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E l ple extraordinari de 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
celebrat el dilluns passat al ves-
pre va aprovar el text de la nova 
ordenança que regula el mer-
cat setmanal de la ciutat, amb 
els vots favorables de l’equip 
de govern (CiU) i el regidor de 
la CUP, i les abstencions dels 
grups municipals de Compro-
mís x la Seu i d’ERC. Aquesta 
nova ordenança municipal del 
mercat setmanal s’ha adequa 
al decret 162/2015 de la Gene-
ralitat de Catalunya, que mo-
difica també el marc normatiu 
regulador de la venda no se-
dentària tant en l’àmbit estatal 
com en l’àmbit europeu. Així 
ho va explicar la tinent d’alcal-
de de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament urgellenc, Mireia 
Font, que va remarcar que serà 
d’aplicació obligatòria a partir 
del pròxim 14 de juliol. Font 
va afirmar que aquesta nova 
ordenança “esdevé el docu-
ment marc per treballar com 

Nova ordenança per regular 
el mercat setmanal de la Seu d´Urgell

volem que sigui el mercat de 
la Seu”. La nova ordenança 
del mercat setmanal de la Seu 
aporta diverses novetats com 
que l’atorgament de noves 
autoritzacions de parades es 
realitzarà a través de concurs 
públic en règim de concurrèn-
cia competitiva. L’adjudicació 
de les parades serà per un mí-
nim de 15 anys, en lloc de fer 
una petició d’ocupació anual 
de la via pública com es feia 
fins ara. Una altra novetat que 
estableix aquesta ordenança 
són els criteris d’atorgament 
de parades com que aportin 
valor afegit o originalitat (in-
novadors, proximitat, artesà o 
ecològic). També es tindrà en 
compte que l’empresa de la 

parada tingui una intervenció 
activa en l’àmbit social, inte-
gració a les persones amb dis-
minució o risc d’exclusió. Una 
tercera novetat a destacar de 
l’ordenança és la creació d’una 
comissió consultiva del mercat 
de la Seu d’Urgell que vetllarà 
pel funcionament del mateix, 
debatrà i informarà sobre les 
propostes d’actuació i modi-
ficació, així com la promoció 
de tota classes de propostes 
d’ordenació i millora del mer-
cat. Aquesta comissió estarà 
formada per representants de 
l’Ajuntament, representants 
dels paradistes i representants 
de la vida econòmica del mu-
nicipi que es reuniran, com a 
mínim, una vegada a l’any.
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L´Alt Urgell, juntament 
amb les comarques del Sol-
sonès i la Cerdanya, comp-
tarà amb el servei d´un Equip 
d´Atenció a la Infància i a l´A-
dolescència ubicat a la capital 
urgellenca i que serà gestionat 
pel Consorci d´Atenció a les 
Persones de la Seu d´Urgell. 

L'Alt Urgell comptarà amb un 
Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

L´anunci d´aquest nou recurs 
al territori es va realitzar el 
dimarts passat per Joan San-
tacana, director dels serveis 
territorials a Lleida del Depar-
tament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat. Els 
serveis d´Equips d´Atenció a la 
Infància i l´Adolescència estan 
destinats a treballar amb in-

fants en situació de risc i des-
emparament i se´ls deriva, en la 
majoria de casos, des dels ser-
veis socials bàsics. L´objectiu és 
elaborar un diagnòstic, valorar 
la situació dels infants, així com 
la situació del seu entorn socio-
familiar i considerar quines són 
les millors mesures a prendre 
en cada cas.

L´Ajuntament de la Seu 
d´Urgell ha instal.lat recent-
ment, al vestíbul de l´Oficina 
d´Atenció Ciutadana (OAC), 
un caixer automàtic perquè els 
veïns i veïnes de la ciutat pu-
guin efectuar els pagaments 
de tributs municipals i les san-
cions imposades pels agents 
de la Policia Municipal. L´abo-
nament de les quanties econò-
miques es possibilitarà amb 
el codi de barres inscrit en les 
notificacions o avisos corres-
ponents. Aquest servei  també 
facilita als ciutadans que no 
tenen domiciliats a través de 

L´Ajuntament de la Seu instal.la un caixer au-
tomàtic per pagar tributs municipals i multes

compte bancari els impostos 
a nivell municipal com l´IBI o 
l´impost d´ocupació de la via 
pública, entre altres, que pu-
guin fer el pagament a través 
de la màquina. Per la seva part, 
el regidor d´Atenció al Ciutadà 
del consistori urgellenc, Isi-
dor Alberich, ha explicat que 
l´objectiu de la instal.lació del 
caixer automàtic és “facilitar 

al ciutadà els pagaments de 
manera més còmoda i, alhora, 
reduir al màxim els cobraments 
en efectiu”. El caixer automàtic 
estarà operatiu durant l´horari 
d´obertura al públic de l´OAC, 
tot i que es preveu que en un 
futur pròxim pugui donar ser-
vei les 24 hores del dia. El cost 
del nou dispositiu ha estat de 
21.000 euros.



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 diàfa-
na. 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 pLan-
ta baixa), 2 banyS, aSeo, LLaR de foC. 
CaLefaCCió GaS-oiL. baLConS, teRRaS-
Sa. 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. 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, Sa-
La-menjadoR amb SoRtida a baLCó am-
pLi. aSCenSoR, ReCentment ReStauRat. 
pReu: 106.000 €.

Ref. 1298 – La Seu – piS Semi-nou aL Cen-
tRe. de 2 hab. dobLeS (abanS 3). Cui-
na-offiCe, GRan SaLa-menjadoR, 2 ban-
yS. tot exteRioR amb SoRtida a baLCó. 
peRSianeS motoRitzadeS, CaLefaCCió 
GaS. inLCou en eL pReu GaRatGe i tRaS-
teR. pReu: 111.000 €.
 
Ref. 1251 – La Seu – pRoduCte banCaRi. 
piSoS, dúpLex i pLanteS baixeS amb teRz
RaSSeS, de 3 doRmitoRiS, 2 banyS,  Ca-
LefaCCió biomaSSa, pàRkinG. SoL tot eL 
dia. nouS a eStRenaR. pReuS a paRtiR de 
80.000 €.
 

Ref. 1240 – La Seu, zona La SaLLe. piS de 
5 hab., 2 banyS. CaLefaCCió GaS-oiL, aS-
CenSoR. pk inCLòS. pReu: 110.000 €.
  
Ref. 1280 – montfeRReR. paRCeL.La de 
717 m2. totaLment pLana en zona ajun-
tament i CoL.LeGi. SoL tot eL dia. eS po-
den feR 2 vivendeS. pReu: 170.000 €.
 
Ref. 1371 – CaSteLLCiutat. edifiCi amb 5 
vivendeS, tRaSteRS i petita bodeGa. 
GRan teRRaSSa. a ReStaRuRaR. pReu: 
56.000 €.
 
Ref. 1332 – La Seu. pLaça Camp deL Co-
dina, apaRtament de 2 doRmitoRiS i teR-
RaSSa de 10 m2. tot exteRioR. peR en-
tRaR a viuRe. opCionaL box en eL mateix 
edifiCi. pReu: 135.000 €.

Ref. 1352 – beLLeStaR. xaLet de 2 pLan-
teS Semi-nou amb 1,5 heCtàReeS. 4 
hab. (2 a pLanta baixa i 1 Suitte). Ga-
RatGe peR 4 CotxeS, piSCina. eSpeCta-
CuLaRS viSteS aL Cadí.

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, baRba-
Coa, teRRaSSa. GaRatGe de 60 m2. 
maGnífiqueS viSteS. pReu 300.000 €.

Ref. 413 – La Seu – zona CapRabo. piS 
de 130 m2. amb  4 doRmitoRiS (3 do-
bLeS) aRmaRiS enCaStatS. SaLa-men-
jadoR amb SoRtida fumS peR  LLaR de 
foC, Cuina-offiCe amb SafaReiG i SoR-
tida a GaLeRía oRientada a Sud tot 
exteRioR. inCLòS box dobLe.

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. mate-
RiaLS nobLeS. eS ven totaLment mo-
bLat, peR entRaR a viuRe. 
pReu: 176.000 €. ha baixat 14.000 €!
 €. ha baixat 14.000 €!

Ref. 1380 – eL pLa de Sant tiRS. paRiada 
de 237 m2. Seminova. SaLa-menjadoR 
amb LLaR de foC i  SoRtida a jaRdí, Cui-
na-offiCe. 3 hab. dobLeS amb aRmaRiS 
enCaStatS + Cap de CaSa amb teRRaS-
Sa. 2 banyS, 1 aSeo. GaRatGe peR 3 Co-
txeS + tRaSteR. CaLefaCCió GaS-oiL. 
oRientaCió Sud. pReu: 160.000 €.
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C ristina Rosell, alum-
na de l´escola Pau Claris de 
la Seu d´Urgell, va rebre el 
divendres passat, al Casinet 
d´Hostafrancs de Barcelona, 
el primer guardó dels Premis 
Sambori de narrativa en català 
del cicle superior de primària 
gràcies al seu conte “El món 
dels inservibles”. L´esdeveni-
ment, organitzat per Òmnium 
Cultural des de 2006, està di-
rigit als alumnes de primària, 
secundària i batxillerat d´arreu 
de Catalunya, Andorra i la 
Catalunya Nord, i  té com a 
objectius promoure la parti-
cipació en un projecte comú i 

difondre l’ús del català dins de 
l’àmbit escolar, tot incentivant 
la imaginació, la creativitat i 
aquells valors pedagògics que 
es treballen en cadascun dels 
centres. Enguany el premi va 
comptar amb la participació de 
50.000 alumnes de 430 centres 
de Catalunya i fins a 130.000 

Cristina Rosell, de l’Escola Pau Claris, 
guardonada amb el primer premi 

Sambori de narrativa en català

alumnes dels països catalans. 
Durant l’acte es va poder 
gaudir de l’actuació  del grup 
“COMEDIANTS”, que va oferir 
una adaptació especial per  al 
Tinter de les Lletres Catalanes 
2016 de l’espectacle “El llibre 
de les bèsties” d’en Ramon 
Llull.

Pau Martí Clotet, alumne 
de l´Institut Joan Brudieu de 
la Seu d´Urgell, va ser triat en-
tre els cent finalistes en la 8a 
edició del Premi Ficcions, un 
concurs literari a la xarxa orga-
nitzat per la revista Secundèria 

Pau Martí Clotet, de l'IES Joan Brudieu, 
finalista del Premi Ficcions de literatura

i on hi participaren un total de 
3.204 joves d´arreu de Cata-
lunya, les Illes Balears i el País 
Valencià. La gala del lliurament 
dels guardons es va celebrar 
el passat 19 de maig a l´Espai 
Jove La Fontana de Barcelona. 
El millor premi literari va ser 
pel Grup Letterman del Col.
legi Kostka-Jesuïtes del barri 

barceloní de Gràcia, gràcies al 
seu treball ‘In memoriam’. El 
segon guardó el va obtenir el 
grup Holmes, amb Maria Mar-
tínez de l´IES de Balaguer, per 
la seva obra ‘No Marxis, Júlia’. 
Per la seva part, el premi terri-
torial ‘Pirineus’ va ser lliurat al 
Grup Projecte Catherine, for-
mat per Mireia Llardén.





PEUSA ofereix un lloc de treball temporal durant l’estiu, destinat a un estudiant d’una 
carrera tècnica amb coneixements informàtics relacionats amb la gestió de bases de 
dades i el dibuix tècnic assistit per ordinador. Els interessats poden presentar el seu 
currículum vitae a les oficines de PEUSA situades al Passeig Joan Brudieu 17 de La Seu 
d’Urgell, o bé enviar-lo a l’adreça de correu electrònic general@peusa.es.

La Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell 
vol manifestar el seu sentit condol a la 
família del Sr. FRANCESC FONT DO-
MÈNECH, alhora que vol fer palès el 

Jaume Lavaquiol, 
Ciutadà Exemplar

Últim comiat al Jaume. Un home de 
conviccions, un home íntegre. Un bon 
ciutadà.

Ja se sap que els grecs definien al po-
lític com algú interessat en els afers de 
la ciutat, en el benestar de la comuni-
tat. També consideraven imprescindible 
la integritat moral per a l’exercici dels 
càrrecs públics. Quan avui els polítics 
tenen tan baixa consideració social 
al nostre país, ens cal reivindicar amb 
força, a través de l’exemple extraordi-
nari del Jaume, la dignitat de la política. 
De la política amb lletres d’or, entesa 
com la voluntat de servei a la comunitat. 
El Jaume ha viscut aquest compromís 
des del seu vessant més generós: la de-
fensa dels treballadors, de l’estrat més 
vulnerable de la societat a través del 
sindicalisme, en èpoques en que estava 
prohibit i, per tant, perseguit. 

I quan va arribar el moment decisiu per 
a la democratització, en les primeres 
eleccions municipals després de la dic-
tadura, l’any 1979, el Jaume no es va 
quedar a casa: va fer un valent pas en-
davant i va ser regidor  de l’ajuntament 
al servei del conjunt dels urgellencs. Ha 
viscut els seus 93, gairebé 94, anys amb 
plenitud. Nascut a Torà, va arrelar pro-
fundament a La Seu, on ha estat estimat 
i admirat. Persona de lectura i reflexió, 
mai  va deixar de practicar els seus es-
ports favorits: les llargues marxes a peu 
i els escacs. L’un un esport físic; l’altre, 
intel·lectual. M’impressionava veure’l 
passar pel  Pati Palau, acompanyat de 
la Teresa o del Marcel, cap als jubilats, 

a jugar la seva partida diària d’escacs.
Retem-li, doncs, un homenatge.  Un 
emocionat comiat a un home bo, ínte-
gre, sindicalista i socialista de convicció. 
Lluitador per la democràcia, que ha 
deixat una traça indeleble en la nostra 
societat urgellenca.
Adéu, Jaume, gràcies pel teu exemple, 
per tot el que ens has donat. Que la 
terra et sigui propícia. Que reposis en 
pau. No t’oblidarem.

Compromís X La Seu, Progrés del Pirineu 
i Partit Socialista de Catalunya:

en record de Jaume Lavaquiol, regidor 
al primer ajuntament democràtic de 

1979 a La Seu d’Urgell

seu agraïment per la tasca desenvolu-
pada pel finat com a participant en la 
fundació d'aquesta associació.

La Junta. UBSU.

Sr. Francesc Font Domènech
En el seu record...



En el seu record...



RECORDANT EL PASSAT

CAMPIONAT DE BOTIFARRA A L´ESPLAI DE LA SEU D´URGELL. 
ANY 1988.

Castellarnau, Ramiro Bernardó, Joan Aixàs, Lluís Guàrdia.
Campions Lluís Guàrdia i Joan Aixàs.





I si el sucre fos la clau d'una ca-
bellera més brillant i lluminosa? 
Aquesta és la proposta del nou 
tractament Sugar Shine de Matrix 
Biolage Advanced que proporcio-
na un cabell més fort i tres vega-
des més brillant gràcies a un ritual 
inspirat en la cura de la pell i que 
té en el sucre el seu ingredient 
principal.
Exfoliar, la clau del tractament
La pedra angular d'aquest nou 
tractament és Scrub, un produc-
te formulat amb cristalls de sucre 
que exfolia suaument la fibra ca-
pil·lar, cosa que elimina les im-
pureses del cabell i augmenta la 
seva brillantor. El producte s'apli-
ca al llarg del pèl, d'arrelament a 
les puntes, separant la cabellera 
per flocs o seccions. Cal deixar-
lo actuar uns minuts i, després, 
aclarir amb abundant aigua. En 

Un cabell 
més brillant 
amb sucre...
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retirar tot el que pot produir om-
bres a la cutícula del pèl, el sol i 
la llum es reflecteixen millor i la 
cabellera llueix molt més brillant. 
Scrub, a més, conté humectants 
naturals per mantenir la hidratació 
del pèl, i altres ingredients que 
el nodreixen i li aporten textura 
però no pes. Per completar el ri-
tual Sugar Shine de Matrix Biola-
ge Advanced, l'adequat és rentar 
el cabell després de l'exfoliació 
amb el Xampú Sugar Shine, que 
purifica els cabells i el cuir del ca-
bell, i aplicar-li el Condicionador 
Sugar Shine, que li aporta suavitat 
i brillantor, facilitant el pentinat. 
El tractament es completa amb 

el Spray d'Brillantor Sugar Shine, 
que protegeix de les eines d'aca-
bat amb calor (planxes, asseca-
dors, pinces) i aporta el toc final 
per a una cabellera brillant.
Aquest tractament pot realitzar-se 
amb el cabell al natural i tam-
bé amb el cabell tenyit amb els 
colors de pèl de moda, un dels 
punts fort de Matrix.
En els salons Matrix compten 
amb un pas més entre el xampú 
i el condicionador. Es tracta d'un 
cosmètic  professional  que segel-
la la brillantor i proporciona un 
«efecte mirall» lluminós: Mega 
Gloss Sugar Shine Matrix Biolage 
Advanced.
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ESPAI SALUT COM PROTEGIR LES CAMES 
DE LA CALOR DE L’ESTIU

Durant l’època estival, amb la calor in-
tensa i sobretot si la humitat és eleva-
da, el nostre cos s’afecta, especialment 
el nostre sistema circulatori. Una de les 
parts més vulnerables són les extremitats 
inferiors, especialment en aquelles perso-
nes que tenen un historial d’insuficiència 
venosa que acostuma a ser un problema 
hereditari o bé persones que han tingut 
algun tipus d’intervenció quirúrgica a les 
cames, dones embarassades o amb so-
brepès i persones d’edat avançada.
Les manifestacions cutànies d’aquesta 
sobrecàrrega circulatòria acostumen a ser 
erupcions tipus èczema o bé granets que 
solen anar acompanyats de picor intensa. 
La qual cosa fa que al gratar-se empitjori 
encara més aquestes anomalies. En un 
grau extrem i més avançat, especialment 
si s’afecta la pell per sota del genoll o a 
l’àrea del turmell, es poden provocar fe-
rides i fins i tot llagues o úlceres de difícil 
curació, sobretot en casos d’hipertensió 
arterial, diabetis o fumadors o persones  
immobilitzades. El tractament d’aquestes 
afeccions requereix el treball conjunt del 
metge especialista en cirurgia vascular i 
del dermatòleg per guarir el més ràpid 
possible els problemes de pell i evitar 
complicacions més importants.
En general, els tractaments consisteixen 
en medicacions orals per afavorir el re-
torn venós i de forma externa cremes i 
locions refrescants per alleugerir la sensa-
ció de picor, cremor o tibantor i per evitar 
que la pell s’erosioni, s’infecti i apareguin 

complicacions més greus.
A nivell postural és important tenir les ca-
mes en alt sobretot a les darreres hores 
del dia, procurar descansar a les hores 
centrals que fa més calor, fer banys amb 
aigua freda per estimular la circulació i si 
es pot massatges de drenatge limfàtic 
una o dues vegades per setmana per 
descongestionar o descarregar l’excés de 
líquid a l’interior de les cames.
En persones que han de treballar moltes 
hores dempeus, embarassades o amb 
sobrepès és molt recomanable fer servir 
mitges de compressió moderada per afa-
vorir la circulació venosa i reduir la inflor 
de les extremitats.
Com a hàbits d’alimentació es recomana 
menjar amb poca sal o eliminar-la per 

complert, prendre sucs de fruita no àcids, 
reduir el consum de carn vermella i en la 
mesura del possible abstenir-se o reduir 
el consum de tabac. L’alcohol en forma 
de vi o cervesa consumit de forma mo-
derada és beneficiós, especialment el vi 
negre ja que aporta resveratrol que té un 
efecte reforçant de la paret venosa fent 
que hi hagi menys tendència a l’acumu-
lació de líquids.

Dr. López Gil
Dermatòleg DermAndTek

+376 886100
www.dermatologiaandorra.com



Av. Nacions Unides 17 | Escaldes-Engordany | Principat d’Andorra
+376 88 55 44 | vallmedicvision.com

LA PREVENCIÓ
ÉS CLAU

GAUDEIX
DE LA VIDA

SENSE ULLERES
NI LENTILLES

VEURE-HI A TOTES 
LES DISTÀNCIES 
SENSE ULLERES,

ÉS POSSIBLE

LA VIDA NO S’ATURA! NOVETAT

Diagnò�ic
i tractament

de patologies oculars

Correcció de miopia, 
hipermetropia

i a�igmatisme amb
làser i lents ICL

Correcció de la vi�a 
cansada (presbicia) 

amb làser i lents 
intraoculars

Cirurgia de cataractes
amb làser i lents intraoculars

Tractament de les 
mosques volants

(miodesopsies) amb làser
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El CF Castellciutat ja té el 
seu tercer títol de campió de 
lliga consecutiu en els seus tres 
primers anys com a secció de 
futbol sala i disputarà, la tem-
porada vinent, la Divisió d´Ho-
nor catalana. Els grocs van im-
posar-se per 7 gols a 1 davant 
el Torrente de Cinca en l´últim 
i definitori partit que tancava la 
competició de la Primera Cata-
lana. Posteriorment a la cele-
bració del partit, el conjunt alt-
urgellenc va protagonitzar una 
nova rua pels carrers de la Seu 
i va tancar els actes de celebra-
ció de la lliga amb un sopar al 
restaurant del Parc Olímpic del 
Segre. Per la seva part, l´Alpi-
cat va guanyar a la pista de la 
Flor de Vimbodí per 6 gols a 7, 
resultat que l´ha permès acabar 
segon amb els mateixos punts 
que el ‘Castell’ (57) i disputarà 
els ‘play-off’ d´ascens, mentre 

El CF Castellciutat es proclama 
campió de Primera Catalana

Els grocs són nou equip de Divisió d´Honor. A més, han aconse-
guit una fita història del futbol sala pirinenc ja que han ascendit 
tres anys de manera consecutiva com a campions de lliga.

que el Mollerussa (53 punts), 
equip que ha liderat la classi-
ficació durant gran part de la 
temporada, va caure derrotat 
(4 a 2) a la pista del Torres de 
Segre i ha acabat tercer sen-
se opcions d´ascendir. D´altra 
banda, a partir d´ara els mem-
bres de la junta directiva del 
Castellciutat iniciaran la plani-

ficació per encarar en les millors 
condicions la propera tempora-
da, en la qual el club tindrà mol-
tes més despeses econòmiques 
que ens els tres anys anteriors, 
ja que en Divisió d´Honor els 
partits de casa compten amb 
dos àrbitres i els desplaçaments 
són més llargs, competint en 
pistes d´arreu de Catalunya.
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E l Cadí Canoë Kayac va 
obtenir sis podis a la tercera 
prova de la Copa d'Espanya 
d'eslàlom, que va tenir lloc 
el cap de setmana passat a 
la localitat de Sabero. El club 
de la Seu va estar representat 
per 18 palistes, els quals van 
aconseguir la tercera posició 
per equips, només per darrera 
de l´Atlético de Sant Sebastià 
(primer) i del Santiagotarrak 
d´Irun (segon). Les millors po-
sicions, però, del Cadí CK les 
van obtenir Miquel Travé, pri-

El Cadí CK aconsegueix sis podis 
a la tercera prova de la Copa d'Espanya

mer en C1 cadet i K1 cadet, 
que en aquesta última catego-
ria va compartir l´or amb el seu 
company Pau Etxaniz al quedar 
empatats. Carla Carrillo va ser 
l´altra representant del club de 

la Seu que va aconseguir dos 
podis al finalitzar tercera tant 
en K1 com en C1 cadet femení. 
L´últim podi el va protagonitzar 
Òscar Serra, que va acabar ter-
cer en K1 cadet masculí.

Foto: diariodeleon.es
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El dissabte passat Organ-
yà va acollir una nova edició 
de l´Arruix de Santa Fe, que 
comptava com a prova pun-
tuable del Cadí Circuit Fer de 
curses de muntanya i que per 
als aficionats del parapent 
incloïa l´Arruix&Vol com a es-
deveniment puntuable per al 
Campionat de Catalunya de 
Paramuntanya. Destacar l´al-
ta participació de la prova ja 
que més de 230 esportistes 
van competir en alguna de les 
seves modalitats. Pel que fa 
als resultats de la cursa, Adrià 
Duarri va ser el campió abso-
lut a l´arribar a Santa Fe amb 
un temps de 28min50s. El van 
acompanyar al podi masculí 
Guillem Vilalta i l´alturgellenc 
Sergi Brau. Manuel Fernandes, 
que va acabar sisè en la gene-
ral, va ser el campió en vete-
rans. En categoria femenina 
Sílvia Zúñiga (CE Cerdanya Piri-
neus) va ser la vencedora amb 
un temps de 36min31s, segui-
da per Roser Español, que va 
guanyar en veteranes, i Laia 
Aubert. Pel que fa a la catego-
ria júnior masculí el guanyador 
va ser l´esportista urgellenc del 

Adrià Duarri i Sílvia Zúñiga 
s´imposen en l'Arruix de Santa Fe

Entre altres resultats, destaca la victòria de l´urgellenc Guillem 
Sánchez (CEFUC) en la categoria júnior.

CEFUC Guillem Sánchez, que 
va completar la pujada amb un 
temps de 33min32s, seguit per 
Roger Escolà i l´andorrà Marcel 
Prat. El campió en màsters va 
ser Jaume Orgué, que va aca-
bar la prova amb un temps de 
35min43s. En xics el guanya-

dor va ser Sebastià Feliu. En 
júnior femení, la vencedora va 
ser la corredora de la UEU Ca-
rola Vila (39min52s) i, per últim, 
en xics femení Andrea Sinfreu 
(Soldeu EC) va pujar al més alt 
del podi gràcies al seu crono 
de 39min39s.
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La patinadora i coreògra-
fa del CHPA Cadí Noemí Isla 
va participar, del 24 al 28 de 
maig, en la prestigiosa Copa 
Alemanya de patinatge artístic, 
disputada a la ciutat de Frei-
burg (Alemanya), juntament 
amb 33 patinadors d´arreu de 

Noemí Isla obté la 7ª posició 
a la Copa Alemanya de patinatge

l´estat espanyol. Isla va obte-
nir, a més, un espectacular 7è 
lloc. L´equip espanyol va sumar 
un total 6 medalles en l´esde-
veniment, on hi van prendre 
part prop de 200 patinadors i 
patinadores de 20 nacionalitats 
diferents.

La patinadora del CHPA Cadí formava part de l´expe-
dició de 33 patinadors espanyols que van disputar la 

prestigiosa cometició alemanya.
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TOT EN RETOLACIÓ I SERVEIS GRÀFICS

Retolem el teu cotxe, l’aparador de la teva botiga
o fins i tot la teva llar!

Vine i descobreix tot el que podem oferir-te!

www.juliasoutlet.com



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

CONVOCATÒRIA DE PLACES
PERSONAL AUXILIAR PER RÀDIO SEU
- El nombre de places és  1 
- El termini de presentació d’instàncies acabarà el dia   10/06/2016
- Registre d’instàncies:  
Patronat Emissora Municipal   ( Ajuntament La Seu d’Urgell )
- Durada del contracte:   2 mesos  ( juliol i agost 2016 )
- Jornada de treball:   20 hores setmana
Per més informació trucar a Ràdio Seu- telèfon: 973-360617

PATRONAT EMISSORA MUNICIPAL                
 AJUNTAMENT 
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





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

Cal Serni, Calvinyà 
25798 Vall de Valira, 

Alt Urgell (Lleida)

Telf.: 973 352 809 
608 691 512



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

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



Cambiamos cremalleras de abri-
gos y anoracs. 
c/ Hércules núm. 7, La Seu d´Urgell. 

615 820 827

Restaurant de la comarca recerca 
cambrera. Incorporació Imme-
diata

973360968

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.

Noia auxiliar d´ infermeria s´ofe-
reix per a cuidar ancians i/o nens. 
Experiència garantitzada. 

Tel. 608 621 206

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

Tel. 973 351 287

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 lloga pis moblat exterior 2ª 
planta al Carrer dels Canonges 
74 de la Seu d´Urgell. 2 habi-
tacions, 1 bany, aigua calenta 
i calefacció independent tipus 
gas-ciutat. Amb traster habilitat i 
terrassa comunitària. Preu: 220 e. 

626 077 087

Noia catalana amb formació i ex-
periència en hostaleria s'ofereix 
per cambrera d'habitacions.

Interessats contactar al 
646 364 726 o 973 35 38 89

Noia catalana amb Títol d'Infer-
meria en Auxiliar de Geriatria 
i Títol de Jardí d'Infància amb 
amplia experiència  s'ofereix per 
tenir cura d'avis e infants.

Interessats contactar al 
646 364 726 o 973 35 38 89

Es lloga pàrquing tancat de dues 
places al carrer de l´Orri, 28, de 
la Seu. 

Tel. 629 334 979

Se ofrece señora para cuidar 
niños. 

Tel. 651 651 502

Busco habitatge de lloguer a 
les rodalies de la Seu d´Urgell. 

Telf. 973 352 917




