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En el ple de l’Ajuntament 
de la Seu d’Urgell, celebrat el 
dilluns passat al vespre, es va 
aprovar una moció per sol·li-
citar un ajut a través de la Di-
putació de Lleida per a la ins-
tal·lació d’una central tèrmica 
de biomassa, que s´encarre-
gui de la distribució d’aigua 
calenta per la calefacció del 
Centre Cultural Les Monges i 
de l’escola Pau Claris. Aquesta 
acció s’inclourà en el projecte 
FOREST4LOCAL que presen-
tarà la Diputació de Lleida en 
els propers dies en el marc PO 
FEDER Catalunya 2014-2020, 
dins l’eix 4.3.1 sobre millora 
de l’eficiència energètica i re-
ducció d’emissions de CO2 en 
l’edificació i a les infraestruc-
tures i serveis públics. Aquest 
projecte pretén fomentar el 
desenvolupament d’un sistema 
públic i local en referència a la 

L´Ajuntament de la Seu aprova instal.lar 
una caldera de biomassa al Centre Cultural 
Les Monges i l´escola Pau Claris

gestió de la biomassa forestal 
per a ús tèrmic públic al Pirineu 
de Lleida i en diferents munici-
pis de les comarques de Lleida.   
Amb la caldera d’estella que es 
preveu instal·lar es podrà sub-
ministrar calor tant a l’edifici 
del centre cultural Les Monges 
com a l’escola Pau Claris de 
la Seu d’Urgell. Això suposarà 
una inversió d’uns 400.000 
euros (IVA inclòs) dels quals, 
si s’aprova aquest projecte, 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
n’haurà de cofinançar el 25%. 
La resta de la inversió en un 
50% a través del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regio-
nal (FEDER) i un 25% anirà a 

càrrec de la Diputació de Llei-
da, sempre tenint en compte 
que l’IVA no és subvencionable 
en el marc de Fons Europeu. 
Al respecte, la tinent d’alcalde 
de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell, Mireia Font, afirma que 
“apostar per finançament eu-
ropeu pels projectes de ciutat 
és una qüestió vital ara mateix 
per aquest Ajuntament”. Font 
afegeix que “atès que ens 
trobem a l’inici d’un període 
de programació europeu, cal 
treballar per poder accedir-hi i 
millorar així aspectes mediam-
bientals, patrimonials o de fo-
ment turístic de la Seu”.
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L´Ajuntament de la Seu 
d´Urgell ha obert una convoca-
tòria de 6 places de treball amb 
una durada de 5 mesos en una 
actuació que s´emmarca en els 
plans d´ocupació municipal, im-
pulsat des dels Serveis Socials 
del Consorci d´Atenció a les 
Persones de l´Alt Urgell. Aquest 
programa es canalitza a través 
de la Fundació Integra Pirineus, 
que com a empresa d´inserció 
en el món laboral per a perso-

L’Ajuntament de la Seu crea 6 llocs de treball  
per a 5 mesos a través del pla d´ocupació municipal

nes en situació de risc d´exclu-
sió social, realitza la selecció 
dels perfils adequats i desenvo-
lupa la tasca de seguiment a les 
persones contractades. Alguns 
dels requisits per als candidats 
a assolir els 6 llocs de treball 
temporal són el que no tinguin 
cap ingrés econòmic ni estiguin 
rebent cap tipus de prestació 
per part de l´administració pú-
blica i que els falti poc temps 
per esgotar la cotització per 
arribar a una prestació per des-
ocupació. Un altre dels motius 

a valorar per seleccionar a les 
persones serà que aquestes tin-
guin càrregues familiars. En el 
projecte d´aquests 6 plans d´o-
cupació municipal s´inverteixen 
un total de 47.000 euros i les 6 
persones que es contractaran 
passaran a formar part de les 
brigades del Servei Municipal 
de Neteja Viària, de la brigada 
municipal d´obres, i al personal 
de suport en el muntatge i des-
muntatge de material per es-
pectacles culturals i/o d´oci de 
l´època d´estiu.

En la sessió plenària cele-
brada el dilluns passat a l´ajun-
tament urgellenc també es va 
aprovar una moció d´ERC per-
què una comissió tècnica cer-

La Seu buscarà una fórmula per regular la 
pràctica de la prostitució en habitatges

qui la regulació de la pràctica 
de la prostitució en el munici-
pi mitjançant “l´eina legal més 
adient”. La proposta va rebre 
el suport de l´equip de govern 
de Convergència, l´abstenció 
de la CUP i el vot en contra de 

Compromís X La Seu. El regidor 
per ERC Francesc Viaplana va 
insistir en la necessitat d´actuar 
“davant el problema detectat 
en alguns habitatges de la ciu-
tat on treballadores sexuals hi 
practiquen la prostitució”.
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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 caiguda de pluja torren-
cial durant l´última setmana ha 
provocat talls intermitents en el 
subministrament elèctric públic 
d´algunes parròquies del Prin-
cipat d´Andorra. La intensa plu-
ja va desembocar, sobretot el 
dilluns passat, en una tempesta 

Andorra pateix talls d´electricitat 
degut a les últimes tempestes

elèctrica que a Escaldes-Engor-
dany va afectar al diferencial de 
l´electricitat de la via pública 
cap al vespre. Una altra parrò-
quia afectada va ser la de la 
Massana, tot i que també va 
ser en l´enllumenat públic i de 
manera intermitent i no va cau-
sar problemes elèctrics a cap 
llar. Per la seva part, l´equip de 

manteniment del comú d´An-
dorra va actuar ràpid i tans sols 
es van produir talls puntuals i 
de poca durada. D´altra ban-
da, la previsió meteorològica 
al Principat i a l´Alt Urgell per 
aquest cap de setmana del 11 
i 12 de juny adverteix que es 
poden repetir les tempestes i 
la caiguda de llamps.

L’Escola Sant Miquel de 
Peramola participa en el pro-
jecte “Apadrinem el nostre 
patrimoni”, impulsat des del 
Departament d’Ensenyament, 
organitzant un seguit d´activi-
tats sobre el Roc de Rumbau, 

L'Escola Sant Miquel de Peramola participa en 
el projecte ‘Apadrinem el nostre patrimoni’

on es troben unes pintures ru-
pestres declarades Patrimoni 
de la Humanitat i protegides 
per la UNESCO.
L´estudi d´aquest element pa-
trimonial ha comptat amb el su-
port del Grup d´Arqueologia de 
Peramola. Entre les activitats, 
els alumnes de l´escola han par-
ticipat en diversos tallers i cur-

sos on han pogut conèixer tant 
les pintures com el període de 
la història en què es van traçar. 
L´objectiu del centre educatiu 
vers la introducció i implicació 
d´aquest projecte en les seves 
aules és el de conscienciar els 
infants en la difusió i preserva-
ció d´elements del patrimoni 
local i territorial.
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Durant els dies 6 i 7 de 
juny es van dur a terme les di-
ferents fases del VII Concurs 
emprenedors de l’Alt Pirineu i 
Aran i el IV Concurs d’Iniciati-
ves Emprenedores de la For-
mació Professional. El dia 6 va 
tenir lloc la fase prèvia on es 
van presentar tots els projec-
tes, davant d’un jurat que va 
valorar cadascun d’ells segons 
les dues categories del con-
curs, seleccionant-ne 10 que 
van passar a la final. El dia 7 
va tenir lloc la fase final, amb 
l’assistència del jurat del con-
curs format per Albert Batalla, 
alcalde de la Seu, Elvira Gené, 
directora dels Serveis Educa-
tius, Laia Blasi, presidenta de 
l’Associació d’Empresaris de 
l’Alt Urgell i Anna Sansa, direc-
tora de l’escola la Salle. Tots 
ells han format part del jurat 

Nova edició del VII Concurs 
d’emprenedors de l’Alt Pirineu i Aran

L´activitat està organitzada pel col·legi La Salle i l’associació 
d’empresaris de l’alt urgell.

que ha seleccionat els projec-
tes guanyadors:
NATVREMA i SERVIMATS de 
l’escola Lacetània de Manresa, 
com a millor idea de negoci de 
cicle formatiu de grau mitjà.
SOCAPI i PIRI-X-PIRIENCES de 
la Salle de la Seu d’Urgell en el 
premi de cooperació del Piri-
neu; en la categoria  de grau 
superior.
Un any més la participació ha 

estat nombrosa, amb més de 
40 projectes innovadors d’es-
coles d’arreu de Catalunya 
amb una qualitat emprene-
dora i una gran tasca feta per 
part dels alumnes participants. 
Aquest acte s’emmarca dins de 
la setmana de l’emprenedoria 
que el col.legi La Salle celebra 
com a eix transversal on hi par-
ticipen totes les etapes educa-
tives del centre.

L'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell i la Merceria Vora-
viu tornen ha organitzar, per 
aquest dissabte 11 de juny, la 
tercera Jornada de Pachtwork 
que enguany tindrà lloc al cen-

La Seu d’Urgell celebra les 12 hores de PACHTWORK
tre cívic El Passeig. Aquesta 
jornada  tindrà una durada de 
12 hores, que s'iniciarà a les 
12 del migdia i s'allargarà fins 
a les 12 de la nit. Les partici-
pants elaboraran un rellotge 
de pachtwork. Tothom que hi 
vulgui participar pot fer la seva 

inscripció a la mateixa Merceria 
Voraviu, situada al carrer Sant 
Josep de Calassanç, número 
5, de la Seu, trucant al telè-
fon 973 361 098 o enviant un 
correu electrònic a remei.es-
tanol@gmail.com. Les inscrip-
cions són gratuïtes.



La Seu d’Urgell celebra les 12 hores de PACHTWORK
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El divendres passat es va 
celebrar, a la sala d´actes del 
CETAP-Telecentre de la Seu 

La Seu ret un reconeixement als voluntaris 
del projecte d´acompanyament educatiu

d´Urgell, un acte de reconeixe-
ment a la tasca feta pels 39 vo-
luntaris que han participat en 
el projecte d´acompanyament 
educatiu del curs 2015-2016, 
en el marc del Pla Educatiu 
d´Entorn, en el qual s´hi han 
acollit més de 80 alumnes de 
tots els cicles d´educació in-

fantil i primària dels diferents 
centres educatius de la capi-
tal alturgellenca. A l´acte es va 
agrair públicament a tots els 
implicats en el projecte la seva 
feina voluntària com a monitors 

dels alumnes en aquesta activi-
tat d´estudi assistit durant el 
curs. L´esdeveniment va comp-
tar amb la presència de l´alcal-
de urgellenc, Albert Batalla,  la 
regidora d´Ensenyament, Sílvia 
Iscla, l´assessora LIC dels Ser-
veis Educatius Alt Urgell-Cer-
danya, Anna Montañés, així 

com la representant de Càritas, 
Maria Bullich, i la presidenta de 
La Seu Solidària, Carlota Valls. 
Els voluntaris van rebre de les 
diferents personalitats repre-
sentants de les institucions un 

diploma acreditatiu de la seva 
tasca en el projecte d´acom-
panyament educatiu, que s´im-
pulsa des de l´Ajuntament de 
la Seu, els Serveis Educatius de 
l´Alt Urgell-Cerdanya del De-
partament d´Ensenyament de 
la Generalitat, Càritas d´Urgell 
i La Seu Solidària.
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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!

L’Ona do Santos, alumna 
de tercer de primària de l’esco-
la Pau Claris de la Seu d´Urgell, 
ha estat premiada als III Jocs 
Florals escolars de Catalunya. 
Els premis els van lliurar el pas-
sat divendres, a l’Institut Màrius 
Torres de Lleida, el director 
dels Serveis Territorials d’En-
senyament, Miquel Àngel Cul- 
lerés, l’escriptor Jordi Pàmias i 
la directora del centre educa-
tiu. El Departament d’Ensen-

Ona do Santos, de l’Escola Pau Claris, 
guardonada als Jocs Florals escolars de Catalunya

yament convoca els Jocs florals 
escolars de Catalunya amb 
l’objectiu d’estimular l’expres-

sió escrita dels alumnes, aprofi-
tant una tradició cultural pròpia 
arrelada al territori.



RECORDANT EL PASSAT

BaLLceRDÀ a La Seu.
aNYS 50...

MaRGaRITa eSTaÑOL, MeRcÈ eSTeVe, LOLITa aLBÓS, eNTRe aLTReS. 





El maquillatge d'aquest estiu 
té colors de platja que reprodueixen 
els tons del sol, la sorra, el mar... 
Fins els para-sols o les casetes pres-
ten els seus tints a les paletes de 
maquillatge, que vénen carregades 
de tonalitats potents. T'atreveixes a 
lluir-los? Ho pots veure en les pro-
postes de les firmes de bellesa. Ja 
sigui amb un punt ètnic, com Bour-
jois, amb un chic parisenc i divertit, 
com l'aposta de Dior, a ple sol a la 
piscina, la platja o el desert, com cla-
rins, estée Lauder, chanel, Guerlain 
o Yves Saint Laurent, o a la suau llum 
daurada d'una posta de sol urbana, 
com elizabeth arden, totes elles re-
meten a la lluminositat daurada del 
intens sol d'estiu, a la gamma de 
terracotes que bronzegen la pell i 
als blaus i verds del mar. «L'estiu té 
a veure amb un bronzejat sublim», 
afirma Rebecca Restrepo, artista de 
maquillatge d'elizabeth arden, que 
dóna una de les claus del seu look: 
«Utilitza ‘el il·luminador’ per esculpir 
les galtes i afegir brillantor, embe-
lleix el rostre amb el bronzejador, i 
acaba la mirada amb l'ombra rose 

Per Bellesa Activa / AMIC - AMIC - Redacció 

gold  amb un toc de porpra per un 
resultat exòtic». L'estiu també és 
«una època sense lligams ni com-
plicacions», en paraules de Lloyd 
Simmonds, director creatiu de ma-
quillatge d'Yves Saint Laurent, que 
imagina una dona viatgera i lliure. 
Idea que també inspira Bourjois, 
que crea un look per a una dona 
urbana, concretament parisenca, 
que es vesteix amb els colors de les 
cultures del món. Una imatge fresca 
que recull les tendències del carrer i 
les passarel·les i que advoca per la 
multiculturalitat, tan necessària avui. 
No us perdeu la seva manicura! Per-
sonalment, m'encanta! Encara que, 
he de reconèixer-ho, la que més 

m'agrada és la de Dior. Justament 
d'aquestes dues firmes són les apos-
tes més interessants i diferents per 
als ulls, amb un blau mar desbordant 
(Dior) o contingut a l'interior de la par-
pella inferior (Bourjois), tots dos amb 
contrastos en taronja, tot i que el 
protagonisme en aquesta última el 
marca el verd caqui. Finalment, com 
pots veure, els llavis es vesteixen 
de tons roses i vermells, lluminosos 
encara que no amb el gloss xiclet 
d'altres temporades, sinó amb un 
aspecte «mossegat», carnosos i una 
mica humits, «de color lacti, com si 
acabessin de mullar-se en un batut», 
una definició molt encertada que 
apunten des de Dior.

La platja 
inspira el 

maquillatge 
d'aquest 

estiu
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ESPAI SALUT Fer ioga

El ioga promou un estil 
de vida saludable: el menjar 
vegetarià, el control mental i 
l’eliminació dels pensaments 
negatius. Tot això ens ajudarà 
a conviure en harmonia amb el 
món i a desenvolupar la pau in-
terior. Aquesta disciplina ajuda 
a mantenir en equilibri el cos i 
la ment. Això fa que tinguem 
més coneixement de nosaltres 
mateixos i ens ajuda a fugir de 
l’estrès. Aquest equilibri l’acon-
seguim a través de les asanas o 
postures. Els exercicis de ioga 
estan indicats per a totes les 
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edats, i els seus beneficis con-
tra l’estrès, els dolors muscu-
lars i els problemes d’esquena 
estan més que demostrats.

Les modalitats de ioga que 
més es practiquen són:

• Hatha ioga: 

Influeix tant en la ment com en 
el cos. La seva pràctica preveu 
trastorns físics com el restren-
yiment, l’obesitat, l’insomni o 
el nerviosisme. Practicant-lo 
s’aconsegueix un domini millor 
dels estats anímics.

foto: adolescents.cat

• Tantra ioga: 

S’aconsegueix un control de 
les energies. La ment es deixa 
lliure i ens ajuda a combinar en 
harmonia la vida espiritual i la 
material.

• Gñana ioga: 

És el ioga del coneixement alli-
berador on s’aprèn a desenvo-
lupar la intel·ligència per mitjà 
de l’estudi dels ensenyaments 
sagrats.



Horari de 9 a 13 i de 14 a 20 h.

Hola Núvia! 

Av. Pau Claris, 6 - 25700  
La Seu d’Urgell   Tel. 973 352 979

www.herbesicosesseu.com
e-mail: botiga@herbesicosesseu.com

et deixem a punt pel dia 
més important de la teva vida!



ESPAI SALUT

Els efectes nocius o tòxics del 
tabac afecten, no només a les 
vies respiratòries, sinó també 
a la nostra pell tant quan està 
sana com quan la pell pateix 
alguna malaltia.
En pells sanes, l’abús del con-
sum de tabac produeix una 
disminució d’oxigen, necessari 
per la natural renovació de les 
nostres cèl·lules i també l’acu-
mulació de substàncies tòxi-
ques que resten sense eliminar 
durant mesos i fins i tot anys. 
Aquests factors produeixen un 
aspecte de la pell de la cara 
molt característica de les per-
sones fumadores: pell color 
gris, pèrdua de lluminositat, 
excés de greix, aparició o em-
pitjorament de l’acne i llavis 
amb un color blavós-violeta. 
També, a l´haver acumulació de 
substàncies tòxiques, la nostra 

CONSEQÜÈNCIES DEL TABAC 
EN LA NOSTRA PELL

pell ha de fer un esforç suple-
mentari  per anar en contra del 
fenomen d’envelliment natural 
i això provoca que apareguin 
abans les arrugues i les taques.  
En el cas de patir malalties de 
tipus psicosomàtiques, és a dir 
relacionades amb les emocions 
i l’estrès, com la psoriasis, der-
matitis seborreica, dermatitis 
atòpica, liquen pla i d’altres 
empitjoren notablement amb 
el consum de tabac de tal ma-
nera que si reduïm el consum 
de tabac, millorem o inclús afa-
vorim la desaparició durant un 
període llarg de temps.
Aquelles malalties que cursen 
amb pruïja, el consum de tabac 
incrementa la sensació de pi-
cor que és tant desagradable.
El càncer de pell, encara que 
aquest el relacionem directa-
ment amb l’abús de l’exposició 

al sol, també, el consum de 
substàncies tòxiques, com és 
el tabac, afavoreixen l’aparició 
prematura.
Hi ha un tipus de càncer de pell 
que està completament rela-
cionat que és el carcinoma es-
catós de llavi que té un poten-
cial d’agressivitat elevat igual 
que els càncers de geniva i/o 
llengua que augmenten la fre-
qüència en els grans fumadors.
Deixar de fumar és convenient 
per cuidar la nostra salut d’una 
forma integral.

Dr. López Gil
Dermatòleg DermandTek

+376 886100
www.dermatologiaandorra.com



www.juliasoutlet.com
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La prova té lloc aquest cap 
de setmana al Parc Olímpic del 
Segre i congrega un total de 
340 palistes de 48 nacionali-
tats, el que suposa un rècord 
de participació en la que serà 
una de les últimes cites oficials 
abans dels Jocs de Rio 2016.
La presentació va comptar amb 
una amfitriona d´excepció, la 
palista urgellenca del Cadí CK 
Núria Vilarrubla, flamant actual 
campiona d'Europa absoluta 
de C1 femení.

La Seu acull la Copa del Món d´eslàlom més
multitudinària

Programa de l´esdeveniment
DivENDrEs, 10 DE juNy: 
Classificatòria. C1H, C1D, K1H, 
K1D i C2H
DissAbtE, 11 DE juNy: 
Semifinals i finals de C1H, C1D 
i K1H (finals: 13.00 h). Lliura-
ment de medalles. Classifica-
tòria Eslàlom Cross K1H i K1D

DiuMENgE, 12 DE juNy: 
Semifinal i finals de K1D i C2H. 
Lliurament de medalles. 
Eslàlom Cross 1/8 final, 1/4 fi-
nal, semifinal i final. Lliurament 
de medalles
Cloenda amb berenar per a 
tots les equips, voluntaris, jut-
ges i organització.
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El cap de setmana passat 
es va celebrar a Lloret de Mar 
el Campionat Internacional de 
Karate Wuko U18, on el club 
de la Seu Karate Kobudo Piri-
neus hi va prendre part aconse-
guint protagonitzar un altre es-
deveniment amb molt d´èxit ja 
que va aconseguir un total de 
20 podis, entre els quals van 
obtenir 10 victòries, 3 medalles 
de plata i 7 bronzes. Un dels 
resultats més brillants és el que 
es va aconseguir en kata juvenil 
masculí nivell alt, la màxima ca-
tegoria del torneig, en Gerard 
Gombau, que va ser el campió 
i el també urgellenc Sergi Llo-
rente va ser tercer. Llorente, 
alhora, va guanyar en kumite 
juvenil. A nivell femení, Laia 
Ubach va vèncer kata de nivell 
alt, i la va acompanyar al podi 
Anabel Abollo, tercera. Per la 
seva part, Sara González va ob-
tenir l'or en kata nivell mig. Pel 
que fa a les categories infantils, 
Bernat Vilà va ser el campió 

El Karate Kobudo Pirineus 
aconsegueix 20 medalles al Wuko U18

en kata masculí nivell alt, amb 
un tercer lloc per a Marc Amo. 
Daniel Alique va guanyar per 
partida doble, en kata masculí 
nivell mig i en kumite masculí 
nivell mig. I Abril López va ser 
subcampiona en kata infantil 
femení nivell alt i en kumite 
infantil femení. En la categoria 
cadets, Octavi Ivan va vèncer 
en kata masculí nivell mig. I en 
alevins, Andrea Seijas va ser 
campiona  en     kata      femení 

nivell alt i subcampiona en ku-
mite femení, mentre que Àlex 
Pla va acabar tercer en kumite 
de nivell inicial. A aquests re-
sultats s'hi sumen tres podis 
més en kata d'equips mixtes: 
Bernat, Andrea i Dani van 
guanyar en la franja de 10-11 
anys; Laia, Sara i Anabel van 
ser subcampiones en la de 12-
13 anys, i Àlex, Tristan i Uriel 
van finalitzar tercers en la cate-
goria de fins a 9 anys.
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El dissabte passat, 4 de 
juny, es va celebrar el 31è Tro-
feu Ciutat de Mollerussa de 
patinatge artístic, event per-
tanyent a la Territorial de Llei-
da que va comptar amb una 
competició d´11 categories. 
Per part del CHPA Cadí es van 
aconseguir 4 podis en les tres 
categories on hi van prendre 
part les patinadores del club 
urgellenc. 
En la categoria cadets, Aina Ru-
bio es va proclamar campiona i 
la seva companya Paula Moliné 
la va acompanyar en el podi ja 
que va finalitzar segona. En la 

El CHPA CADÍ obté 4 podis
al Trofeu Ciutat de Mollerussa

mateixa categoria,  Andrea Tar-
rés va acabar 5a, Berta Alriols 
8a i Paula Rogé, que tornava 
a competir després de la seva 
lesió, va acabar en 21è lloc. En 
infantils,   Natalia   Moreno   va 
brillar obtenint la segona posi-
ció, Lulan Moyano es va que-

dar a les portes del podi (4a), 
Jana Raya va acabar just darre-
re d´ella (5a) i Noa Guillermo 
va finalitzar en 18a posició. Per 
últim, en la categoria alevins 
Aina Izquierdo va aconseguir 
una nova medalla d´or i Jana 
Galabert va obtenir el 8è lloc.

Isidre Esteve ha anunciat el 
seu retorn al ral.li més dur del 
món, el Dakar. El pilot de KH-7 
i Onyx dispiutarà la pròxima 

Isidre Esteve disputarà la pròxima edició del Dakar
edició de la prova en un Mit-
subishi Montero i amb Txema 
Villalobos de copilot. Cal recor-
dar que en la seva única parti-
cipació al Dakar, l´any 2009, el 
d´Oliana va patir dos úlceres 

per pressió en els ísquiums 
que el van obligar a aturar la 
seva participació en competi-
ció durant un any i mig. Esteve 
torna després de proclamar-se 
bicampió estatal en Buggys.



obert a partir de Sant Joan
BAR-RESTAURANT i PISCINES 

Tel: +34.602.504.451 / +34.973.383.370
info@organyacamping.com - www.organyacamping.com



VENDA DE PETARDS
TOT L’ANY

T’assessorem sobre quins 
són els productes més adients 

per als teus fills
Diumenge 19 obert

S’agafen encàrrecs per telèfon
0034 973 35 45 07

HORARI COMERCIAL

FE
LIC

ITA
’M

C/ Mare Janer, 
8-10 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

Reparación de vehículos siniestrados de todo tipo (siniestro total)
Restauración de coches clásicos
Reparación de chapa y pintura de todo tipo
Pinturas decorativas para vehículos (Tunning)
Reparaciones mecánicas y eléctricas multimarca
Diagnóstico de vehículos multimarca
Compra y venta de vehículos de ocasión
Servicio de recogida y entrega a domicilio
Servicio ITV

Tel. 625 620 556 
   973 35 16 03 

tallerteknoauto@gmail.com





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

d’TAPAs
RePARACIÓN de Todo TIPo de CAlZAdos
RePARACIÓN de MATeRIAl dePoRTIvo
RePARACIÓN de CReMAlleRAs
AfIlAMos TIjeRA, CuChIllos, eTC

C/ hÉRCules, 7 bAjos - Tel 615 820 827



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

10a mostra  de  cinema de muntanya dels Pirineus 
artedó-la seu d’urgell-andorra 

 DIMECRES, 8 JUNY, 21:00h 
 PROJECCIÓ:  L’ÓSSA (2007)—CONTRES? (2009)— 
L’ERA DE L’ERA (2007)— 
INAGURACIÓ DEL BARRI DE STA MAGADALENA 

 DIMECRES, 15 JUNY, 21:00h  
 PROJECCIÓ:  BROKEBIKE MOUNTAIN (2007)— 
HOME TRANQUIL, FORMATGE ARTESÀ (2013)—
L’EXCUSA(2012)— 
FESTES POPULARS A LA SEU D’URGELL 1955-60 

PRE-PICURT  
10 anys d’història 
LA SEU D’URGELL Cinemes Guiu  

GRATUÏT 
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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

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
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Es lloga pis, 1 habitació, moblat 
i amb calefacció. Zona Mercado-
na. Preu: 290 euros. 

Tel. 669 849 752

voLs ReBRe 
Les mesuRes
a casa teva 
setmana 
ReRe setmana?

infoRma’t 
a tRavés deL coRReu 

lesmesures@gmail.com

+INFO A LESMESURES@GMAIL.COM




