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Aconsegueix la bossa a partir d’un import mínim de 120 € i la bossa més el pouch a partir de 130 €.
Oferta vàlida en qualsevol Gala Pefumeries del Principat d’Andorra. No acumulable a altres promocions i/o descomptes.
Aconsegueix la bossa a partir d’un import mínim de 120 € i la bossa més el pouch a partir de 130 €.
Promoció
vàlida
al 30/09/16
fins que sedeln’exhaureixin
les existències.
Consulta’n
les condicions
a la botiga.
Oferta
vàlidafins
en qualsevol
Galao Pefumeries
Principat d’Andorra.
No acumulable
a altres promocions
i/o descomptes.
Promoció vàlida fins al 30/09/16 o fins que se n’exhaureixin les existències. Consulta’n les condicions a la botiga.

*Condicions de la promoció: Descompte aplicable a compres superiors a
60 €, excepte en articles rebaixats. Bescanviable a qualsevol botiga de GALA

*Condicions de laPERFUMERIES
promoció: Descompte
aplicablefins
a compres
superiors
a
del Principat d’Andorra
al 31/12/16.
Només s'admet
un
60 €, excepte en articles
rebaixats.
Bescanviable
a de
qualsevol
botiga
dedeGALA
cupó per
compra. Consulteu
la resta
condicions
al punt
venda.
PERFUMERIES del Principat d’Andorra fins al 31/12/16. Només s'admet un
cupó per compra. Consulteu la resta de condicions al punt de venda.

Preus vàlids del 4 al 10 d’agost. Excepte error tipogràfic o fi d’existències. Oferta destinada al consumidor final. Les fotografies són informatives, poden no correspondre amb el producte final.

PREUS
IRRESISTIBLES

HISENSE
TV Led 40”, HDMI x3, USB multimèdia

245€ preu només amb la Targeta Dinàmica

SAMSUNG GALAXY TAB A
16GB de memòria, 1.5GB RAM,
pantalla 9.7”, bateria 6000 mAh

163,95€/u.

TOMTOM STAR 25
mapes de 25 països,
pantalla 5”
actualitzacions
de mapes GRATIS

Apple SE
iPhone
64GB

495,50€

95,90€

MARLEY
mini altaveu Bluetooth

39,95€

HELICOPTER
amb ràdio control

19,99€

SHENGKAI
Quadcopter amb ràdio
control + ulleres
realitat virtual
+ 2 bateries

94,99€

-30%

BOURJOIS / ASTOR
gamma maquillatge

Festa Major
Castellciutat
2016
Dies
1,2,3,4,5,
6 i 7 d’agost

NOTÍCIES
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Torna La Nit de l´Esport de l´Alt Urgell

a tenim data per a la celebració de la quarta edició de la gala de
La Nit de l´Esport de l´Alt Urgell, que
organitza aquest setmanari i que
reuneix als esportistes, clubs, institucions i associacions més destacats
i destacades de la temporada esportiva. Serà el dissabte 15 d´octubre, i
enguany coincidirà amb la celebració de la Fira de Sant Ermengol de
la Seu d´Urgell (15 i 16 d´octubre), la
fira documentada més antiga de la
Península Ibèrica. Cal recordar que
el setmanari Les Mesures del Pirineu
organitza aquesta gala esportiva, la
més exitosa realitzada mai a la comarca, des del 2013, i en cada edició
hi han assistit prop de 300 persones
relaciondes amb la comunitat esportiva comarcal. L´esdeveniment serveix per reconèixer primer l´esforç
i treball i ,després, els èxits assolits
pels nostres esportistes. La gala
nocturna de La Nit de l´Esport s´organitza anualment amb la màxima
il.lusió i treball per satisfer el que és
just: valorar la tasca dels esportistes,
clubs, col.laboradors i institucions

Foto: Edició 2015 de La Nit de l´Esport

que possibiliten que el nivell assolit
en els últims anys no faci més que
consolidar el projecte i ‘obligar-nos’
a organitzar aquest acte, que ha
anat creixent any ere any paral.lelament amb el creixement del nivell
esportiu del que gaudim a casa. En
cada edició s´han lliurat guardons als
més destacats de cada categoria (hi
han 11 categories) i s´ha fet difusió
de la màxima expressió esportiva
que disposa la comarca, servint també de ‘networking’ per compartir
experiències i curiositats entre els
esportistes del territori. Així doncs,
és un plaer anunciar La Nit de l´Esport 2016, que aquest any tornarà
amb novetats per fer-nos gaudir a
tots del ‘bon rotllisme’ esportiu que
hem anat consolidant en cada una
de les tres gales anteriors. Cal dir

que en les properes edicions de la
revista oferirem la llista de candidats
que optaran als premis.
D´altra banda, volem donar les gràcies a les empreses privades que han
col.laborat i seguiran fent-ho amb
aquest esdeveniment esportiu, ja
que sense el seu suport és impossible, des d´una empresa privada com
la nostra, organitzar aquest magnífic
(i necessari) esdeveniment esportiu, amb tot el seu nivell protocolari. Seria més fàcil fer-ho d´una altra
manera, amb un acte d´una durada
màxima d´1 hora; lliurar els premis i
un ‘detallet’ per als candidats, però
preferim fer-ho com es mereixen els
esportistes i clubs que duen la marca Alt Urgell més enllà de les nostres
fronteres, amb una gala nocturna i
passant-ho bé una vetllada més.

NOTÍCIES
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Jordi Ausàs rep el tercer grau penitenciari

exconseller de Governació de la Generalitat i
exalcalde de la Seu d´Urgell,
Jordi Ausàs, va rebre el passat dimarts la confirmació per
passar al tercer grau peniten-

ciari respecte a la condemna
que compleix actualment pel
cas de contraban de tabac.
Així doncs, Ausàs només haurà
d´ingressar a la presó per pernoctar-hi. L´exalcalde urgellenc
ha complert una quarta part de

la condemna que el Tribunal
Suprem li va sentenciar, 4 anys
de presó. La decisió s´hauria
pres, en gran mesura, degut a
la bona conducta d´Ausàs durant el temps que porta complint condemna.

L´Ajuntament de la Seu presenta
la programació de la Festa Major 2016

L´

Ajuntament de la Seu
d´Urgell va presentar, el passat
dimarts, la programació de la
Festa Major 2016 de la ciutat,
que tindrà lloc entre els dies 26
i 30 d´agost. Entre les activitats
hi destaquen les més tradicionals, com son el Ball Cerdà,
la cercavila dels Geganters, i
el Correfoc i el Correaigua, a
càrrec dels Diables de d´Alt Urgell. També es realitzarà el tradicional Teatre de Festa Major,
el dijous 25 amb l´obra ‘T´estimo però no tant!’. Per als més
petits hi hauran més de 15 activitats entre les que hi destaca
l´Aquafesta, una animació d´aigua impartida per la companyia teatral Més Tumàcat, que es
durà a terme el dissabte 26 a

les 12,30h. Entre les activitats
juvenils es troba l´organització
d´una Holi Party, el dimarts 23 a
les 19,30 hores, a càrrec de DJ
Duddins. Dimecres 24, de 10
de la nit a la 1 de la matinada,
es celebrarà la Festa Nocturna
a la Piscina municipal, amb DJ
Guti. La Gimcana de Colles es
realitzarà diumenge a les 17
hores de la tarda. Pel que fa als
concerts de l´espai casetes, la
nit de dissabte 26 actuaran els
grups Itaca Band, Doctor Prats
i el grup de versions Contraband. Diumenge obrirà la nit
Segona mà, seguit d’un dels
grups de més èxit aquest estiu:
els Buhos, que presenten el
disc ‘Lluna plena’ amb cançons
com la reeixida ‘Barcelona
s’il·lumina’, que suma més de
300.000 reproduccions a YouTube. Clourà la nit el grup de

versions All Covers. La nit de
dilluns, el protagonisme serà
per a una altra banda del Vendrell: Lax’n’Busto. Prèviament,
divendres a la matinada se celebrarà una nova edició del Seu
Rock, enguany amb 9 grups
locals. D’altra banda, a la Sala
Polivalent hi haurà el SeuTrònic
durant tres nits, de divendres
a diumenge. En l´àmbit esportiu, el pavelló poliesportiu
municipal de la Seu acollirà el
dissabte un partit de pretemporada amb el CF Castellciutat
de futbol sala com a protagonista. I fora de la programació
del consistori, en l´àmbit privat,
el club de pàdel Urban Sport
La Seu organitza a les seves
instal.lacions, el dissabte 27,
un torneig de dobles masculí
amb premis econòmics per als
guanyadors.

NOTÍCIES
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L’alcalde de València serà el pregoner
d´enguany de la Festa Major de la Seu

alcalde de València,
Joan Ribó i Canut, ha estat la
persona triada d´enguany per
pronunciar el pregó de la Festa Major de la Seu d'Urgell,
que tindrà lloc el dissabte 27
d'agost a les 21 del vespre des
del balcó del consistori de la
ciutat. La iniciativa va ser proposada pel grup municipal de
Compromís X La Seu, i segueix
basant-se amb cercar les quali-

tats vers la persona que protagonitza, any rere any, el pregó
de la Seu: ser un personatge
de referència i que compleixi
algun tipus de vincle amb la
ciutat. Ribó, tot i ser nascut a
Manresa, va créixer a Adrall
on encara hi té part de la seva
família més propera. La Seu
d'Urgell i Adrall són indrets de
referència per a Ribó i diversos
cops a l'any hi retorna.
Joan Ribó i Canut, després
d'un període d'aturada en l'activitat institucional i política en-

tre el 2007 i el 2010, del grup
polític de Compromís, va ser
nomenat alcalde de València el
13 de juny de 2015.

S´incendia un pis al passeig del Parc de la Seu

E

l dilluns passat (1 d´agost) a la nit es va produir un
incendi a un pis de l´edifici número 98 del passeig del Parc,
en el nucli urbà de la Seu d´Urgell. Veïns del mateix bloc van
alertar-ho a la Direcció General
d´Emergències sobre les 21,30
hores de la nit. El foc, que es
va escenificar a través d´una
cortina de fum visible des de
qualsevol part de la ciutat, el
van extingir dues dotacions del
parc de Bombers mitja hora
més tard de rebre l´avís, sen-

se que causés cap dany humà
en l´habitatge doncs es trobava buit a l´hora de l´incident.
L´incendi l´hauria provocat una
graella mal apagada a la cuina

de l´immoble. La Policia Municipal i els Mossos d´Esquadra
van desallotjar tot l´edifici i van
tallar el trànsit del carrer fins
que es va controlar la situació.

NOTÍCIES
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L´establiment TessArt, d'Andorra la Vella,
guanya el concurs d'aparadors del FeMAP

L

a botiga andorrana TessArt ha estat la guanyadora
del premi de la segona edició
del concurs d´aparadors del

Festival de Música Antiga dels
Pirineus (FeMAP) d´enguany,
valorat en 600 euros. El segon
guardó del festival pirinenc, valorat amb 400 euros, l´ha rebut
la llibreria Màgia de Tinta, de
Puigcerdà, mentre que el ter-

cer se l´ha endut la botiga Ingrid Munt, de Berga, que rebrà
200 euros. Entre els candidats
a guanyar algun dels tres premis s´hi trobaven dos establiments urgellencs: Instal.lacions
Vima i l´espai d´art La Fusteria.

Andorra acull
el Campus
Universitari

A

ndorra torna a acollir, durant aquests dies, una trentena
d´estudiants d´arreu del món
que formen part del projecte
del Campus Universitari de la
Llengua Catalana. Els alumnes,
que provenen de 13 països diferents, visiten el país pirinenc
per conèixer millor la llengua
oficial d´Andorra, la cultura i les
costums i arrels pirinenques,
alhora que gaudeixen d´activitats d´oci com excursions o
sortides recorrent la natura del
territori. Els joves participen

foto: Govern d´Andorra

en 60 hores lectives de classe
per aprendre i millorar els seus
coneixements vers el català i
la setmana passada van visitar les comarques de Girona.
D´altra banda, destacar que
actualment ja són més de 150

els centres universitaris d´arreu
del món que ofereixen classes
de la llengua catalana. Els estudiants acollits a Andorra provenen de països com els Estats
Units, Alemanya, Sèrbia i Israel,
entre d´altres.

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...

Llac de Sant Maurici - Vall d’Aran
Fredi Garcia i Albert Carbonell
Any 1959

Aprofitem per agrair al senyor Carbonell la seva col.laboració...
Gràcies Amic

Tenim un ampli ventall de tendals
amb gran varietat de lones i teixits tècnics,
tancaments de vidre i sostres mòbils.

Mantenir el color intens i lluminós
del cabell durant tot l'estiu és senzill. Només cal tenir una mínima
cura i fer ús de la cosmètica de
tractament per a cabells acolorits.
Segueix els nostres consells i la
teva cabellera lluirà un to espectacular durant totes les vacances.
Cinc tips que mantindran impecable el color
1.- Utilitza xampús per cabell
acolorit sempre. En rentar els cabells, els tensioactius dels xampús
tendeixen a arrossegar els pigments de color dels tints, cosa
que no succeeix amb els xampús
per cabell acolorit, que protegeixen aquests pigments i mantenen la seva brillantor i intensitat.
2.- Aplica't un condicionador
de tractament per a cabell acolorit. No prescindeixis d'ell, ja
que ajuda a tancar la cutícula del
pèl, oberta per la humitat durant
el rentat, i evita així que els pig-

ments s'evaporin en assecar-lo.
A més, en suavitzar el pèl, contribueix a pentinar-se amb facilitat
i evita que es produeixin danys i
trencaments que l´afebleixen.
3.- Reforça la fibra capil·lar amb
una mascareta. La humitat, la calor i el sol poden produir danys
als cabells. Evita-ho aplicant una
o dues vegades per setmana una
mascareta per cabell maltractat
o una de nutritiva que reposi els
actius perduts (minerals, proteïnes, etc.) i li aporti antioxidants
i altres principis per defensar-se
dels danys externs. Tria-la de la
mateixa línia de tractament per
a cabell acolorit que el xampú i
l'acondicionador: els cosmètics
es reforcen i complementen entre
ells, i t'interessa aquesta propietat
de fixació del color.
4.- No abusis de l'assecador i
les planxes. La calor de l'assecador, les planxes, les pinces i els
arrissadors obren la cutícula i afavoreixen la pèrdua dels pigments

dels tints. Evita usar-los a temperatures molt altes i en excés si
vols mantenir el color impecable.
Acaba l'assecat amb un raig d'aire
fred, per restablir una temperatura fresca als cabells.
5.- Aporta-li un plus de cures.
No escatimis en tractament: un
cosmètic de cura o d´styling pot
garantir mantenir els colors del
cabell de moda impecables malgrat els estralls de l'estiu i que no
hagis de tallar-lo al finalitzar les
vacances. Identifica què necessita
el teu cabell i dóna-li el que vol.

Per Belleza Activa / AMIC - AMIC - Redacció

Cinc tips per protegir el teu cabell acolorit

Photocall

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

973 354 190 / 635 411 604 - yonivi_1@hotmail.com
Av. Valls d’Andorra, 24 Bxs - La Seu d’urgell
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Bona actuació de
Natalia Moreno i Noa Guillermo al Campionat
de Catalunya Infantil de patinatge artístic

certamen català gràcies als resultats obtinguts a la Territorial
de Lleida. Després de sumar
l cap de setmana passat els resultats dels discs curts i
es va disputar al municipi giro- llargs d´ambdues patinadores,
ní de Figueres el Campionat de aquestes van obtenir uns grans
Catalunya Infantil de patinatge resultats finals doncs la Natalia
artístic, amb la participació de va finalitzar en una molt bona
les representants del CHPA 17a posició, mentre que la Noa
Cadí Natalia Moreno i Noa va corroborar el seu esforç amb
Guillermo, classificades per al una meritòria 28a plaça.

E

ESPORTS
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Triomf i rècord de Laura Orgué
a la Copa del Món de curses de muntanya

aura Orgué va sumar una
nova victòria, amb rècord inclòs, a les Skyrunner World Series (Copa del Món de curses
de muntanya), a la prova de la
Comapedrosa Skyrace d´Andorra, la cinquena puntuable
del circuit mundial. L´atleta de
la Unió Excursionista Urgellenca va completar els 21 quilòmetres i prop de 2.300 metres de
desnivell positiu amb un temps
de 3 hores 12 minuts i 27 segons, creuant la línia de meta
gairebé cinc minuts abans que

la segona classificada, la basca Oihana Kortazar. D´aquesta
manera, Orgué estableix una
nova millor marca pel que fa a
la categoria femenina d´aquest
certamen. Després d´aquest

foto: RàdioSeu
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triomf i l´anterior aconseguit a
la prova de les Dolomites, la
corredora resident a l´Alt Urgell
segueix segona a la classificació general, amb 200 punts,
i manté les opcions de revalidar el títol ja que la primera
classificada, la nord-americana Megan Kimmel, en té 266.
Més mèrit tindria que Orgué
revalidés el mundial de curses
de muntanya tenint en compte
que no va prendre part en les
primeres curses degut a que
s´estava recuperant d´una lesió que es va produir durant la
temporada d´hivern.

El MoraBanc Andorra iniciarà la temporada a
l'ACB davant l'Herbalife

E

Gran Canaria. L´equip andorrà
disputarà el seu primer partit en
l MoraBanc Andorra ini- la segona jornada, ja que en la
ciarà la competició a la Lliga ACB primera serà el conjunt que des2016-2017 el 7 d´octubre com a cansarà atès que la nova ACB
local enfrontant-se a l´Herbalife compta amb 17 equips després

de la renúncia, per motius econòmics, del Gipuzkoa a prendre
part de l´elit del bàsquet estatal.
Destacar que el MoraBanc s´enfrontarà a casa amb el Barça Lassa el 10 de desembre.

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

ESPORTS
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Lloguer de Bicicletes-GRUPS
TANDEM-MONOCICLES-BTTPASSEIG-INFANTILS-PATINETS

Kilian Jornet davant el
repte de la seva vida:
pujar i baixar l´Everest amb
el mínim temps possible

K

ilian Jornet ja està a punt per viatjar a
l´Himàlaia i encarar el repte més difícil del projecte ‘Summits of my Life’: pujar i baixar el cim
més alt del món, l´Everest, el més ràpid possible. El cerdà partirà amb la seva expedició
a l´Himàlaia el proper diumenge, 7 d´agost, i
passarà 8 setmanes a la zona, per aclimatar-s´hi,
esperant el moment idoni per començar l´ascens que el portarà a superar els 8.000 metres
d´alçada. Jornet es planteja el repte “com un
aprenentatge, per veure com reaccionarà el
meu cos en aquesta alçada i per aplicar aquesta manera d´enfrontar-nos a la muntanya amb
l´estil que utilitzem als Alps”. L´atleta es mostra
“impacient per iniciar l´aventura d´una sola tirada, sense parades en camps d´alçada”.

foto: kilianjornet.cat

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

ESCOLA DE PÀDEL
URBAN SPORT LA SEU

GAUDEIX APRENENT DEL PÀDEL
DE LA MANERA MÉS DINÀMICA I DIVERTIDA!
MONITOR TITULAT AMB MÉS DE 25 ANYS D´EXPERIÈNCIA
EN EL MÓN DEL PÀDEL ARGENTÍ I ESPANYOL.
A PARTIR DE 5 ANYS.
DISPONIBILITAT HORÀRIA! ENS ADAPTEM ALS TEUS HORARIS,
JA SIGUI ENTRE SETMANA I/O ELS CAPS DE SETMANA!

BONO 10 SESSIONS: 200€
BONO 20 SESSIONS: 300€

I Torneig Pàdel
Ciutat de La Seu

Av. Guillem Graell, 46
La Seu d’Urgell
973 35 16 82
urbansportlaseu@gmail.com

Dobles masculí

1r premi 400€
2n premi 200€
Dissabte 27 d´Agost

FESTA MAJOR

LA SEU D’URGELL

!
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Inscripció per parella: 50€

Obsequis per a tots els participants

ESPAI MOTOR
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Volskwagen Tiguan

foto: diariomotor.com

El Volkswagen Tiguan és un
tot terreny de tracció total que
creix en dimensions respecte
del vehicle que el precedeix,
fet que repercuteix directament en l’habitacle i en l’espai
disponible per als ocupants.
Inicialment, únicament està
disponible la versió de cinc
places, tot i que està previst
que el proper any n’aparegui
una de set. Confort i tecnologia són els elements que
descriuen aquest vehicle, amb
una imatge robusta, elegant i
de línies definides. A l’interior,
l’elegància i l’esportivitat són
claus en els elements que componen aquest vehicle, amb un
nivell tecnològic que hi suma
un valor afegit qualitativament.
La bona capacitat interior també la trobem en el volum del
maleter, que és inicialment de inclou tres recolzacaps en els
520 litres, tot i que és fàcilment

Motor

Seguretat

Per El Tot Granollers / AMIC - AMIC- Redacció

Confort

ampliable als 615, en funció de seients posteriors, ampli disla posició de la banqueta pos- positiu de coixins de seguretat
terior.
(de genoll per al conductor,
frontals per al conductor i el
passatger, de cap davanters i
posteriors i laterals davanters).
Pel moment, hi ha disponible També cal sumar-hi els ancoun motor de benzina (180 ca- ratges Isofix, l’antibloquejavalls) i dos dièsel (150 i 190 cv), ment de frens ABS, el control
però properament es sumaran d’estabilitat ESC, el control
a la gamma altres propulsors, de tracció ASR i el control de
tant dièsel com de benzina. En velocitat amb limitador, entre
qualsevol dels casos, hi haurà d’altres. També cal esmentar
disponible la possibilitat de el sistema de frenada d’emertriar entre cinc programes de gència automàtica, l’alerta
conducció, relacionats amb la per canvi involuntari de carril,
duresa de la suspensió: Eco, a més d’altres elements com
Comfort, Normal, Sport i Indi- el sistema de detecció de vevidual. La fiabilitat en la respos- hicles en angle mort. A més a
ta de qualsevol de les opcions més, destaca l’alta seguretat
de propulsor està assegurada. de l’habitacle del Tiguan, amb
zones reforçades i amb sistema
de xuclament d’impactes per
L’equipament bàsic de segu- tal de minimitzar els efectes
retat del Volkswagen Tiguan d’un possible impacte.

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

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!

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

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

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

Es ven pis cèntric seminou a la
Seu. De 100 m2, amb 4 habitacions (parquet), safareig, bany
i aseo, instal.lació llar de foc.
Al costat de l´estació d´autobusos. Preu: 168.000 euros.
Telf. 691 842 284

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
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
Manca perruquera amb experiència pels caps de setmana.
Tel. 973 353 855
Es traspassa Bar-Restaurant
amb ampli menjador a la Seu
d´Urgell.
Interessats trucar al
Tel. 973 351 731

Som tres estudiants de la Seu,
seriosos i responsables. Busquem
pis moblat a Barcelona, preferentment a la zona de les Corts.
Tel. 650 653 258

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.
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
Es lloga pis, 2 habitacions,
moblat amb calefacció.
Zona Mercadona
Tel. 669 849 752

Professora que treballa a la Seu
busca pis cèntric a Barcelona per
caps de setmana i vacances. Molt
responsable.
Tel. 629 452 866
Es lloga pàrquing a l´edifici de
l´estació d´autobusos de la Seu.
Preu a convenir.
Tel. 973 355 263. 616 459 990
Apartaments-estudi unipersonals
moblats de dos habitacions al
Carrer Canonges 74
(La Seu d´Urgell). Lloguer de 240
€ i fiança de 600 €.
Tel 626 077 087

