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La Seu d´Urgell acollirà la primera
Fira de Productes Ecològics del Pirineu

3

L´esdeveniment coincidirà amb la celebració de la Fira de Sant Ermengol a la ciutat

E

n el ple extraordinari
celebrat el passat dimecres 3
d´agost al consistori urgellenc,
es va aprovar l´organització de
la primera Fira de Productes
Ecològics del Pirineu, tot coincidint amb la celebració de la
Fira de Sant Ermengol durant
el cap de setmana del 15 i 16
d´octubre, amb l´objectiu de
difondre sobre tot el relacionat
amb la innovació en el sector
agroalimentari promocionant
el territori en els àmbits econòmic, social i cultural. El nou
espai s´ubicarà al carrer dels
Canonges de la capital de l´Alt
Urgell, al casc antic de la ciutat,
per tal de dinamitzar la zona i
contribuir a que els visitants
s´assabentin i donin importància al creixement de la producció ecològica en l´agricultura
i la ramaderia del Pirineu. Alhora, l´Ajuntament de la Seu

ha obert les bases per facilitar
els requisits per poder prendre part en la fira, informant
sobre el format que tindrà i la
manera de participar-hi. Per la
seva part, la tinent d´alcalde de
Promoció Econòmica del con-

sistori, Mireia Font, ha afirmat
que “creiem que suposarà un
nou pol d’atracció que complementarà l’actual fira del formatge i que al seu torn repercutirà
de manera positiva sobre els
comerços locals”.

NOTÍCIES
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La Seu celebra el Dia de la Joventut!

L

a Seu d’Urgell celebrarà
aquest divendres vinent, 12
d’agost, el Dia de la Joventut, amb activitats durant tota
la jornada adreçades al jovent
de la ciutat i de la comarca.
La proposta l’organitza la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament urgellenc i l’Oficina
Jove de l’Alt Urgell. Els actes
de divendres començaran al
pati del Centre Cívic l’Escorxador a les 10,30 del matí, quan
es pintarà un mural a la paret

del recinte en el marc del concurs creatiu que s’ha organitzat prèviament. L’obra la durà
a terme el jove Joan Sansa,
amb l’ajuda de David Segura.
A les 12 es podrà escoltar una
demostració de la coral Noves
Veus. Tot seguit, es podrà fer
estiraments amb el guiatge del
voluntari europeu Artürs Rundzans. A la tarda, l’activitat es
traslladarà a la plaça dels Oms,
amb inflables i ‘Humor Amarillo’ entre les 17 de la tarda i les
20 del vespre. Des de les 18
hores també hi haurà un taller
d’estampació de samarretes

i bosses de roba. Més tard, a
les 21,30 de la nit, tindrà lloc
un sopar popular al parc del
Cadí, durant el qual hi haurà
activitats com ara el ball de la
bota i les magdalenes voladores. Després de sopar, el grup
Batukaseu acompanyarà els
participants a ritme de batucada fins a la Sala Polivalent de la
zona esportiva, on a partir de
les 12 de la nit es podrà gaudir dels concerts del Dia de la
Joventut, amb els grups Salit’s
i Lokito Lopongo i, com a traca
final, la sessió del presentador
de Flaix FM DJ Marsal Ventura.

establir una àrea de connexió
i suport amb els universitaris a través dels recursos que
ofereix el Centre Empresarial i
Tecnològic de l´Alt Pirineu (CETAP), ubicat a la Seu d´Urgell.
Tots els joves que vulguin participar en el concurs ho poden
fer presentant el seu projecte
al Consell Comarcal, amb data
límit del 12 de setembre. Entre
les propostes seleccionades,
se´n triaran un màxim de 15, i
s´atorgaran premis a dues. El
primer premi consistirà en un

any de lloguer gratuit d´un espai al Viver d´Empreses de l´Alt
Urgell, al CETAP, o bé l´import
equivalent al 50% d´aquest
lloguer anual per fer ús dels
recursos que ofereix el CETAP
per emprendre un negoci, juntament amb un lot d´equipament tecnològic valorat en un
màxim de 1.000 euros. El segon premi facilitarà el lloguer
gratuït al Viver d´Empreses durant sis mesos, i un lot d´equipament tecnològic valorat amb
un màxim de 500 euros.

El Consell Comarcal de l´Alt Urgell
convoca el segon Concurs d’Emprenedoria

E

l Consell Comarcal de
l´Alt Urgell (CCAU), amb la col.
laboració del Consorci Leader GAL Alt Urgell-Cerdanya,
ha convocat la segona edició
del Concurs d´Emprenedoria
adreçat a universitaris de la
comarca. El certamen té l´objectiu de promoure l’execució
d’idees emprenedores, fomentant el retorn de l´ocupació
empresarial juvenil a nivell local. La iniciativa també pretén

NOTÍCIES

A

rriba una nova edició de
la Festa del Casc Antic de la
Seu (del 13 a 16 d´agost) amb
diversos actes oberts a tothom
que hi vulgui assistir. Les actuacions programades s´iniciaran
el dissabte, dia 13, a les 18
hores de la tarda amb jocs i
un berenar per als més petits.
El diumenge a les 21 de la nit
es celebrarà el sopar popular,
seguit d´una rifa que tindrà
lloc a les 23. Mitja hora més
tard, i com a novetat per l´e-

Arriba una nova edició de la
Festa del Casc Antic de la Seu
foto: RàdioSeu
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dició d´enguany, es procedirà
a fer el lliurament de guardons
del primer Concurs ‘Canonges amb tu floreix’, que ha fet
possible la guarnició del casc
antic de la ciutat amb plantes
i jardineres. El guanyador del
primer premi s´endurà un lot
de productes dels comerços de
l´històric carrer urgellenc. La nit

acabarà més tard amb un ball
amb el conjunt Sisco i Nando.
Per al dilluns a les 10 del matí
està programat el Concurs de
Botifarra, que es durà a terme
davant la Fonda Jové. Dimarts
i últim dia, a les 21 de la nit,
s´oficiarà la Missa de Sant Roc i,
seguidament, el Truki oferirà la
seva música per a ballar.

El Retaule de Sant Ermengol manté
l’afluència de públic de l’edició anterior

E

l Retaule de Sant Ermengol va finalitzar les representacions d’enguany amb un
balanç de prop d’un miler d’espectadors. El bon temps ha
fet que aquest estiu no s’hagi
hagut d’anul·lar cap de les funcions programades a causa de
la pluja, i és per aquest motiu
que des del 30 de juliol i fins el
dia 7 d’agost hi ha hagut una
mitjana de visitants en la línia

de l’edició anterior. El Patronat
del Retaule de Sant Ermengol
s´ha mostrat satisfet vers la resposta del públic pel que fa a la
incorporació de nous elements
i efectes visuals escènics que
han substituït, per primer cop,
l’ús del foc a l’espectacle. Així
mateix, el Patronat va aprovar
la incorporació dels nous actors, entre ells la participació
de Ramón Ribó com un dels
dos bisbes Ermengol. Cal destacar que una de les funcions

que ha rebut més volum d’espectadors va ser la del dissabte
dia 6 d’agost, amb un total de
140 espectadors, seguit de la
del dilluns 1 d’agost en que la
música va ser interpretada en
viu i en directe pel Cor de cambra Caterva de la Seu d’Urgell.
Les veus dels membres de Caterva acompanyaven la soprano Laura de Castellet al cant
de la Sibil·la i a l’escena de la
consagració i l’enterrament del
Bisbe Ermengol.

NOTÍCIES
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Mor un empresari de la Seu d'Urgell
quan practicava el ràpel a Andorra

Amadeu Rodríguez i Gallart,
propietari de l´agència de duanes Gallart, quan praticava el
ràpel i va patir una caiguda
l dissabte passat al matí precipitant-se des d´uns cent
va perdre la vida a l´edat de metres d´alçada a la zona del la
47 anys l´empresari urgellenc muntanya del Comapedrosa, al

E

Principat d´Andorra. El cos de
Bombers, que van ser avisats
sobre el succeït sobre les 10,30
del matí, informaren que els va
resultar impossible reanimar a
la víctima una vegada arribats
al lloc on es trobava.

El Seprona denuncia un home resident a Andorra
per col·locar gàbies-trampa per a animals

L

a patrulla del Servei de
Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil de
Ponts ha denunciat un resident
a Andorra per ser el presumpte
autor d´instal·lar una gàbia-parany per a animals a la muntanya de Tragó de Noguera,
espai natural inclòs al PEIN de
l'Aiguabarreig Segre-Noguera
Ribagorçana, terme municipal
d'Os de Balaguer. La investigació es va iniciar el mes passat
i, posteriorment, el Seprona
va localitzar la gàbia, amb una
gallina dintre, que media 2
metres d'alt, 2 d'ample i mig
metre de gruix, ancorada a
terra i construïda amb malla
metàl·lica. Més tard, els agents
van localitzar una segona gàbia-trampa, que albergava en

un compartiment auxiliar una
guatlla viva. L´home hauria instal.lat les caixes, de manera estratègica, per capturar animals
de fauna salvatge, atemptant
contra la legalitat vigent, i no
selectiva, utilitzant esquer viu.
La investigació oberta pel Seprona va permetre localitzar
a Andorra el presumpte autor
de la col.locació de les gàbies-trampa i de la seva instal.
lació. S´haurien interposat 4 denúncies a la Llei de Caça, per
les irregularitats detectades en

el vedat, una denúncia a la llei
de Sanitat Animal per la introducció en el medi natural d'aus
de corral i una altra denúncia
a la llei del Patrimoni Natural i
Biodiversitat per la instal·lació
i col.locació sense posseir les
corresponents autoritzacions
administratives. Les aus intervingudes van ser lliurades al
Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent i les denúncies
es van remetre al Departament
de Ramaderia de la Generalitat
de Catalunya.

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. 1397 – La Seu – Producte bancari. Dúplex cantoner amb 3 hab. amb
armaris encastats (1 suitte), 2 banys, aseo, cuina-office espaiosa, sala-menjador amb sortida a balcó amb
vistes al Cadí. Estat impecable. Pk +
traster inclosos. PREU: 163.900 €
Ref. 1396 – La Seu – Casa en casc antic,
amb 3 hab., cuina, sala-menjador, bany,
golfes. Pàrquin. Necessita reforma.
PREU: 56.000 €.
Ref. 1262 – La Seu – Dúplex al centre
cantoner de 136 m2. 4 hab., 2 banys, cuina-office, gran sala-menjador. Armaris encastats. Molt assolellat. Plaça
d’aparcament. PREU: 232.000 €
REF. 845 – La Seu – Dúplex de 120 m2. amb
4 hab., sala-menjador amb sortida a terrassa amb vistes a Cadí. Calefacció,
acensor. PREU: 114.000 €.
Ref. 1228 – Aravell – Casa cantonera
amb 3 dormitoris dobles (1 suitte) + altell, 2 banys, aseo. Sala-menjador amb
llar de foc, cuina-office. Pati privat i
jardí comunitari. PREU: 315.000 €.

Ref. 1240 – OPORTUNITAT! La Seu, zona
La Salle. Pis de 5 hab., 2 banys. Calefacció gas-oil, ascensor. Pk inclòs.
PREU: 106.000 €.

Ref. 1352 – Bellestar. Xalet de 2 plantes 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. 1398 – La Seu – Piso de 3 hab. (1 en
suitte), amb acabats de primera qualitat, magnífiques vistes al Cadí, 2
banys, 1 aseo, parquet. Inclou aparcament + 3 trasters. PREU: 230.000 €

Ref. 1332 – La Seu. Plaça Camp del Codina, apartament de 2 dormitoris i terrassa de 10 m2.
Tot exterior. Per entrar a viure. Opcional box en el mateix edifici. PREU:
135.000 €.

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 diàfana. Garatge 2/3 cotxes. Jardí 60 m2.
PREU: 330.000 €.
Ref. 1218 – La Seu. Dúplex de 135 m2
zona Camp del Codina. 4 hab. (2 a planta baixa), 2 banys, aseo, llar de foc.
Calefacció gas-oil. Balcons, Terrassa. Box inclòs. PREU: 189.000 €.
Ref. 1371 – Castellciutat. Edifici amb
5 vivendes, trasters i petita bodega.
Gran Terrassa. A restarurar. Preu:
56.000 €.

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. 1251 – La Seu – PRODUCTE BANCARI.
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. 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 €!

ESPAI EMPRESA

A

hores d’ara ja no ho dubta
ningú: una empresa pot tenir excel·lents professionals però, si realment vol triomfar, haurà d’aconseguir
que hi hagi una connexió fluïda entre
ells per tal que els processos i les tasques es duguin a terme de manera
eficient.
Compte! Això no té a veure
només amb el “bon rotllo” dins
l’empresa. A vegades l’amiguisme no és compatible amb uns
bons resultats i quan som massa
maics no podem treballar bé.
Des del coaching, quan parlem
del treball en equip, no ens referim a passar-nos-ho bé sinó a
superar les individualitats que
dificulten el rendiment i l’efectivitat del conjunt, la millora de
l’equip.

2. Promocionar actes socials a l’empresa
Ara s’han posat de moda els after-works (allò de quedar al plegar
de la feina per prendre alguna cosa
i xerrar) però accions tan tradicionals
com els dinars d’empresa, participar
d’esdeveniments conjunts, contribuir
a accions socials, ajuden moltíssim
a eliminar algunes barreres comunicatives i possibiliten un entorn de

de tots en el projecte comú. Es tracta
d’obtenir una visió de conjunt, d’un
conjunt del que tots formem part i
que ens té en compte a tots.
4. Facilitar les promocions internes i
els reptes.
Molts treballadors/es estan disposats
a ajuntar-se per a treballar plegats
per a resoldre un problema amb èxit,
però habitualment treballen d’una
altra manera i no poden demostrar aquest potencial.
Treure l’equip de la seva rutina i
de la seva comoditat alhora que
li demanem ajuda per a solventar un repte o una situació incòmoda facilita adonar-se’n que
amb l’esforç d´unes quantes
persones poden donar resposta
a problemes comuns.

EMPRESES:
COM
POTENCIAR EL
TREBALL EN
EQUIP?

Quines propostes fem en els
nostres processos de coaching per a
empreses ja siguin d’àmbit públic o
privat? Us n’expliquem algunes que
ja hem portat a la pràctica amb notable ressò a la comarca.
1. Organitzar i/o participar en lligues
esportives
Les competicions per equips (en
qualsevol esport o activitat) ajuden
a integrar la visió de conjunt en el
negoci o l’empresa. Si aconseguim
crear una afició comú (senderisme,
esport, jocs...) que plantegi objectius comuns (guanyar partits, passar
l’eliminatòria, gaudir d’una bona estona..) facilitarem que aquesta experiència es repeteixi en l’àmbit laboral.

confiança. Sense confiança no hi ha
equip possible.
No oblidem però que aquests actes
han de fer possible la conciliació laboral i familiar. No tenir en compte
aquest detall pot produir l’efecte
contrari.
3. Organitzar periòdicament un esdeveniment fora de les instal·lacions de
l’empresa.
Des del coaching ho anomenem ‘out
doors’ i són esdeveniments d’un matí
o potser de tot un dia en què aprofitem per consolidar la cultura d’empresa, per comunicar els resultats
assolits, els aspectes a millorar, per
demanar la participació i la implicació

5. Millorar la comunitat. Exercir
la responsabilitat social,
Contribuir amb causes solidàries
i de millora de la comunitat és la
darrera de les vies que hem experimentat en el coaching d’equips i
que ens ha proporcionat uns resultats
àmpliament satisfactoris. Si un grup
actua sobre l’entorn i aconsegueix
una millora d’impacte, es genera
una sensació de “treball ben fet en
equip” que reverteix en l’entorn laboral.
Per a una empresa, l’autèntic capital
és la relació dels seus treballadors.
Si un treballador parla bé de la seva
empresa, dels seus companys, dels
objectius que assoleix i de la satisfacció que li generen...l’empresa comptarà no només amb un empleat sinó
també amb un col•laborador.

Per David Domínguez (Coach de labonaeducacio.cat) / AMIC - AMIC - Redacció
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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...

Camp del seminari - Maig 1957
La Seu d’Urgell
Mayayo, Espot, Sanz, Kuki, Carbonell, Santacama,
Viñal, Carlitos, Nequi i Catalán

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

L

lueix la teva cabellera al
sol aquest estiu sense por a la
sequedat ni l'encrespament.
La clau: protegir el cabell amb
els cosmètics de tractament
adequats perquè els raigs ultraviolats i l'aigua del mar i les
piscines no l'afectin gens ni
mica. T'expliquem com aconseguir-ho.
El cabell no té defenses davant
del sol, de manera que a l'estiu
és necessari extremar les cures
si vols mantenir-lo sa i lluminós.
No només a la platja o la piscina: el sol pica especialment
i les radiacions són forts fins i
tot a la ciutat. Els raigs ultraviolats (UV) afecten el cabell en
superfície, oxidant la capa lipídica (de greix) que recobreix i
protegeix la fibra capil·lar, per
la qual cosa es torna més sec,

aspre i mat. En desaparèixer
aquesta protecció externa,
les radiacions arriben llavors
les escates que conformen la
cutícula del cabell i alteren el
ciment intracel·lular, cosa que
torna porós el pèl. Un cop alterada la cutícula, els UV penetren a l'interior del còrtex
capil·lar, una capa intermèdia
abans d'arribar al centre del
pèl, on oxiden la queratina.
Aquesta alteració és la que finalment provoca la pèrdua de
color i el trencament del cabell.
A més, la sal del mar i el clor de
les piscines també afecta la fi-

bra capil·lar, ja que afavoreixen
la deshidratació i la degradació
dels tints, causant alteracions
en els cabells acolorits (els clàssics tons verdosos en els rossos
i roses als vermells).
Protegir-lo dels raigs ultraviolats és senzill: només cal usar
un fotoprotector capil·lar adequat. Actualment, hi ha fórmules lleugeres que no engreixen
el pèl, com la de l'Spray Protector No gras Sunsorials Biolage de Matrix, que evita la
deshidratació i no altera el teu
pentinat.
Per cuidar-lo i arribar al final
de les vacances amb un cabell
impecable que mantingui els
colors del cabell de moda, és
convenient aclarir sempre el
cabell amb aigua dolça després dels banys al mar i la piscina, així com rentar-lo amb un
xampú que elimini les restes de
sorra, sal, clor i cosmètics. Dos
o tres dies a la setmana, aplica una màscara nutritiva o una
màscara per al cabell maltractat que repari a fons la pèrdua
de minerals i proteïnes que es
produeix en evaporar l'aigua
del pèl.

Per Belleza Activa / AMIC - AMIC - Redacció

Protegeix bé el teu cabell del sol aquest estiu

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!
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

ESPAI SALUT

Entre el 10 i el 15% dels espanyols
són addictes a internet. El percentatge és més alt encara entre els
adolescents. Una nova eina, un nou
hàbit o una nova patologia? Potser
les tres coses.
Moltes de les tasques diàries com
ara treballar, buscar informació,
comprar, parlar amb algú o, fins i
tot, relaxar-se una estona mirant
una sèrie o jugant, es fan online i,
mica en mica, el que acostuma a
començar com una conducta ocasional va augmentant de freqüència
fins a convertir-se en una patologia.
Són les anomenades addiccions
sense substància (conegudes també com a addiccions psicològiques
o comportamentals): tan addictives
com les drogodependències i amb
conseqüències biosocials igualment destructives.
Quins són els símptomes que ens
poden indicar un ús limitant? Com
en moltes addiccions el primer
símptoma és mesurar quan temps
passa des de que ens despertem
fins que fem el primer consum.
Fixem-nos-hi: hi ha qui es desperta
mòbil en mà per consultar les xarxes socials, contestar un missatge
o fer una partida, fins i tot abans
de rentar-se la cara, anar al wc o
haver-se dutxat. D’altra banda,
hauríem de revisar fins a quin punt
ens fa sentir bé estar connectats
tranquil·lament davant el mòbil o
l’ordinador sense que ningú “ens
molesti”, si som dels que notem
una certa buidor o ens posem im-

pacients quan no consultem els “likes”, “retweets” o “post” , o, molt
més senzill, si persones que ens
estimen ens han dit més d’una vegada: “un dia d’aquests et treuré el
mòbil o apagaré el router!”.
Què ens estan dient aquells que
ens diuen això? Segurament que
volen gaudir de la nostra companyia, de la nostra atenció, de
la nostra presència. Si dins notres
pensem que només volen molestar-nos, no anem per bon camí. Tot
i així, encara som a temps de demanar ajuda abans d’arribar a un dels
símptomes més malignes: ignorar
la família i els amics amb els que
estem compartint realment aquell
moment, fer el cafè o el berenar
davant una pantalla..sols! Perquè
aquesta és la realitat: SOLS.
Ningú et pot abraçar ni acariciar
amb un emoticona.
Voleu un símptoma final? Acabar
el dia com s’ha començat: el darrer
que es fa abans d’anar a dormir
és mirar que tot “estigui bé” en el
món online. No és interès, no és
donar la bona nit a ningú, no és
preocupar-se per saber com està...
és aïllament, és addicció, és una
conducta que esclavitza.
El deteching –que podria traduir-se
com a destecnologització- i l’offlining –desconnexió d’internet- comencen a prendre força entre els
col·lectius més sensibilitzats que
proposen un ús més racional i limitat d’aquests mitjans.
Algunes grans empreses als EEUU

o al Japó ja s’hi han posat.
Fixem-nos-hi: no es tracta d’eliminar l’ús sinó de reubicar-lo de manera que ens sigui útil i ens permeti
gaudir de la vida. Aquella vida 1.0
que s’està deteriorant i que ens troba a faltar.
No? Què no n’hi ha per tant? Feu
una darrera prova: pregunteu-ho a
tres persones diferents que us estimin. Pregunteu-ho i escolteu la resposta mirant-los els ulls (no val preguntar per whatsapp o per email).
Des de la Universitat Complutense
de Madrid, l’expert JM.Prieto explica que el deteching pot ser un bon
inici. Tot i així, la veritable qüestió
consisteix en canviar esquemes de
vida, rutines, identificant quines necessitats ens han conduït a aquesta
situació i proposant objectius de futur que poguem anar assolint.
Des dels processos de coaching
acompanyem joves, adolescents i
adults que vulguin iniciar-se en el
deteching i en un ús més lliure de
les noves connexions. Acompanyem també famílies que volen posar noves normes a casa per a l'ús
del mòbil o l'ordinador.
Desconnectar de la pantalla per
connectar amb la mirada del que
s’aixeca amb tu i s’adorm amb tu,
del que comparteix un àpat o un
trajecte. Es tracta de canviar pantalles fredes i missatges escrits per
mirades càlides i paraules confortants...
Qui s'hi apunta?

Per David Domínguez, coach de labonaeducacio.cat / AMIC - Redacció

Addictes a les noves tecnologies (Deteching)

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

Photocall
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El CF Castellciutat iniciarà la temporada
el 8 d'octubre davant el Maristes Montserrat

E

l CF Castellciutat farà el
seu debut a la Divisió d´Honor Catalana de futbol sala el
8 d´octubre a la pista del Maristes Montserrat de Lleida.
L´equip alturgellenc, després
de tres ascensos consecutius,
afrontarà la màxima categoria
a nivell català amb nou tècnic,
l´exjugador del club durant les
dues primeres temporades de
la secció del futbol sala, Aldo
Martinelli. El primer partit a
casa del ‘Castell’ serà el 15

d´octubre davant el Futsal Valls
‘A’ i, com a novetat, enguany
els partits com a local els jugarà a les 18 de la tarda. Els
grocs han quedat enquadrats
en el grup III de la Divisió d´Ho-

nor Catalana, on hauran d´enfrontar-se amb equips de tota
Catalunya de la talla del Torredembarra, el Tecnovit Alforja,
l´Amposta, l´AE Hospitalet o el
Pippo Solsona.

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

ESPORTS
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Laura Orgué acaba quarta a la
cursa vertical de Tromsø
Lloguer de Bicicletes-GRUPS
TANDEM-MONOCICLES-BTTPASSEIG-INFANTILS-PATINETS

En categoria masculina, l´andorrà Ferran Teixidó aconsegueix el
segon lloc i manté, a l´igual que Orgué, les seves opcions per
obtenir el títol de campió del món
Foto: Ferran Teixidó. skyrunnerworldseries.com

L

aura Orgué va completar
la seva primera participació a
la prova noruega de la Tromsø
Skyrace, cursa puntuable per
a les Skyrunner World Series
(Copa del Món), amb un meritori quart lloc. L´atleta de la
Unió Excursionista Urgellenca
va patir amb les característiques
de la prova, més còmoda per a
les atletes nòrdiques, acostumades al clima de la zona, tot
i que encara manté opcions de
revalidar el títol mundial ja que
es troba en la segona posició a
la general. Orgué va completar
el traçat de 2,7 km i 1.044 de

desnivell positiu amb un temps
de 47 minuts i 34 segons. La
victòria va ser per a la sueca
Emelie Forsberg (44 minuts i
49 segons), seguida per Hilde
Aders, amb el mateix temps,
i Yngvild Kaspersen, que va
creuar la línia de meta 7 segons més tard. Pel que fa a la
categoria masculina, l´andorrà

Ferran Teixidó va pujar al segon calaix del podi, acabant el
recorregut en 37 minuts i 31 segons, només superat per Stian
Angermund-Vik, amb un temps
de 37 minuts justos. Teixidó
manté, d´aquesta manera, les
seves opcions per coronar-se
com a campió mundial de curses de muntanya.

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

Ja pots menjar a
qualsevol hora,
fred o calent.

Tens el Vending Heidelberg a la teva
disposició al c/ Llorenç, Tomàs i
Costa, 42 de la Seu d´Urgell.
Al costat del Frankfurt Heidelberg!
Tel. 973 353 428

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

I Torneig Pàdel
Ciutat de La Seu

Dobles masculí

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

Col·laboren:

DAVID

FESTA MAJOR

LA SEU D’URGELL

Inscripció per parella: 50€

Obsequis per a tots els participants

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
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Confort

Es tracta d’un model que va
aparèixer el 2014 però que en
aquest 2016 presenta una nova
versió anomenada Rip Curl, que
té com a principal característica el
fet d’incorporar elements de major adherència sobre tot tipus de
superfície i relacionat també amb
les condicions meteorològiques,
ja sigui de pluja, neu, ferm enfangat, etc.
El Citroen C4 Cactus és un vehicle
amb una imatge trencadora, diferent. Destaca per la robustesa,
amb les característiques aplicacions de protecció en els laterals,
que són, sense dubte, el tret diferenciador.
El frontal té també gran protagonisme, amb una forma amb molta
presència.
Està disponible en divesos nivells
d’equipament, l’últim conegut i
més elevat, el Shine Edition, que
inclou sostre panoràmic, nave-

Citroën C4 Cactus

gador i càmera posterior d’ajuda
a l’estacionament. Completen
la gamma els ja coneguts: Live,
Feel, Feel Edition i Shine.
El climatizador, el navegador i la
connexió Bluetooth són elements
comuns. Destaca la pantalla tàctil,
des de la qual es poden gestionar gran part de les funcions del
vehicle.
Pel que fa a l´aspecte, el Citroën
C4 Cactus està disponible en 12
colors i vuit ambients de decoració interior.

Motor

Com a novetat respecte del model inicial, el C4 Cactus incorpora
una nova caixa de canvis automàtica de sis marxes, acoblada al
motor dièsel de 99 cavalls. Aquest
propulsor ofereix un promig de
consum ajustat de 3,6 litres als
100, amb una velocitat punta de
184 km/h.
Les opcions en benzina són la de
82 cavalls (consum mitjà de 4,6
litres i velocitat màxima de 169

km/h) i la de 110 cavalls (consum
mitjà de 4,3 litres i velocitat màxima de 188 km/h).

Seguretat

Precisament, els detalls laterals
de la carrosseria que dóna el tret
diferenciador al Cactus, tenen
com a funció, a part de la purament decorativa, de protegir la
carrosseria dels petits cops que
se solen produir en el lateral del
vehicle. Aquests ‘Airbumps’ es
poden reemplaçar quan estiguin
malmesos.
Un altre dels detalls de la seguretat del vehicle és el que el coixí
de seguretat de l’acompanyant es
desplega des del sostre, amb un
notable volum de 120 litres. En
total hi ha disponibles els coixins
de seguretat frontal i de cap davanters i posteriors i laterals davanters, de sèrie.
L’antibloquejament de frens, l’assistent a la frenada d’emergència,
el control d’estabilitat i el detector de neumàtics poc inflats, són
alguns dels elements de la seguretat de sèrie del C4 Cactus.

Per El Tot Granollers / AMIC - AMIC - Redacció

ESPAI MOTOR

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

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

Tel. 625 620 556
973 35 16 03

Tot amb productes ecològics
Recollida a domicili

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

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 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

Per jubilació disposo de material
per automòbil Palmeria LR i Suzuki. Diferents filtres i tipus antigel.
Vine, tria i posa tu el preu.
973 350 656
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
amb possibilitat de mitja jornada
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

