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D issabte passat, 30 d´a-
bril, va tenir lloc als claustres 
de la Catedral de la Seu l´En-
cesa Solidària, que organitza 
el Col.legi La Salle. L´esdeve-
niment, que va reunir alumnes, 
pares, membres de l´equip do-
cent i veïns, va servir per recap-
tar fons per al projecte solidari 
amb el qual col.labora el cen-
tre educatiu urgellenc: una llar 
d´acollida d´infants, derivats 
pels serveis socials, en situació 
d´exclusió social a la localitat 
de Iasi (Romania). L´objectiu 

L´Encesa Solidària de La Salle recull 
prop de 1.300 euros per a una causa solidària

és donar suport als nens i ne-
nes garantint la seva assistèn-
cia a l´escola i cobrir les seves 
necessitats bàsiques, en favor 
de la seva reinserció social. En 
aquest sentit, l´encesa va ser un 
èxit ja que es van recollir prop 
de 1.300 euros per a la cau-
sa. Cal recordar que l´Encesa 
consisteix en formar un mural 
mitjançant ‘llumets’, i cada par-
ticipant realitza una aportació 
econòmica per encendre, una a 
una, les llums. Per la seva part, 
la directora de La Salle, Anna 
Sansa, va voler agrair el suport 

i la col.laboració de tots els as-
sistents, tot valorant de manera 
especial la implicació mostrada 
per part dels alumnes en l´acte 
anual, fet que “ressalta els seus 
valors i contribueix en la seva 
bona formació”.

Després que el Departa-
ment de Salut xifrés en 4.136 
les persones afectades pel 
brot de gastroenteritis degut 
a la contaminació de l´aigua 
provinent de la Font d´Arinsal i 
distribuïda a l´estat per la firma 
catalana Eden Espanya, aques-
ta última ha anunciat que està 
estudiant emprendre accions 
legals contra la societat d´An-

Eden Espanya estudia emprendre accions 
legals contra Font d´Arinsal

dorra d´Aigües del Pirineu,S.L., 
propietària de la marca co-
mercial de La Font d´Arinsal. 
Tanmateix, l´empresa catalana 
assegura que ha estat la pri-
mera vegada que treballava 
amb el proveïdor del Principat 
i que abans d´iniciar la distribu-
ció dels lots de garrafes afec-

tats va rebre la certificació que 
confirmava que complien els 
paràmetres que s´exigeixen 
en la normativa vigent, alhora 
que explica que quan es van 
assabentar de l´afectació del 
producte van trencar la rela-
ció comercial contractual amb 
l´empresa andorrana.
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Estudiants de primer d´E-
SO de l´IES Joan Brudieu de 
la Seu d´Urgell han realitzat, 
del 26 al 29 d´abril, un inter-
canvi amb alumnes de l´Institut 
Santanyí de Mallorca, en una 
proposta que s´emmarca en 
l´acord de col.laboració des de 
fa onze anys entre els depar-
taments de Llengua Catalana 

Intercanvi entre alumnes de l'IES Joan Brudieu 
i l´Institut Santanyí de Mallorca

dels dos centres educatius. Els 
joves urgellencs que es van 
desplaçar a Mallorca van com-
pletar activitats com una visita a 
l´Institut Santanyí, una excursió 
al mercat de Sineu i una sortida 
a la platja de S´Amarador, entre 

altres. Per la seva part, els joves 
mallorquins, que ja van visitar 
la Seu el passat mes de gener, 
van gaudir amb propostes tu-
rístiques com una visita al cen-
tre històric de la Seu, a l´Espai 
Ermengol i al Parc del Segre.



 
 
Ref. 1036 – La Seu. adoSSada aL 
centRe amb viSteS aL PaRc deL Se-
gRe i cadí. 4 hab., 2 banyS, 2 aSeo, 
LLaR de foc. teRRaSSeS, gaRatge 
i bodega. PReu: 226.000
 
Ref. 1218 – La Seu. dúPLex de 135 m2 
zona camP deL codina. 4 hab. (2 a 
PLanta baixa), 2 banyS, aSeo, LLaR 
de foc. caLefacció gaS-oiL. baL-
conS, teRRaSSa. box incLòS. PReu: 
189.000 €. 

Ref. 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. 1332 – La Seu. PLaça camP deL 
codina, aPaRtament de 2 doRmito-
RiS i teRRaSSa de 10 m2.
tot exteRioR. PeR entRaR a viuRe. 
oPcionaL box en eL mateix edifici. 
PReu: 135.000 €.

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. 1298 – La Seu – PiS Semi-nou aL 
centRe. de 2 hab. dobLeS (abanS 3). 
cuina-office, gRan SaLa-menjadoR, 
2 banyS. tot exteRioR amb SoRtida 
a baLcó. PeRSianeS motoRitzadeS, 
caLefacció gaS. inLcou en eL PReu 
gaRatge i tRaSteR. PReu: 111.000 €.
 
Ref. 1251 – La Seu – PRoducte ban-
caRi. PiSoS, dúPLex i PLanteS baixeS 
amb teRRaSSeS, de 3 doRmitoRiS, 2 
banyS,  caLefacció biomaSSa, PÀR-
king. SoL tot eL dia. nouS a eStRe-
naR. PReuS a PaRtiR de 80.000 €.

Ref. 1280 – montfeRReR. PaRceL.La 
de 717 m2. totaLment PLana en zona 
ajuntament i coL.Legi. SoL tot eL 
dia. eS Poden feR 2 vivendeS. PReu: 
170.000 €.
 
Ref. 1371 – caSteLLciutat. edifici 
amb 5 vivendeS, tRaSteRS i Petita 
bodega. gRan teRRaSSa. a ReSta-
RuRaR. PReu: 56.000 €.

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. 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. 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 €.

Ref. 1356 -  aRaveLL. xaLet aPaRiat 
amb jaRdí PRivat. 3 doRmitoRiS 
dobLeS (1 en en Suite), 3 banyS. 
SaLa-menjadoR amb LLaR de foc. 
cuina amb zona de menjadoR. 
jaRdí amb PoRxo, baRbacoa, te-
RRaSSa. gaRatge de 60 m2. magní-
fiqueS viSteS. PReu 300.000 €.

Ref. 1307 – dúPLex aL centRe en 
finca Semi-nova, de 4 doRmitoRiS 
dobLeS amb aRmaRiS encaStatS, 
cuina nova, LLaR de foc, 2 banyS, 
hidRomaSSatge. tot exteRioR. 
caLefacció gaS. mateRiaLS no-
bLeS. eS ven totaLment mobLat, 
PeR entRaR a viuRe. PReu: 176.000 
€. ha baixat 14.000 €!

Ref. 1301 – noveS de SegRe. caSa 
de 200 m2. de eStiL RúStic amb 
acabatS de quaLitat. 3 habita-
cionS, 2 banyS, aSeo. SaLa-menja-
doR amb LLaR de foc. caP de caSa 
diÀfan amb LLaR de foc i aLteLL. 
gaRatge. PReu: 150.000 €.
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 Peusa Distribució S.L.U. ofereix un lloc de treball destinat a un professional amb la titulació d’enginyeria indus-
trial 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 Passeig Joan Brudieu 17 de 
La Seu d'Urgell o bé enviar-lo per correu electrònic a general@peusa.es.

 PEUSA necessita ampliar el seu equip i ofereix un lloc de treball destinat a un professional 
que disposi de titulació universitària de grau mitjà en informàtica. Indispensable coneixements 
de programació.NET, Web, SQLServer, taules dinàmiques i eines de BI. 

Es valoraran coneixements d’administració de sistemes i seguretat.

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

E l Servei de Treball i Ga-
rantia Juvenil de l’Oficina Jove 
de l’Alt Urgell organitza, cada 
dimecres d’aquest mes de 
maig, quatre càpsules forma-
tives Pre-Ocupa’t, sota el lema 
‘Ja saps què fer aquest estiu?’, 
dedicades al treball de tempo-
rada, al treball en el món del 
lleure i dels esports d’aventura, 
al treball en el sector de l’hos-
taleria i als viatges a baix cost, 
adreçades a joves amb ganes 
de treballar i viatjar. L´activitat 
va començar el dimecres pas-
sat, 4 de maig, amb la càpsula 

L’Oficina Jove de l´Alt Urgell organitza 
càpsules formatives sobre treballs i viatges

dedicada al treball de tempo-
rada on es va explicar com, 
quan i on repartir els currícu-
lums. Per dimecres 11 de maig 
es realitzarà la segona sessió 
que se centrarà en el treball en 
el món del lleure i dels esports 
d’aventura. El dimecres 18 de 
maig s’explicarà el treball en 
el sector de l’hostaleria, men-
tre que el darrer dimecres de 
maig, dia 25 de maig, s’infor-
marà sobre com veure món. 
Totes quatre sessions se cele-
braran de dos quarts de sis de 
la tarda a les set del vespre a 

la sala polivalent del centre 
cívic l’Escorxador de la Seu 
d’Urgell. L’objectiu principal 
d’aquestes quatre càpsules for-
matives Pre-Ocupa’t és donar a 
conèixer les feines d’estiu i la 
manera de viatjar a baix cost i, 
al mateix temps, poder ampliar 
els coneixements, capacitats i 
habilitats de cadascú. Per parti-
cipar en aquestes càpsules for-
matives cal fer inscripció prèvia 
trucant al 973 355 608 o al 607 
866 308 o enviant un mail al 
treball.alturgell@oficinajove.
cat o a msentenach@ccau.cat







Calçats per a tota la família!



RECORDANT EL PASSAT

Núria i BeNito passejaNt per la seu
aNy 1952





ESPAI SALUT La importància 
del col·làgen

De manera natural el nostre cos 
produeix col·làgen, però a partir 
dels 30 anys disminueix aquesta 
producció i començar a mancar.
Com m´adono que el meu cos 
produeix  poc col·làgen?
Amb les línies d'expressió, un-
gles ‘mortes’, el cabell sec, co-
mençament de certes dolències 
a les nostres articulacions, ten-
dons, músculs, etc.
¿Què és realment el col·làgen?
És una proteïna essencial per 
la flexibilitat de la pell, òrgans 
i teixits que constitueix el 30% 
del contingut proteic de l´ ésser 
humà; és el que manté l'estruc-
tura de l'organisme i és determi-
nant vers l'estat de la nostra pell. 
Es recomana començar a pren-
dre´l a partir dels 30 anys.
El col·làgen està present en cada 
quart de molècula que compon 
el nostre cos. Representa el 70% 
del pes de la nostra pell. En 
aquest sentit, un 99% del total 
del col·làgen està present en el 
nostre organisme, i es troba en 
els diferents teixits com els ten-

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

C/ St Joan Baptista de la Salle, núm. 57, 1r 3a
Telf. 696 575 413

dons, els lligaments, la pell, el 
cartílag o el voltant dels ulls, i 
pràcticament tots els òrgans in-
terns, superfície de les cèl·lules, 
cabells i placenta.
A més, el col·làgen és font de 
Magnesi, Vitamina C, i Àcid Hia-
lurònic. Aquestes substàncies 
es suporten simultàniament per 
poder contribuir a la formació 
dels teixits on hi ha el col·làgen. 
Segons l´EFSA (European Food 
Safety Authority), “la vitamina C 
contribueix a la formació normal 
del col·làgen”.
L´Àcid Hialurònic és un carbohi-
drat produït pel nostre cos que 
realitza la funció més important; 
la retenció d'aigua, arribant a 
absorbir fins 1000 vegades el 
seu pes, i és l'encarregat de 
transformar els nutrients en des-
fets. Per la seva part, el Magnesi 
és un mineral essencial ja que 
ajuda a disminuir el cansament i 
la fatiga, regulant l'equilibri elec-
trolític i el metabolisme normal.
També és important destacar 
que contribueix al manteniment 

dels nostres ossos i les dents en 
condicions normals i al procés 
de divisió cel·lular. 
Els especialistes també recoma-
nen el col.làgen a totes les per-
sones preocupades pel seu pes 
-sempre tenint en compte que 
hem d´ingerir una bona dieta 
diària amb els nutrients essen-
cials per al nostre organisme-, 
doncs també és bàsic per evitar 
la flasidesa de la pell, la qual 
millora la seva fermesa i per no 
patir inflamacions en les articu-
lacions.  Per últim, destacar que 
és un reparador dels teixits dels 
cartílags, afavorint el creixement 
natural de les ungles i mantenint 
els ossos en bon estat, a més de 
dotar al nostre cos d´una millor 
recuperació al finalitzar la pràcti-
ca esportiva. 

Massatges I Teràpies M.M.G
Maria Marcos Graell

C/ Sant Baptista de la Salle núm. 57 
1-3 tel 696575413





ESPAI SALUT LLUIR ESCOT
Quan parlem d’un escot envellit, 
parlem normalment de l’escot 
de la dona que amb el pas del 
temps, especialment a partir dels 
40 anys, es detecta l’aparició 
d’arrugues profundes que assen-
yalen especialment la zona en-
tre els pits produint unes ratlles 
característiques. Normalment es 
pot atribuir a les maternitats, a 
factors genètics de tipus de pell 
amb tendència a la ‘flasidesa’, 
dormir de costat ( i òbviament 
sense sostenidors) , tamany i pes 
del pit i en ocasions excés de sol 
durant els anys anteriors.
Recomanem fer tractament cada 
cert temps per evitar tenir una 
pell molt espatllada i que llavors 
sigui de difícil resolució. Es pro-
posa a la pacient fer un tracta-
ment a base d’ àcid hialurònic 
d’ alta viscositat que injectat de 
forma adient, ens serveix per fer 
una xarxa en direcció contrària 
a la direcció de les arrugues o 
que es contraposi a l’efecte gra-
vitacional vertical que afavoreix 
aquestes  arrugues . Es reque-
reixen fer diferents injeccions 
transversals. Prèviament anes-
tesiem la zona amb crema d’ús 
tòpic tot i que les injeccions són 

poc doloroses. Normalment són 
necessàries dues sessions amb 
un interval de dos mesos entre 
cadascuna d’ elles . Ajuda des-
prés que la dona a casa es faci 
massatge regular de la zona en 
la mateixa direcció de les injec-
cions i que es posi un sostenidor 
per les nits que sigui confortable 
per dormir, especialment reco-
manable en dones amb pit gran.
L ‘ efecte del tractament es molt 
satisfactori però malauradament 
dura un temps i cada any o cada 
dos anys cal repetir-lo.
Un altre aspecte del deteriora-
ment de l´escot és l’ aparició de 
taques fosques o taques solars 

i de petites venetes o varícul.
les , que és el que s’ anomena 
cuperosi . Això té un tractament 
mitjançant làser , que de mane-
ra complementària a l’ anterior, 
permet obtenir una pell de més 
qualitat, més juvenil i que es 
pugui lluir d’ escot a la següent 
primavera.

Dr. López Gil
Dermatòleg DermAndTek

+376 886100
www.dermatologiaandorra.com 
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El CF Castellciutat va go-
lejar, el dissabte passat, en el 
duel amb el Mollerussa (5-2) on 
ambdós equips es jugaven el 
primer lloc de la classificació i 
l´ascens directe de categoria, a 
falta de només quatre jornades 
per disputar-se. D´aquesta ma-
nera, els grocs depenen d´ells 
mateixos per culminar el que 
seria el tercer ascens consecu-
tiu de categoría, en aquest cas 
a la Divisió d´Honor catalana. 
Ara, els dos conjunts colide-
ren la Primera Catalana amb 
50 punts, tot i que els del Pla 
d´Urgell encara han de descan-
sar una jornada, la qual cosa 

El CF Castellciutat goleja al 
Mollerussa (5-2) i ja és líder

esdevindria el liderat en solitari 
del ‘Castell’, en cas que els de 
l´Alt Urgell guanyessin el seu 
partit en aquella jornada. Els 
tres propers partits de l´equip 
entrenat per Ferran Vidal són  
fora de casa, a la pista del Par-
dinyes (aquest proper dissab-

te), de l´EFS Comtat d´Urgell 
(14 de maig) i del Tremp (21 de 
maig), i acabaran la temporada 
al pavelló municipal de la Seu 
contra el Torrent de Cinca, el 
28 de maig, dia que poden ce-
lebrar un nou ascens davant la 
seva afició.
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Aquest proper diumenge, 
8 de maig, arriba la 36a edició 
del Cros Escolar de Primavera 
de la Seu d´Urgell, que organit-
za el Consell Esportiu de l´Alt 
Urgell. L´esdeveniment espor-
tiu es desenvoluparà al pas-
seig Joan Brudieu de la capital 
alturgellenca, a partir de les 
9,30 hores del matí, i s´espera 
que reuneixi prop d´un miler 
de nens i nenes de la comar-
ca. Enguany, la caminada-cursa 

Tot a punt pel 36è Cros de Primavera de la Seu

popular, amb un recorregut de 
1.800 metres i oberta a tothom, 
tindrà lloc a les 12,45 hores. La 
recaptació de l´activitat es des-

tinarà al projecte Aliments per 
la Solidaritat, que atén a perso-
nes amb pocs recursos a la Seu 
i la resta de l´Alt Urgell.



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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El cap de setmana passat 
es va celebrar a Juneda l´últi-
ma jornada de la 2a Volta Inia-
ciació de patinatge artístic. Per 
part del Club Patinatge Artístic 
La Seu d´Urgell, Urgell Boix va 
obtenir una meritòria 2a posi-
ció en Nivell C6, mentre que 
en el Nivell Debutants 3 Que-
ralt Viudez i Aina Vilana van 
finalitzar 8a i 12a, respectiva-
ment. La competició regular va 
acabar amb un balanç de més 
de 500 participants de la Terri-
torial de Lleida i, ara, els clubs 
esperen la classificació final de 
totes les jornades per conèixer 

Podi d´Urgell Boix en l´última 
jornada de la 2a Volta Iniciació 
els/les 5 finalistes de cada ca-
tegoria, que participaran en la 

Final d´Iniciació del pròxim 24 
de setembre a Lleida.

Pàg. 24



Pàg. 24



ESPORTS
24

EL cap de setmana passat 
es va celebrar a Cardona la 
8a edició del Trofeu de la Sal, 
que va aplegar a més de 200 

El CHPA Cadí aconsegueix 
2 podis al VIII Trofeu de la Sal
patinadors/es de la territorial 
de Barcelona i la de Lleida. El 
CHPA Cadí de la Seu hi va par-
ticipar amb 10 representants i 

obtenint dos podis, un primer 
lloc d´Aina Izquierdo en Aleví i 
un tercer de Natàlia Moreno en 
Infantil. 



...de 45 m2 
al carrer Llorenç 

Tomàs i Costa, 
núm. 17 de la 
Seu d´Urgell, 
per a negoci 

a ple rendiment. 

Sense cost 
de traspàs.

626834831

ES LLoga LoCaL



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







Cal serni, Calvinyà 
25798 Vall de Valira, 

alt urgell (lleida)

Telf.: 973 352 809 
608 691 512

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

Es lloga pis per a una o
 dues persones (2hab.), 

totalment reformat; 
lluminós i amb terrassa, moblat, equi-

pat amb parquet i calefacció a gas. 
preu: 220 euros al mes (despeses de 

comunitat incloses). es demana 
solvència  contrastada. 

tel. 660 167 626



JoieriaSERVEI DIARI DE TAXIS
ANDORRA - LA SEU D’URGELL - BARCELONA

VIATGES
CONCERTATS
A L’AEROPORT I 
ON TU VULGUIS!

TAXI
JOAN CASANOVAS

JOAN
647 20 21 73

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

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.

Es cerca comercial autònom per la 
zona de la Cerdanya i Andorra

Interessats enviar currículum 
lesmesures@gmail.com

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 comuni-
tària. “ 220 € . 

Tel.: 626 077 087

Es precisa noia responsable i 
agradable per cafeteria en recinte 
esportiu. Imprescindible tenir ex-
periència en el ram. Interessades 
portar currículum a: 

l´Avinguda Guillem Graell, 
54 de la Seu d´Urgell.




