamar campió absolut de la Volta Peramola gràcies al seu temps de
48min53s. El van acompanyar
en el podi masculí Àlex Izquierdo (CE l´Espardenya) i Joan
Valls (Inverseteams). El corredor del CEFUC Jordi Majoral

En veterans es va imposar Xavier Villarte (Pintats Villartes),
mentre que l´urgellenc del CEFUC Guillem Sánchez va ser
el guanyador en categoria Júnior. En xics el vencedor va ser
Sebastià Feliu. Pel que fa a la
categoria femenina la guanyadora va ser la nargonina Aida
Fàbrega (CN Reus Ploms), que
va completar el recorregut amb
un temps de 1h03min21s, se-

Saura. En veteranes, l´atleta de
la UEU Lourdes Torres va arribar en primer lloc, mentre que
en júnior la vencedora va ser
Maria Mayolas. D´altra banda,
destacar que la Volta de Peramola enceta com a cursa amiga el calendari del Circuit Fer
que ja ha obert les inscripcions
per a les curses puntuables de
la Vertical Quiri i l´Escanyabocs.

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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L´Instal.lacions Bringué es proclama campió de
la Lliga de Futbol Sala de la Seu d´Urgell

L´

En la final van vèncer al Menairo Grow Shop per un contundent 5 a 1.

Instal.lacions Bringué es va proclamar,
el dijous passat, campió de la Lliga regular de
Futbol Sala de la Seu d´Urgell, que organitza
el C.F. Castellciutat. En la final, van guanyar al
Menairo Grow Shop per 5 gols a 1. A més, el
jugador pertanyent a l´equip campió Jonathan
Padrones va ser triat com a millor jugador de
la lliga. Carles Valls (Menairo Grow Shop) ha
estat el màxim golejador amb 35 gols. Per últim, el Lunnis va ser guardonat amb el trofeu
d´equip menys golejat. Des de l´organització
s´ha volgut agrair el suport dels patrocinadors
ja que “són imprescindibles per poder tirar
endavant una lliga local com aquesta”.

Equip menys golejat: LUNNIS

Equip Campió: INSTAL.LACIONS BRINGUÉ

Millor Jugador: JONATHAN PADRONES

Màxim Golejador: CARLES VALLS

ARA JA SOM
ESTABLIMENT
AUTORITZAT DE
L’
I TENIM LOTERIA DEL
DIA DE LA MARE
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L´equip juvenil de l´EDFOR ascendeix a
Primera Divisió Provincial

L´

equip juvenil de l´Escola de Futbol Orgèl.
lia de la Seu d´Urgell va aconseguir l´ascens a la
Primera Divisió Provincial gràcies al triomf per golejada (0-5) protagonitzat al camp de l´Atlètic Segre en l´última jornada de competició. El conjunt
entrenat per Pere Olm certifica, d´aquesta manera, una temporada brillant a la Segona Divisió. El
davanter del club de la Seu Sergi Raya ha acabat
com a segon màxim golejador de la categoría
amb 20 gols en 19 partits.

Noemí Isla, 4a al Campionat de Catalunya de
Figures Obligatòries
tinadora Noemí Isla va ser la
representant del CHPA Cadí
a l´esdeveniment, després de
l cap de setmana passat classificar-se en el passat cames va celebrar al Pavelló Mu- pionat territorial, on va quedar
nicipal de Mollet del Vallès el primera. Isla va aconseguir un
Campionat de Catalunya de meritori 4t lloc al prestigiós
Figures Obligatòries. La pa- campionat català.

Foto: fecapa.cat

E

LILY FASHION
Horari: 10h a 14h
i de 16,30h a 21h
Nova col.lecció
Primavera/Estiu

C/ Avda Pau Claris, 5
La Seu d´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

PARLEM AMB...

Esteve Vilarrubla
Instructor Pilates a l´Urban Sport Padel Club La Seu

Què és el Pilates?
Es tracta d'un mètode d'acondicionament físic dirigit al conjunt cos-ment de la
persona que el practica.
Quins beneficis
aporta?
El Pilates reforça i tonifica la musculatura
sense augmentar excessivament el volum
muscular, aporta flexibilitat i equilibri que
ajuda a millorar els
moviments del dia a dia, corregeix hàbits posturals incorrectes, mitjançant la respiració i la
concentració permet eliminar
l'estrès i tensions musculars, és
una molt bona ajuda tant per
reduir el risc de lesions com per
utilitzar-lo com a eina de rehabilitació. A més a més, és un
fantàstic complement per altres
esports.
Com és el Pilates personalitzat
amb aparells?
El Pilates Matt (a terra) i en
aparells són disciplines com-

plementàries. Treballar amb els dels seus objectius, les seves
aparells de manera personalit- lesions o patologies.
zada permet obtenir diferents

beneficis en funció del pacient.
La màquina et pot oferir ajuda A qui li recomanaries?
o et pot oferir més resistència A tothom que practica l'essegons l'objectiu
port que més li agradi i vulgui
complementar-lo amb una
I la nova Màquina Reformer Pi- sessió de Pilates a la setmana.
lates qui hi ha instal.lada a l´Ur- Per a més informació per
ban Sport La Seu?
realitzar sessions personalitLa màquina que tenim a l'Ur- zades us podeu posar amb
ban és una Reformer amb To- contacte amb l´Urban a través
rre, per a mi la més complerta. del telèfon 973 351 682 o bé
Com et comentava, treballar assistint a una de les classes
d'una manera tant individualit- de pilates en grup. Us ajudarà
zada et permet treure el màxim a sentir-vos millor i en forma!
rendiment de la màquina en
funció de la persona, depenent

Av/ Guillem Graell, 54
25700 - La Seu d’Urgell
+ Info: 973 351 682
urbansportlaseu@gmail.com

A la Seu:

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

En traspàs negoci
d´hostaleria
en ple
funcionament.
Tel. 973 35 08 46

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

+INFO A LESM

Cal Serni, Calvinyà
25798 Vall de Valira,
Alt Urgell (Lleida)
Telf.: 973 352 809
608 691 512

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

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

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.
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 señora para cuidar
niños.
Telf. 651 651 502
Chica auxiliar de infermeria se
ofrece para cuidar ancianos
y/o niños. Experiencia garantizada.
Tel. 608 621 206
Es cerca comercial autònom
per la zona de la Cerdanya i
Andorra
Interessats enviar currículum
lesmesures@gmail.com
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 pàrquing a l´edifici de
l´estació d´autobusos de la Seu.
Preu a convenir.
973 355 263. 616 459 990

EMPRESA AGROALIMENTÀRIA
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 Currículum amb fotografìa a:
Mafriseu sa, apartat de correus
nº17, 25700 La Seu d'Urgell

Es lloga habitació assolejada
en zona cèntrica de la Seu.
Interessats contactar al tel.
606 562 200

