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La part baixa de l´Avinguda
Meritxell d´Andorra la vella
serà zona per a vianants

2016
al 21 d´abril del
Núm.424 del 15

Diagnòstic precoç
del càncer
de pell

Urgències
dermatològiques

Tractament
del càncer
de pell

Dermatologia
estètica
Plataforma
làser
Fototeràpia

Dermatologia
d’adult
i pediàtrica

Av. Esteve Albert, 17 B Edifici Prat Patrona, Local 2 baixos
AD700 Escaldes-Engordany (Andorra) | Tel. (+376) 886 100
www.dermatologiaandorra.com

NOTÍCIES

L´Ajuntament de la Seu suspèn les
contractacions a EFIAL

3

La totalitat dels grups de l’oposició a l’Ajuntament de la Seu d´Urgell voten a favor de suspendre
les noves contractacions amb la consultora de Barcelona EFIAL

l grups municipals de
Compromís X La Seu i ERC a
l´Ajuntament de la Seu van
presentar conjuntament una
moció en el darrer ple municipal del consistori urgellenc,
celebrat el dilluns passat (11
d´abril), on s´exigia a l´actual
equip de govern de CiU la suspensió de la realització de noves contractacions amb l’empresa de consultoria EFIAL. La
moció va ser aprovada amb
els vots favorables dels grups
de Compromís, ERC i la CUP i
la posició contrària de CiU. La
proposta presentada pels principals grups de l´oposició es va
produir després d’unes informacions publicades al diari de
tirada nacional El País, de les
quals Les Mesures del Pirineu
en va fer ressò, que explicaven

foto: ara.ad

E

la pressumpta contractació a
dit per part de l’Ajuntament
de la Seu d’unes assessories
amb la consultora barcelonina,
amb uns imports que sumaven
prop de 500.000€ entre els
anys 2007 y 2014. EFIAL està
actualment sent investigada judicialment per irregularitats en
la seva tasca d’assessorament
en diversos ajuntaments (Torredembarra, Girona, Ametlla de
Mar i Ascó). D´altra banda, cal
destacar que des de Compromís X La Seu es va retreure a
l´equip de govern, encapçalat
per l´alcalde Batalla, el fet
que no rebés resposta a una

qüestió “d´entrada en temps i
forma durant el ple municipal,
sobre l´import total pagat a
Efial entre 2014 i l´actualitat”.
El portaveu de Compromís,
Òscar Ordeig, va denunciar la
manca d´informació sobre la
pregunta formulada a l´equip
de govern assegurant que “incomprensiblement no hi va haver resposta per part de CiU”,
els quals “van excusar-se passant la seva responsabilitat als
tècnics municipals i al volum de
feina actual, emplaçant la contestació de la pregunta als propers dies; molt posteriorment a
la conclusió del ple”.

NOTÍCIES
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L´Ajuntament de la Seu aprova que les
explotacions ramaderes puguin ser ampliades

E

l ple de l’Ajuntament
de la Seu d’Urgell va aprovar
la modificació número 29 del
Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), en el seu article
276.4, després que el consistori rebés aquesta petició amb
la finalitat que les explotacions
de bestiar puguin construir un
major volum i puguin adap-

tar-se als requeriments tècnics
que es demanen per aquestes
explotacions. Amb l’aprovació d’aquesta modificació del
PGOU de l’article 276.4 que
aborda la zona de sòl protegit de valor agrícola-ramader
el text aprovat conclou que:
Les activitats ramaderes existents que demostrin la necessitat d’ampliació a través de
la viabilitat de la pròpia activitat, podran fer-ho mitjançant

l’aprovació d’un Pla Especial
que defineixi les necessitats
totals de sostre i les mesures
d’adequació a l’entorn (estudi
d’impacte paisatgístic). En tot
cas, l’edificabilitat màxima per
a magatzems, granges o estabulacions mai serà superior a
900 M3/ha. Des del consistori
urgellenc es recalca, però, que
aquesta modificació només
afecta a la zona 9a i no a la resta de sòl no urbanitzable.

vers la millora en la qualitat de
vida en pobles i la seva arrelació amb la cultura, en aquest
cas amb la llengua catalana.
El president de l´ens provincial
també va voler agrair la feina
feta a la il.lustradora Pilarín
Bayés, que ha aportat els seus
dibuixos a la nova plaça infantil. Per la seva part, l´alcalde
d´Organyà, Celestí Vila, es va
mostrar satisfet amb la construcció de la nova plaça infantil
ja que “és un espai que s´havia
deteriorat i que, a partir d´ara,
ha d´ajudar a atraure noves famílies al municipi”. Els primers

dies de vida del parc han pogut
esdevenir la gran acollida amb
la que els infants l´han rebut,
ja que segons Vila “ja l´han fet
seu”. Cal recordar que el cost
total del Parc Infantil Patufet
ha estat de 30.000 euros, dels
quals 20.000 han estat aportats
per la Diputació de Lleida.

Organyà estrena el Parc Infantil Patufet

O

rganyà va inaugurar el
dissabte passat el nou Parc Infantil Patufet, ubicat a la Plaça
de les Homilies del municipi.
L´acte va estar presidit pel president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, que va celebrar
la inauguració del nou espai
públic destinat a les famílies
afirmant que “les places identifiquen els nostres pobles i,
en aquest cas, són un referent
per a la història de Catalunya”.
Reñé va reivindicar la importància d´aquests espais públics

6

La part baixa de l´Avinguda Meritxell serà zona
per a vianants

D

esprés que el Comú
d´Andorra la Vella consulti tots
els comerços (75) ubicats en
l´últim tram de l´Avinguda Meritxell, aquest ha decidit finalment que la part més baixa del
carrer comercial sigui només
per a vianants. I és que el 85%
del total d´establiments consul-

tats va aprovar aquesta mesura
urbanística, i la resta “no s´hi
oposen frontalment i col.laboraran”, segons paraules de la
consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina.
Així doncs, el projecte reestructurarà la part baixa de l´Avinguda Meritxell d´Andorra la Vella,
entre la plaça de la Rotonda i
el carrer de la Unió, que passarà a ser exclusivament zona

per a vianants. A més, l´actuació inclourà l´embelliment total
de l´avinguda en la seva part
alta (de la plaça de la Rotonda
a la plaça Rebés). El Comú de
la parròquia andorrana disposa
de 300.000 euros per dur a terme la remodelació, que s´executarà en dues fases: la primera, entre octubre i novembre
d’enguany, i la segona, entre
maig i juny del 2017.

Captat per radar un conductor andorrà a
198 km/h a Cervera

E

l dissabte passat (9 d´abril) els Mossos d´Esquadra van
captar a través d´un radar un
conductor andorrà que circulava a 198 km/h a la carretera
L-311, en el seu tram per Cervera, on la velocitat màxima
permesa és de 90 km/h. Els

agents van denunciar l´home de Cervera com a pressumpte
andorrà, de 46 anys d´edat, autor d´una infracció delictiva
que va declarar al jutjat d´ins- contra la seguretat viària.
trucció en funcions de guàrdia

NOTÍCIES
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L´Ajuntament de la Seu organitza un taller gratuït adreçat a la gent gran sobre l´us correcte
d´un smartphone i una tauleta

L

a Regidoria de la Gent
Gran de l'Ajuntament de la
Seu d'Urgell, juntament amb el
col·legi La Salle, han organitzat
pel dijous, 21 d’abril, el taller
gratuït ‘Avis 2.0. Com funciona
el meu mòbil i la meva tauleta?’, adreçat a la gent gran. El
taller serà impartit per alumnes
de cicles formatius del col·legi
La Salle, i tindrà lloc a les 18h

de la tarda a l'aula d'informàtica de l´escola urgellenca.

15 places
Per poder participar en aquest
taller sobre smatphones i tauletes cal fer inscripció prèvia al
Consorci d'Atenció a les Persones, situat a la primera planta
del centre cívic El Passeig. Les
inscripcions es poden fer fins
el dimarts 19 d’abril, al telèfon
973 354 102. Hi ha 15 places.

Celebració dels 15 anys de l’associació SASC
Pixies a la Plaça de les Monges

E

l proper dissabte dia 16
d’abril de les 10 a les 13.30
hores tindrà lloc a la Plaça de
les Monges la celebració dels
15 anys de l’associació SASC
Pixies. Durant tot el matí hi
haurà tot tipus d’activitats per
engrescar a tots els infants de
la Seu i comarca a celebrar conjuntament els 15 anys. Globo-

flèxia, tres en ratlla humà, inflables, pintar cares,... A més a
més, a les 11h es farà una hora
de ball on hi haurà música i es
faran coreografies a seguir dirigides pels monitors. Les activitats seran gratuïtes i s’adrecen a totes les famílies amb
infants de 3 a 12 anys. No es
farà servei de guarderia, es vol
que sigui un dia per compartir
entre els monitors de l’entitat i
les famílies per celebrar els 15

anys de l’entitat. L’Associació
SASC Pixies es va crear l’any
2000 i el projecte més estable
ha estat l’esplai Pixies que s’ha
portat a terme dins el col∙legi
La Salle des dels inicis. A més
a més, durant aquests anys ha
organitzat 13 camps de treball
a diferents municipis de la comarca, entre moltes d’altres actuacions sempre en el marc de
l’educació en el lleure.
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E

ls agents de Medi Natural del Conselh Generau del
Govèrn d´Aran han difós noves
imatges de l´óssa Hvala amb
els seus dos cadells, nascuts
l´any passat i que encara es
desconeix el seu sexe, als boscos de Vielha. Les imatges són
datades del passat 4 de març
a través d´una de les càmeres

Foto: Govèrn d´Aran

Es difonen noves imatges de l'óssa Hvala amb
els seus cadells als boscos de Vielha

automàtiques que els agents
de Medi Natural fan servir per
realitzar un seguiment dels animals plantígrads. Es tracta de la
segona vegada que les càme-

ET DESITGEM UN SANT JORDI
MOLT ESPECIAL

res automàtiques han pogut
immortalitzar l´óssa amb els
seus cadells, després que l´estiu passat es poguessin veure
al municipi de Les.

info@llibreriafiord.com

RECORDANT EL PASSAT

COLLA D´AMICS A LA TROBADA 1960
D´esquerra a dreta:
JOSEP FAUS, FREDI GARCIA, ALBERT CARBONELL,
RAMON CORDERO I ANTONIO MERCE

regioncaribe.org

Visca la primavera!

J

a ha arribat la primavera, i
diuen que és l'època de l'amor.
Les hormones caminen, sense
cap dubte, bastant revolucionades i és important tenir trucs
a la màniga per lluir sexy en
aquesta estació de l´any.
Fitness
Si estàs buscant baixar aquests
quilos de més que vas guanyar
a l'hivern, no dubtis a seguir alguns consells per baixar pes i
tonificar, ara que ja pots ensenyar una mica més de pell:
• Prova't els shorts i minifaldes
per donar-te ànim.
• Posa't a córrer i afegeix cinc
minuts més cada dia.
• Entrena una mica al matí (si
els horaris t´ho permeten) i més
a la tarda/nit.
• Fer una dieta desintoxicant.
• Menja cinc àpats al dia.

Moda
La moda és de color i és el
moment per començar a utilitzar estampats de flors i vestits ultra femenins. No t'oblidis
dels pantalons skinny, però
afegeix-li molt color. Deixa a
un costat el look clàssic i atreveix-te a barrejar estampats:
un dels més fàcils són les ratlles amb les flors, especialment
si es repeteixen els colors. Pots
anar senzilla amb una samarreta de cotó i un vaquer, però li
donaràs glamour amb accessoris: és el moment d'ensenyar
polseres i collarets sense ser
tapats per peces de roba.

Maquillatge i cabell
Per al dia utilitza una lluentor
de llavis i ombres d'ulls en colors marrons i ocres per un estil
senzill. Les celles fines ja són
cosa del passat: s'utilitzen poblades i ben delineades. I en
les ungles no t'oblidis dels colorits de pastís i caramels.
D'altra banda, en el cabell pots
aprofitar a utilitzar recollits i
pentinats desfets. Les metxes
californianes i les metxes de
colors -vermell, blau, verd- segueixen en alça.

regioncaribe.org

QUÈ SÓN ELS MOL.LUSCS?

ESPAI SALUT
Els mol·luscs són la manifestació d’una infecció cutània per un
virus (Poxvirus). Apareixen com
pàpules arrodonides i brillants
(“granets”) que acostumen a situar-se a diferents àrees del cos
de manera simultània, agrupades o no. Són més freqüents a
les extremitats i al tronc. No és
habitual que apareguin a la cara.
Els mol·luscs són propis de
l’edat infantil, especialment en
nens i nenes que realitzen activitats a la piscina. El nom original
d’aquesta infecció és “molluscum contagiosum”, fet pel qual
ja queda clar que són un procés
fàcilment contagiós i habitual entre companys de classe, d’activitat esportiva o bé entre germans.
No acostumen a produir cap
simptomatologia i inicialment poden ser confosos per un “granet”
propi d’un pèl invertit, per això
és freqüent que, quan el pacient
ve a la consulta, el quadre porti
setmanes o mesos d’evolució. A
vegades, es produeix un èczema
al voltant o a prop dels mol·luscs
(vermellor, descamació, picor),
cosa que es tradueix com una
resposta immunitària del pacient

i que normalment precedeix la
seva desaparició –tot i que no n’és
un signe premonitori constant–.
Tot i que no requereixen un tractament de manera obligatòria
ja que finalment el sistema immunitari els elimina, és habitual
que puguin romandre durant
setmanes o mesos i ocasionin un
problema a l’escola o a les activitats esportives com a focus de
contagi, o bé siguin motiu de preocupació dels pares. Existeixen
diferents opcions terapèutiques.
Clàssicament, els mol·luscs s’han
extret físicament mitjançant el
curetatge, col·loquialment conegut com la tècnica de la cullereta,
sota anestèsia tòpica. No obstant,
aquest procés resulta estressant
per al nen i per als pares, acostuma a sagnar durant la realització,

felicita´m
15 abril. El primer any de la nostra
princesa, que en facis moltíssims més.
T´estimem moltíssim.

Felicitats Elia

i pot provocar cicatrius irreversibles. D’altres opcions físiques poden ser la congelació mitjançant
el nitrogen líquid (crioteràpia) o
la fulguració amb làser de CO2.
Aquests mètodes resulten òptims
quan hi ha un baix nombre de
mol·luscs, però quan són nombrosos es suggereix l’aplicació domiciliària de solucions astringents
durant uns dies per tal de facilitar
la resposta immunitària de l’hoste i
l’eliminació natural dels mateixos.

Dr. López Gil

Dermatòleg DermAndTek
+376 886100
www.dermatologiaandorra.com

Si vols una visió perfecta sense ulleres ni lentilles
VallmedicVision et convida a la xerrada sobre salut visual:

CORRECCIÓ DE DEFECTES REFRACTIUS
(MIOPIA, HIPERMETROPIA, ASTIGMATISME)

AMB LÀSER FEMTOLASIK I LENTS INTRAOCULARS ICL

A càrrec del Dr. Hanneken

Que resoldrà, a més, tots els vostres dubtes.
Dilluns 25 d’abril a les 19h30
a VallmedicVision

Entrada lliure. Places limitades. Confirmi assistència al +376 88 55 44 o info@vallmedicvision.com
Avinguda Nacions Unides 17 | Escaldes-Engordany | Principat d’Andorra
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El CF Castellciutat goleja al Fraga (1-7) i posa
la directa cap a un nou ascens

E

l CF Castellciutat va donar
un cop a la taula en el grup 5
de la Primera Divisió Catalana
de futbol sala golejant al tercer
classificat, el Carburantes Arroyo Fraga FS, per 1 gol a 7. Els
grocs van sortir des del princi-

pi a per la victòria en el camp
més difícil de la categoria, on
fa només dues setmanes els
locals van guanyar per 8 gols a
2 al rival dels alturgellencs per
aconseguir l´ascens directe, el
Mollerussa FS. Els gols visitants
els van materialitzar Palomo(2),
Girau (2), Del Águila, Esteban i

Peña. Destacar l´actuació dels
dos porters del Castellciutat,
Cabana i Da Silva, que van
protagonitzar espectaculars
aturades durant el partit. El
conjunt entrenat per Ferran Vidal segueix ocupant la primera
posició amb un punt més que
el Mollerussa FS.

Miquel Martínez s´imposa al premi de muntanya del Gran Premi de Balsareny

E

l ciclista urgellenc Miquel
Martínez (Corvi) es va imposar,
el cap de setmana passat, com
a millor escalador en el Gran
Premi de Balsareny. Martínez
va aconseguir pujar al més alt
del podi en l´especialitat de
muntanya gràcies a acabar ter- gon pas pel mateix. L´urgellenc en la cursa on hi van participar
cer a la primera etapa del port va protagonitzar, una vegada més de 200 ciclistes vinguts
de l´Alt Cornet i primer al se- més, una molt bona actuació d´arreu de l´estat espanyol.
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L´Urban Sport La Seu lidera amb contundència la Tercera Divisió Catalana de Pàdel
Els dos equips del club de
pàdel urgellenc van guanyar
per 3-0 els seus partits del cap
de setmana passat i segueixen
liderant la classificació amb 15
punts cadascun

E

l cap de setmana passat es va disputar la cinquena
jornada de la Tercera Divisió
Catalana de la Federació Catalana de Pàdel amb dues noves
victòries dels dos equips que
representen l´Urban Sport Padel Club La Seu. L´equip Urban
La Seu “A” va vèncer els tres
duels davant el Club Tennis Ur- goria. Per la seva part, l´Urban CE Mas Duran “A” i també és,
gell “C” i segueix liderant, amb La Seu “B” va guanyar els tres amb 15 punts, al més alt de la
15 punts, el Grup B de la cate- partits de la jornada al Cervera taula classificatòria del Grup A.

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 Sedis Efausa B es proclama campió de grup
a Tercera Catalana

E

l tercer equip sènior femení del Sedis Bàsquet ha acabat la fase regular de la lliga de
Tercera Catalana com a campió
del seu grup tot i la derrota en
l´última jornada davant el CB
Calaf (34-32). L´Efausa B ha fi-

nalitzat la competició amb 18
partits guanyats i tan sols dues
derrotes. El rival del cap de setmana passat, el Calaf, ha finalitzat segon, empatat per balanç
(18-2) amb les jugadores de la
Seu, que han aconseguit el títol de campiones gràcies al seu
millor basket-average.
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foto: el periodic.ad

Andorra serà seu del World Padel Tour
durant tres anys

A

ndorra serà seu per primera vegada d´un torneig del
màxim circuit internacional
de pàdel, el World Padel Tour
(WPT). Serà del 2017 al 2019
i l´escenari el Club de Tennis
Santa Coloma, que veurà les

L´esdeveniment més important del món del pàdel tindrà lloc a
Andorra entre el 2017 i el 2019 al Club de Tennis Santa Coloma,
que remodelarà les seves instal.lacions i hi construirà 7 pistes
noves cobertes
seves instal.lacions ampliades
i reestructurades mitjançant 7
pistes noves de pàdel cobertes
i una d´elles amb grades mòbils, a més de la nova piscina
Riberaygua. El projecte serà finançat pel resident al Principat

Miguel Lao, que ha arribat a un
acord de tres anys amb el WPT
per a que el nou club de Santa Coloma albergui un torneig
del circuit on competeixen
els millors jugadors del pàdel
mundial.

L’ARTICLE

LA SANITAT
A L’ALT PIRINEU I ARAN

L’assemblea del grup APIA–
Pirineu Opinió celebrada a la
Cerdanya el dia 2 d’abril vol
manifestar la seva inquietud
davant de la situació de l’oferta
sanitària pública a les comarques de l’Alt Pirineu i el territori
d’Aran. A la retallada soferta
als pressupostos públics i als
pressupostos dels hospitals de
Vielha, Tremp, la Seu i Puigcerdà s’hi uneix ara el procés
de recentralització provincial,
amb el conseqüent descens
de la qualitat de les atencions
sanitàries rebudes pels ciutadans pirinencs. El grup vol
manifestar públicament la seva
perplexitat per una errònia pla-

nificació dels serveis sanitaris que es basa en derivar les
prestacions dels equipaments
comarcals als centres provincials. Traslladar els costos dels
nostres hospitals als hospitals
de referència no resol la precària situació econòmica de les
finances sanitàries i agreuja encara més la penúria econòmica
de les famílies pirinenques en
desplaçaments i estades hoteleres. El grup també es manifesta expectant per saber quins
són els criteris, i qui se’n responsabilitza, de decisions tan
contràries a les necessitats dels
habitants del Pirineu. Pel que
s’ha exposat l’entitat reclama

enèrgicament el retorn a la planificació sanitària de l’Alt Pirineu i Aran en el marc d’aquest
mateix territori tal i com s’ha
fet exitosament durant força
anys. També, en conseqüència,
reclama l’establiment d’una
delegació de la Conselleria de
Sanitat al territori de l’Alt Pirineu i Aran. Els costos d’aquestes decisions, opinen, són petits i amplament compensables
per la rendibilitat produïda per
la coordinació efectiva entre
els serveis dels hospitals i els
ambulatoris altpirinencs i aranesos.
APIA – PIRINEU OPINIÓ

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

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

Es lloga pàrquing a
l´edifici de l´estació
d´autobusos de la
Seu. Preu a convenir.
973 355 263
616 459 990

VOLS REBRE
LES MESURES
a casa teva
setmana
?
rere setmana

InFORMA’T
correu
A través del @gmail.com
lesmesures

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

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

TAXI

PERE

606 67 63 18
973 35 38 41

JOAN

650 65 51 96
973 36 00 04

VIATGES
CONCERTATS
A L’AEROPORT I
ON TU VULGUIS!

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: 400 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
Es lloga pis moblat exterior 2º
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. “ 220 € .
Tel.: 626 077 087”

Restaurant de la comarca recerca
cambrera. Incorporació Immediata
973360968
Se ofrece señora para cuidar niños.
Telf. 651 651 502
Noia auxiliar d´ infermeria s´ofereix per a cuidar ancians i/o nens.
Experiència garantitzada.
Tel. 608 621 206
Es cerca comercial autònom per la
zona de la Cerdanya i Andorra
Interessats enviar currículum
lesmesures@gmail.com
EMPRESA AGROALIMENTÀRIA
DE LA SEU, CERCA:

Busco señora de 48 a 55 años.
Que sea viuda o divorciada, y
que quiera tener relación de
pareja estable.
628 287 402
Es ven nevera seminova
2 portes. 144 x 54 cm.
Preu: 150 euros.
Tel 699 756 875
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

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
Tel: 973351492

Es lloga pis sense mobles. 3 habitacions, cuina, bany, menjador,
traster, amb ascensor. Molt sol i
molta llum.
Tel. 973 351 287

