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E l passat divendres a la 
tarda es va produir un incendi 
forestal al terme municipal de 
Lles de Cerdanya. Les flames 
van cremar un total de 1/2 hec-
tàrees, tot i que van ser con-
trolades des del principi per 
tretze dotacions dels Bombers 
de la Generalitat, que van tre-

E ls Bombers de la Gene-
ralitat han fet una crida sol.
licitant extremar la precaució 
per tal d´evitar qualsevol ti-
pus d´accident en les sortides 
a la muntanya, sent els mesos 
d´estiu els que més excursions 
i esports a l´aire lliure s´organit-

Un incendi forestal 
crema mitja hectàrea a Lles de Cerdanya

ballar en la seva extinció. El foc 
s´hauria originat en una zona 
de difícil accés a la vall de la 
Llosa, és per això que fins a set 
dotacions dels Bombers eren 
aèries. Algunes fonts del cos 
de Bombers explicaren que el 
possible causant de l´incendi 
hauria estat un llamp, encara 
que no es va poder esbrinar si 
va ser aquest el motiu real.

Els Bombers demanen extremar la precaució 
per a les sortides a la muntanya

zen per part dels aficionats. En 
aquest sentit, des del Departa-
ment d´Interior de la Genera-
litat es mostra la preocupació 
per l´augment d´incidents suc-
ceïts en espais d´alta muntan-
ya, ja que, mentre que l´any 
2015, des de l´1 de gener fins 
el 31 de juliol els Bombers van 
realitzar un total de 664 serveis 
al medi natural, en la mateixa 
franja d´enguany n´han fet un 

total de 736. En la mateixa cri-
da, els Bombers aconsellen as-
sabentar-se de la meteorologia 
abans de sortir a la muntanya, 
consutar la seva evolució du-
rant el transcurs de la sortida, 
així com disposar de mapes del 
recorregut, anar sempre acom-
panyats, dur l´equipament ne-
cessari i, si és de nit, portar un 
frontal i anar preparats amb 
roba per abrigar-se. 
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E l Ministeri de Foment 
del Govern estatal ha enllestit 
les obres de construcció de la 
rotonda de la carretera N-260 
al seu pas per la Seu d´Urgell i 
que dóna accés a Castellciutat 
i a l´Hotel El Castell de Ciutat, 
que van començar el passat 
mes de març. Durant l´execu-
ció de les obres s´ha mantingut 
la circulació normalitzada dels 
vehicles, menys en alguns talls 
puntuals, gràcies als treballs 
nocturns i les desviacions que 
s´han dut a terme pels laterals 

Foto: diariandorra.ad

E l grup municipal d´ERC a 
l´Ajuntament de la Seu d´Urgell 
ha proposat a l´equip de go-
vern que es creï una llista de 
difusió ciutadana a través del 
‘Whatsapp’. Amb la utilització 
d´aquesta eina es tindria l´ob-

Enllestida la rotonda 
de l'N-260 que dóna accés a Castellciutat

de la mateixa via afectada. A 
partir d´ara, els operaris realit-
zaran el següent pas del pro-
jecte de Foment, que és el de 
construir una segona rotonda 
davant el polígon de Lleteries, 
la instal.lació d´un mirador de 

l´Urgellet i el Cadí, al seu pas 
per la carretera, i la construcció 
d´un tram de vorera que per-
metrà anar a peu de la Seu a 
Castellciutat. El cost total de 
les obres adjudicades ascen-
deix a més d´un milió d´euros.

ERC La Seu proposa que el consistori fomenti la 
participació ciutadana a través del ‘WhatsApp’

jectiu de crear “un canal d´in-
formació del dia a dia de la ciu-
tat” a través de l´aplicació més 
popular per a  mòbils, a més de 
“millorar i fomentar la partici-
pació ciutadana”. Segons els 
regidors de la formació repu-
blicana al consistori urgellenc 
"es podria informar d’actes 
culturals, festius, convocatòries 

d’ajuts, períodes d’al·legacions 
de projectes i ordenances i to-
tes aquelles informacions que 
es creguin d’interès”. Els mem-
bres d´ERC afirmen que "per 
part de l’equip de govern han 
mostrat interès en la proposta" 
i que “els regidors responsa-
bles estudiaran la seva viabili-
tat i implantació". 
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La Ruta a les formatgeries 
proposa per aquest diumenge, 
21 d’agost, visitar la format-
geria artesana de Castell-lle-
bre, del nucli alturgellenc de 
Castell-llebre. Aquesta sortida 
també s’emmarca en l’acti-

Castellbò acollirà, per 
primera vegada, l’espectacle 
Cercamón, que forma part del 
Festival Càtar al Pirineu Ca-
talà. Les representacions es-
tan programes per als dies 19 
i 20 d’agost, a les 22 de la nit, 
a la plaça Major de la vila. Es-
trenada l’any 1997 a les ruïnes 
de l’antic priorat de Costoja, 
l’obra s’ha representat 8 anys 
en aquell indret i 11 anys a Vi-
lamitjana. El director del mun-
tatge, Alfons Casal, ha creat 
enguany una versió cinemato-
gràfica, amb un viatge al Ho-
llywood del 1939, on un equip 

La Ruta de les Formatgeries proposa una 
visita a la formatgeria artesana Castell-llebre

vitat organitzada per l’Espai 
Ermengol-Museu de la Ciutat 
de la Seu d’Urgell, que una 
vegada al mes proposa visitar 
una formatgeria diferent de la 
comarca. La visita s'iniciarà a 
les 10 del matí al mateix Espai 
Ermengol, on els participants 
hi faran una visita guiada per 
tot el seu equipament dedicat 

al formatge, i on se’ls explicarà 
la història del nostre territori a 
través d’aquest producte agro-
alimentari. La ruta culminarà 
a Castell-llebre, on els parti-
cipants podran conèixer de 
primera mà l'elaboració dels 
formatges artesans de la for-
matgeria que porta el mateix 
nom que el poble.

L’espectacle “Cercamón” es trasllada 
per primera vegada a Castellbò

de cineastes prepara una ver-
sió fílmica de l'obra. L'equip de 
rodatge haurà de fer front als 
seus propis "inquisidors" en la 
figura d'un estudi que no entén 
la visió dels artistes i que els 
demana la reescriptura cons-
tant de les escenes per emmar-
car-les en diferents gèneres ci-
nematogràfics (western, terror, 
aventures, drama...). A banda 
del canvi d’escenari, una de les 
novetats del Cercamón 2016 
és que les entrades estaran 
numerades i es poden adqui-
rir per internet a través de la 
plataforma Ticketea al preu de 
6 i 4 euros. L’organització ha 
reservat una part de les locali-
tats disponibles per a la venda 

directa en taquilla des d’una 
hora abans de l’inici de les re-
presentacions. Les entrades de 
peu seran gratuïtes. L’espec-
tacle està produït i interpretat 
pel grup Estripagecs Teatre, 
format per actors amateurs al-
turgellencs i d´Andorra, amb el 
patrocini de l’Ajuntament de 
Montferrer i Castellbò, l’EMD 
de la Vila i Vall de Castellbò i 
el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell i el suport de l’Insti-
tut per al Desenvolupament 
i la Promoció de l’Alt Pirineu i 
Aran (IDAPA), l’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs (IEI) i la Diputació 
de Lleida. Els beneficis de la 
recaptació seran per a causes 
solidàries.



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
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Coll de Nargó va celebrar 
el dissabte passat, 13 d´agost, 
la 27a Baixada dels Raiers, es-

Coll de Nargó va celebrar 
la 27a  Baixada dels Raiers

deveniment que serveix per re-
cordar l´activitat que va marcar 
la vida i l´economia del munici-
pi alturgellenc durant dècades. 
Una vegada completada la tra-
dicional baixada amb els rais 

pel riu Segre, es va procedir a 
celebrar un dinar popular a la 
plaça de l´Ajuntament nargoní. 
La jornada acabà a les 19 de la 
tarda amb els Jocs Populars de 
Raiers.



Fotos: alejandro Infante
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Tot i saber fer molt bé una 
tasca o disposar dels sistemes i 
dels procediments per a realit-
zar-la, si les relacions entre els 
professionals que formen un 
equip està deteriorada, ni els 
sistemes, ni els procediments, 
ni els resultats van endavant: si 
les relacions entre els membres 
d’un equip fallen, falla tot.

Sense una bona relació, ni els 
treballadors ni els clients es 
senten vinculats amb l’empre-
sa i per aquest motiu ni els 
empleats fan aportacions sig-
nificatives, ni els clients gene-
ren la confiança necessària. Al 
no reconèixer la seva capacitat 
d’aportar valor en els produc-

Cuidar les relacions a la feina
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tes ni en els serveis, poc a poc, 
aconseguim que l’empresa 
tampoc sigui reconeguda en el 
mercat.

Per capgirar aquesta situació i 
per millorar la qualitat relacio-
nal dels equips i les empreses, 
molts directius i càrrecs de res-
ponsabilitat demanen l’acom-
panyament d’un coach.

El coaching d’equips ajuda als 

professionals a identificar i ac-
tuar des de les seves fortaleses 
per establir vincles professio-
nals transparents que permetin 
contrastar el que esperem els 
uns dels altres per tal de poder 
ajudar les expectatives mútues 
amb els clients i els companys 
de feina.

Què aportarà un coach a 
l’equip de treball?
Primerament, augmentarà la 
comprensió que els profes-
sionals tenen sobre com es 
relacionen entre ells i amb els 
clients per tal de ser conscients 
de si aquestes relacions són 
una ajuda o un bloqueig per 
als seus objectius.

Seguidament, col·laborarà en 
l’establiment d'objectius que 
permetin un bon clima de tre-
ball i facilitarà processos de 
positivisme per a crear, enfor-
tir o restablir vincles sòlids que 
portin a assolir resultats i bene-
ficis de manera sostenible.

Construir relacions poderoses 
és el primer pas per evitar els 
bloquejos en les relacions pro-
fessionals, consolidar els vin-
cles interns i externs i reduir 
costos organitzatius.

Avui més que mai, l’autèntic 
capital d’una empresa no són 
els seus treballadors sinó les 
relacions que s’estableixen en-
tre ells i entre els seus clients o 
usuaris.



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!
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Recordant el passat...

Restaurant Nice
la seu - 1960

sadurní Capdevila, Ot Blasi, Miquel Rispa, Federico Costa,
aleix xuclà i Paco altimir



Tenim un ampli ventall de tendals 
amb gran varietat de lones i teixits tècnics, 

tancaments de vidre i sostres mòbils.



Si haguéssim de proposar una 
sèrie de normes bàsiques de 
bellesa, la número 1 seria pos-
siblement ser feliç. Un enor-
me somriure és la mostra més 
sincera de l'estat de benestar 
interior i això es reflecteix per 
fora. Així que no hauries de re-
primir una agradable riallada! 
I molt menys per qüestions 
d'estètica... 

Quatre 
aliments que 
blanquegen 
les dents,
naturalment
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Si et fa vergonya somriure per-
què les teves dents no tenen 
un blanc brillant o no veus re-
sultat en els productes de blan-
quejament que has anat fent 
servir, et proposem un repte. 
Canvia el bany per la cuina per 

al teu blanquejament dental i 
deixa't portar pels consells de 
Clínica Ariño, que et recomana 
quatre aliments per blanquejar 
les dents:

    Poma. No hi ha millor hà-
bit per a la salut dental que 
aquest: mossegar una poma és 
com utilitzar un raspall dental 
doncs combat la placa i pro-
tegeix les genives. Ja saps la 

dita, "an apple a day ... Keep 
the doctor away!" (Una poma 
al dia et manté lluny del met-
ge).

    

Api i pastanaga. Els vegetals 
cruixents també són molt bons 
per mantenir el color, ja que 
eliminen les restes de menjar 
que són els que acaben pro-
duint les taques superficials.

    Lactis. Llet, formatge, iogurts 
... Aquests productes són rics 
en calci i fòsfor, dos elements 
que reposen, gràcies al seu ín-
dex d'àcid làctic, els minerals 
de l'esmalt.

    Taronja. La taronja és font 
indiscutible de salut i, com no, 
també de salut dental. La seva 
composició a base de Vitami-
na C, pectina, glucrato, fibra i 
limonè actua com a dissolvent 
i netejador natural de la placa.





ESPAI SALUT

La Fundació del Cervell, crea-
da amb el suport de la Socie-
tat Espanyola de Neurologia 
(SEN), ha elaborat un informe 
titulat Impacte Social de la 
malaltia de Parkinson a Espan-
ya, en el qual s’analitza l’assis-
tència dels pacients, l’impacte 
econòmic, la morbimortalitat i 
l’epidemiologia.
Segons els resultats obtinguts 
es calcula que a Espanya po-
drien haver almenys 300.000 
pacients amb malaltia de Par-

Impacte social del Parkinson
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kinson diagnosticats. 
Segons explica un dels doc-
tors que ha elaborat l’informe, 
“encara que el Parkinson sigui 
un trastorn motor, s’ha vist que 
la discapacitat pot estar ge-
nerada per múltiples factors. 
La depressió, la demència, la 
psicosis i altres símptomes no 
motors de la malaltia tenen un 
gran impacte en la qualitat de 
vida dels pacients i familiars, 
per la qual cosa són aquests la 
principal causa de morbiditat i 

Hi ha la creença popular que 
és normal que l’envelliment 
comporti la pèrdua de les ca-
pacitats cognitives fins al punt 
de dificultar les activitats quoti-
dianes, per aquest motiu poca 
gent, de manera preventiva, 
es fa proves mèdiques perquè 
li diagnostiquin si pateix o no 
demència. 
Segons l’Informe Anual sobre 
l’Alzheimer 2011, elaborat per 
Alzheimer’s Disease Interna-

suposen el motiu d’institucio-
nalització i ingrés hospitalari en 
la majoria dels casos”.
El perfil del cuidador principal 
és el d’una dona amb dedica-
ció exclusiva a la cura del pa-
cient amb Parkinson, i que so-
vint té depressió, ansietat i un 
mal estat de salut, per la qual 
cosa és important que comptin 
amb suport psicològic, i que 
se’ls proporcioni ajuda social i 
informació.

Diagnòstic precoç de demències
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cional (ADI), hi ha 36 milions 
de persones arreu del món 
que pateixen demència, de 
les quals un 75% no han estat 
diagnosticades.
Malgrat això, el diagnòstic pre-
coç de les demències és clau 
per poder receptar el tracta-
ment adequat a l’inici de la 
malaltia per frenar el seu avenç 
i els seus símptomes.
A Espanya hi ha una residència 
que realitza de forma pionera 

una avaluació integral i con-
junta per part del geriatra i del 
pneuropsicòleg, que inclou 
l’anàlisi de les variables clíni-
ques, analítiques, pneuroana-
tòmiques, cognitives, funcio-
nals i conductuals. D’aquesta 
manera es pot determinar si la 
persona pateix alguna demèn-
cia, de quin tipus i en quin grau 
de severitat.



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
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Photocall



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€ 
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E l cap de setmana pas-
sat es va disputar a la localitat 
murciana de Calasparra una 
nova edició del Campionat es-
tatal de Joves Promeses de pi-
ragüisme, on hi van participar 
els palistes més joves del Cadí 
Canoë Kayac. En els resultats 
generals per equips, el club 
urgellenc va acabar en una 
molt bona 2a posició per au-
tonomies, només per darrera 
del Club gallec Deportivo del 

El Cadí CK obté la segona posició 
al Campionat d´Espanya de Joves Promeses

Penedo. Pel que fa als resultats 
individuals, destaca la primera i 
segona posició de Noemí Font 
i Aina Ferrer en la categoria C1 
dona infantil, respectivament; 

una segona posició del Pol 
Ferrer en C1 home cadet; i, re-
petint podi, la segona i tercera 
posició de Noemí Font i Aina 
Ferrer en K1 dona infantil. dissabte 27 d´agost 

Foto: joves del Cadí CK en l´edició 2015

Et personalitzem
la teva samarreta, 

dessuadora, 
mocador...

de FM la seU

PREUS ECONÓNOMICS



i Torneig Pàdel
Ciutat de la seu

dissabte 27 d´agost 

1r premi 400€
2n premi 200€

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

dobles masculí FesTa MaJOR
la seU d’URGell

DAVID

Inscripció per parella: 50€
Obsequis per a tots els participants

Patrocinen:

Col·laboren:

Foto: joves del Cadí CK en l´edició 2015
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LLOGUER DE BICICLETES-GRUPS
TANDEM-MONOCICLES-BTT-
PASSEIG-INFANTILS-PATINETS

Ja tenim data per a la cele-
bració 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, institu-
cions i associacions més desta-
cats i destacades de la tempo-
rada esportiva. Serà el dissabte 
15 d´octubre, i enguany coin-
cidirà amb la celebració de la 
Fira de Sant Ermengol de la 
Seu d´Urgell (15 i 16 d´octu-
bre), la fira documentada més 
antiga de la Península Ibèrica. 
Cal recordar que el setmanari 
Les Mesures del Pirineu or-
ganitza la gala esportiva més 
exitosa realitzada mai a la co-
marca des del 2013, i en cada 
edició s´hi han reunit prop de 
300 persones vinculades a l´es-
port i institucions relaciondes 
amb la comunitat esportiva 
comarcal, reconeixent primer 
l´esforç i treball i després els 
èxits assolits pels nostres es-
portistes. La gala nocturna de 

La Nit de l´Esport es celebra 
cada any amb la màxima il.lu-
sió i treball per satisfer el que 
és just: reconèixer la tasca dels 
esportistes, clubs, col.labora-
dors i institucions que possi-
biliten que el nivell assolit en 
els últims anys no faci més que 
constatar i ‘obligar-nos’ a l´or-
ganització d´aquesta gala, que 
ha anat creixent any ere any 
conjuntament amb el creixe-
ment del nivell esportiu del 
que gaudim. 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 expres-
sió esportiva que disposa l´Alt 
Urgell, servint també per com-
partir experiències i curiositats 
entre els millors esportistes de 
cada modalitat. Així doncs, és 
un plaer anunciar La Nit de l´Es-
port 2016, que enguany tor-
narà amb sorpreses per fer-nos 
gaudir a tots del bon ambient 
esportiu que hem anat conso-

lidant en cada una de les tres 
edicions anteriors. Cal dir que 
en les properes edicions de la 
revista oferirem la llista de can-
didats que optaran als premis. 
D´altra banda i anticipant-nos a 
l´organització de ple a la gala,  
volem agrair i donar les gràcies 
a les empreses privades que 
han col.laborat i seguiran fent-
ho amb aquest esdeveniment, 
ja que sense el seu suport és 
impossible organitzar aquest 
magnífic (i necessari) acte es-
portiu comarcal, amb tot el seu 
nivell protocolari. 
L´objectiu final no és un altre 
que retre homenatge als i les 
esportistes i clubs que duen 
la marca Alt Urgell més enllà 
de les nostres fronteres, i com 
sempre, fent-ho amb una gala 
nocturna per gaudir, un any 
més, d´una fantàstica vetllada 
esportiva. 



La Seu d’Urgell 973 360 124
Castellciutat 973 353 659

Puigcerdà 972 880 690
Email: info@casallevet.com

web: www.casallevet.com

Especialistes 
en equipaments 
i maquinària 
per a 
jardineria
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En aquest article volem fer un 
repàs d´alguns dels guardons 
lliurats en les anteriors edicions 
de la gala de La Nit de l´Esport 
a esportistes de projecció i/o 
consolidats que després han 
destacat a nivell nacional i in-
ternacional en les seves mo-
dalitats esportives. En aquesta 
ocasió, com no pot ser d´una 
altra manera, destacarem a la 
Maialen Chorraut, millor espor-
tista sènior femení en l´edició (i 
primera) de La Nit de l´Esport 
del 2013. La Maialen ha de-
mostrat, una vegada més, que 
no té límits i, després d´acon-
seguir la medalla de bronze als 
Jocs Olímpics de Londres en 
K1 eslàlom, va apartar-se de 
la primera línia de competició 
durant dues temporades per 
dedicar tot el seu esforç a la 
seva petita Ane. Va tornar a la 
competició d´elit al 2014 amb 
medalla de plata al Campionat 
d´Europa celebrat a Viena in-
closa i, un any més tard, es va 
proclamar campiona absoluta 
d´Europa a Alemanya. Ara, s´ha 
tornat a superar i acaba de pro-

ESPORTISTES

Maialen Chorraut

clamar-se campiona olímpica 
en K1 eslàlom als Jocs de Rio 
2016. És un orgull per a nosal-
tres tenir-la de “veïna” aquí a la 
Seu d´Urgell i gaudir dels seus 
èxits esportius. Qui no va vibrar 
amb la baixada de la Maialen 

pel canal de Rio davant el tele-
visor? Ella ha contribuït a dur el 
nom de la Seu i de l´Alt Urgell 
per tot el món i a que l´eslàlom 
sigui un dels esports preferits 
pels joves de la nostra comar-
ca. Felicitats, Maialen!



E

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 

Maialen Chorraut

Carretera Nacional 260 km230 25711 Montferrer
Tel. 655 971 089

NOVA GERÈNCIA A PARTIR DE JULIOL

MENÚS DIARIS
ESMORZARS CASOLANS

SOPAR
TAPES VARIADES

BAR RESTAURANT GRAN SOL
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ESPAI MOTOR

Confort
El DS 3 és una berlina que 
no deixa indeferent. París és 
la ciutat en què s’ha inspirat 
l’equip de disseny per tal de 
crear un vehicle modern, luxós 
i amb gran qualitat dels ele-
ments que el configuren. Ins-
pirat en l’univers de la moda, 
el DS 3 està impregnat d’una 
gran personalitat. El disseny 
de la carrosseria, amb sostre 
flotant i tractament de dobe 
color i l’aleró creen un perfil 
únic i diferenciador. Destaquen 
també els nous fars davanters, 
amb una disseny imponent i 
esportiu, que integra funcio-
nament Led i xenó. A l’interior 
ens trobem amb un habitacle 
d’alta habitabilitat i confort en 
tots els sentits, des dels seients 
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fins a l’excel·lent insonoritza-
ció, que contribueix a crear una 
atmosfera pròpia.

Motor
El DS 3 compta amb una gran 
diversitat de motoritzacions, 
tan en gasoil com en benzina. 
En gasoil, les opcions van dels 
60 als 120 cavalls, passant per 
l’opció de 92, amb promijos de 
consum molt ajustats que ron-
den els 3 litres i mig als 100.
Pel que fa als propulsors a 
benzina, el motor base és un 
82 cavalls i, a partir d’aquí hi 
ha disponibles de 110 cavalls, 
165 i el més potent de tots, el 
207 cavalls. Les mitjanes de 
consum estan entre 4,5 i 5,5 

litres als 100, tret del 207 ca-
valls, amb un consum mitjà de 
6,5 litres i una velocitat punta 
de 235 km/h.

Seguretat
L’equipament de seguretat del 
DS 3 comença amb una estruc-
tura reforçada que garanteix la 
màxima protecció.
A nivell intern, aquest vehicle 
compta amb 6 coixins de segu-
retat de sèrie, dos de frontals, 
dos de laterals davanters i dos 
de sostre al davant i al darrere.
En relació amb el sistema de 
frenada, el DS 3 ofereix siste-
ma ABS, repartidor electrònic 
de frenada i sistema d’ajuda a 
la frenada.

 

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

CITROEN DS3
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Compro taulons d’obra de paletes,
guixaires, encofradors...

Tel.: 647 963 591

Pronatursa
Proximitat Natural i Saludable

100%
NATURAL

SENSE COLORANTS

SENSE GLUTEN

SENSE SOJA
SENSE LACTOSA

CAL MIRAR LA INFORMACIÓ DE L’ETIQUETA

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

espunyes@espunyes.es

www.espunyes.es

BONA 
FesTa MaJOR

2016
A TOTHOM



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

reformat de 100m2. C/ St 
Ermengol, al costat de plaça 

Catalunya. Condicionat com ofi-
cina, amb 4 despatxos, sala de 
reunions, recepció i 2 lavabos. 
Tel. de contacte: 682 791 859

lOCal eN 
aRReNdaMeNT



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

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



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
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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

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'Infer-
meria 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 expe-
riència pels caps de setmana 
amb possibilitat de mitja jornada

Tel. 973 353 855

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

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

Es traspassa Bar-Restaurant 
amb ampli menjador a la Seu 
d´Urgell. 

Interessats trucar al 
Tel. 973 351 731

Per jubilació disposo de material 
per automòbil, planxa de Land 
Rover i Suzuki i materials diver-
sos. Diferents filtres i tipus antigel. 

Vine, tria i posa tu el preu. 
973 350 656




