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La Seu d’Urgell ho té tot 
a punt per celebrar la Diada 
de Sant Jordi, dia del llibre i 
la rosa, amb un munt d’actes 
relacionats amb la lectura i la 
música. Els actes per comme-
morar aquesta jornada festiva 
i popular s’iniciaran enguany 
el  divendres 22 d’abril, dia 
en que es duran a terme les ja 
tradicionals lectures en viu que 
protagonitzen els alumnes de 
sisè de primària i la gent gran 
de la Seu d’Urgell, al pati de la 
Biblioteca Sant Agustí. Aques-
ta activitat s’iniciarà a dos 
quarts d’onze del matí amb la 
lectura de textos seleccionats 
per al premi Sambori que llegi-

La Seu d´Urgell celebra la Diada de Sant Jordi 
amb múltiples actes
La programació per commemorar el 23 d´abril inclou lectures en viu, actuacions musicals, un con-
curs literari i, com sempre, el Passeig Joan Brudieu ple de roses i llibres amb 36 parades d´entitats 
i associacions locals

ran els nens i les nenes de sisè 
de primària de les escoles Pau 
Claris, Albert Vives i el col·le-
gi La Salle de la Seu d’Urgell. 
A les 12 del migdia seguirà la 
lectura en viu que farà la gent 
gran i que versarà sobre l’obra 
del poeta alturgellenc Joan 
Graell i Piqué. La jornada de 
divendres es clourà amb una 
hora del conte, a dos quarts 
de sis de la tarda, que anirà a 
càrrec dels alumnes que estu-
dien el cicle superior d’edu-
cació infantil de l’institut Joan 
Brudieu. L’activitat també es 
desenvoluparà al pati de la Bi-
blioteca Sant Agustí.

23 d’abril, Sant Jordi 
al passeig Joan Brudieu

Una desena d’activitats dedi-
cades al llibre, la lectura en 
veu alta, la signatura de llibres 
d’autors locals, entre d’altres 
propostes, ompliran tota la 
jornada festiva de dissabte 23 
d’abril, Diada de Sant Jordi, i 
que es desenvoluparan al peu 
del passeig Joan Brudieu de 
la Seu d’Urgell. A més a més, 
durant tot el dia aquest cèntric 
i emblemàtic passeig de la ca-
pital alturgellenca acollirà un 
total de 36 parades de llibres, 
roses, d’artesania i d’entitats i 
associacions de la ciutat.     
La programació de Sant Jor-
di,  que s’iniciarà a les deu del 
matí, compta  amb actuacions 
musicals a càrrec dels alumnes 
de secundària de La Salle, lec-
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tures en veu alta de textos de 
Ramon Llull i de Roald Dahl 
(adreçat a la participació infan-
til i juvenil), un vermut literari 
amb els autors locals i signatu-
ra de les seves obres, activitats 
en anglès amb ‘Kids&Us’ (per a 
nens i nenes de fins a 3 anys) i 
hores del conte en anglès (per 
infants d’entre 2 i 4 anys i per a 
nens i nenes d’entre 5 i 7 anys).

Concert a Sant Domènec

Una nova proposta per aquest 
Sant Jordi a la Seu d’Urgell és 
el concert del projecte simfò-
nic del Conservatori de Música 
dels Pirineus, que tindrà lloc a 
dos quarts de nou del vespre, 
a la sala Sant Domènec de la 
Seu d’Urgell.  L’entrada és de 
10 euros.

Concurs literari

D’altra banda, en el marc del 
Dia del Llibre també tenen lloc 
els tercers Jocs Florals Escolars 
de Catalunya. Els treballs dels 
participants en la fase territorial 
es poden presentar fins els di-
jous 28 d’abril.

La Regidoria de la Gent 
Gran de l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell organitza un taller 
de teatre adreçat a persones a 
partir de 60 anys que serà im-
partit per Xavi Socias de Che-
ap Films. El taller constarà de 
17 sessions i tindrà lloc tots els 
dimarts dels mesos de maig, 
juny, juliol i setembre, de dos 
quarts de cinc a les sis de la tar-
da, a la sala polivalent del Cen-

L´Ajuntament de la Seu organitza un taller de 
teatre per a la gent gran

tre Cívic El Passeig de la capital 
alturgellenca. Per prendre part 
en aquest taller de teatre cal 
fer inscripció prèvia, fins el dia 
29 d’abril, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) del consistori 
de la Seu d’Urgell. El preu de 
la matrícula per a tot el curs és 
de 30 euros. Des de l´Ajunta-
ment de la ciutat s´informa que 
la proposta es realitzarà si hi ha 
un mínim de vuit persones ins-
crites. Les places són limitades 
a 20 participants.
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E l Ministeri de Foment del 
Govern d´Espanya, a través de 
la ministra en funcions Ana Pas-
tor, ha assegurat en una carta 
enviada a la Plataforma d´Afec-
tats per la cruïlla de Montferrer 
que està sometent a informa-
ció pública aquest mateix mes 

El Ministeri de Foment confirma que la roton-
da de l´N-260 a Montferrer es licitarà aquest 
mateix any d´abril el projecte per construir 

una rotonda a l´N-260, en la 
seva intersecció amb el muni-
cipi de Montferrer i Castellbò. 
Pastor assegura que una vega-
da superat aquest tràmit, que 
per altra banda és obligatori 
per llei ja que s´han de dur a 
terme les expropiacions ne-
cessàries, es procedirà a l´apro-
vació definitiva del projecte 

i es licitaran les obres aquest 
any. Cal recordar que el col.lec-
tiu d´afectats per la cruïlla de 
Montferrer ha realitzat vàries 
manifestacions en la mateixa 
zona afectada, tallant el seu 
tram al tràfic, per reclamar una 
millora en la seguretat vial que 
provoqui la reducció de la ve-
locitat dels vehicles perquè no 
s´hi produeixin més accidents.

Més de 3.000 perso-
nes han estat intoxicades per 
consumir aigua provinent de 
la Font d´Arinsal, que ha estat 
distrubuïda per tota Espanya 
mitjançant l´empresa Eden. 
Segons fonts de la Generalitat 
de Catalunya, Andorra seria la 
procedència del virus que ha 
obligat a aturar l´activitat pro-
ductiva de la societat andorra-
na ubicada a la parròquia de la 
Massana, fins que nous estudis 
de l´origen de la contaminació, 
que s´estan realitzant a Girona, 
permetin assegurar que l´aigua 
de la Font d´Arinsal no és el 

Més de 3.000 persones intoxicades degut al 
consum d'aigua contaminada de la Font d'Arinsal

factor principal de la toxicitat 
de la mateixa. En aquest sentit, 
des de la Generalitat s´ha con-
firmat que hi ha més de 3.000 
empleats pertanyents a 925 
empreses instal.lades a Barce-
lona i Tarragona afectades pel 
consum d´ampolles de la Font 
d´Arinsal. Per la seva part, el 
secretari de l´Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya, Joan 

Guix, ha aclarit que tot i això 
els símptomes “són molt lleus 
ja que les persones afectades 
pateixen nàusees i vòmits, fe-
brícules i diarrea en episodis 
que duren unes 48 hores”, però 
també ha volgut matisar que el 
brot de gastroenteritis provocat 
pel virus “es transmet a través 
dels excrements que poden 
contaminar aigües o aliments”.

foto: Periòdic d’Andorra
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 Peusa Distribució S.L.U. ofereix un lloc de treball destinat a un professional amb la 
titulació d’enginyeria industrial o d’enginyeria tècnica industrial, especialitat elèctrica o 
electrònica. 

Els interessats hauran d’acreditar experiència laboral en el sector elèctric, i demostrar 
coneixements avançats dels llenguatges de programació d’automatismes industrials.

Els interessats poden presentar el seu currículum a les oficines de PEUSA situades al Pas-
seig Joan Brudieu 17 de La Seu d'Urgell o bé enviar-lo per correu electrònic a general@
peusa.es.

Andorra Airlines realit-
zarà el seu vol inaugural el cap 
de setmana del 7 i 8 de maig. 
En un principi, l´actuació aèria 
estava prevista pel cap de set-
mana anterior, però finalment 
l´empresa durà a terme la seva 
posada en marxa una setmana 
més tard per “qüestions tèc-
niques de la companyia, dels 
avions i del mateix aeroport”. 
Cal recordar que Andorra Air-
lines té previst connectar, de 

Andorra Airlines volarà per primera vegada al maig
manera regular, l´aeroport 
Andorra-La Seu d´Urgell amb 
Mallorca, Madrid, París, Porto 
i Londres. El primer vol de la 
companyia sortirà de Madrid 
el dissabte 7 de maig a les 
9,30 hores del matí, i aterrarà 
a la pista alturgellenca 70 mi-
nuts més tard. L´avió l´ocupa-
ran professionals de medis de 
comunicació i d´agències de 
viatges. Andorra Airlines pre-
tén completar unes 500 opera-
cions d´enlairament i aterratge 
i transportar uns 24.000 passat-
gers en el seu primer any, amb 

l´objectiu principal d´atraure 
turistes al territori i facilitar la 
seva arribada, a més de fer 
més accessible als residents al-
turgellencs i andorrans els des-
plaçaments a les grans ciutats 
amb les que està connectat 
l´aeroport, estalviant-se, així, 
un desplaçament per carrete-
ra llarg. D´altra banda, el preu 
dels bitllets, que es comercia-
litzaran mitjançant la platafor-
ma Amadeus, partiran dels 102 
euros del cost del viatge d´ana-
da a Madrid fins als 214 euros 
del trajecte fins a Londres.
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Ref. 1298 – La Seu – PiS Semi-nou aL 
centRe. de 2 hab. dobLeS (abanS 
3). cuina-office, gRan SaLa-men-
jadoR, 2 banyS. tot exteRioR amb 
SoRtida a baLcó. PeRSianeS moto-
RitzadeS, caLefacció gaS. inLcou 
en eL PReu gaRatge i tRaSteR. 
PReu: 111.000 €.

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. 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. 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. 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. 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. ca-
Lefacció gaS. mateRiaLS nobLeS. 
PReu: 190.000 €.

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. 1371 – caSteLLciutat. edifici 
amb 5 vivendeS, tRaSteRS i Petita 
bodega. gRan teRRaSSa. a ReSta-
RuRaR. PReu: 56.000 €.
 
Ref. 1359 – La Seu. àtic de 130 m2. 
amb 4 doRmitoRiS (3 dobLeS), Sa-
La-menjadoR amb LLaR de foc i SoR-
tida 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. 1346 – La Seu. dúPLex amb jaRdí 
i viSteS aL cadí. eStat imPecabLe. 3 
hab. (1 Suitte), 2 banyS, aSeo. PàR-
quing i tRaSteR.

Ref. 1251 – La Seu – PRoducte 
bancaRi. PiSoS, dúPLex i PLanteS 
baixeS amb teRRaSSeS, de 3 doR-
mitoRiS, 2 banyS,  caLefacció bio-
maSSa, PàRking. SoL tot eL dia. 
nouS a eStRenaR. PReuS a PaRtiR 
de 80.000 €.

Ref. 1280 – montfeRReR. PaRceL.
La de 717 m2. totaLment PLana en 
zona ajuntament i coL.Legi. SoL 
tot eL dia. eS Poden feR 2 viven-
deS. PReu: 170.000 €.

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. 1356 -  aRaveLL. xaLet aPaRtat 
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 i
teRRaSSa. gaRatge de 60 m2. mag-
nífiqueS viSteS. PReu 300.000 €.

Ref. 1272 – La Seu. caSa adoSSada 
zona PoLieSPoRtiu Seminova amb 
viSteS aL cadí.  5 habitacionS (1 
en PLanta baixa). Suitte amb veS-
tidoR. SaLa-menjadoR amb LLaR 
de foc. SotacubeRta diàfana. 
gaRatge 2/3 cotxeS. jaRdí 60 m2. 
PReu: 350.000 €.
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Fonts de la Unió Hotalera 
d´Andorra han assegurat, en 
declaracions a AD Ràdio, que 
el sector de l´hostaleria del 
Principat cerca 450 llocs de tre-
ball per cobrir la propera tem-
porada d´estiu. Des del col.lec-
tiu recalquen que poden tenir 
problemes de personal per ga-
rantir els seus serveis amb gent 
del mateix país, fet que “evi-
dencia mancances en el mercat 

El sector hostaler d'Andorra necessita 450 
treballadors per a la temporada d'estiu

laboral interior i moltes d´espe-
cífiques en l´hostaleria”. Òscar 
Julián, portaveu de la Unió Ho-
talera andorrana, ha manifestat 
que s´està plantejant tornar a 
contractar persones que han 
treballat en el gremi durant la 
temporada d´hivern. Alhora, 
des de l´associació han mostrat 
el seu malestar amb el sistema 
de quotes de temporers, con-
siderant-lo de “poc flexible, i 
mes en situacions com aques-
ta”. Julián, en una entrevista 

amb el Diari d´Andorra, asse-
gura que amb el perfil actual 
de personal en situació d´atur 
al país, “no es podran cobrir 
tots els llocs de treball neces-
saris amb persones residents ja 
que no tothom està preparat 
per treballar a l´hostaleria”. A 
més, el portaveu del col.lectiu 
creu que la solució passaria per 
“canviar la Llei d´Immigració”, 
fet que facilitaria la recerca de 
gent preparada per treballar 
en el gremi hostaler.



Calçats per a tota la família!



RECORDANT EL PASSAT

Excursió a França (Mont Lluís).
Treballadors del Banesto. Any 1958.

Joan Nequí, Joan Flotats, Albert Carbonell, Miquel Planella, Joan Carrera, 
Jesús Gómez, Fulgencio Sánchez, Eustasio Vaz, Ramón Cordero, Pedro 

Carmona, Josep Pujal, Francesc Roca, Joan Caminal i ‘Ton’ (xofer).
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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

El Parc Olímpic del Segre 
compta amb una nova marca 
promocional: Ràfting Parc La 
Seu d´Urgell. La nova promoció 
pretén fer créixer el seu atractiu 
per a les famílies i grups d´amics 
en el seu espai d´oci i neix sota 
el lema ‘L´aventura segura’. La 
nova estratègia de màrqueting 
va acompanyada amb un una 
nova gestió del bar-restaurant 
ubicat a l´espai urgellenc i té 
com a objectiu dinamitzar i di-

Neix la marca Ràfting Parc La Seu d´Urgell
fondre, encara més, les instal.
lacions i els seus serveis vers els 
turistes i la gent de la comarca. 
La nova campanya s´ha iniciat 
amb el vist i plau de la gerència 
del Parc Olímpic, encapçalada 
per Francesc Ganyet, i fa ús de 
les noves tecnologies amb la 
creació de perfils a Twitter, Fa-
cebook i Instagram, a més d´u-
na pàgina web. També està pre-
vista per a finals d´aquest mes 
d´abril una trobada de bloguers 
especialitzats i un concurs a les 
xarxes socials on es crearà una 

base de dades amb persones 
interessades en conéixer l´o-
ferta turística de la Seu. Per la 
seva part, el regidor d´Esports 
de l´Ajuntament urgellenc, Isi-
dor Alberich, ha assegurat que 
més endavant s´ofertaran pa-
quets turístics “tenint en comp-
te la vessant familiar d´aventura 
segura”. Pròximament estan 
previstes múltiples jornades de 
portes obertes per tothom qui 
vulgui assabentar-se de la nova 
imatge i la nova essència turís-
tica del Parc Olímpic del Segre.





ESPAI SALUT COM ES TRACTA 
EL CODI DE BARRES?

L’aparició del “codi de barres” 
sobre el llavi és una consul-
ta estètica molt freqüent en 
dones per sobre dels quaran-
ta anys. És degut a l’aparició 
d’arrugues i clivelles perpendi-
culars a la línia del llavi, i apa-
reixen en persones que són 
expressives quan parlen o bé 
que han tingut o tenen l’hàbit 
de fumar. L’acte de xuclar tanca 
la musculatura del voltant de la 
boca i crea aquestes arrugues, 
que finalment s’hi queden fins i 
tot en repòs.
 
L’aparició de les arrugues i els 
solcs és conseqüència d’una 
manca de volum a la part in-
termitja de la pell, la dermis. 
Principalment aquesta està 
composta de col·lagen (fibres 
que actuen com una bastida 
i que donen suport al teixit) i 
d’àcid hialurònic (una substàn-
cia natural en els humans que 
absorbeix aigua i dóna volum 
i textura a la pell). El codi de 
barres, freqüentment, s’associa 
també a un baix volum al cos 
dels llavis, tot i que això no és 
constant.
 
Per al tractament del codi de 
barres existeixen dues possi-
bilitats. En tots els casos, és 

necessari farcir el defecte de 
volum que existeix en les arru-
gues i en les clivelles tot repo-
sant l’àcid hialurònic perdut. En 
una sola sessió es va dipositant 
molt suaument aquest material 
i en els següents 7-14 dies es 
va hidratant progressivament 
atenuant els defectes. La gran 
majoria de vegades, només 
amb àcid hialurònic és sufi-
cient per millorar notablement 
el codi de barres. Ocasional-
ment, si les clivelles són molt 
profundes, es recomana realit-
zar posteriorment tres o quatre 
sessions de làser fraccionat no 
ablatiu, per difuminar en major 
grau les arrugues restants i per-
metre que els resultats tinguin 
una major duració.
 
Habitualment, el resultat de 
l’àcid hialurònic es manté uns 
8 – 15 mesos, en funció de la 
intensitat de les arrugues i de 
la gesticulació natural de la 
persona. El procediment no 

modifica en absolut l’expressió 
del pacient, senzillament ate-
nua el nombre i intensitat de 
les arrugues.
 
Tampoc implica cap canvi als 
llavis. Cal remarcar que en el 
tractament del codi de barres 
és possible (o no) retocar els 
llavis. No hem de confondre 
tractar el codi de barres amb 
farcir els llavis. Són procedi-
ments totalment diferents. Si la 
pacient desitja tractar només el 
codi de barres, l’àcid hialurònic 
es diposita exclusivament en 
aquesta zona. Si també es vol 
augmentar el volum dels llavis, 
cal utilitzar més àcid hialurò-
nic i es situa en el perfil labial. 
Aquesta segona part és opcio-
nal i es pot realitzar en la ma-
teixa sessió.
 

Dr. Dídac Barco
Dermatòleg DermAndTek

+376 886100
www.dermatologiaandorra.com 





ESPORTS
18

Cal Serni, Calvinyà 
25798 Vall de Valira, 

Alt Urgell (Lleida)

Telf.: 973 352 809 
608 691 512

Micro-pigmentació
Massatge Hawaia (lomi lomi nui)
Massatge relaxant
Massatge reductor
Massatges amb olis
Massatge descontracturant

Tots els dimarts promoció Happy! 
Vine i obtindràs un 15% de descompte en:

Presoteràpia
Tractament amn pedres de jade 
(Bioki)

Tractament reafirmant (facial, 
corporals Wellbox

Jaume Betriu és el cinquè 
classificat provisional de la ca-
tegoria E3 del Campionat del 
Món d´Enduro, amb 48 punts, 
després de disputar-se, el cap 
de setmana passat, la segona 
prova del certamen: el Gran 
Premi de Portugal. A la jornada 
del dissabte, el pilot de Coll de 
Nargó va igualar el quart lloc de 
la setmana anterior al Gran Pre-
mi del Marroc, completant la 
cursa amb un temps de 35:22, 
a poc més d´un minut i mig 
del vencedor, el pilot britànic 
Steve Holcombe. Diumenge, 

Jaume Betriu és cinquè al Mundial d’Enduro 
després de la segona prova

Betriu (KTM) va acabar cinquè 
(45:33), mentre Holcombe va 
tornar a guanyar la prova i con-
solidava el seu liderat sumant 

un total de 77 punts. La pròxi-
ma cita del Mundial d´Enduro 
serà d´aquí un a un mes (21 i 22 
de maig) amb el GP de Grècia.



L’equip de 
Les Mesures 
us desitgem 

una bona 
Diada de 

Sant Jordi 

Veniu al Passeig
i gaudirem de la 
vosta companyia
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E l CF Castellciutat manté 
la ratxa de bons resultats des-
prés de vèncer, el cap de set-
mana passat, al Torres de Segre 
per 3 gols a 1. Tot i la victòria, 
els grocs van patir més del 
compte amb un rival de la part 
baixa. I és que aquesta tempo-
rada els equips que ocupen els 
últims llocs de la classificació 
de la Primera Divisió de futbol 
sala són els que més li costen 
de guanyar al conjunt de l´Alt 
Urgell, que es van avançar en 
el marcador amb gols d´Alís i 
Girau, però abans del descans 

El Castellciutat segueix sumant de tres en tres

els visitants van poder escurçar 
la diferència. A la represa, un 
gol d´Esteban va sentenciar 
el partit. L´equip entrenat per 
Ferran Vidal continua, així, se-
gon a la classificació amb 47 
punts, per darrere el Mollerus-

sa (49 punts), tot i que els del 
Pla d´Urgell compten amb un 
partit més que el ‘Castell’, que 
és líder virtual i aquest dissabte 
té un desplaçament mot difícil 
a la pista del tercer classificat, 
l´Alpicat.
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molt 
A Aravell

Xmolt
poc

molt i 

Vine a passar 
el dia a Aravell

Menú � avell

Menú 
infantil

12€

2 plats 
beguda 
postre
cafè 

6€

’90

+34 973 36 00 66

de la nostra esplèndida terrassa
i dels nostres

a l’aire lliure
jocs infantils

A 5 minuts de La Seu d’Urgell

Gaudeix

+Info:

Amanida catalana o Torrada d’escalivada

Garró de porc guisat al forn amb salsa de bolets 

o Bacallà amb samfaina
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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

El cap de setmana passat 
es va celebrar a Torrent de 
Cinca la 2a Volta d´Iniciació de 
patinatge artístic, amb bons re-
sultats per part dels dos clubs 
de la Seu d´Urgell. Pel Club Pa-
tinatge Artístic La Seu d´Urgell, 
el millor resultat el va obtenir 
Paula García, que va aconse-
guir la medalla d´or en el nivell 
B3, mentre que les seves com-
panyes Jana Herreros i Jana 
Vilana van acabar quarta en 
E3 i cinquena en C5, respecti-

Resultats positius del patinatge 
urgellenc a la 2a Volta d'Iniciació

vament. Pel que fa al Club Ho-
quei Cadí PA, Jana Pluvinet va 
pujar al segon calaix del podi 
en E3. En B3 hi van prendre 
part Laura Puigdemasa (4a), 
Anna Balcells (8a) Berta Giri-
bet (11a) i Aina López (18a). 
En C5, Lucía Blanco va ser 6a, 
Chloe Garmón 8a, Núria Pubill 
13a, Chloe Chupin 15a, Berta 
Ramon 18a i Blanca Moya 21a. 
En E4, Paula Eduardo va que-
dar 13a. En A3, Sara Caballé va 
ser 4a i Alba Martínez 13a. Per 

últim, en C2 Ares Farré va fina-
litzar 9a i Jana Vallespín 17a.
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ET DESITGEM UN SANT JORDI 
MOLT ESPECIAL

info@llibreriafiord.com

FELICITA´M 
23 d´Abril. 
Moltes felicitats Adriana. 
Fas 5 anyets i ets la nostra reina. 
T´estimem moltíssim.

Felicitats Adriana







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

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

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 
A TRAVéS dEL cORREU 

lesmesures@gmail.com



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 cui-
na independent grans, 2 banys 
complets, moblat, aire acondi-
cionat 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

Restaurant de la comarca recerca 
cambrera. Incorporació Imme-
diata

973360968

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

628 287 402

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
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. Interessats, 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 ni-
ños. 

Telf. 651 651 502
Noia auxiliar d´ infermeria s´ofe-
reix 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

Es lloga pis sense mobles. 3 ha-
bitacions, cuina, bany, menjador, 
traster, amb ascensor. Molt sol i 
molta llum. 

Tel. 973 351 287Es 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 comuni-
tària. “ 220 € . 

Tel.: 626 077 087”

Se ofrece vivienda gratuita en 
terreno próximo a la Seu a cam-
bio de estar habitada y bien con-
servada. Preferible matrimonio 
con vehículo propio o persona 
responsable. 

Tel. 690939094




