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La febre
PokémontaGmo
bé

arriba
al Pirineu

al 28 de
Núm.438 del 22

juliol del 2016

NOTÍCIES

La febre Pokémon Go arriba també al Pirineu

3

L´

App de Pokémon Go
ha envaït les vides de nostàlgics de la sèrie japonesa i de
nouvinguts a aquesta afició de
caçar Pokémons; ara en qualsevol carrer, avinguda, cim o
muntanya del nostre entorn
podem trobar virtualment a
algun d´aquests personatges
televisius nascuts al Japó als
anys 90. I és que en qüestió
de setmanes de sortir el joc al
mercat, s´ha convertit en una
de les aplicacions amb més
seguidors a nivell mundial i la
que més diversitat d´opinions
ha causat, ja que són molts
els casos que han aparegut
en els telenotícies on molts
joves (i no tan joves) han patit
algun ensurt durant els últims
dies. Un bon exemple és el cas
d´un home a Tarragona que es
dedicava a caçar Pokémons
al quiròfan quan la seva dona
estava a punt de donar a llum.

L´App de l´empresa japonesa
Nintendo, que ha vist com les
seves accions s´han revaloritzat un 76% des de la sortida
al carrer del joc (7 de juliol), ha
esdevingut un fenomen social
també al Pirineu lleidatà i Andorra, on centenars de joves (i
no tan joves) tracten d´atrapar
Pokémons ‘tirant’ Poke Balls
en qualsevol lloc del paisatge
pirinenc.
Però, en què consisteix el joc?
El fenomen de masses d´origen japonès és un joc de realitat virtual augmentada que

et permet recórrer quasevol
indret del món a la recerca
de Pokémons, utilitzant ubicacions reals per cridar l´atenció
dels jugadors que surtin a explorar el terreny i persegueixin
aquests personatges, sentint la
vibració dels seus ‘smartphones’ quan n´apareix un. Per
caçar-los, el jugador l´ha d´enfocar amb la pantalla tàctil del
seu aparell i tocar un botó per
‘llençar’ una Poké Ball per tractar de capturar-lo. Si el jugador
no apunta bé, el personatge
virtual pot arribar a fugir!

NOTÍCIES
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L´

associació Dones i
Homes en Perill d´Exclusió
(DHOPEX) va organitzar, el
dissabte passat al vespre a la
Seu d´Urgell, una mobilització
ciutadana amb l´objectiu de re-

La Seu d´Urgell es mobilitza
contra la violència de gènere

butjar els actes de violència de
gènere. La convocatòria va tenir lloc després que ara fa unes
setmanes els Mossos d´Esquadra van detenir un jove de 23
anys per provocar de manera
intencionada un accident amb

l´objectiu de ferir mortalment
la seva exparella. Així doncs,
l´acte va servir també per mostrar el suport a la família de la
jove i va acabar amb una encesa solidària a la plaça urgellenca de les Monges.

tivitat responsable i, a més,
segons l´Agència Catalana de
Residus, és una de les sis úniques comarques catalanes que
aconsegueix reciclar més de la
meitat de les escombraries que
s´hi generen. Aquest fet esdevé una fita important, ja que
ha assolit, amb quatre anys

d´antelació, els objectius de
la Unió Europea en reciclatge,
doncs les dades obtingudes a
l´Alt Urgell estaven previstes
d´assolir-se per l´any 2020. Cal
destacar que Osona lidera el
rànquing d’enguany, seguida
del Pallars Sobirà, que hi apareix en segona posició.

sociació cannàbica ubicada a
l´avinguda Guillem Graell, entre consumidors de la capital
alturgellenca i la resta de la comarca. Tot i que la Policia Local
havia instruït diligències per un
delicte de desobediència greu
vers el col.lectiu perquè aquest
no comptava amb la llicència
municipal requerida pel desenvolupament de la seva activitat, fent cas omís a les ordres

de tancament que s´havien rebut des del consistori de la ciutat. Els agents policials autonòmics i la policia municipal van
efectuar un registre a les instal.
lacions de l´associació cannàbica, on es van comissar més
de 800 grams de marihuana,
balances per pesar el material,
armes de defensa extensibles,
armes de defensa elèctrica, diners i material informàtic.

L'Alt Urgell, sisena comarca de Catalunya
en la recollida selectiva de residus

B

ona feina feta a l´Alt Urgell pel que fa a la recollida
selectiva de residus. La comarca pirinenca és la sisena
de Catalunya en aquesta ac-

Els Mossos d´Esquadra detenen dues persones
pertanyents a una associació cannàbica de l'Alt Urgell

E

ls Mossos d´Esquadra
van detenir el passat divendres, 15 de juliol, un home i
una dona, de 35 i 23 anys d´edat, veïns de la Seu d´Urgell i
de nacionalitat espanyola, com
a presumptes autors d´un delicte contra la salut pública. Les
dues persones es dedicarien a
distribuir droga, des d´una as-

NOTÍCIES
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El Ball Cerdà urgellenc,
element festiu patrimonial d´interès nacional

E

l Govern de la Generalitat de Catalunya ha declarat
recentment el Ball Cerdà de
la Seu d’Urgell com a element
festiu patrimonial d’interès nacional. Cal recordar que el consistori de la ciutat va presentar,
el setembre de 2014, al Conseller de Cultura, la sol·licitud
perquè s'iniciés el procediment
d’aquesta declaració. El ball
tradicional, que es desenvolupa amb parelles, es caracteritza per la seva elegància i el
seu arrelament. Hi tenen gran
importància tots els aspectes
musicals, coreogràfics i també
històrics, socials i estètics. És

un element festiu de referència a la Seu, que s’ha donat a
conèixer més enllà de la comarca. El Ball Cerdà és un dels
actes centrals de la Festa Major
urgellenca; es balla, cada any,
l’últim diumenge d’agost al
matí, a la plaça Patalín, davant
un nombrós públic. En primer
lloc se celebra el Ball Cerdà
Infantil i després, el Ball Cerdà

d’adults. També es balla a l´octubre, en el marc del programa
de la setmana de la gent gran,
amb parelles mixtes formades
per joves i grans. Els orígens
del Ball Cerdà, com a variant
del Ball Pla, són incerts. Per
fonts orals, es té coneixement
que s’havia ballat al segle XIX, i
la primera referència coneguda
a la premsa és de 1916.

Anna Vives, i la tècnica de
Promoció Econòmica del consistori urgellenc, Carli Farràs.
l dimarts passat al matí En el moment del lliurament
els usuaris del Taller Claror d'aquestes joguines gegants
de la Seu d'Urgell van lliurar per als infants, Vives va agrair
a l'Ajuntament urgellenc dos personalment la feina a totes
nous jocs infantils gegants que les persones que han treballat
han elaborat ells mateixos amb en la confecció dels nous jocs, i
fusta i cartró. Aquests jocs els els animà a continuar treballant
van recollir la tinent d'alcal- en l'elaboració d'un altre que
de d'Atenció a les Persones, ja està en procés. Vives també

va aprofitar l´acte per anunciar
que els nous jocs s'estrenaran
per la Festa Major. Cal remarcar que les persones usuàries
d'aquest centre també porten
a terme el manteniment d'altres jocs infantils gegants que
disposa l'Ajuntament de la
Seu, que els posa a disposició
dels més petits en les diverses
activitats de carrer que es duen
a terme durant l'any a la ciutat.

Els usuaris del Taller Claror lliuren dos nous
jocs infantils al consistori de la Seu

E

Horari: de dilluns a divendres de 20,30 a 22,30
dissabtes: migdia de 13,30 a 15,30 - nit de 20,30 a 22,30

973 354 190 / 635 411 604 - yonivi_1@hotmail.com
Av. Valls d’Andorra, 24 Bxs - La Seu d’urgell
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Els joves de l´Alt Urgell podran
dirigir-se a l´OJAU via Whatsapp i Skype
L´acció s´emmarca en el projecte de facilitar l´atenció a l´usuari mitjançant les noves tecnologies de xarxes socials amb
una nova línia de comunicació
directa que està duent a terme
el nou equip de l´OJAU, que incorpora les noves eines 2.0 per
a una comunicació més eficaç
amb els joves de la comarca, tot

i que es segueix prioritzant l´atenció presencial. L´objectiu de
l´ens públic és el de fomentar
la participació juvenil i assessorar-los i orientar-los en formació
acadèmica i professional on-line. Per contactar amb l´Oficina
Jove a través del Whatsapp es
pot fer mitjançant el número de
telèfon 607 866 902.

estudiants que van rebre la distinció s´hi trobaven les alumnes
l dilluns passat l´Auditori urgellenques de l´Institut Joan
de Barcelona va acollir un acte Brudieu Sara Mendes i Itzia
per guardonar els alumnes ca- Busquets (9,200), i la Núria Antalans que van treure una nota grill i Mariona Mateu (9,100).
d´excel.lent en les Proves d´Ac- Pel que fa a la millor nota picés a la Universitat (PAU) del rinenca la va obtenir Núria
passat mes de juny. Entre els Alegret (9,500), de l´Institut de

Tremp. L´esdeveniment, presidit pel conseller d´Empresa i
Coneixement de la Generalitat
de Catalunya Jordi Baiget, va
guardonar un total de 431 estudiants d´arreu de Catalunya
que en el global de les proves
van assolir una nota igual o superior a 9.

ls joves alturgellencs podran comunicar qualsevol dubte i assabentar-se de qualsevol
de les activitats relacionades
amb l´Oficina Jove de l´Alt Urgell (OJAU) mitjançant les aplicacions de Whatsapp i Skype.

L´Auditori de Barcelona ret un homenatge a
les quatre alumnes de l'IES Joan Brudieu pel
seu excel.lent en les notes de selectivitat

E

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
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Un jove andorrà de 18 anys pateix
un accident sota els símptomes de la droga

urant la matinada del
passat diumenge es va produir,
a la part baixa de l´avinguda
Meritxell d´Andorra la Vella,
un fort accident protagonitzat per un jove andorrà de 18
anys, que va ser detingut pels
agents de la policia andorrana
per un delicte contra la seguretat del trànsit. El jove, que
va ser traslladat a l´hospital
Nostra Senyora de Meritxell favorablement, va donar posiper les lesions causades per tiu en el control d´alcoholèmia
l´impacte tot i que evoluciona amb una taxa de 2,14 g/l i, més

foto: Periòdic d´Andorra

tard, es va confirmar que també conduïa sota els efectes de
productes estupefaents.

5 anys de presó per a l´ home acusat d'agredir
sexualment una nena d´11 anys a Puigcerdà

L

a fiscalia i la defensa de
José Miguel B. han decidit
pactar 5 anys de presó per a
aquest últim, acusat d´agredir
sexualment una nena al 2014,
quan tenia 11 anys, durant mesos, aprofitant que coneixia la
seva família. L´home va guanyar-se la confiança de la menor
i aprofitava per quedar-se a soles amb ella per agredir-la i torturar-la com a objecte sexual.

foto: ACN

La nena, valenta, va explicar la
tragèdia a un familiar, i aquest
va denunciar el cas als Mossos
d´Esquadra, que van detenir
l´individu que ingressaria directament a la presó. Cal destacar
que la fiscal demanava 12 anys

de tancament per l´home, però
ha tingut en compte l´ingrés de
part de la indemnització (3.500
euros) i que hagi accedit a participar en projectes d´educació
sexual per rebaixar la condemna a 5 anys.

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

Font d’aigua del Carrer Major de La Seu d’Urgell
Any 1956
Aleix Xuclà, Sadurní Capdevila i Miquel Rispa

E

l telèfon intel·ligent s'ha
convertit en un element imprescindible de la nostra vida
diària i amb la gran varietat
d'apps que existeixen en l'actualitat podem fer gairebé tot.
Sabent que no deixaràs el telèfon a casa per anar a la platja o
la piscina, aprofita les funcions
que ofereixen les app per viure un estiu segur i divertit. Et
proposem aquí algunes aplicacions must have de l'època
estival. T'atreveixes?
¿Quan anem a la platja? I a quina?
Per escollir el lloc idoni, tenim
l´app iPlaya, la guia de més de
2.000 platges de tot el litoral
espanyol amb el pronòstic del
temps de l'Agència Estatal de
Meteorologia (AEMET). A més,
iPlaya informa sobre la temperatura de l'aigua, l'onatge, les
marees, l'índex UV i el moment
de sortida i de posta del sol,
així com de les característiques
de la platja: longitud i amplada, tipus de sorra, serveis disponibles (dutxes, lavabos, lloguer de para-sols, hamaques
o nàutics, zones esportives,

Platja, sol i mar...
No sense el meu
telèfon intel·ligent!

infantils...), transport
i accessos, aparcament, etc. I amb un
sol clic podràs marcar com a favorites
les platges que més
t'agradin, perquè no hagis de
perdre el temps buscant el teu
particular paradís. Disponible
per a dispositius IOS i Android.

Quina protecció solar necessito?
La nova app de Be+ et recomana el tractament més adequat
dins de la línia Be+ Fotoprotection, a partir de les teves
respostes a un formulari sobre
el comportament de la pell i la
preferència de certes textures.
A més, t'informa sobre l'índex
de radiació UVA, UVB i la radiació infraroja A (IR-A) del Sol,
així com de l'estat de qualsevol
platja, la previsió meteorològica per a aquest mateix dia i el
següent, la temperatura ambient i de l'aigua. Però no tot
és informació. Mitjançant Be+,
pots proposar una cançó idònia per al moment de relax i
immediatament entraràs en el
sorteig setmanal d'un lot de
productes de la línia Cura Antioxidant i detoxificant de Be

+. En el seu Facebook, cada
setmana surten publicats els
guanyadors de cada sorteig i la
llista completa de les cançons
proposades... perquè et relaxis a la platja amb la millor
música. Disponible per a dis-

zejat, el moment del dia de
l'exposició i el factor real de la
protecció aplicada. Disponible
per a dispositius Android i IOS.
Hawaiian Tropic també posa,
amb EasySun, el seu granet de
sorra en l'oferta d'app de l'estiu. Presenta tres funcionalitats:
Buscasol, que ajuda a triar un
lloc assolellat a prop teu; FotoEnvidia, per compartir amb
els teus amics fotos dels teus
millors moments de relax sota
el sol amb un text personalitzat
i SPF, que selecciona el teu to
de pell i les hores d'exposició i
t'indica la millor protecció solar dins de la línia de Hawaiian
Tropic. Disponible per a dispositius Android i IOS.
A menjar i beure!
Després de tant sol, aigua i
pales, no tens set i gana? dóna't un respir de tant de sol i
renova energies en un bon xiringuito ... Una cerveseta freda
o un refresc sempre senta millor si és al costat del mar. Descobreix els millors xiringuitos,
restaurants i beach clubs de les
platges amb Chiringuía. Disponible per a dispositius IOS i
Android.
Una funcionalitat semblant
presenta el botó ThingsToDo

de iBeach que t'informa dels
comerços o establiments propers a la platja per reposar
forces durant l'exposició solar.
A més, presenta una predicció
meteorològica i marítima, que
s'actualitza cada tres hores, així
com el color de la bandera i la
presència o no de meduses,
la qualitat de l'aigua i fins i tot
dades dels serveis de la platja,
com les parades de bus i de
tramvia. Disponible per a dispositius IOS i Android.
Medicaments i sol
Si estàs prenent algun medicament i vols conèixer quina
compatibilitat té el tractament
amb l'exposició solar, descarrega't Solmed (només per a dispositius IOS). I si has de conviure amb els més petits perquè
es posin crema, deixa que sigui
Superprotector qui els convenci de la importància de la
fotoprotecció. És una aplicació
gratuïta de l'Associació Espanyola Contra el Càncer pensada perquè els nens aprenguin
d'una manera divertida com
protegir-se dels riscos del sol i
de la necessitat de beure aigua
o posar-se gorra. Disponible
per a dispositius IOS i Android.

Per Belleza Activa / AMIC - AMIC - Redacció

positius IOS i Android. Relaxa't
amb els hits de l'estiu, però
no massa, només fins que soni
l'alarma de Sun Timer, l'aplicació que Lancaster ha llançat
aquest estiu i que controla el
temps d'exposició solar i avisa a l'usuari cada vegada que
sigui recomanable posar-se
crema. El cronòmetre es posa
en funcionament a través d'un
senzill clic i compta l'exposició
minut a minut. Sun Timer és
fàcil d'usar i funciona de forma
molt precisa, analitzant diversos factors com la ubicació de
l'usuari, la forma del seu bron-

ESPAI SALUT

nit, el nostre organisme necessita de la ingesta d’aliments per tal d’equilibrar els
nivells de sucre. Un esmorzar
insuficient pot repercutir en
el nostre rendiment físic i
mental.
Les vitamines també són
part important de l’esmorzar.
Una bona peça de fruita o bé
un suc aporta les vitamines
necessàries per afrontar el
matí. Algunes d’aquestes vitamines, com la C, són a més
a més antioxidants i també
resulten recomanables per
enfortir el nostre sistema immunitari.
Pel que fa a les proteïnes,
aquestes són el component

principal dels músculs, de la
sang, de la pell i de tots els
òrgans interns.
En relació amb els productes làctics, la seva aportació
de calci i de minerals enforteixen el nostre esquelet i
ens ajuden a complementar
l’esmorzar.
La setmana passada parlàvem també de la soja, que
podria ser un bon substitut
de la llet, per l’aportació en
proteïnes, en minerals i fibra.
La soja no conté lactosa, per
la qual cosa les persones
que en són al·lèrgiques poden trobar en aquesta beguda una bona alternativa.

foto: healthyfitness.es

Els experts en nutrició ho
diuen clar: l’ esmorzar és un
dels principals àpats del dia.
Aquest, hauria d’aportar el
25% de les calories que ingerim al llarg de la jornada,
tot i que sovint, a causa de
les presses, no es dedica a
aquest àpat la importància
que hauria de tenir.
Els principals nutrients que
haurien de formar part d’un
esmorzar equilibrat són els
hidrats de carboni (cereals,
plàtan, pa...), els minerals
(llet, iogurts...), les proteïnes
(pernil, ou...) i les vitamines
(fruites, suc de taronja natural o altres sucs o batuts però
sempre elaborats amb fruita
fresca ...).
Els hidrats de carboni o carbohidrats són especialment
importants durant l’esmorzar, ja que constitueixen el
principal combustible del
nostre organisme. Tots els
processos vitals requereixen
d’energia, ja sigui per a la
realització d’activitats físiques com intel.lectuals.
Cal tenir en compte que
després del descans de la

Per El Tot Granollers / AMIC - AMIC - Redacció

La importància d’un bon esmorzar
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Jordi Cadena obté la medalla de
bronze en patrulles als Mundials U23 d'eslàlom

E

l cap de setmana passat es van disputar a Cracòvia
(Polònia) els Campionats del
Món Júnior i U23 d´eslàlom,
amb medalla de bronze del palista del Cadí CK Jordi Cadena
en C1 U23 masculí patrulles.
L´urgellenc va representar la

selecció estatal formant equip
amb els bascos Telmo Olazabal
i Unai Nabaskues. La primera
posició va ser pel combinat
alemany i la segona per Eslovàquia. En la mateixa modalitat però categoria júnior, el
també urgellenc Nil Garcia va
finalitzar 4t. Pel que fa a les categories individuals, ressaltar
que Annebel Van der Knijff va

ser l´única palista del club de la
Seu en passar a la ronda final,
on va obtenir una molt bona 4a
posició en C1 sub-23 femení.
D´altra banda, destacar que
el millor resultat dels palistes
espanyols el va aconseguir la
pontsicana Laia Sorribes, que
es va proclamar subcampiona
del món individual en K1 júnior
femení.

Sucs naturals, batuts, pastels, gelats
artesanals, orxata, granitssats, “bolleria”,
xuxes, “milk shakes” i molt mes!!
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Nova victòria
de Laura Orgué a la Copa del Món

L

aura Orgué va obtenir
la primera victòria de l´actual
temporada a la Copa del Món
de quilòmetre vertical a la prova de la Dolomites VK de Vai
di Fassa, als Alps d´Itàlia. La
corredora de la Unió Excursionista Urgellenca va completar
els 2,4 quilòmetres i més de
1.000 metres de desnivell amb
un temps de 38min31s. Orgué
va arribar a la meta, al cim de
la Crepa Neigra (2.465 metres
d´altitud), amb més de mig minut d´avantatge respecte a la
segona classificada, a la italiana Valentina Belloti, i més d´un
minut i mig sobre la també italiana Francesca Rossi, tercera.
Aquest triomf, sumat a la segona posició de l´anterior prova,

permeten a la igualadina resident a l´Alt Urgell posar-se segona a la classificació general
amb 188 punts, a cent punts
de l´actual líder, la francesa
Christell Devalle, deixant-la encara amb opcions de revalidar

el títol de campiona mundial.
En categoria masculina l´andorrà Ferran Teixidó lidera la
classificació general amb 255
punts, 55 més que el seu més
immediat perseguidor, Philip
Goetsch.
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Xavi Codina i Xavi Rey
s´imposen en el Torneig
de tennis Dobles d'Oliana
Lloguer de Bicicletes-GRUPS
TANDEM-MONOCICLES-BTTPASSEIG-INFANTILS-PATINETS

X

avi Codina i Xavi Rey van
guanyar el Torneig de tennis
Dobles d´Oliana, disputat el
cap de setmana passat a les
pistes de la zona esportiva municipal olianesa. El certamen,
organitzat pel Club Tennis
Seu, va deixar la classificació

de l´Open Alt Urgell 2016 amb
David Fisas mantenint la primera posició amb 2.730 punts,
seguit de Jordi Carrascal
(2.685) i Gerard Cano (2.170).
En categoria femenina Cati
Cerdà lidera la classificació
amb 1.680 punts, seguida de

Mireia Alba (748) i Martha Lilly
(683). La propera cita del tennis
alturgellenc tindrà lloc els dies
30 i 31 de juliol amb el torneig
de Dobles de la Seu d´Urgell i,
el 27 d´agost, es celebrarà el
torneig de Festa Major de la
capital alturgellenca.

títol espanyol, però, se´l va dur
la selecció autonòmica de Castella-la Manxa, seguida per la
selecció de Galícia, segona, i la
del País Basc, tercera. A nivell
individual el millor pescador va
ser el murcià Yasmany Nieves,

que va portar a la selecció de
Múrcia fins al quart lloc final.
En total, es van realitzar 1.628
captures, sent la més gran de
67 centímetres, feta per Vicente Ferrer, de la selecció valenciana (imatge).

La Seu va acollir el Campionat d'Espanya de pesca
amb mosca

E

l riu Segre de la Seu d´Urgell va acollir el cap de setmana passat el Campionat d´Espanya de pesca amb mosca,
on hi van participar els millors
128 pescadors nacionals, entre
els que s´hi trobaven tres representants del Club Caça i Pesca
de l´Alt Urgell dintre del combinat català, amb la presència
destacada de l´actual campió
de Catalunya Jordi Bastida. El

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

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

Parlem amb…
Quan et vas iniciar en el pàdel i per
què et va cridar l´atenció?
Provinc d'una família de tennistes,
els meus pares es van conèixer en un
club de tennis, van tenir quatre fills i
tots vam jugar a tennis durant anys.
Vaig participar en totes les etapes
per edats i després en les diferents
categories per nivell fins a primera. A
partir dels 18 anys vaig començar a
ensenyar mentre seguia competint.
L'any 85 van fer la primera pista de
pàdel a Córdoba (Argentina) i em
van convidar a provar aquest esport.
A partir d´aquell moment vaig decidir dedicar-me a jugar a pàdel, vaig
participar en la inauguració de pistes, organitzar clínics, vam promoure
aquest meravellós esport per tota la
província i vam viatjar per tot el país
per difondre la seva pràctica, per a
totes les edats.
Ets una de les primeres persones que
van guanyar tornejos a la província
argentina de Córdoba, on hi tens
una gran reputació. Si cerquem el teu
nom al google apareix com un dels
padeleros més prestigiosos del teu
país. Des de quan et dediques a fer
classes de pádel?
Venia d'ensenyar durant anys el tennis i de ser un dels primers en practicar el pàdel a la meva província, era
un referent a seguir en aquells temps,
i això em va dur a dedicar-me a la
meva vocació, que és la de ser monitor de pàdel.
Què et sembla l'auge que està tenint
aquest esport aquí al Pirineu?
És molt important el creixement
d'aquest esport en aquesta zona i en
tot l´estat. Jo ja vaig viure tot això a

Roberto López BANÚS
Monitor de Pàdel al club Urban Sport La Seu

Argentina, en la que va ser una etapa
molt bona i on es coneix a moltíssima
gent esportista que s´enamora del
pàdel, un esport que el pot practicar
tothom. M´ha sorprès molt gratament
trobar persones molt sedentàries que
feia molt de temps que no practicaven cap esport i han provat el pàdel...
Ara qualsevol els treu de la pista!
I el nivell?
El nivell és variat, va creixent molt.
Són importants les competicions i
tornejos amistosos que s´organitzen
per veure quin és realment el nivell de
la gent, també el nùmero de pistes.
Aquí a l´Urban estem oberts a que
qualsevol persona que ho desitgi es
posi a jugar a pàdel, tenim una base
de dades amb contactes de persones
que busquen gent per jugar, de tots
els nivells, i una escola de pàdel.
Pel que fa al creixement d´aquest esport al territori, el millor exemple és
la quantitat de gent que em diuen
que busquen a d´altres per iniciar-se
en aquest esport. L´arribada del

World Padel Tour l´any vinent a Andorra també demostra que aquest
esport és el que més ha augmentat
en afició i participants al territori. És
una molt bona notícia!
Què li diries a una persona jove que
dubte a l´hora de triar el pádel com a
esport principal per a practicar?
Li diria que vingui a l´Urban i que el
provi un, dos, tres o quatre dies, i que
a partir d´aleshores no dubtarà. El pàdel és divertit, fàcil d'aprendre i, sobretot, garantitza el compartir bons
moments amb amics i hi coneixes a
molta gent. I pel que vulgui millorar
el seu joc, el millor és realitzar classes personalitzades per aconseguir
depurar la tècnica que permeti dirigir
millor la pilota i mantenir un bon posicionament durant els partits.
Què té aquest esport que guanyi
tants adeptes en tan poc temps?
Molt simple, la gent que el prova s´ho
passa bé des del començament i decideix inclinar-se per aquest esport.
El pàdel és el millor moviment social.

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

Compro taulons d’obra de paletes,
guixaires, encofradors...
Tel.: 647 963 591
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ALFA ROMEO GIULIA

Confort

Motor

L’Alfa Romeo Giulia està disponible amb tres propulsors
dièsel, amb potències de 136,
150 i 180 cavalls. En benzina,
destaca el motor de 510 cavalls, que acredita una velocitat punta de 307 km/h, amb
una acceleració de 0 a 100 en
menys de 4 segons i un promig

de consum de 8 litres i mig als
100. El motor dièsel de 135 cavalls dóna una velocitat màxima de 215 km/h, un consum
mitjà de 4,2 litres i una acceleració de 0 a 100 en 9,2 segons.
El motor dièsel de 150 cavalls
ofereix una velocitat punta de
220 km/h, un consum mitjà de
4,2 litres i una acceleració de 0
a 100 en 8 segons. El propulsor
dièsel més potent, el de 180
cavalls, permet una velocitat
màxima de 230 km/h, un consum de 4,2 litres i una acceleració de 0 a 100 en 7 segons.
Com no podia ser d’altra manera, l’Alfa Romeo Giulia ofereix una conducció esportiva i
segura sigui quina sigui l’opció
de motorització escollida.

Seguretat

El Giulia ofereix un complet
equipament de seguretat de
sèrie. Elements com les alertes
per abandonament de carril i
de col·lisió frontal amb frenada autònoma d’emergència
i reconeixement de peatons,
s’equipen en tots els models.
S’hi afegeix la carrosseria amb
zones reforçades i de xuclament i dispersió de l’energia.

Per El Tot Granollers / AMIC - AMIC - Redacció

Elegant i esportiu de quatre
portes, l’Alfa Romeo Giulia és
un vehicle que acapara mirades, també per la seva gran
embergadura i especial amplitud. La part frontal amb una
graella prominent en forma
de triangle invertit i els grups
òptics especialment allargats i
estrets són dos dels trets significatius del Giulia. A l’interior,
l’espai seria una de les seves
principals característiques, en
part propiciat per l’àmplia distància entre eixos. Els ocupants
van còmodament encabits,
amb una sensació d’amplitud
des de totes les posicions.
Concretament, des del lloc del
conductor, el control a tots els
comandaments és fàcilment
accessible i intuïtiu.

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

Tot amb productes ecològics
Recollida a domicili

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
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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

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 pis sense mobles. 3 habitacions, 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 habitacions, 1 bany, aigua calenta
i calefacció independent tipus
gas-ciutat. Amb traster habilitat i
terrassa comunitària. Preu: 220 e.
626 077 087

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
Noia auxiliar d´ infermeria s´ofereix per a cuidar ancians i/o nens.
Experiència garantitzada.
Tel. 608 621 206
Noia catalana amb formació i
experiència en hostaleria s'ofereix
per cambrera d'habitacions.
Interessats contactar al 646 364 726
o 973 35 38 89
Es traspassa bar La Pica a bon
preu per motius de viatge.
Whatsapp 0050768772838
Noia catalana amb Títol d'Infermeria en Auxiliar de Geriatria
i Títol de Jardí d'Infància amb
amplia experiència s'ofereix
per tenir cura d'avis e infants.
Interessats contactar al 646 364
726 o 973 35 38 89

Es lloga pis, 1 habitació, moblat
i amb calefacció. Zona Mercadona. Preu: 290 euros.
Es lloga pis, 2 habitacions,
moblat amb calefacció.
Zona Mercadona
Tel. 669 849 752
Es lloga pàrquing a l´edifici de
l´estació d´autobusos de la Seu.
Preu a convenir.
Tel. 973 355 263. 616 459 990

ANUNCIA’T
AQUEST ESPAI ÉS PER A LA TEVA EMPRESA

