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NOTÍCIES

Tot a punt per a la 10a edició del PICURT

P

icurt, la Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus,
arriba aquest 2016 a la seva
10a edició, que tindrà lloc del
21 al 25 de juny de 2016 a
La Seu d’Urgell, Andorra, Artedó i Alàs. Enguany celebra
els seus 10 anys d’existència
convertint-se en una mostra
competitiva de cinema, amb
els següents premis dins de
la Secció Oficial: Premi Gall
Fer Pirineus – Ciutat de La Seu
d’Urgell, Premi Gall Fer Cadí –
Esports, Premi Gall Fer
Andorra – Ecologia i Premi Gall
Fer Internacional – Muntanyes
del Món.
En aquesta edició tan especial, PICURT creix en nombre
d’espais: Andorra acollirà una
part de la mostra, projectant
els films de la secció Gall Fer
Andorra i atorgarà el premi
d’aquesta categoria. El poble
d’Alàs, a l’Alt Urgell, també

3

Foto: Bring the sun. PICURT 2016

serà un nou espai de projeccions i activitats. PICURT presenta per aquesta edició 84
films nacionals i internacionals
sobre els Pirineus i la cultura de
muntanya d’arreu del món. Algunes de les produccions són
inèdites a l’estat espanyol i han
estat premiades als festivals
de cinema de muntanya més
importants del món. Nepal,
Corea, Mèxic, Tanzània, Argentina, Dinamarca i Aleman-

ya, entre d’altres i juntament
amb Espanya, són alguns dels
23 països que participaran en
aquesta edició. Per a commemorar els 10 anys de PICURT,
la mostra presenta l’exposició
Bestiari, de l’il·lustrador Perico
Pastor i Xavier Bellés i també
la performance musical i d’arts
escèniques Ofrena, dirigida
pel músic Arnau Obiols, que
endinsarà el públic dins de la
roureda d’Artedó.

NOTÍCIES

E

La Seu inaugurarà el FeMAP 2016

l Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) arrencarà el divendres 1 de juliol.
El certamen, que arriba a la
sisena edició, proposa un programa ambiciós tant pel que
fa al nombre de municipis que
abraça com al nivell artístic de
les formacions musicals. Amb
43 actuacions arreu del Pirineu
de Catalunya, Andorra i Catalunya Nord, la proposta esdevé
el festival de música antiga de
major magnitud de tot Europa.
Els municipis implicats són
la Seu d'Urgell, Castellciutat,
Organyà i Estamariu, a l’Alt
Urgell; la Vall de Boí i Vilaller,
a l’Alta Ribagorça; la Pobla de
Segur, Tremp, Salàs de Pallars
i La Torre de Capdella, al Pallars Jussà; Esterri d'Àneu, Espot, Alt Àneu i Sort, al Pallars
Sobirà; Riner, al Solsonès, i

foto: FeMAP 2015
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Bossòst, a Era Val d’Aran. L'Aula Magna de l'Institut d'Estudis
Ilerdencs va acollir el dimarts
passat la presentació oficial del
Festival, que va anar a càrrec
de la vicepresidenta de l'IEI,
Rosa Pujol; el director del FeMAP, Josep Maria Dutrèn; l'alcalde de la Seu, Albert Batalla,
i l'alcalde de Bossòst, Amador
Marqués.
Cal destacar que la Seu d’Urgell acollirà la inauguració del FeMAP amb una producció pròpia

que es podrà escoltar al Claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell. El tret de sortida
serà amb una de les obres més
populars del repertori barroc,
Les Quatre Estacions, d’Antonio Vivaldi. La producció s’ha
encarregat al violinista lleidatà
Joan Espina. Des de l´organització s´ha volgut destacar que
l’orquestra s’ha configurat a
partir de músics del territori pirinenc o lleidatà sempre que ha
estat possible.

NOTÍCIES

112 alumnes inicien les proves
de selectivitat a la Seu d'Urgell

6
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l passat dimarts, 14 de
juny, al matí es van iniciar, al CETAP-Telecentre de la Seu d'Urgell, les proves de selectivitat
on un total de 122 alumnes de
segon curs de batxillerat del Pirineu s´examinarien fins aquest
dijous. D'aquests 122 estudiants, 54 han finalitzat el batxillerat a l'institut Joan Brudieu de

la Seu (Alt Urgell); 38 provinents
de l'institut Pere Borrell de Puigcerdà (Cerdanya); i 24 han realitzat el batxillerat a l'institut Hug

Roger II de Sort (Pallars Sobirà),
mentre que els 6 alumnes restants accedien a les proves de
manera lliure.

d’uns 40.000 euros. Les següents propostes seleccionades per ordre de vots obtinguts
han estat: posar material que
no rellisqui a les baixades dels
passos de vianants (632,50€);
revisió i regulació dels passos
de vianants de la ciutat per tal
de garantir la màxima visibilitat
d’entrada als mateixos (650€);

anivellar arran de vorera els forats on hi ha arbres però amb
material persistent. Aquells
forats pels arbres que no hi
hagi res planat tapar-los amb
les mateixes peces que les de
la vorera o replantar-hi arbres
(37.500€); i fer un “camí amic”
per tal que els infants puguin
anar sols a l’escola (30.000€).

El condicionament de les pistes de tennis, proposta
més votada dels pressupostos participatius de la Seu

D

e les 40 propostes que
es van posar a votació popular
per part del consistori, la que
ha obtingut més vots ha estat
el condicionament de les pistes de tennis municipals, amb
un total de 86 vots. Aquesta
actuació té un cost aproximat

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.

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. 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, terrassa. Garatge de 60 m2.
Magnífiques vistes. PREU 300.000 €.
Ref. 1240 – La Seu, zona La Salle. Pis de
5 hab., 2 banys. Calefacció gas-oil, ascensor. Pk inclòs. PREU: 110.000 €.

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, sala-menjador amb sortida a balcó ampli. Ascensor, recentment restaurat.
PREU: 106.000 €.

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 diàfana. Garatge 2/3 cotxes. Jardí 60 m2.
PREU: 350.000 €.

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 restarurar. Preu:
56.000 €.
Ref. 1332 – La Seu. Plaça Camp del Codina, apartament de 2 dormitoris i terrassa de 10 m2. Tot exterior. Per entrar a viure. Opcional box en el mateix
edifici. PREU: 135.000 €.

Ref. 1380 – El Pla de Sant Tirs. Pariada
de 237 m2. Seminova. Sala-menjador
amb llar de foc i sortida a jardí, cuina-office. 3 hab. dobles amb armaris
encastats + cap de casa amb terrassa. 2 banys, 1 aseo. Garatge per 3 cotxes + traster. Calefacció gas-oil.
Orientació sud. PREU: 160.000 €.
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. 1352 – Bellestar. Xalet de 2 plantes semi-nou amb 1,5 hectàrees. 4
hab. (2 a planta baixa i 1 suitte). Garatge per 4 cotxes, piscina. Espectaculars vistes al Cadí.

Ref. 413 – La Seu – Zona Caprabo. Pis
de 130 m2. Amb 4 dormitoris (3 dobles) armaris encastats. Sala-menjador amb sortida fums per llar de
foc, cuina-office amb safareig i sortida a galería orientada a sud Tot
exterior. Inclòs BOX DOBLE.

Ref. 1251 – La Seu – PRODUCTE BANCARI.
Pisos, dúplex i plantes baixes amb terZ
rasses, de 3 dormitoris, 2 banys, calefacció biomassa, pàrking. Sol tot el
dia. NOUS A ESTRENAR. PREUS A PARTIR de
80.000 €.

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. Balcons, Terrassa. Box inclòs. PREU: 189.000 €.

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 nobles. ES VEN TOTALMENT MOBLAT, per entrar a viure.
PREU: 176.000 €. HA BAIXAT 14.000 €!
€. HA BAIXAT 14.000 €!
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a Sala Sant Domènec de
la Seu d´Urgell acull aquest dissabte, 18 de juny, a les 20 hores
del vespre, l´estrena del poemari musicat NU. L´espectacle
cultural es basa en el llibre del
mateix títol de l´autora de Coll
de Nargó Elisabet Segura, que
va ser publicat l´any passat. La
interpretació musical del llibre
anirà a càrrec d´Aniol Gurrera,
responsable de la composició
de la música i pianista; Aura
Gurrera, com a soprano; Joan
Aixàs, com a rapsode i barí-

La Seu acull l´estrena
del poemari musicat 'Nu'

ton; i l´autora de l´obra, Elisabet Segura. L´actuació, d´igual
manera que el llibre, constarà
de dues parts que repartiran

les 24 peces poètiques, sent la
primera presentada sota el títol
de Preludi de l´amor, i la segona com a Preludi de l´oblit.

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 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.

NOTÍCIES
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l Col.legi La Salle de la
Seu d´Urgell incorporarà, a partir del curs vinent, a les seves
aules formacions en les assignatures basades en la gamificació i els jocs, amb l´objectiu
d´incentivar la curiositat i els
coneixements dels alumnes
utilitzant estratègies pedagògiques pioneres a Catalunya. El
projecte, que s´emmarca en el

El Col.legi La Salle incorporarà
el joc a les aules el curs vinent
Pla estratègic del centre educatiu, oferirà l´aprenentatge
més entretingut i s´inclourà, segons paraules de la seva directora Anna Sansa, “l´any vinent
a tota l´escola de manera transversal des d´infantil fins a cicles
formatius”. Sansa també afirmà que La Salle serà “la primera escola de Catalunya a fer-ho,
per tant, s´han hagut de formar
els professors perquè aprenguin a utilitzar el joc com a eina
d´ensenyament”. L´escola va

oferir una jornada de portes
obertes per difondre aquesta
nova pràctica educativa que
va comptar amb la presència i
l´assessorment del director de
Cheap Films Xavier Socías. El
mateix Socías va explicar que
"l'objectiu principal del joc és
passar-ho bé, entre altres objectius inherents en qualsevol
joc és l'acceptació de regles,
saber prendre riscos, acceptar
la frustració, saber guanyar o
respectar els torns".

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!

RECORDANT EL PASSAT

INAUGURACIÓ OFICINES BANESTO DE LA SEU D´URGELL.
DINAR A L´HOTEL MUNDIAL, 10-07-1954.

DE PEU: RAMÓN INGLA, FRANCESC UBACH, CARLES DALMAU, JOSÉ PAMPLIEGA,
VAZ ROMERO, LUMPUY, PERE DOMENECH, BAIGORRI, JOAN FLOTATS, ANTONIO
OROZCO, JOSEP MIRÓ, RAMÓN BENTADÉ I JOAN CAMINAL.
SENTATS: VALLAS ZABERNER I MIQUEL PLANELLA.

C

ames més llargues, més
esveltes i amb més estil, sí.
Però les sabates de taló també causen problemes als peus,
els genolls i l'esquena, pel que
hauríem de reservar-les només
per a ocasions especials.
«Caminar sobre talons alts
desplaça el cos cap endavant
i obliga els dits i l´avantpeu a
suportar tot el pes, provocant
dolor i dany en aquestes extremitats», afirma Flor Maria
Trujillo, fisioterapeuta i experta en la cura de la dona (fisioteràpia obstètrica). I explica:
«Quan algú calça uns talons,
el que està provocant és que
es canviïn totes les posicions
articulars del peu: el turmell
queda més flexionat, el genoll
i el maluc també es flexionen
i s'incrementen les curvatures
a l'esquena, el que genera
dolors a nivell lumbar i canvis
artròsics al genoll irreversibles,
tant al peu com en altres parts
del cos».
La veritat és que totes sabem
que no caminem igual amb
o sense taló. Però el tema no
només és una qüestió de gustos: també som conscients que
en alguns treballs es requereix

Sabates de taló,
només per a ocasions especials

Per Bellesa Activa / AMIC - AMIC - Redacció

una imatge de dona alçada sobre uns stilettos. Però la mida
aquí sí que importa: usar talons excessivament alts afecta
a l'equilibri i l'estabilitat, ja que
«la musculatura de les parts laterals del peu i de la cama han
d'estar treballant de manera
constant per poder equilibrar»,
explica Trujillo, i el balanceig
que es produeix en caminar
repercuteix en els genolls, el
maluc i l'esquena.
Què podem fer per evitar-ho?
La fisioterapeuta recomana
que el taló tingui entre 2,5 i 4
centímetres, cosa que facilita
l'enlairament del peu de terra.
A més, la forma també és fonamental: «Aconsello rebutjar
aquells calçats que tenen la
punta molt estreta, perquè afavoreixen que els dits vagin encongits, provocant problemes
en els dits i l´avantpeu». Trujillo
es refereix concretament als

dits en martell i els galindons
que, en moltes ocasions, requereixen d'intervenció quirúrgica.
També podem rebel·lar-nos,
com va fer Julia Roberts a la
catifa vermella del Festival de
Cinema de Cannes el passat
mes de maig, com a denúncia pel codi de vestimenta del
certamen que insta les actrius
a fer servir sabates de taló.
Sense arribar a caminar descalces com la núvia d'Amèrica, podem optar per sabates
adaptades als nostres peus en
lloc d'ajustar els nostres peus al
dictat no ja de la moda, sinó de
les exigències socials.

*Flor Maria Trujillo és Diplomada
en Fisioteràpia, C.O Osteopàtic
i experta en la cura per i per a la dona,
la fisioteràpia obstètrica,
i propietària de la clínica FT Trujillo.

ESPAI SALUT
Amb l’arribada del bon temps,
un dels tractaments en dermatologia estètica més sol·licitat és l’augment del volum
dels llavis amb àcid hialurònic.
Cada cop més, està agafant
més força entre dones i noies
joves que desitgen augmentar
el volum dels seus llavis perquè
valoren l’efecte sensual i jovial
que proporcionen els llavis
més gruixuts i més terços.
És un procediment molt segur,
que no requereix de proves
d’al·lèrgia ni cap període de
recuperació i ofereix uns resultats molt naturals sobretot en
aquelles persones que no en
tenen o bé l’han perdut amb el
pas del temps.
El procediment és indolor i
ràpid (dura entre uns 10-15
minuts). Primerament, es procedeix a anestesiar la zona
per poder actuar sense que
el pacient pateixi cap mal. Es
recomana dur a terme el tractament en dues sessions realitzades en unes setmanes de
diferència. Així, la persona es
sent més segura ja que el canvi
és gradual i no de cop. En la
primera sessió, es realitza una
mínima incursió en forma de
correcció del perfil labial per
emmarcar la boca. Ara bé, si es

COM TENIR UNS LLAVIS MÉS
CARNOSOS I SENSUALS

tracta d’una boca lineal i petita, és imprescindible des de la
primera sessió introduir volum
dins de cada llavi, sinó es deixa
per la segona sessió.
Els resultats són realment visibles i satisfactoris al cap de 3-4
setmanes. Amb aquest tractament, s’aconsegueix un canvi
significatiu en l’aspecte de la
boca, ja que s’aconsegueix
projectar cap a fora tant el llavi
superior com l’inferior. El tacte,
color i aspecte dels llavis és
realment natural i agradable.
Es millora molt la qualitat de
la pell del llavi, ja que l’àcid
hialurònic és un gran hidratant
natural.
El filler amb àcid hialurònic

és una intervenció molt poc
agressiva. Ara bé, s’ha de tenir
en compte que la inflamació
posterior pot durar entre 2-3
dies en desaparèixer, per això
es recomana realitzar-lo en
caps de setmana o bé abans
de dies festius.
Desafortunadament, els efectes no són eterns. El producte
tendeix a desaparèixer (entre
6-9 mesos), però sense deixar
cap canvi o anomalia en la forma dels llavis.

D
 r. López Gil
Dermatòleg DermAndTek
+376 886100
www.dermatologiaandorra.com

Av. Pau Claris, 6 - 25700
La Seu d’Urgell Tel. 973 352 979
www.herbesicosesseu.com
e-mail: botiga@herbesicosesseu.com
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El CF Castellciutat rep el guardó
de campió de lliga a la Nit dels Campions

L´esdeveniment, organitzat per
la Federació Catalana de Futbol, va reunir a tots els equips
catalans que s´han proclamat
campions de lliga durant la
temporada 2015/2016.

B

alaguer va acollir, el dilluns passat al vespre, la gala de
la Nit dels Campions, que cada
any organitza la Federació Catalana de Futbol i que, per tercer any consecutiu, va rebre el
CF Castellciutat de futbol sala
per homenatjar-lo pel tercer

ascens i tercer títol de campió
de lliga en els seus primers tres
anys d´història. A la gala multitudinària hi van assistir el president de l´entitat, Jacint Ribó, el
delegat José Luís López i l´entrenador Ferran Vidal, que van
recollir el guardó. Cal recordar

que la temporada vinent el CF
Castellciutat disputarà la Divisió d´Honor catalana després
de proclamar-se campió de la
Primera Divisió en l´última jornada, ara fa dues setmanes,
golejant per 7 gols a 1 al Torrente de Cinca.

ESPORTS
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Toni Bou s´imposa a la prova del
Mundial de trial a Sant Julià de Lòria

oni Bou va dominar les
dues jornades de la prova del
Mundial de Trial celebrada el
cap de setmana passat a Sant
Julià de Lòria. El pilot català
resident a Andorra va acabar
la prova per davant del també
pilot català Adam Raga, que és
a 11 punts de Bou en la classificació general. Els dos pilots
van protagonitzar un intens

duel, sobretot en la segona
volta del certamen en la qual
cap dels dos va cometre cap
penalització. Destacar que Bou
(30 anys d´edat), està considerat el millor pilot de trial de la
història, amb un palmarès que
fins ara inclou 9 títols de campió del món a l´aire lliure i 10
indoor. La pròxima prova del
Mundial tindrà lloc el cap de
setmana vinent a Lourdes.

Foto: FIM
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Laura Orgué guanya a la Milla Vertical d'Àreu
d´esquí guanyant l´exigent cursa de muntanya de la Milla Vertical d´Àreu, al Pallars Sobirà. La
aura Orgué va demostrar esportista de la Unió Excursiola seva recuperació d´una lesió nista Urgellenca va completar
al peroné durant la temporada l´ascens fins al Monteixo (fins a

L

Cal Serni, Calvinyà
25798 Vall de Valira,
Alt Urgell (Lleida)
Telf.: 973 352 809
608 691 512

2.904 metres d´altitud amb un
desnivell positiu de 1.600 metres) amb un temps d´1h14s.
D´altra banda, en categoria
masculina el vencedor va ser
l´atleta andorrà Ferran Teixidó.

Foto: FIM
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El Karate Tradicional Pirineus
obté 3 podis al Campionat de Santa Pola

l cap de setmana passat
es va celebrar a Santa Pola
(Alacant) un dels campionats
de karate més prestigiosos a
nivell estatal, on hi participaven campions nacionals de
la disciplina. Per part de l´AE
Karate Tradicional Pirineus hi
van prendre part tres dels seus
competidors, aconseguint tots
tres el subcampionat en cadascuna de les categories on hi
van participar. En Bernat Vilà
va aconseguir pujar al segon

calaix del podi en kata infantil elit, mentre que en Gerard
Gombau ho va fer en kata juvenil elit i en Sergi Llorente
en kumite juvenil (+50kg). Els

www.juliasoutlet.com

tres representants del club urgellenc van demostrar que es
troben en un altíssim nivell i
volen continuar assolint bons
resultats en campionats futurs.

BAR-RESTAURANT i PISCINES
obert a partir de Sant Joan
Tel: +34.602.504.451 / +34.973.383.370
info@organyacamping.com - www.organyacamping.com
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Núria Vilarrubla s´imposa en la prova
de la Copa del Món en C1 a la Seu

l cap de setmana passat
es va disputar al Parc Olímpic
del Segre de la Seu d´Urgell
una prova pertanyent a la Copa
del Món d´eslàlom. La competició a la Seu va esdevenir un
èxit pel que fa a la participació, establint un rècord amb
340 palistes de 48 nacionalitats diferents. Però l´èxit més
gran, referent a la competició,
el va tornar a assolir la palista
urgellenca Núria Vilarrubla,
que va guanyar amb autoritat en C1 femení, liderant des
d´un principi les eliminatòries i,
més tard, les rondes de semifinals i final. Vilarrubla va estar
acompanyada al podi per una
altra representant de l´equip
espanyol, Miren Lazkano (2a) i

l´australiana Noemie Fox (3a).
L´altra representant del Cadi
CK a la ronda final, l´Annebel
Van der Knijff, va acabar en una
meritòria 9a posició. També en
C1 femení, la representant de
l´equip d´Andorra Mònica Dòria
va aconseguir accedir a les semifinals amb un 17è lloc final.
En K1 femení també hi va haver
victòria amb accent urgellenc,
ja que la palista resident a la
capital alturgellenca Maialen
Chorraut va sumar un nou or
al seu palmarès, seguida per

l´australiana Jessica Fox, que
va acabar segona, i l´alemanya
Ricarda Funk, tercera. La palista urgellenca del Cadí CK Marta Martínez també va obtenir
un resultat destacat, accedint a
la fase final, on va acabar 8a.
Per últim, ressaltar el resultat
històric aconseguit pels pontsicans Dani Marzo i Jesús Pérez,
doncs van obtenir la medalla
de plata en C2, categoria on
fins ara cap membre de l´equip
estatal havia aconseguit un
podi. Enhorabona a tots!

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

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

D’TAPAS
REPARACIÓN DE TODO TIPO DE CALZADOS
reparación de material deportivo
reparación de cremalleras
afilamos tijera, cuchillos, etc

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

c/ hÉrcules, 7 bajos - TEL 615 820 827

SERVEI DIARI DE TAXI A BARCELONA

DAVID
Sortida La Seu 7h matí (lloc convingut)
Sortida Barcelona 15h (lloc convingut)
Hotel Jardí (Plaça del Pi)

www. taxialturgell.com l www.taxibrugulat. com
Seu: 973 35 10 76
Bcn: 93 301 59 00
Mòbil: 620 69 26 43

SERVEI
DIARI DE TAXIS
Joieria
ANDORRA - LA SEU D’URGELL - BARCELONA
HOTEL AVENIDA · Av. Pau Claris, 24 · T. 973 350 104
Sortida de la Seu: 7 h. matí i 14:30 h. tarda
Diumenge: sortida 16 h. tarda
(Lloc a convenir)
Sortida de Barcelona: 15 h. tarda i 20:30 h. nit

JOAN CASANOVAS
647 20 21 73

JOAN

650 65 51 96
973 36 00 04

TAXI
VIATGES
CONCERTATS
A L’AEROPORT I
ON TU VULGUIS!

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.
Busco habitatge de lloguer a
les rodalies de la Seu d´Urgell.
Telf. 973 352 917
Se ofrece señora para cuidar
niños.
Tel. 651 651 502
Es lloga pis sense mobles. 3 habitacions, cuina, bany, menjador,
traster, amb ascensor. Molt sol i
molta llum.
Tel. 973 351 287

Venc nínxol al cementiri de
La Seu d'Urgell. està a la part
nova i és una planta baixa,
680336238

www.lesmesuresonline.es

Es ven nau industrial amb una
superfície de 700 metres quadrats als afores de Montferrer,
a la cruïlla de les carreteres de
Castellbó i Bellestar.
Interessats, trucar a
Sra. Morales al 617175946.

Restaurant de la comarca recerca
cambrera. Incorporació Immediata
973360968
Es lloga pis, 1 habitació, moblat
i amb calefacció. Zona Mercadona. Preu: 290 euros.
Tel. 669 849 752
Noia auxiliar d´ infermeria s´ofereix per a cuidar ancians i/o nens.
Experiència garantitzada.
Tel. 608 621 206
Es donen classes d´anglès per a
tots els nivells duarnt l´estiu.
Tel. 620621464
Es lloga pis moblat exterior 2ª
planta al Carrer dels Canonges
74 de la Seu d´Urgell. 2 habitacions, 1 bany, aigua calenta
i calefacció independent tipus
gas-ciutat. Amb traster habilitat i
terrassa comunitària. Preu: 220 e.
626 077 087

STOP

Es lloga pis moblat exterior 2º
planta al Carrer Canonges 74 (
La Seu d´Urgell) 2 habitacions, 1
bany, Aigua calenta i Calefacció
independent tipus Gas-ciutat,
Traster habilitat, Terrassa
comunitària. “ 220 € .
Tel.: 626 077 087

a la fibromialgia, reactiva el teu sistema
immunològic
a través del

BIOMAGNETISME

Consulta al telf. +34 629 543 543

