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L´Ajuntament
de la Seu

esTARIA SENT
investigat

sviament
per la trama de de públics
de fons
yca
de l´Operació Térm

14 de
Núm.436 del 8 al

juliol del 2016

PARTY URBAN SPORT LA SEU
Tel.: 973 35 16 82
Av. Guillem Graell nº54
La Seu d’Urgell

1r aniversari
DISSABTE 23 DE JULIOL

TORNEIG 24 HORES DE PÀDEL!!!

DOBLES MASCULÍ I MIXTE
Inscripció: 25 euros/ persona
Inclou: TORNEIG, CARNADA, SAMARRETA I UN REFRESC
PARTIDES GRAVADES AMB VIDEOCAMERA: Tots els participants que ho sol.licitin
prèviament tindran la possibilitat de gravar el seu partit i se li lliurarà en cd!
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Exhibició IOGA: De 9,3 a 10,3 h del matí
Exhibició ZumbaKids: De 10,3 a 11,3 del matí
Exhibició Zumba: De 11,3 a 12,3 del migdia
Masterclass SPINNING: De 18 a 20 h

Tots els inscrits a qualsevol de les exhibicions i/o a la masterclass d´Spinning
rebran aigua i fruita, a més d´un obsequi per part del club. La inscripció és gratuïta
*els usuaris no participants al torneig de padel podran gaudir de la carnada prèvia reserva per només 5€

NOTÍCIES
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L´Ajuntament de la Seu estaria sent investigat
per la trama de desviament de fons públics
de l´Operació Térmyca
El consistori urgellenc estaria sent investigat, juntament amb una vintena de municipis catalans i
estatals, en una trama de desviament de fons públics a través de l'empresa d´assessoria EFIAL.

L'

Ajuntament de la Seu
d'Urgell estaria sent investigat,
juntament amb una vintena de
municipis catalans i espanyols
presumptament implicats en
una trama de desviament de
fons públics a través de l'empresa consultora EFIAL.
Efectius de la Guàrdia Civil van
desmantellar el dimarts passat
al matí aquesta trama, en el
marc de l´Operació Térmyca,
amb 11 detinguts i més de 50
registres. Des del propi consistori urgellenc es va confirmar
la sol.licitud de documentació
per part del Jutjat del Vendrell
que instrueix la causa en relació amb la contractació de serveis a l'empresa EFIAL, amb la

També s’han realitzat quatre registres a Andorra, on presumptament es derivaven els diners.

qual porta treballant des de fa
quasi deu anys tot i les reiterades denúncies de l’oposició,
sobretot des del grup municipal de Compromís X La Seu.
Des de Compromís, principal
grup de l´oposició de l´equip
de govern de Convergència a
l´Ajuntament de la Seu, es va
confirmar que el dia abans del
requeriment de documentació
sobre contractacions a EFIAL

per part de la Guàrdia Civil,
la junta de govern municipal,
encapçalada per Convergència i l´alcalde Albert Batalla, va
aprovar la concessió d'un contracte de 5.000 euros a EFIAL
sense concurs públic tot i que
l'abril passat el ple de l'ajuntament va forçar un acord per
donar per finalitzades les contractacions amb l’assessoria
amb seu a Barcelona. L’acord

NOTÍCIES
4
es va realitzar amb el vot favorable de tots els grups municipals amb l’excepció del grup
de Convergència. Per la seva
part, el mateix Batalla va voler

D´altra banda, des de Compromís X La Seu es reitera la
denúncia d’irregularitats a les
contractacions des de l’Ajuntament urgellenc a EFIAL i exi-

s’han produït nombroses contractacions per assessoraments
a l’empresa EFIAL, i en cap
d´elles ha estat a través d´un
concurs públic. La suma dels

mostrar "la seva tranquil·litat
vers aquesta qüestió”, alhora
que reitera la seva “voluntat
de transparència i col·laboració
amb la justícia" tot assegurant
que al seu dia ja va fer públic
un informe de la Secretaria i la
Intervenció municipals on es
constatava que tots els contractes subscrits amb EFIAL
s'havien tramitat correctament,
que totes les tasques encomanades eren necessàries i que
totes les tasques que s’havien
encomanat havien estat realitzades.

geix "celeritat al procediment
judicial per a aclarir quan abans
possible aquesta situació" que
també esquitxa Andorra i on
s'ha sol·licitat també informació per un presumpte delicte
de blanqueig de capitals fruit
de la trama corrupta.
Des de Compromís també s´ha
volgut recordar que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va
ser un dels primers consistoris
catalans en contractar a l’empresa ara investigada per la
Guàrdia Civil. Des del 2007, a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

imports d’aquestes contractacions des del seu inici fins a
l’actualitat ascendeixen a prop
de 600.000€, segons denuncia
Compromís. La formació ja ha
sol·licitat a l’alcalde Albert Batalla assumir la seva responsabilitat i que suspengui les contractacions amb la consultoria
EFIAL "fins que s’aclareixin totes les acusacions judicials en
curs, donant compliment i respectant els acords presos al Ple
Municipal de la Seu d’Urgell".

NOTÍCIES
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Sopa de Cabra, actuació més
destacada a la Festa Major de Sant Julià

l grup de rock català Sopa
de Cabra protagonitzarà l´actuació més destacada de la Festa
Major de Sant Julià de Lòria 2016,
que tindrà lloc del 29 de juliol al
2 d’agost. La programació de les
més de 50 activitats per a la festa
laurediana compta enguany amb
un pressupost de 180.000 euros.
Sopa de Cabra presentarà el seu
darrer àlbum al públic andorrà,

aprofitant que en l´últim videoclip
del grup hi apareix el pilot del
Principat Albert Llovera. Pel que
fa a la resta d´activitats programades, el dissabte actuarà el grup
de versions ‘La loca histeria’ i el
diumenge se celebrarà la nit dedicada al públic adult, amb l´actuació dels Sirex&Mustang, entre
altres. Per al públic més jove el
dilluns a la nit estan programats
quatre concerts amb els grups
d´Els Catarres, Animal, Doctor

Prats i Freyja. A nivell esportiu la
festa de la parròquia andorrana
oferirà l´activitat lúdica ‘Volta´l’,
que permetrà als assistents provar el funcionament d´un ‘Segwai’, mitjançant un circuit, a més
d´un ball de Zumba. En l´àmbit
tradicional i respectant la cultura
festiva de la parròquia hi haurà un
cercavila de parelles de solters i
solteres pels carrers de Sant Julià
de Lòria, ‘La Passa’, el ball Cerdà,
i el ball de la Marratxa.

Tanca Queviures Paco,
l’última botiga de Lles de Cerdanya

E

l passat dijous 30 de juny va
ser l´últim dia obert al públic de
Queviures Paco, botiga que restava oberta a Lles de Cerdanya
des de fa més de 40 anys. Paco
Olm, el seu propietari, tenia 16
anys quan va decidir dur les regnes del negoci familiar on abans
hi havien treballat els seus pares
i els seus avis, suportant la permanència de l´establiment durant
més de sis dècades. Olm, que ha
complit 65 anys recentment, ha
assegurat a diversos mitjans que
hauria seguit al capdavant del seu
petit comerç, però estaria obligat
a canviar el règim fiscal degut al

compliment d´aquesta edat i no
podria assumir les despeses que
això suposaria. Així doncs, Lles
de Cerdanya, que compta amb
un veïnat fixe d´una vuitantena de
persones, a les quals se li poden
sumar més de 400 en períodes
vacacionals, es quedarà sense
cap establiment obert. Queviures
Paco no només era un comerç
on es podia comprar el diari,
revistes, embotits, fruita, plats,
productes de neteja,etc. Era un
punt de trobada i reunions entre
els veïns del poble, on es podia
anar a fer la xerrada o el cafè amb
els coneguts. Paco Olm lamenta
que amb aquest cas ja són molts
els pobles de muntanya que no

foto: ACN

tenen cap negoci obert: “els
comerços tanquen, les escoles
també, i la gent jove marxa; aviat
no hi viurà ningú als pobles com
Lles”, conclou.

NOTÍCIES
El Festival Càtar ofereix més de
setanta actes en municipis de l’Alt Urgell,
el Berguedà, la Cerdanya i el Pallars Sobirà

E

l castell de Castellbò va
acollir el dimarts passat la presentació del programa de la
21a edició del Festival Càtar al
Pirineu Català, que enguany
comptarà amb més de 70 actes públics en 12 poblacions
de quatre comarques: l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya i
el Pallars Sobirà. A l’acte hi van
assistir el president del Consell
Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús
Fierro; el president de l’EMD de
Castellbò, Antoni Navinés; la gerent del Consell Regulador del
Camí dels Bons Homes, Karina
Behar; i els tècnics de Patrimoni
i Cultura del Consell Comarcal,
Carles Gascón i Isidre Domenjó.
El Festival Càtar al Pirineu Català
es planteja com un itinerari cultural pels pobles del Camí dels
Bons Homes i és una excel·lent

oportunitat per endinsar-se en
la història i conèixer, d’una manera lúdica, la doctrina càtara,
descobrir el territori, paisatges
i camins que els càtars catalans
van contemplar durant la seva
vida. En el cas de l’Alt Urgell, les
activitats es desenvoluparan novament a Josa de Cadí i a Castellbò, dos dels més importants
focus de difusió del catarisme al
vessant sud del Pirineu. A Josa,
el 7 d’agost, la novetat més destacada serà un concurs popular
de declamació de poesia del
trobador Guillem de Berguedà,
a més de degustacions de delicadeses del Cadí i el Pedraforca
i un taller de danses medievals
dirigides per Pep Lizandra. A
Castellbò els actes tindran lloc
el dia 13 d’agost al vespre i el
14 durant tot el dia. D’especial
interès serà la visita guiada al
castell medieval, perquè es do-

7

naran a conèixer les troballes
aparegudes com a resultat de
les excavacions arqueològiques
que la Diputació de Lleida hi
ha fet enguany. D’altra banda,
l’espectacle medieval Cercamón
d’aquest estiu es representarà
per primer cop a Castellbò, els
dies 19 i 20 d’agost, prenent així
el relleu de Costoja i Vilamitjana. En aquest cas, es presentarà
una versió “cinematogràfica” de
l’obra i es commemoraran els 20
anys de representacions.

NOTÍCIES
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Quaranta participants al concurs d'embelliment
amb flors del carrer urgellenc dels Canonges

na quarentena de persones han participat en el
concurs d´embelliment amb
flors del carrer dels Canonges
de la Seu d´Urgell. El nom del
guanyador se sabrà el pròxim
14 d´agost, coincidint amb la
celebració de la Festa Major
del Casc Antic de la ciutat. El
premi serà un lot de productes
dels establiments situats a la
zona antiga de la Seu. L´organització del concurs ha anat a
càrrec dels comerciants i l´Associació de Veïns del carrer

foto: turisme Seu
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dels Canonges, que han valorat la “gran acollida de la proposta”, alhora que agraeixen a
les persones que “any rere any
engalanen els seus espais per
donar color i vida a l´històric

carrer urgellenc”. La iniciativa
del concurs servirà per guarnir
les façanes, els balcons, les finestres i els aparadors dels comerços del casc antic de la Seu
d´Urgell.

L'obra social 'La Caixa' col·labora amb el
projecte del nou espai web de Nou Grapats

L´

Obra Social ‘La Caixa’
ha realitzat recentment una
aportació econòmica de
12.000 euros per tirar endavant el nou projecte de botiga
online pertanyent a l´empresa
d´inserció sociolaboral Nou
Grapats, promoguda per Càritas d´Urgell. La col.laboració
entre ambdues entitats pretén l´empresa solidària; www.gra- gona mà que Càritas ha posat
suportar el desenvolupament pats.com esdevindrà el primer en funcionament en tot l´estat
i creixement tecnològic de portal de venda de roba de se- espanyol.

NOTÍCIES
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El Retaule de Sant Ermengol convoca un
càsting per incorporar nous actors 'amateurs'

E

l Patronat del Retaule de
Sant Ermengol ha convocat un
càsting obert a tothom per incorporar nous actors amateurs
a l'espectacle. L'objectiu de la
iniciativa és donar l'oportunitat de participar en la posada
en escena a tot aquell qui hi
estigui interessat. La prova es
durà a terme el pròxim dissabte, 9 de juliol, de les 11 a les
13 hores, al Centre Cívic de la

Seu. La tria dels nous actors
la farà el president del Retaule, Jesús Galindo, i el director,
Joan Hernàndez, que assumeix
novament aquest càrrec "en
el marc d'un procés de millora continuada i renovació" de

la representació medieval. Les
sessions per veure el Retaule
de Sant Ermengol 2016 estan
previstes entre els dies 30 de
juliol i 7 d'agost al claustre de
la Catedral de Santa Maria de
la Seu d'Urgell a les 22h.

per l´Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Entre
les activitats programades està
prevista la de ‘Graffiti a Dinosfera’, que tindrà lloc els dies 15
i 16 de juliol a Coll de Nargó,
i en la que el grafiter Werens
realitzarà una creació artística
relacionada amb el món dels
dinosaures en una de les parets de l´edifici.També s´organitzaran visites guiades als jaciments d´ous de dinosaure els
dissabtes i diumenges, del 2
de juliol al 4 de setembre, a les
12h del migdia, i a les 18 h de
la tarda els dissabtes. Cal ob-

tenir l´entrada a Dinosfera amb
reserva prèvia; el preu serà de
7 euros i l´activitat tindrà una
durada de dues hores. L´espai
Dinosfera també oferirà, el dissabte 16 de juliol, el passar una
nit al museu, de les 21 hores de
la nit fins a les 9h del matí del
dia següent. El preu d´aquesta
activitat serà de 10 euros i cal
fer reserva prèvia. Per a més informació i per conèixer la resta
del programa, es pot consultar
l´espai web de Dinosfera (www.
dinosfera.com), o trucant al telèfon 636417678.

L´espai Dinosfera de Coll de Nargó
ofereix activitats familiars durant l´estiu

L´

espai Dinosfera de Coll
de Nargó, conjuntament amb
el Museu de la Conca Dellà
d´Isona, ofereixen múltiples activitats familiars durant aquest
estiu per donar a conèixer l´extens patrimoni paleontològic
del Pirineu sobre el passat de
les diferents espècies de dinosaures que es trobaven ara fa
uns 70 milions d´anys en el nostre territori. Ambdues entitats
formen part del projecte Dinosaures dels Pirineus, promogut

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

ANY 1948.
CONXITA BATALLA, PEPITA CARBONELL I GENO COSCONERA.

Abans de sortir de casa, apli- FACTORS GEOGRÀFICS
ca't (generosament) protector I ATMOSFÈRICS
solar específic per al teu rostre,
cos i cabell. Ara ja pots anar
cap a la platja o la piscina!
A l'hora d'escollir el factor de
protecció solar has de tenir en
ABANS D'ESTIRAR-TE
compte el tipus de pell (si és
més o menys blanca i es bronUn cop a la platja fes un ràpid zeja amb més o menys facilirepàs de les zones que normal- tat), però també has de tenir
ment oblidem protegir-nos i, si en compte el lloc en el qual vas
cal, torna a aplicar una lleuge- a prendre el sol . Per exemple,
ra capa de producte per asse- has de saber que el lloc on la
gurar-te que estan totalment reflexió dels raigs ultraviolats
fora de perill. Aquesta zones és més gran és a la neu (85%)
acostumen a ser les orelles, els així que si vas d'excursió a alllavis, el foradet de la base del gun lloc a on encara quedin
coll, la cara interna dels braços, restes de neu protegeix-te
les aixelles i la part superior les zones decobertes. L'índex
del peu. Per tenir cura de les de reflexió dels raigs solars i
parpelles, a més d'aplicar-te la per tant de risc de cremades
crema facial amb SPF, és millor
que utilitzis protectors oculars,
que són com petites ulleres
sense patilles de plàstic. Utilitza protecció extrema sobre les
cicatrius, taques i hematomes.
Han d'estar totalment protegits (fins i tot tapades) del sol
les zones sotmeses a un tractament làser, a micro-dermoabrasió o qualsevol altre tractament dermatològic agressiu.

és molt alt també en l'aigua
(20%), seguit de la sorra (15%
-25%) i finalment a l'herba
(10%). D'aquesta manera has
de reaplicar el fotoprotector
amb més freqüència si estàs
navegant que si estàs en una
piscina envoltada de gespa.
Evita prendre el sol entre les
12 i les 16h i no deixis de protegir-te en els dies ennuvolats, tot el contrari. Els núvols
deixen passar els raigs UVB
(que poden cremar-te) i UVA
(responsables directes del fotoenvelliment), però no els
infrarojos, responsables de la
sensació de calor. Per això és
molt més fàcil patir cremades
en un dia ennuvolat, ja que no
sents la sensació de calor.

Per Bellesa Activa / AMIC - AMIC - Redacció

Per fi, el sol a la meva pell!
Pren nota dels nostres consells per a un bronzejat sa

Hola Núvia!

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

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

Menjar fruita i verdura és saludable per a l’organisme, però,
a més a més, fomenta la bellesa. Les persones que mengen
amb regularitat aquest tipus
d’aliments presenten un to de
pell més saludable i també
una lluentor més sana, segons
diversos estudis, tal com ha
posat de manifest l’Associació
Espanyola de Dermatologia en
alguns dels seus articles.
La fruita és una de les fonts més
importants de vitamines, B, D,
E i vitamina C, aquesta última
que s’inclou, especialment, en
els cítrics, com les taronges,
les mandarines, les llimones,
però que també hi és present
de manera molt notable en el
meló, en el kiwi o la maduixa o
maduixots, que podem trobar
als nostres mercats.
La fruita hauria de ser un element imprescindible de la nos-

La fruita, també
beneficiosa per a la pell

foto: Urban Sport Padel Club La Seu

tra dieta diària.
Un dels elements bàsics de la
fruita és el contingut d’aigua,
un element que està directament relacionat amb l’efecte diürètic. Els nutrients més
abundants de la fruita fresca
són els hidrats de carboni, exis-

tents en forma de sucres simples, naturals i sans, com és la
fructosa.
De la fruita també destaca
l’aportació de fibra, especialment de pectina. Bellesa i salut es combinen, doncs, quan
mengem fruita.

Per Tot Granollers / AMIC - AMIC - Redacció

ESPAI SALUT
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l cap de setmana passat,
2 i 3 de juliol, va tenir lloc el VII
Trofeu Andorra de patinatge
artístic. El CHPA CADÍ va estar
present en la competició andorrana amb una petita representació de patinadores tant
d'Iniciació com de Categories,
destacant els podis obtinguts
per Aina Rubio, or en Categories Cadet; Natàlia Moreno,
plata en Categories Infantil;
Jana Raya, bronze en Categories Infantil; Aina Izquierdo, or
en Categories Aleví; Paula Giribet, plata en Iniciació A2; i Berta Giribet, que va aconseguir el
bronze en Iniciació B1.

Bons resultats del CHPA Cadí
al VII Trofeu Andorra

Classificacions Iniciació (dissabte)
E: 6è Oscar García
C: 8a Abril Egea i 9a Aina Barrio
B1: 3a Berta Giribet
B2: 6a Laia Barrio, 9a Aina Serra i 12a Chloe Garmón
A2: 2a Paula Giribet, 4a Jael Casal i 5a Júlia Hoste
Classificacions Categories (diumenge)
Aleví: 1ª Aina Izquierdo i 4ª Jana Galabert
Infantil: 2ª Natàlia Moreno, 3ª Jana Raya i 4ª Noa Guillermo
Cadet: 1ª Aina Rubio

Arfa va acollir la 1a Copa d´Espanya de Joves
Promeses de Canoe Eslàlom

E

l cap de setmana passat
es va celebrar al camp d´eslàlom d´Arfa (riu Segre) la 1a
Copa d'Espanya de Joves Promeses de Canoe Eslàlom, amb
una gran representació per
part del Cadí CK. La competició acull les categories d'infantil A i B (nens i nenes de 12 a
14 anys). Del club urgellenc,

destacar la primera posició de
Noemí Font i el tercer lloc d'Aina Ferrer en la categoria K1 Infantil B.
En cadets, Carla Carrillo va acabar primera en K1, i Alba Albinyà, segona; Maria Vidal va obtenir l´or en C-1; Pau Etxaniz va
finalitzar en primera posició en
K1 homes, i Miquel Travé i Pol
Berenguer van acabar primer i
tercer en C-1, respectivament.
En els resultats finals, el Cadí

CK, amb 22 participants, aconseguí la cinquena posició (598
punts). La prova la van encapçalar el CP Penedo (1076
punts), el Santiagotarrak (908
punts) i el Tea de Mondariz
(770 punts). D´altra banda, El
pròxim esdeviment esportiu
de categoria absoluta i nacional en què prendrà part el Cadí
CK serà el Campionat d’Espanya, que tindrà lloc a Sort els 23
i 24 de juliol.

I, a més, els caps de setmana i festius: Canelons
casolans, Espatlles de xai,
Galtes de vedella amb
bolets, Seitons amb vinagre, Esqueixada de bacallà,
Filets d´arengada amb oli i
Pollastre a l´ast!!

De dilluns a divendres
acurat-menú a 5 E (1r i 2n plat)
amb més de 14 varietats

HORARI
Dilluns a Dissabte de 8h a 14,45h
i Diumenges i Festius de 9h a 14,45h

Pronatursa
Proximitat Natural i Saludable

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

www.espunyes.es

100%
NATURAL

SENSE CoLorANTS
SENSE GLuTEN
SENSE LACToSA
SENSE SojA

CAL MIRAR LA INFORMACIÓ DE L’ETIQUETA

ESPORTS

Enric Porta, 15è al XXIV Campionat
d'Espanya Juvenil de patinatge artístic

20

E

nric Porta (CHPA Cadí),
va prendre part, els passats 1 i
2 de juliol, en el XXIV Campionat d´Espanya Juvenil de patinatge artístic, que va tenir lloc
a Alcoi (Alacant). Porta va obtenir una molt bona 15a posició final després d´executar de
manera fantàstica el programa
curt, on va ser el 13è millor, i el

programa llarg, on va aconseguir la 15a posició, la mateixa
que obtindria en el global de
les dues rondes. Cal recordar
que el patinador alturgellenc va
representar la selecció catalana
a Alcoi gràcies a la 5a posició
obtinguda en el Campionat de
Catalunya celebrat el passat
mes de maig a Manresa.

Vine a gaudir
de les nostres

rebaixes

Sucs naturals, batuts, pastels, gelats
artesanals, orxata, granitssats, “bolleria”,
xuxes, “milk shakes” i molt mes!!

ESPORTS
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Jordi Carrascal s´imposa al
Torneig de Tennis de la Colomina
foto: Club Tennis Seu d´Urgell

Lloguer de Bicicletes.
TANDEM-MONOCICLES-BTTPASSEIG-INFANTILS-PATINETS

E

l tennista urgellenc Jordi Carrascal va imposar-se el
dissabte passat en el Torneig
12 hores de Tennis de la Colomina. En la final, Carrascal va
guanyar per 6 a 4 a David Fisas.
La competició, organitzada pel
Club Tennis Seu d´Urgell, va

comptar amb la participació de
10 tennistes, que al finalitzar el
torneig van gaudir d´un dinar
popular i dels serveis d´oci que
s´ofereixen a la Colomina.
El pròxim certamen organitzat

pel club de la Seu serà el Torneig de Tennis Dobles d´Oliana, que tindrà lloc del 15 al 17
de juliol a les instal.lacions esportives municipals del poble
alturgellenc.

disputada a Bellver, però, la
va guanyar Jordi Fontanals,
tot i que Bastida va sumar més
punts en els dos selectius i es
va emportar el títol català. L´urgellenc, juntament amb el seu
company Miquel Martín (que

va acabar tercer) disputaran el
proper Campionat d´Espanya
2017. D´altra banda, el riu Segre de la Seu d´Urgell acollirà,
del pròxim 14 al 17 de juliol,
el campionat estatal de pesca
amb mosca.

Jordi Bastida es proclama campió de
Catalunya de pesca amb mosca

urgellenc Jordi Bastida
(Club de Caça i Pesca de l´Alt
Urgell) és el nou campió de Catalunya de pesca amb mosca
després de guanyar el segon
selectiu del certamen, que es
va celebrar el cap de setmana
passat a Bellver. L´esdeveniment va estar organitzat pel
club alturgellenc, en el marc de
la celebració del seu 75è aniversari, i la Federació Catalana
de Pesca Esportiva. La prova

foto: fontanalsamosca.com

L´

BAR RESTAURANT GRAN SOL
NOVA GERÈNCIA A PARTIR DE JULIOL
MENÚS DIARIS
ESMORZARS CASOLANS
SOPAR
TAPES VARIADES

Carretera Nacional 260 km230 25711 Montferrer
Tel. 655 971 089

Arriben les vacances d’estiu!
No ho dubtis, reserva plaça amb nosaltres
ell també mereix fer vacances
Tels.: 973 360 361
630 483 371
Nucli Zoològic de la Generalitat de Catalunya: n.L-25/00041

yonivi_1@hotmail.com

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

BAR-RESTAURANT i PISCINES
obrim fins l’11 de Setembre
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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L’Audi A3, tot un clàssic de
la marca, presentarà aquest
mes de juliol modificacions
tant en l’equipament com en
les motoritzacions, mantenint
les dimensions de carrosseria
en totes les variants (3 portes,
Sportback, Sedan i Cabrio) i
l’essència d’un model que ja
es va presentar el 2012. Algunes de les novetats estaran en
les formes dels grups òptics i
de la graella frontal. També estaran disponibles nous colors
i nous dissenys en les llandes.
A l’interior, també hi ha canvis,
mantenint-ne, però, l’essència
d’aquest vehicle que conjuga
esportivitat i elegància. D’entrada, percebem un nou canvi
en el volant. A més a més, la
instrumentació pot ser mostrada en la nova i àmplia panatalla
de 12,3 polzades.

cions, tant en benzina com dièsel. En benzina, està disponible
el motor 1.0 de 116 cavalls,
l’1.4 de 116 cv, l’1.4 de 150 cavalls, i els 2.0, de 190 i el més
potent, de 310 cavalls. En dièsel, les opcions són tres, l’1.6
TDi de 110 cavalls, el 2.0 de
150 cv i el 2.0 de 184 cavalls.
També estarà disponible un
propulsor híbrid de 6 velocitats
i 204 cavalls i un altre que funciona amb gas natural de 110
cavalls. En la majoria dels casos, els motors s’acoblen a una
caixa manual de 6 relacions o
a una automàtica, del mateix
nombre de velocitats.

Motor

Seguretat

De motoritzacions, l’Audi A3
ofereix un ampli ventall d’op-

Pel que fa a la seguretat, com
ens té acostumats la casa

Audi, s’equipen els darrers
avanços tecnològics, també
en aquest àmbit. Aquest ‘restyling’ de l’A3 incorporarà el
novedós ‘traffic jam assist’, un
assistent al conductor en embussaments. Aquest sistema
funciona fins a una velocitat
de 65 km/h i té la facultat de
controlar l’accelerador i el fre,
mantenint la distància de seguretat amb el vehicle precedent.
Tant la frenada com la represa
de marxa s’efectua d’una manera progressiva i suau. Un
altre dels sitemes novedosos,
que s’equipa com a opció, és
el que detecta signes d’inactivitat en la direcció per part del
conductor i el que alerta sobre
el creuament de vehicles.

Més de 30 anys al servei dels urgellencs
Formant a prop de 4.000 conductors amb tracte familiar
Classes amb professor, powerpoints i sistema informatitzat

Estem al c/ Sant Joan Baptista
de la Salle, 44 baixos

s nostres
Informa´t dse exleclusives!
promocion

Per El Tot Granollers / AMIC - AMIC - Redacció

AUDI A3

tallerteknoauto@gmail.com
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

ANUNCIA’T
AQUEST ESPAI ÉS
PER A LA TEVA
EMPRESA

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

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!

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

13 dimecres
14 dijous

18:00h S1
18:00h S1

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 lloga pàrquing a l´edifici de
l´estació d´autobusos de la Seu.
Preu a convenir.
Tel. 973 355 263. 616 459 990
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

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 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
Es busca per a comprar terreny
rústic per la zona de Montferrer,
Bellestar o Aravell.
Tel. 615 357 312

STOP

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.

ANUNCIA’T
AQUEST ESPAI ÉS
PER A LA TEVA
EMPRESA

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

BIOMAGNETISME

Consulta al telf. +34 629 543 543

