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La Seu d´Urgell ho té tot 
a punt per celebrar la Nit de 
Sant Joan. Aquest dijous, 23 
de juny, a les 19 hores de la 
tarda, s´iniciaran els actes amb 
una concentració ciclista i pas-
sejada de la Flama del Canigó, 
que sortirà de la rotonda da-
vant del Parc de Bombers de la 
capital alturgellenca i seguirà 
pel Camí Ral de Cerdanya, els 
carrers Bisbe Benlloch i Garriga 
i Massó, l´avinguda Pau Claris, 
carrer Sant Ot, plaça Catalunya, 
passeig Joan Brudieu i carrer 
Lluís de Sabater. Seguidament, 
a les 19,30 hores, començarà 
una cercavila, a càrrec de Ba-
tukaSeu i TuPedala, a la plaça 
del centre cívic El Passeig, i es 
podrà seguir a peu i/o en bi-
cicleta, fins arribar a la plaça 
dels Oms, on es lliurarà la Fla-
ma del Canigó. A continuació, 
hi tindrà lloc un parlament i la 
lectura d´un manifest, el relleu i 
la custòdia de la Flama, i es re-

La Seu d´Urgell celebra la revetlla 
de Sant Joan

partirà coca i xocolata a tots els 
assistents, a càrrec d´Òmnium 
Cultural. A les 22,45 hores de 
la nit des de la plaça de les 
Monges el Grup de Motards 
La Seu organitzarà una cerca-
vila ‘motera’ amb la Flama del 
Canigó, que serà passejada 
per varis carrers de la ciutat fins 
arribar a l´aparcament del Dr. 
Peiró, on els Diables de l´Alt 

Urgell encendran la foguera 
de Sant Joan. Hi haurà coca i 
moscatell per a tothom. Per úl-
tim, a les 00:30 de la matinada, 
la festa tradicional clourà amb 
els concerts gratuïts a la pista 
polivalent de la zona esportiva 
municipal per part dels grups 
The Pink Goats i PD Pollastre. 
L´entrada al concert és per a 
partir dels 16 anys.
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L´oferta turística que 
gaudeix el Pirineu durant la 
temporada de neu es va pro-
mocionar el dijous passat, 
16 de juny, a Tel Aviv (Israel) 
davant de 15 dels principals 
turoperadors israelians espe-
cialitzats en el turisme de neu 
i muntanya. Van assistir a l´ac-
te promocional el director del 
Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida, Juli Alegre, 
i la directora comercial de l´Ae-
roport Lleida-Alguaire, Cristina 
Pastor, que també va aprofitar 
l´esdeveniment organitzat per 

Israel acull un ‘workshop’ sobre 
l´oferta turística de neu del Pirineu

la marca Pirineus per promo-
cionar l´aeroport com a enllaç 
perquè els turistes hi vegin una 
porta d´entrada per accedir a 
les pistes d´esquí pirinenques, 
a més de les cinc rutes “Perse-
guits i salvats”, que són els ca-
mins que van utilitzar els jueus 

per fugir de l´holocaust jueu. 
Tots els assistents al ‘workshop’ 
van destacar la importància de 
la trobada per realitzar futurs 
acords i col.laboracions que 
facilitin als israelians el viatjar 
i conèixer l´oferta turística de 
neu del nostre Pirineu.

E l ministre espanyol d´A-
fers Exteriors, José Manuel 
García-Margallo, va protago-
nitzar, el divendres passat, la 
cloenda de la 27a Trobada Em-
presarial al Pirineu, celebrada a 
la Sala Sant Domènec de la Seu 
d´Urgell, admetent que Cata-
lunya està mal plantejada en 
el seu sistema de finançament 
i que aquest és un dels princi-

García-Margallo protagonitza la cloenda de la 
27a Trobada Empresarial al Pirineu

pals motius que han generat el 
procés sobiranista. El ministre 
en funcions, a més, va culpar 
a l´anterior govern de Zapate-
ro de que “el sistema no hagi 
respost les demandes catala-
nes ja que estava ocupat fent 
restriccions pressupostàries”. 
García-Margallo va continuar 
la seva intervenció mostrant-se 
obert a “cercar un nou sistema 
fiscal per Catalunya i també la 
resta d´autonomies”, tot reco-

neixent que “serà molt difícil”. 
Per últim, a les preguntes d´al-
guns empresaris sobre el dret 
a decidir l´opció que Catalunya 
sigui independent, va respon-
dre que “la sobirania pertany 
a tot el poble espanyol i no 
només a una part”, afegint que 
en cas de declaració unilateral 
d´independència “no hi ha cap 
possibilitat de reconeixement 
institucional europeu ni de la 
resta d´estats membre”.
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E l president de la Dipu-
tació de Lleida, Joan Reñé, va 
visitar divendres passat la inter-
venció arqueològica que la ins-
titució ha dut a terme al Cas-
tell Càtar de Castellbò, amb la 
participació de l’Ajuntament 
del municipi de Montferrer i 
Castellbò. 
Els treballs han permès posar 
al descobert diverses troballes 
de gran valor històric, com ara 
tombes, fragments ceràmics i 
elements numismàtics, entre 
d’altres. Actualment, s’estan 
realitzant els estudis antro-
pològics i analítics de les restes 
localitzades, que seran conso-
lidades. Així mateix, s’està re-
dactant un projecte que preveu 
poder posar aquestes troballes 
a l’abast del visitant. Coincidint 
amb la celebració de la nova 
edició del Mercat Càtar, pre-
vista per al segon diumenge 
d’agost, s’organitzaran visites 
guiades a l’excavació.

Refugi Càtar

El Castell de Castellbò data 
dels segles X-XI, tot i que va 
viure la seva plenitud al segle 

Troballes de gran valor històric 
al Castell de Castellbò

XIII, quan va esdevenir un dels 
refugis càtars més importants 
d’aquesta orde, perseguida 
fins a l’extinció en conside-
rar-se una heretgia. En aquest 
sentit, tant per al municipi com 
per a la Diputació, el castell es 
considera un element patri-
monial i turístic que recorda el 
passat càtar de la zona.
La seva destrucció va tenir lloc 
l’any 1513 i, a partir d’aquesta 

data, es va convertir en pedre-
ra i només se’n van mantenir 
dempeus alguns murs de la 
banda occidental i septentrio-
nal, així com nombrosos retalls 
a la roca, testimoni dels murs 
i les estructures que s’hi recol-
zaven.
Cal destacar que els Serveis 
Tècnics de l’ens provincial han 
dut a terme l’excavació durant 
prop de tres mesos. 
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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.

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.

Pronatursa
Proximitat Natural i Saludable

100%
NATURAL

SENSE COLORANTS

SENSE GLUTEN

SENSE SOJA
SENSE LACTOSA

CAL MIRAR LA INFORMACIÓ DE L’ETIQUETA

Carretera de La Seu 13B - 25794 ORGANYÀ
Tel. 973 383 479 Fax. 973 383 624

espunyes@espunyes.es

www.espunyes.es
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L'Espai Ermengol-Museu 
de la Ciutat de la Seu d'Urgell 
proposa per aquest diumenge, 
26 de juny, la segona ruta del 
formatge d’aquest any amb la 
visita de la formatgeria arte-
sana Serrat Gros d'Ossera. La 
visita s'iniciarà a les 10 del matí 
a l'Espai-Ermengol-Museu de 
la Ciutat, situat al carrer Major, 
numero 8, de la capital altur-

gellenca, per visitar la segona 
planta d’aquest equipament 
que està dedicada al format-
ge, on els participants a la ruta 
podran visionar un audiovisual 
informatiu sobre la Coopera-
tiva Cadí i podran degustar 
productes d'aquesta produc-
tora de formatge i mantega 
amb denominacions d'origen 
protegides. La ruta culminarà 
a Ossera, on els participants, 

Visita a la formatgeria artesana 
Serrat Gros d'Ossera 

en cotxes particulars, podran 
conèixer de primera mà l'ela-
boració dels formatges arte-
sans de la formatgeria de l´Alt 
Urgell Serrat Gros. Per poder 
participar en aquesta ruta cal 
fer una inscripció prèvia trucant 
a Turisme Seu (973 35 15 11) o 
a Turisme Alt Urgell (973 35 31 
12), fins a les dues del migdia 
del dia abans de la sortida. La 
inscripció és gratuïta.

La Seu d’Urgell tornarà a 
acollir, el pròxim diumenge 26 
de juny, la Matinal Motera del 
Pirineu a la pista de pràctiques 
de la ciutat (situada davant del 
Parc de Bombers). L´esdeveni-
ment està organitzat pel club 
Ben Xops de l’Alt Urgell. L´ac-
te, que serà d’entrada gratuï-
ta per a tothom, estarà obert 
a qualsevol tipus de moto. 
Segons els organitzadors s’hi 
espera l’arribada de més de 
500 motoristes vinguts d’arreu 
de Catalunya i d’altres punts 
de l’estat. Durant la matinal hi 

La Seu acull la 3a Matinal Motera del Pirineu

haurà música en viu, servei de 
bar, parades de productes per 
a motoristes i artesania. També 
es celebraran múltiples sorte-
jos amb regals. Per a participar 
en aquesta tercera edició de la 
Matinal Motera del Pirineu cal 
fer la inscripció el mateix dia, a 
partir de les 9 hores del matí, 

que inclou esmorzar i beguda. 
Els 300 primers inscrits seran 
obsequiats amb una samarreta.
Per a més informació http://
motogrupcustom.blogspot.
com i al correu electrònic 
benxops@hotmail.com i als 
telèfons 687 740 560 / 696 
498 723.
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La Jornada de Mitologia 
Pirinenca de la Guàrdia d’Ares 
arriba aquest divendres, 24 de 
juny, a la seva desena edició. 
Coincidint amb la festivitat de 
Sant Joan, el poble reviurà la 
màgia del solstici d’estiu de la 
mà dels manairons, els éssers 
més petits i alhora més forçuts 
de l’imaginari col·lectiu de la 
societat de muntanya. I ho farà 
amb un testimoni d’excepció, 
Quiri Nyus, mosso de cal Féu 
de la Guàrdia, que desvetllarà 
l’origen dels enigmàtics Tarters 
dels Manairons dels bosc de 
l’Obaga. Els actes comença-
ran a les cinc de la tarda amb 
la pre-estrena de la pel·lícula 
documental Ella, la vall, d’Al-
bert Galindo i Albert Cristòfol, 
una producció de Picurt sobre 
les dones de les Valls d’Agui-
lar, la qual anirà seguida de la 
taula rodona “La dona rural 
pirinenca: viure o sobreviure?”. 
La programació de tarda con-
tinuarà amb Els ahirs d’avui, 
pinzellades escèniques prota-
gonitzades pel Grup de nenes 
de Noves, i l’actuació del cor 

La Jornada de Mitologia Pirinenca 
compleix 10 anys

Noves Gospel. A les set de la 
tarda arribaran els canuts dels 
manairons, que enguany són 
obra de l’artista Gemma Coma, 
abans de donar pas a un bere-
nar-sopar popular, per al qual 
cal fer prèviament la inscripció 
al Consell Comarcal. A les vuit 
del vespre començarà la ca-
minada de la Guàrdia al Tarter 
gros dels Manairons, que serà 
guiada per Miquel Bullich. Com 
a alternativa, les persones que 
disposin de vehicle tot terreny 
podran accedir al tarter per 
pista de muntanya. Ja al tarter, 

Quiri Nyus narrarà la llegenda 
dels manairons de cal Feu i, 
tot seguit, començarà la colli-
ta de manairons a la llum de la 
lluna. La jornada es clourà amb 
danses al ras, amenitzades pel 
grup Extremòfils, i xocolata 
amb coca per a tots els assis-
tents. La Jornada de Mitologia 
Pirinenca és organitzada per 
l’EMD de la Guàrdia d’Ares, 
l’Ajuntament de les Valls 
d’Aguilar i el Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell, amb el suport 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
de la Diputació de Lleida.

Collita de manairons al bosc de l’Obaga de la Guàrdia, l’any 2015. Foto: Salomé Escribà





RECORDANT EL PASSAT

aMICS de la ColoMIna-SoCIetat eSPortIva
anYS 80...

JoSeP Bonet, PaGÈS, CarBonell,CrIStÒFol, Cano, MartÍneZ, 
vIaPlana, MUntÓ, MeYa, FarrÀS, GraS I MUnt





El cabell és capaç de trans-
formar la cara fins al punt de 
restar-li anys d'aparença. Avui 
recollim els secrets que Jose 
Boix, director de la cadena Toni 
& Guy a Espanya i reconegut 
com Perruquer Espanyol de 
l'Any pels Premis Fígaro, ens 
ha explicat. Són deu secrets de 
perruqueria que et faran sentir 
jove amb el teu aspecte sense 
haver de recórrer al bisturí.
El ros resta anys en general i 
en concret si es tracta de refle-
xos mel aplicats amb la tècni-
ca d'escombrat o en forma de 
baby lights, que son les metxes 
molt fines, dues tonalitats més 
clares que el color natural i que 
neixen des de la base. Aquest 
to pot arribar a restar fins a deu 
anys, depenent de la cara.
Alguns diuen que el serrell rec-
te és millor que el botox. La 
realitat és que és capaç d'en-
dolcir les cares més madures i 
de dotar a qui el porta d'una 
aparença més fresca i juvenil.
El bob és una aposta segura 
per a aquelles dones que desit-
gin portar un tall afavoridor, 
senzill i gens avorrit. Els rostres 
allargats compensen molt bé 
amb la versió més curta i els ro-

10 consells 
per al teu 
cabell que et 
rejoveneixen
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dons s'equilibren quan queda 
per sota de la barbeta.
La cua alta és un must i treu 
anys. Atenua les arrugues com 
per art de màgia, estilitza les 
faccions, deixa a la vista el coll 
de la manera més sexy i acon-
segueix aprimar la figura de 
manera òptica sense haver de 
recórrer a cap filtre.
La ratlla al mig acompanyada 
d'una cabellera llisa per sota 
de l'espatlla i amb una mica 
de volum esdevé una recepta 
màgica. Uns reflexos un parell 
de tons més clars il·luminaran 
la pell.
Les trenes estan de moda. La 
versió a una banda ofereix una 
imatge sexy i casual, les dues 
trenes poden convertir-se en 
una opció perfecta per a les 
jornades de platja, afegint de 
complement una diadema 
uneixen candidesa, sofisticació 
i et fan més maca. Tu tries.
El long bob d'acabat ondulat, 

si a més està treballat en dife-
rents tonalitats, és sexy, funcio-
na amb gairebé tots els tipus 
de rostre i és senzill de treballar 
a casa.
Aquelles que no s'atreveixin a 
tallar-se el serrell poden optar 
per una versió més llarga, de-
cantada o oberta, senzilla de 
combinar amb diferents llargs 
i perfecta en recollits Messy. 
Una opció capaç d'esborrar un 
lustre de la nostra cara.
Tot i que no és una cosa nova 
la melena surfera sempre fun-
ciona. L'estil californià amb 
metxes que degrada en tons 
mel suavitza el rostre i ofereix 
un estil relaxat i deliciosament 
informal.
L'efecte wet, com acabada de 
sortir de la dutxa, amb ratlla 
decantada i la cabellera lleuge-
rament ondulada és refrescant, 
atractiva i una opció perfecta 
per lluir sense esforç extra du-
rant els mesos de calor.



Llargs, estructurats i amb 
un tall impecable. Així són les 
tendències de cabell mascu-
lines per a aquest estiu, unes 
propostes preses directament 
del carrer i portades de for-

Homes: tendències de cabell 
per a aquest estiu

portables pels homes que els 
veus en qualsevol de les nos-
tres ciutats. Ho explica molt 
bé Raffel Pages, referint-se a 
la seva col·lecció masculina 
Barber Privé: «El món de la 
perruqueria masculina ha evo-
lucionat d'una manera extraor-

qual vam explicar les tendèn-
cies de pentinat per a dona, 
també el cabell llarg és clau 
en les propostes per a homes. 
Pots veure-ho en les fotogra-
fies, el cabell «s'allarga», es-
pecialment en la part alta del 
cap i en els serrells, cosa que 
permet canviar de look ràpida-
ment amb només pentinar-lo 
recollir-lo i recorrent a un pro-
ducte d'acabat (styling). L'estil 
el marquen els petits detalls: 
les zones més retallades o, di-
rectament, rapats; els serrells 
desfilats; els tupès. I, com no, 
les barbes, que permeten jugar 
amb el cabell per donar una 
imatge global. De nou, ens re-
metem a les paraules de Raffel 
Pages, qui sintetitza millor la 
tendència: «Aquesta llibertat 
que l'home mantingui la seva 
personalitat s'acobla perfecta-
ment a una col·lecció versàtil, 
on els petits detalls de talls 
desconnectats marquen una 
subtil diferència, on els estils 
més radicals conviuen amb els 
més clàssics... La idea global 
és que cadascú pugui trobar 
el seu estil i s'adapti perfec-
tament a la seva individualitat 
i actitud». El que s'ha dit, ens 
agrada. I a tu?

ma polida. T'ho expliquem. 
Ens agrada, i hem de dir-ho: 
aquesta temporada els perru-
quers han donat en el clau per-
què han sabut recollir les ten-
dències i presentar uns looks 
tan imaginatius com reals, tan 

dinària en aquests últims anys i 
l'home s'ha anat alliberant de 
tabús, donant pas a un entorn 
en el qual se senten i poden 
mostrar-se, sense objeccions, 
tal com són». Aquest estiu el 
cabell es porta molt llarg, en el 
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CONFORT
El Peugeot 2008 presenta mo-
dificacions respecte del seu 
predecessor. Es tracta d’un 
vehicle que s’emmarca en la 
categoria SUV, que es carac-
teritza per la seva versatilitat 
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ESPAI MOTOR

PEUGEOT 2008
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l’equipament tecnològic, amb 
la incorporació dels ginys més 
novedosos. La modularitat i la 
capacitat del maleter (de 400 
a 1.400 litres) són altres de les 
qualitats d’aquest SUV com-
pacte.

SEGURETAT
El nou Peugeot compta amb 
una estructura de carrosseria 
ultralleugera pensada per a 
xuclar al màxim l’energia re-
sultant d’un eventual impacte. 
Aquesta circumstància fa que 
es minimitzin les conseqüèn-
cies tant per a passatgers, 
vehicles i també persones im-
pactades. Pel que fa als coixins 
de seguretat, el Peugeot 2008 
n’equipa un total de 6 de sèrie, 
2 davanters, 2 de laterals i 2 de 
cortina. El sistema d’il·lumina-
ció també és òptim, amb la 
utilització d’un element que 
il·lumina l’interior de la corba 
quan la velocitat de conducció 
és inferior als 40 km/h. El ve-
hicle està equipat també amb 
sistema ESP de control d’es-
tabilitat, que inclou funcions 
d’antipatinada, control dinà-
mic d’estabilitat, assistent a la 
frenada d’urgència i repartidor 
electrònic de frenada. S’hi afe-
geix la tecnologia Active City 
Brake, de frenada automàtica 
en casos de risc de col·lisió en 
zona urbana.

i que s’adapta a tot tipus de 
circulació, tant urbana, com in-
terurbana o muntanya. A nivell 
de disseny exterior, destaquen 
les línies definides, elegants 
i a la vegada esportives, que 
atorguen un gran dinamisme i 
caràcter. En aquest sentit, me-
reix menció a part, a la part da-
vantera, els fars, que aporten 
una mirada felina. A l’interior, 
l’habitacle es caracteritza pels 
acabats de primera qualitat i 

MOTOR
El Peugeot 2008 ofereix cinc 
motors, tres a benzina i dos 
dièsel. En benzina hi ha el 82 
cavalls (169 km/h i 4,9 litres), el 
110 cv (191 km/h i 4,4 l) i el 130 
cavalls (200 km/h i 4,8 l). En 
dièsel, les opcions són el 100 
cavalls (180 km/h i 3,7 litres) i 
el 120 cv (192 km/h i 3,7 litres).
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Núria Vilarrubla va prota-
gonitzar un altre resultat espec-
tacular obtenint la medalla de 
bonze en C1 dona a la prova 
de la Copa del Món d´eslàlom 
celebrada el cap de setmana 
passat a Pau (França). La pa-
lista urgellenca del Cadí CK va 
liderar la ronda de semifinals 
i en la final, una penalització 
de 6 segons la va deixar terce-
ra i a tan sols 3 segons de la 
guanyadora, l´anglesa Mallory 
Franklin. En segon lloc va aca-
bar l´australiana Jessica Fox. La 
també representant del club 
urgellenc Marta Martínez es va 
classificar amb facilitat per a les 
semifinals, tot i que  es va que-
dar a només un segon d´acce-
dir a la ronda final, obtenint 
una 11a posició. Mònica Dòria, 
també integrant del club de la 
Seu però que representava a 
Andorra, va assolir amb facilitat 
les semifinals, on va finalitzar la 
seva participació amb una 14 
posició final. Resultat de molt 
de mèrit tenint en compte que 
va ser una de les palistes més 
joves de la competició. Per la 
seva part, la palista resident a 
la capital de l´Alt Urgell Maia-
len Chorraut, representant es-

Núria Vilarrubla, bronze 
a la Copa del Món d´eslàlom 

panyola als Jocs de Río, també 
va aconseguir la medalla de 
bronze en K1 dona. El millor 
resultat de l´equip espanyol, 
però, l´aconseguia Samuel 
Hernanz obtenint la medalla 
d´or en K1 masculí, on el seu 
company Joan Crespo va aca-
bar 10è. Per últim, en C2, els 
pontsicans Dani Marzo i Jesús 
Pérez van finalitzar a les se-
mifinals. La competició va ser 

realment espectacular, tant per 
la dificultat del traçat com per 
la qualitat dels palistes, la elit 
mundial, que van fer vibrar al 
nombrós públic congregat al 
Stade d’Eaux Vives de Pau. 
L´esdeveniment va comptar 
amb un total de 300 palistes 
de 54 països, tot ells amb l´ob-
jectiu de competir en els JJOO 
de Río 2016, que es disputaran 
el proper mes d’agost.





dISSaBte 23 de JUlIol
TORNEIG 24 HORES DE PÀDEL!!!
MÚLTIPLES EXHIBICIONS D´ACTIVITATS URBAN
CARNADA GRATUÏTA PER A TOTS ELS PARTICIPANTS
MASTERCLASS SPINNING A L´AIRE LLIURE AMB DJ
REGALS PER A TOTS ELS PARTICIPANTS..I MOLT MÉS!

MÉS INFO EN EL PROPER EXEMPLAR DE 
LES MESURES DEL PIRINEU...

PartY UrBan SPort la SeU 

1r Aniversari
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El dissabte passat, 18 de 
juny, es va celebrar la tercera 
edició de la Cadí Trail, on hi van 
prendre part 250 corredors. La 
sortida i l´arribada a meta de la 
cursa va ser al recinte del Raf-
ting Parc La Seu. En competi-
ció absoluta, el guanyador va 
ser l´andorrà Joan Vilana (CPA), 
que va completar el traçat de 
43 quilòmetres i 2.400 metres 
de desnivell amb un temps de 
4h02min58s. El podi sènior el 
completaren Xavier Guiu (Ekke 
Lleida), a poc més d´un minut, 
i Lluís Ruiz (FAE Sallentí). En jú-
nior, el també andorrà Ireneu 
Esteve va ser el campió i el sisè 
absolut, per darrere d´ell va 
arribar el fondista del CEFUC 
Jordi Majoral. L´or en veterans 
el va obtenir Òscar Barragán 
(CAVA Andorra), que va fer el 
novè millor temps en la gene-
ral. El podi en veterans el van 
completar Esteve Moreno i 
l´urgellenc Xavi Cadena, mi-
llor classificat del club amfitrió 
(UEU). En categoria sub-23 el 
vencedor va ser l´urgellenc Ra-
mon Lladós (Plofa Team), amb 
un temps de 5h10min21s.
Roser Español (UEU) va ser la 
primera classificada femenina 

Joan Vilana i Roser Español 
s´imposen en la 3a Cadí Trail

i la guanyadora en veteranes, 
amb un temps de 4h36min25s, 
el setzè millor temps total de 
la jornada. La cerdana Gem-
ma Arró va vèncer en sèniors 
(4.44:33). Els segons llocs en 
les respectives categories van 
ser per a la pallaresa Marta Riba 
(5.05:38) i Aida Fornieles. El 
podi de sèniors el va completar 
Giulia Portaluri (CE Trail Tarra-
co); i el de veteranes, la urge-
llenca Gemma Vicente (UEU). 
Més de 220 corredors van po-
der finalitzar el repte i només 
hi va haver un abandonament 
en cursa. Els últims en arribar al 
Rafting Parc ho van fer en 8 ho-
res. Paral·lelament també es va 
disputar la Cadí Half. En aques-
ta distància la victòria absoluta 
va ser per al corredor sub-23 

Eugeni Gil, amb 2h31min33s, 
seguit de Guillem Puig (primer 
sènior) i l'urgellenc del CEFUC 
Guillem Sánchez (primer cadet, 
amb 3.11:41). El segon lloc sè-
nior va ser per a Adrià Estany 
(UEU), i el tercer, per a Gerard 
Martínez (CE Oló). El primer 
veterà va ser Miguel de León, 
seguit de Josep Molina (Atlètic 
Santa Fe) i Antoni Calvet. Jordi 
Pons (UEC Anoia) va fer el mi-
llor temps en màsters: 4.43:54. 
La guanyadora femenina de la 
Cadí Half va ser Aida Pérez (CA 
Dianium). Carola Vila va fer el 
millor temps cadet i el novè ab-
solut. Per últim, Toñi Cabello, 
Montse Saiz i Maite González 
van compartir el podi en cate-
goria veteranes amb el mateix 
temps (5h34min39s).
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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

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
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Isidre Esteve ha començat la 
seva preparació de cara a la pròxi-
ma edició del Dakar, després de 
vuit anys d´absència en el ral.li més 
dur del món. I ho va fer participant 
a la Baixa TT do Pinhal, a Portugal, 
on va acabar en una molt bona 
6a posició. El pilot d´Oliana va 
participar en la competició junta-
ment amb el seu copilot   Chema 

Isidre Esteve obté 
la 6a posició a la Baixa TT do Pinhal

Villalobos, i amb el cotxe amb el 
qual participarà en el mític raid, el 
Mitsubishi Montero 3.2 amb mo-
tor dièsel i 240 CV de potència. 
A l´acabar la prova portuguesa, 
Esteve (KH-7), va destacar el bon 
comportament del seu vehicle tot 
terreny, gaudint d´una molt bona 
fiabilitat i, fins i tot sorprès pel seu 
rendiment. 

El Club Esportiu Ciutat La 
Seu va organitzar, el diumenge 
passat al matí, al camp muni-
cipal de futbol urgellenc, el 
seu primer Torneig de Futbol 
Base. El certamen amistós va 
servir per cloure la temporada 
del club de la Seu, que incideix 
en fomentar “la pràctica del 
futbol des d'un vessant no es-
trictament competitiu, des de 
l´aprenentatge i les ganes de 
passar-s´ho bé amb els com-
panys i valorant el sentit col.
lectiu i la solidaritat”. L´activi-
tat va comptar amb sis clubs 
convidats d'arreu del Pirineu 
i de Lleida. Hi van participar 
equips del CE Sanloria, el CE 

El CE Ciutat La Seu celebra 
el seu primer Torneig de Futbol Base

Carroi, el CF Pardinyes, l'EF 
Pont Ribagorça, l'EF Tremp i 
una selecció de la Lliga d'An-
dorra. Les categories que van 
participar van ser les de pollet, 
aleví, benjamí, infantil i femení. 
L´activitat va comptar amb la 
col·laboració d'empreses lo-

cals, juntament amb el Servei 
Municipal d'Esports de l'Ajun-
tament de la Seu d'Urgell, la 
Mancomunitat d'Escombraries 
de l'Urgellet, el Consell Co-
marcal de l'Alta Ribagorça, la 
Penya Blanc i Blava d'Andorra 
i RàdioSeu.





El nostre Pirineu més directe, el que 
coneixem amb el nom de l’Alt Pirineu 
i Aran, que va de l’Aran a la Cerdanya 
i té com a centre i referència el Prin-
cipat d’Andorra, ostenta malgrat la 
seva debilitat demogràfica i econò-
mica, una sorprenent vitalitat cultural. 
Aquesta petita regió catalana, amb 
gairebé el vint per cent del territori 
i només l’1 per cent de la població, 
té una vitalitat cultural i un nombre 
d’escriptors i agitadors culturals en 
una proporció molt superior a la seva 
demografia. Com s’explica aquest 
fenomen? Gosaria afirmar que és 
una necessitat de supervivència de la       
personalitat muntanyenca, una ne-
cessitat de transformar la seva debi-
litat en un clam cultural reivindicatiu. 
Això pot explicar coses com l’exis-
tència del grup APIA –un conjunt 
nombrós de persones conegudes a 
l’Alt Pirineu per les seves activitats 
socials, polítiques i culturals- o, en el 
cas que avui ens ocupa, el PICURT.  El 
PICURT s’identifica molt en la perso-
na de la Montserrat Guiu March, dit 
això sense menystenir la rellevança 
del bon equip de col·laboradors que 
té, ineludiblement, al dia d’avui. La 
Montserrat ve d’una família urgellen-
ca molt relacionada amb l’hostaleria 
i en certa manera, amb el món de 
l’espectacle. El que ha representat 
el Saló Guiu en la  comarca de l’Alt 
Urgell s’inscriu en la categoria d’una 
institució de primera línia. Innom-
brables parelles hi han fet la seva 
coneixença, moltíssimes persones 
hi han gaudit durant dècades de la 
música de ball, i del ball, que és una 
de les activitats més civilitzades que 
practica la humanitat. Al seu moment 

PICURT I LA CULTURA 
A L’ALT PIRINEU

el Saló Guiu es va completar amb un 
excel·lent local de cinema, i així molts 
afortunats ciutadans i ciutadanes po-
dien passar en solució de continuïtat 
de la fantasia del cinema a la realitat 
fantàstica d’abraçar una parella de 
dansa. El PICURT va començar ara 
fa deu anys com una activitat molt 
especial: projectar films de temàti-
ca de muntanya al poble d’Artedó. 
La tenacitat de la Montse i la seva 
perspicàcia en saber-se envoltar d’un 
bon equip de col·laboradors, han fet 
que el PICURT evolucionés de mane-
ra positiva i constant i que també es 
vinculés a la Seu a través d’un ample 
ventall d’activitats culturals, arrelades 
totes al món del cinema de temàti-
ques de muntanya. I avui, any 2016, 
llegeixo que, amb molt bon criteri, 
s’incorpora també Andorra dins del 
marc d’actuació del PICURT. Felici-
tats, doncs, a l’organitzadora i al seu 
equip per haver arribat fins aquí.  Su-
poso que ara comença un tram molt 
difícil, que és mantenir el nivell acon-
seguit durant els anys a venir, perquè 
el nostre Pirineu, l’Alt Pirineu, neces-
sita mantenir el PICURT com, fent un 
paral·lelisme, necessita mantenir la 
manifestació acordionística d’Arsè-
guel, el Retaule de Sant Ermengol, el 
Festival de Llívia, les falles pallareses, 

ribagorçanes i araneses... la Trobada 
d’escriptors pirinencs... i tants altres 
fets culturals d’aquest món paradoxal 
i altpirinenc. I per acabar voldria fer 
una reflexió sobre l’ús de la nostra 
imatge de marca pirinenca. A An-
dorra, amb una facilitat que ve de la 
seva situació geoestratègica, diuen 
“Andorra, el país dels Pirineus”. Els hi 
surt ben rodó. Incorporen amb con-
tundència a la gran marca “Pirineus”, 
l’excel·lència de la submarca “Andor- 
ra”, i aprofitant-ne una beneficien 
l’altra, la seva, l’andorrana. Nosaltres 
hem de saber, en la meva opinió, fer 
una cosa semblant. Per què no incor-
porar, doncs, en els enunciats de les 
activitats culturals que es fan la sub-
marca “Alt Pirineu” dins de la marca  
“Pirineus”?  Si no ho fem ens podem 
trobar que un consumidor cultural  no 
distingeixi clarament el que es faci al 
Valle del Baztán o a Benasque del 
que es fa aquí, i fins i tot, dins de casa 
nostra, el que es faci a la Garrotxa del 
que es faci a la Seu. En tot cas, amb 
l’objectiu de millorar la nostra promo-
ció territorial, plantegem una feina 
engrescadora per als professionals 
del màrqueting. 

Amadeu Gallart.
Economista / APIA Pirineu opinió.

 

 



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

ANUNCIA’T
AQUEST ESPAI 
ÉS PER A LA 
TEVA EMPRESA



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
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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 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

STOP
CONSULTA AL TELf. +34 629 543 543

A LA fIbROMIALgIA, REACTIVA EL TEU SISTEMA 
IMMUNOLògIC 
A TRAVÉS dEL bIOMAgNETISMEVenc nínxol al cementiri de 

La Seu d'Urgell. està a la part 
nova i és una planta baixa,

680336238

Es donen classes d´anglès per a 
tots els nivells duarnt l´estiu. 

Tel. 620621464

ANUNCIA’T
AQUEST ESPAI ÉS 
PER A LA TEVA 
EMPRESA




