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VISITA’NS A

Vine a gaudir 
amb nosaltres: 
obsequis per a tothom, 
activitats dirigides 
durant tot el dia i 
carnada al migdia! 
Més info a la 
recepció del club



Ref. 1251 – La Seu – PRODuCTe BaNCa-
RI. PISOS, DúPLex I PLaNTeS BaIxeS amB 
TeRRaSSeS, De 3 DORmITORIS, 2 BaNyS,  
CaLefaCCIó BIOmaSSa, PàRkINg. SOL 
TOT eL DIa. NOuS a eSTReNaR. PReuS a 
PaRTIR De 80.000 €.
 
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 DIàfa-
Na. gaRaTge 2/3 COTxeS. jaRDí 60 m2. 
PReu: 345.000 €.

Ref. 1332 – La Seu. PLaça CamP DeL CO-
DINa, aPaRTameNT De 2 DORmITORIS I Te-
RRaSSa De 10 m2.
TOT exTeRIOR. PeR eNTRaR a vIuRe. OP-
CIONaL BOx eN eL maTeIx eDIfICI. PReu: 
135.000 €.
 
Ref. 1301 – NOveS De SegRe. CaSa De 
200 m2. De eSTIL RúSTIC amB aCaBaTS De 
quaLITaT. 3 haBITaCIONS, 2 BaNyS, aSeO. 
SaLa-meNjaDOR amB LLaR De fOC. CaP De 
CaSa DIàfaN amB LLaR De fOC I aLTeLL. 
gaRaTge. PReu: 150.000 €.

Ref. 1352 – BeLLeSTaR. xaLeT De 2 PLaN-
TeS 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. 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 €!

Ref. 1218 – La Seu. DúPLex De 135 m2 
zONa CamP DeL CODINa. 4 haB. (2 a PLaNTa 
BaIxa), 2 BaNyS, aSeO, LLaR De fOC. CaLe-
faCCIó gaS-OIL. BaLCONS, TeRRaSSa. BOx 
INCLòS. PReu: 189.000 €.
 

Ref. 845 – La Seu – DúPLex De 120 m2. amB 
4 haB., SaLa-meNjaDPR amB SORTIDa a Te-
RRaSSa amB vISTeS a CaDí. CaLefaCCIó, 
aCeNSOR. PReu: 114.000 €.
 
Ref. 1240 – OPORTuNITaT! La Seu, zONa La 
SaLLe. PIS De 5 haB., 2 BaNyS. CaLefaC-
CIó gaS-OIL, aSCeNSOR. Pk INCLòS. PReu: 
106.000 €.
 
Ref. 1280 – mONTfeRReR. PaRCeL.La De 
717 m2. TOTaLmeNT PLaNa eN zONa ajuN-
TameNT I COL.LegI. SOL TOT eL DIa. eS PO-
DeN feR 2 vIveNDeS. PReu: 170.000 €.
 
Ref. 1371 – CaSTeLLCIuTaT. eDIfICI amB 5 
vIveNDeS, TRaSTeRS I PeTITa BODega. 
gRaN TeRRaSSa. a ReSTaRuRaR. PReu: 
56.000 €.

Ref. 1346 – La Seu. DúPLex amB jaRDí I 
vISTeS aL CaDí. eSTaT ImPeCaBLe. 3 haB. 
(1 SuITTe), 2 BaNyS, aSeO. PàRquINg I 
TRaSTeR.

Ref. 1132 – L a Seu – aPaRTameNT zONa 
CamP De CODINa. 2 haB. SaLa-meNja-
DOR amB SORTIDa a BaLCó ORIeNTaT a 
SuD. CuINa equIPaDa I BaNy amB DuTxa. 
CaLefaCCIó INDIvIDuaL gaS-OIL. aS-
CeNSOR. COmPLeTameNT mOBLaT, PeR 
eNTRaR a vIuRe!. PReu: 89.000 €.

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. 1380 – eL PLa De SaNT TIRS. PaRIaDa 
De 237 m2. SemINOva. SaLa-meNjaDOR 
amB LLaR De fOC I  SORTIDa a jaRDí, CuI-
Na-OffICe. 3 haB. DOBLeS amB aRmaRIS 
eNCaSTaTS + CaP De CaSa amB TeRRaSSa. 
2 BaNyS, 1 aSeO. gaRaTge PeR 3 COTxeS 
+ TRaSTeR. CaLefaCCIó gaS-OIL. ORIeNTa-
CIó SuD. PReu: 160.000 €.
 

Ref. 1228 – aRaveLL – CaSa CaNTONeRa 
amB 3 DORmITORIS DOBLeS (1 SuITTe) 
+ aLTeLL, 2 BaNyS, aSeO. SaLa-meNja-
DOR amB LLaR De fOC, CuINa-OffICe. 
PaTI PRIvaT I jaRDí COmuNITaRI. PReu: 
315.000 €.
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E l ple ordinari celebrat el 
dilluns passat a l´Ajuntament 
de la Seu d´Urgell va rebutjar 
la proposta de l´equip de go-
vern actual (Convergència) de 
modificar la plantilla orgànica 
del consistori, amb la creació 
d´una nova figura: gerent mu-
nicipal. La moció va esdevenir 
múltiples reaccions, sobretot 
contràries, per part de la resta 

El ple de la Seu rebutja 
la creació de la figura d´un gerent municipal
La proposta de l'equip de govern (Convergència) va rebre el vot contrari de Compromís X La 
Seu i ERC, i l´abstenció de la CUP.

de grups municipals, rebent el 
vot contrari de Compromís X 
La Seu i ERC i l´abstenció de la 
CUP. Des de Compromís, Joan 
Barrera va criticar la gestió del 
personal actual qualificant-la 
d´”erràtica i caòtica, ja que hi 
hagut un augment important 
de treballadors des de l´any 
2003”. El regidor del principal 
grup de l´oposició al consistori 
urgellenc va demanar “deixar 
a la taula aquesta qüestió per 
plantejar-la amb visió de fu-
tur”, oposant-se a la creació de 

la figura d´un gerent municipal. 
Per la seva part, la regidora per 
ERC Berta Vidal va argumentar 
el vot en contra del seu grup 
municipal degut a que “cal es-
perar, ja que quan passi l´estiu 
ja es comptarà amb un estudi 
de llocs de treball que facilitarà 
la configuració de les tasques 
al consistori”. Vidal també va 
lamentar que des de l´equip 
de govern de l´acalde Albert 
Batalla no s´exposés en el ple 
un organigrama del personal 
municipal.
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La Seu d’Urgell va inaugu-
rar, el dimarts passat al matí, el 
primer punt de recàrrega per 
a vehicles elèctrics, que està 
ubicat al passeig Joan Brudieu 
de la capital alturgellenca. En 
un acte presidit per l’alcalde 
de la Seu d’Urgell, Albert Ba-
talla, i del nou director gene-
ral de PEUSA, Marcel Dorna, 
acompanyat dels consellers 
del consell d’administració de 
la productora elèctrica, Lluís 
Cascante, Carles Martin i Jor-
di Grau. En la inauguració 
d’aquest punt de recàrrega, 
el director general de PEUSA, 
Marcel Dorna, va explicar que 
“aquesta és una iniciativa de 
PEUSA que té com a objectiu 
facilitar l’ús del cotxe elèctric 
a la nostra ciutat i així poder 

S´inaugura a la Seu el primer 
punt de recàrrega de vehicles elèctrics  

contribuir a la millora ambien-
tal del territori”. Amb la inau-
guració del primer punt de 
recàrrega de vehicles elèctrics 
Hidroelèctrica del Valira S.L., 
empresa comercialitzadora de 
PEUSA, inicia així un nou pro-
jecte que pretén activar altres 
punts de recàrrega a la ciutat, 
i més endavant, també a al-

tres municipis de la comarca. 
“D’aquesta manera -va assen-
yalar Dorna-, Hidroelèctrica del 
Valira S.L. es posiciona com la 
primera empresa comercialit-
zadora de la zona del Pirineu 
català que aposta per l’ús del 
vehicle elèctric com a alterna-
tiva respectuosa amb el medi 
ambient del nostre territori”.

L'alcalde de la Seu d'Ur-
gell, Albert Batalla; el director 
dels Serveis Territorials del De-
partament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya a Lleida, 
Josep Borrell; el director de 
l'Àrea de Negoci Berguedà-Pi-

S´inaugura a la Seu d´Urgell l'exposició 'Temps 
del Romànic: Art, vida i consciència'

rineus de CaixaBank, Jordi Por-
ta; i el conservador del Museu 
Episcopal de Vic i comissari de 
l'exposició, Marc Sureda; van 
inaugurar l’exposició, que es 
podrà visitar fins al 21 d’agost 
a la Sala Sant Domènec. La 
mostra està organitzada per 

l'Obra Social "la Caixa" i el 
Departament de Cultura de la 
Generalitat, en el marc del 
programa Romànic Obert, una 
línia d'actuació iniciada l'any 
2009 per a la conservació i di-
fusió d'aquest important llegat 
patrimonial català.
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E l passat diumenge, 10 de 
juliol, a les 12 del migdia, els 
cònsuls d´Andorra la Vella van 
procedir al tancament al trànsit 
de la part baixa de l´avinguda 
Meritxell, entre el carrer de la 
Unió i la plaça de la Rotonda, 
que passa a ser zona exclusi-
va per a vianants de les 12 del 
migdia a les 12 de la nit, tots 
els dies de la setmana. Amb 
aquesta mesura, el comú an-
dorrà pretén conscienciar als 
residents i turistes del que serà 
el tancament al trànsit del car-
rer comercial durant tot el dia 
tots els dies de l´any, que tindrà 

La part baixa de l´avinguda 
Meritxell d´Andorra la Vella ja és zona 

exclusiva per a vianants (12 hores al dia)

lloc una vegada completat el 
projecte d´embelliment de l´a-
vinguda, que compta amb un 
presupost de 300.000 euros, 
i que veurà realitzada la seva 
primera fase abans que acabi 
l´any, per completar la segona 
i última a l´inici de l´any vinent.

Malestar dels distrubuïdors 
durant la primera jornada de 
tancament al trànsit

El primer dia de tancament al 
trànsit durant 12 hores va crear 
malestar entre molts reparti-
dors i comerciants. I és que 
molts dels distribuïdors no es 
van assabentar que l´avinguda 

andorrana tancava a les 12 del 
migdia la circulació als vehicles 
i es van quedar sense poder 
descarregar el seu material de 
transport. D´aquesta manera, 
alguns agents de circulació 
que es trobaven a Meritxell, en 
declaracions al Periòdic d´An-
dorra, manifestaven que “cal-
dria buscar alternatives perquè 
els transportistes puguin des-
carregar tal com s´ha fet amb 
l´avinguda Carlemany; una op-
ció seria fer-ho als carrers paral.
lels, però a l´avinguda Meritxell 
és més complicat perquè els 
vehicles de grans dimensions 
tindrien problemes per girar”, 
argumentaven.

Aquesta imatge on hi circulen vehicles no es podrà repe-
tir. Al menys, de moment, de 12 del migdia a 12 de la nit
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SE-VAR-2016/004. El Ple, en sessió de 11.07.2016, va acordar iniciar l'expedient per aprovar 
inicialment la proposta de declaració de Mossén Xavier Parés Saltor com a Fill Adoptiu de la 
Ciutat. En compliment del que preveu l'art. 17 del Reglament municipal d'honors i distincions 
preveu, s'exposa l'expedient al públic durant el termini de 15 dies hàbils per tal que s'hi puguin 
presentar al·legacions. Considerar la declaració com a definitiva de forma automàtica si durant 
aquest període no s'hi han presentat al·legacions.

La Seu d'Urgell, 12 de juliol de 2016.

L'alcalde
Albert Batalla Siscart.

Un grup de voluntaris i vo-
luntàries d'arreu del món parti-
ciparà al projecte promogut 
per l'Ajuntament de Les Valls 
d'Aguilar amb el suport del 
Servei Civil Internacional del 7 
al 20 de juliol.
VIDA COMUNITÀRIA A LES 
MUNTANYES, aquest és el 
nom del camp de voluntariat 
que tindrà lloc al municipi al-
turgellenc de Les Valls d'Agui-
lar les properes setmanes. Tot 

El municipi de Les Valls d'Aguilar 
acull un camp de voluntariat internacional 

durant el mes de juliol
i tractar-se d'una àrea molt poc 
poblada -hi viuen un total de 
250 persones- l'esperit i el sen-
timent de comunitat entre els 
seus habitants és molt present i 
té molta fortalesa, i és per això 
que han volgut compartir-ho 
amb voluntaris d'arreu del 
món. Persones provinents de 
països com Rússia, República 
Txeca, Croàcia, Sèrbia i Bul-
gària podran conviure durant 
dues setmanes amb la comu-

nitat local, a més de desenvo-
lupar activitats amb els infants 
i donar suport en diverses tas-
ques relacionades amb la festa 
major i la cura del territori. 







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

Aplec de Sardanes a Andorra La Vella
En primer lloc la Colla Sardanista Espigues d’Or

Maig de 1960





PARLEM AMB

Primer de tot, expliqueu qui sou i 
a què us dediqueu…
Som la Pilar Padrisa Visanzay, na-
turòpata, dedicada a la reflexologia 
podal, amb tractaments fitoterapèu-
tics, quiromassatgista i linfotera-
peuta; i la Rosa Rodríguez Cala, na-
turòpata, dedicada a la reflexologia 
podal, dietètica i nutrició, terapeuta 
floral i psicologia clínica.  
En aquesta entrevista ens voleu 
parlar sobre la Hidroteràpia de 
Còlon i els beneficis que aporta 
al nostre organisme. Quins són 
els principals motius per la vostra 
dedicació vers aquest tractament? 
Bé, ara fa dos anys estàvem prepa-
rant un treball sobre la reflexologia 
podal i el sistema digestiu, la seva 
preparació va ser més llarga del 
normal,  sabem que l’alimentació té 
molt a veure amb les nostres emo-
cions i també amb la nostra salut, 
patologies que avui en dia proliferen 
com: càncers de còlon, al·lèrgies, 
psoriasis, candides, osteoporosis, 
malalties degeneratives, etc. Totes 
elles condueixen a un mal estat del 
còlon.
Fins a quin punt és perjudicial el 
restrenyiment? 
Segons la medicina tradicional xi-
nesa, el budell gruixut està direc-
tament relacionat amb el pulmó, el 
pulmó seria l´òrgan ple i el budell 
gruixut el buit, per tant, qualsevol 
patologia que afecti a pulmons, 
gola, nas, sinus, està directament 
relacionada amb l´estat del budell 
gruixut, aquest és la porta d’evacua-
ció per aquestes disfuncions.

PiLAR PADRiSA i ROSA RODRígUEz
HiDROTERàPiA DE CÒLON

Amb la neteja del còlon es pot 
ajudar a pal·liar i millorar malalties 
cròniques? 
Si, hi ha llibres de doctors amb més 
de 20 anys d’experiència treballant 
amb la hidroteràpia de còlon i així 
ho corroboren. Tots sabem o creiem 
que les malalties cròniques són incu-
rables, però els doctors insisteixen 

mèdics, aquí sí demanaríem el con-
sentiment o prescripció del faculta-
tiu.

En que consisteix  la teràpia? 
La teràpia és segura, relaxant i in-
dolora. Són irrigacions amb aigua 
filtrada introduïda amb una cànula 

en que, amb un cert número de 
sessions, apareixen causes curatives, 
revivint crisis de la malaltia crònica, 
fent que sigui activa. Aquets doc-
tors, continuant amb la prescripció 
mèdica del pacient i amb ajuda de 
la homeopatia i sessions d´hidroterà-
pia de còlon, ajuden al retrocés de 
la malaltia.
És important que la Hidroteràpia 
de Còlon estigui prescrita per un 
metge? 
La hidroteràpia de còlon pot ser 
preventiva en cas de falta d’energia, 
persones amb mals hàbits alimen-
taris, persones molt ‘menjadores’ 
i amb dificultat per evacuar,  mal 
alè, en períodes de molt  estrès on  
l’aparell digestiu es malmet molt, 
al·lèrgies, problemes de pell, feca-
lomes, pot ser o no prescrita, però 
en cas de pacients amb tractaments 

d´un sol ús, via rectal, amb entrada 
de l’aigua i amb sortida de matèria 
fecal. Aquesta aigua és a temperatu-
ra corporal i permet, mitjançant uns 
massatges abdominals a les zones 
reflexes de l´intestí, ajudar a expulsar 
matèria incrustada, sense malmetre 
el teixit. Són cinc irrigacions amb les 
seves respectives evacuacions sen-
se mobilitzar al pacient de la seva 
postura còmoda. La durada és de 
45 min. (aprox.), podent a l´acabar 
incorporar-se a la vida normal.

Centre de Medicina 
Natural Natura i Salut

Passeig Joan Brudieu 20, 1º 1ª de 
La Seu d’Urgell.

Telf Centre: 973 350 444, 
Pilar: 652 802 009, 
Rosa: 619 843 561.                                               



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

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

Calçats per a tota la família!Bones Rebaixes



Per aconseguir els millors re-
sultats, Veet, en col·laboració 
amb Leticia Carrera, proposen 
aquest pràctic decàleg de re-
comanacions que faran més 
senzilla i efectiva la depilació 
facial amb cera a casa:

    1.- Neteja la pell i seca-la 
abans de començar. Uns cinc 
dies abans de depilar, pots 
exfoliar la pell amb un pro-
ducte suau. Just abans de co-
mençar, assegura't que el teu 
rostre estigui perfectament 
net, lliure de maquillatge o 
cremes, sec i ben hidratat. Mai 
depilis les zones que presentin 
descamacions, ferides, irrita-
cions o dermatitis.

Els millors consells per a la depilació facial
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    2.- Tria el millor mètode i 
aplica la tècnica. Assegura't 
que utilitzes el sistema de de-
pilació correcte. La cera tèbia 
resulta una bona alternativa 
perquè mai et cremarà, arren-
carà més fàcilment el pèl, ja 
que contribueix a obrir el poros 
i deixarà la pell molt més suau 
i hidratada que altres mètodes. 
Abans d'utilitzar el producte, 
comprova la reacció que té so-
bre la teva pell: aplica'l a una 
petita part de la zona que vul-
guis depilar, seguint les instruc-
cions d'ús, i després retira-la.

    3.- Defineix les zones a de-
pilar:
        1. Celles: podràs determi-
nar la seva longitud si traces 

una línia -ajuda't d'un lla-
pis d'ulls- que vagi des 
de l'aleta del nas fins 
a la cantonada exter-
na de l'ull. Aquí és on 
ha de finalitzar la teva 

cella. Crea una altra línia 
des del lateral del nas 

fins a la cantona-
da interna 

de l'ull per saber on començar. 
Respecta aquesta longitud per 
no alterar la teva expressió.
        2. Llavi superior: depila 
independentment cada costat 
(esquerre i dret). Comença des 
del centre i en la direcció del 
creixement del pèl.
        3. Altres zones (barbeta, 
patilles): és molt important que 
apliquis la cera en la direcció 
en la que creix el pèl i que in-
tentis depilar per parts petites.

    4.- Tensa suaument la pell 
en el sentit contrari a l'estirada 
per evitar la flacciditat cutània. 
Cal anar amb molt de compte, 
ja que una tirada inadequada 
danyaria les fibres de col·làgen 
i elastina i ocasionaria despen-
jament de la pell.
    5.- Després de la depilació, 
calma la pell amb productes 
hidratants que no continguin 
perfums ni alcohol. L'àloe vera 
és ideal per a les pells més sen-
sibles i per calmar irritacions.
    6.- Protegeix-te del sol. Al-
menys fins a 24 hores després 
de la depilació no nedis (el clor 
o la sal del mar podrien irritar la 
pell), no prenguis el sol ni t'ex-
posis a raigs UVA artificials. 
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Rentat de cotxes a mà. 
Rentat i neteja de taques a la tapisseria
Regeneració de plàstics i vinils
Desinfecció i desodorització
Neteja de vòmits i taques difícils
Rentat i desengrassat de motor
Polit i brillantor màxima de carrosseries i fars

Recollida a domicili
Tot amb productes ecològics

El cap de setmana passat 
es va disputar a Alcoletge el 
Campionat Provincial Benjamí, 
Aleví i Infantil 2016 de patinat-
ge artístic, on el CHPA Cadí 
hi va estar representat amb 5 
participants. Dissabte al matí 
es van fer els entrenaments 
oficials i per la tarda va co-
mençar la competició amb els 
discs curts. Diumenge va ser el 
moment de finalitzar amb els 
programes llargs. Pel que fa 
als resultats obtinguts per les 
patinadores del club urgellenc, 
destacar el primer lloc d´Aina 
Izquierdo en Aleví, categoria 
on la seva companya Jana Ga-

Bons resultats del CHPA Cadí 
al Campionat Provincial de patinatge artístic

labert va acabar 7a. En Infantil, 
Natalia Moreno va aconseguir 
el millor resultat finalitzant 
en una molt bona 4a posició, 
mentre que Noa Guillermo i 
Jana Raya van acabar 7a i 8a, 
respectivament. Així doncs, 
grans resultats els aconseguits 

per les patinadores de la Seu 
ja que les 7 primeres de cada 
categoria competiran repre-
sentant la Territorial de Lleida 
en els propers Campionats de 
Catalunya, mentre que la resta 
de participants ho faran en la 
pròxima Copa Catalana.



Sucs naturals, batuts, pastels, gelats 
artesanals, orxata, granitssats, “bolleria”, 

xuxes, “milk shakes” i molt mes!!
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Vine a gaudir 
de les nostres 

rebaixes

Laura Orgué va imposar-se 
el diumenge passat en la 10a 
edició de la cursa de muntan-
ya Olla de Núria. L´atleta de la 
Unió Excursionista Urgellenca 
va completar el recorregut a 
l´entorn del Santuari de Nú-
ria, de 21,5 km i 1.940 metres 
de desnivell positiu, amb un 
temps de 2h36min47s. Orgué 
va creuar la línia de meta un 
quart d´hora abans que la sego-
na classificada, la basca Ohiana 
Kortazar (2h52m3s). La cursa 

Laura Orgué s´imposa en la 10a Olla de Núria
d´enguany proposà el recorre-
gut a l´inversa respecte a les 
anteriors edicions, començant 
des del Pic d´Àliga i acabant 
amb un descens des del Puig-
mal, on es trobava el punt més 
alt del traçat (2.913m). El certa-
men travessa set cims entre la 
Cerdanya i el Ripollès. Orgué 
demostra amb aquesta victòria 
que està totalment recuperada 
de la lesió que va patir durant 
la temporada d´hivern i que la 
va deixar fora de tota compe-
tició esportiva durant 3 mesos.

Foto: RàdioSeu





ESPORTS
22

LLOGUER DE BICICLETES. 
TANDEM-MONOCICLES-BTT-
PASSEIG-INFANTILS-PATINETS

Joaquim 'Purito' Rodríguez 
(37 anys) va anunciar la seva 
retirada de la competició en 
un acte a Andorra el dilluns 
passat, durant la jornada de 
descans del Tour de França. El 
ciclista català resident al Prin-
cipat, que deixarà el ciclisme 
quan acabi aquest 2016, es va 
mostrar emocionat i va argu-
mentar la seva decisió entre 
llàgrimes, afirmant que “pre-
fereixo deixar la competició 
en un nivell alt, tot i que molta 
gent m´ha animat a seguir en 
competició durant els últims 
dies, he meditat molt aques-
ta decisió i he decidit donar 
per finalitzada la meva carrera 
esportiva”. El cap de files de 

'Purito' Rodríguez anuncia 
la seva retirada a Andorra

l´equip Katusha va estar acom-
panyat per familiars, amics i 
companys de professió el dia 
que anunciava el seu comiat 
de l´elit del ciclisme. ‘Purito’ és 
actualment 5è en la classifica-
ció general del Tour de França 
i posarà el punt i final a la seva 

exitosa trajectòria disputant 
els Jocs Olímpics de Rio, on 
espera aconseguir medalla. 
Cal destacar que l´esportista 
nascut a Parets del Vallès és 
un dels més exitosos ciclistes 

catalans de la història, amb un 
palmarès extens on hi desta-
quen un bronze al Mundial de 
ciclisme en ruta l´any 2009, un 
or en la Volta Catalunya 2010, 
any en que també va ser cam-
pió de l´UCI World Tour, que el 
reconeixia com el ciclista més 

regular del món. Títol que va 
revalidar els anys 2012 i 2013, 
i va ser el tercer classificat al 
Tour de França 2013, la com-
petició més prestigiosa del ci-
clisme mundial.



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 

HORARI
Dilluns a Dissabte de 8h a 14,45h 

i Diumenges i Festius de 9h a 14,45h

I, a més, els caps de set-
mana i festius: Canelons 

casolans, Espatlles de xai, 
Galtes de vedella amb 

bolets, Seitons amb vina-
gre, 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
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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

El cap de setmana passat 
es va disputar a Coll de Nargó 
la segona edició de les 12 Ho-
res de Futbol Sala Nargó, on va 
revalidar títol l´equip amfitrió, 
el K Mola Nargó, que va vèn-
cer en la final al Menairo Grow 
Shop per 7 gols a 4. En el partit 
pel tercer i quart lloc, el Cas-
tellbò es va imposar als Lunis. 
El màxim golejador del torneig 
va ser José Luís Martínez (7 

El K Mola Nargó guanya 
el ii Torneig de Futbol Sala de Coll de Nargó

gols) dels Lunis. L´organització 
de l´esdeveniment esportiu va 
mostrar la seva satisfacció per 
la participació en el certamen 
ja que “és una època 
de l´any difícil, doncs 
hi ha molta gent de 
vacances i aquest es-
tiu està fent molta 
calor; felicitem a tots 
els equips perquè tots 
han suat de valent, ens 
ho hem passat molt 
bé, hem gaudit del 

futbol sala i de grans jugadors, 
així que estem molt contents 
d´aquesta segona edició; l´any 
vinent, la tercera”.



obrim fins l’11 de Setembre
BAR-RESTAURANT i PISCINES 

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

Sopars per encàrrec
DivenDres i Dissabtes
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Durant les tres primeres 
setmanes de juliol el club Ur-
ban Sport Padel La Seu està 
celebrant les estades d´estiu 
on nens i nenes aprenen i gau-
deixen del pàdel amb monitors 
federats amb més de 25 anys 
d´experiència. Tots els joves 
inscrits reben una equipació 
del club urgellenc i, a més de 
practicar un dels esports amb 
més volum de creixement al 
Pirineu durant els últims anys, 
s´ho passen d´allò més bé aca-
bant la jornada diària a la pis-
cina municipal de la capital de 
l´Alt Urgell.

Estades Estiu Urban Sport La Seu







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

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



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
ww

w.
le

sm
es

ur
es

on
lin

e.e
s

Es lloga pis, 1 habitació, moblat 
i amb calefacció. Zona Mercado-
na. Preu: 290 euros. 
Es lloga pis, 2 habitacions, 
moblat amb calefacció. 
Zona Mercadona

Tel. 669 849 752

ANUNCIA’T
AQUEST ESPAI ÉS PER A LA TEVA EMPRESA

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 busca per a comprar terreny 
rústic per la zona de Montferrer, 
Bellestar o Aravell. 

Tel. 615 357 312




