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Aquest proper diumenge, 
28 d´agost, i coincidint amb la 
celebració de la Festa Major de 
la Seu, el conseller de Cultura 
de la Generalitat de Catalun-
ya, Santi Vila, procedirà a fer 
el lliurament del diploma acre-
ditatiu com a ‘Element Festiu 
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Ja tenim aquí una nova edi-
ció de la Festa Major de la Seu 
d´Urgell. L´últim cap de setma-
na d´agost, data marcada en 
el calendari pels urgellencs i 
urgellenques, simbolitza el fi-
nal de l´estiu i es esperat pel 

Bona Festa Major de La Seu d´Urgell 2016
retrobament entre amics i els 
sopars familiars i de colles. La 
Seu es converteix, per aquest 
cap de setmana, en la capital 
lúdica i comercial del Pirineu i 
la programació de la seva Fes-
ta Major en el centre d´oci per 
a tots els seus veïns i els turis-

tes que la visiten per gaudir, un 
any més, de tot el que engloba 
l´esdeveniment:  actes culturals 
i tradicionals com el Ball Cer-
dà, activitats esportives i infan-
tils, balls de nit, concerts,etc. 
Gaudiu de La Seu, bona FM a 
tothom!                             Redacció

El Conseller de Cultura de la Generalitat 
lliurarà el diploma ‘Element Festiu Patrimonial 
d´Interès Nacional’ al Ball Cerdà de la Seu

Patrimonial d´Interès Nacional’ 
al Ball Cerdà de la capital de 
l´Alt Urgell. L´acte tindrà lloc a 
la plaça Patalín, just abans que 
comenci el tradicional ball dels 
adults. D´altra banda, des del 
consistori urgellenc s´ha convi-
dat als veïns i comerciants de la 
ciutat a que engalanin els seus 
balcons i aparadors amb mo-
tius del Ball Cerdà i florals “per 
fer encara més lluït el recorre-
gut d´aquesta dansa que s´ini-
cia al passeig Joan Brudieu, i 

transcorre pel carrer Major fins 
arribar a la plaça Patalín, on es 
gaudeix del ball que ja és patri-
moni festiu de Catalunya”.
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L´Ajuntament de la Seu 
d´Urgell ja ha adjudicat les 
obres per a l´urbanització de la 
plaça Joan Sansa de la ciutat a 

3.921  per-
sones han visitat l’exposició 
‘Temps del Romànic. Art, vida 
i consciència’ al llarg de les sis 
setmanes que ha estat ober-
ta al públic a la sala Sant Do-
mènec de la Seu d’Urgell. La 
mostra, que es va inaugurar el 
passat 11 de juliol, va tancar el 
passat diumenge, 21 d’agost, 
les seves portes obtenint un 
gran èxit de visitants, tant per 
part dels veïns de la Seu com 
dels turistes que en ple estiu 
han visitat la capital de l’Alt Ur-
gell. Temps del Romànic. Art, 
vida i consciència ha fet viatjar 
a l'espectador als segles XI, XII 

L´Ajuntament de la Seu adjudica les obres 
d´urbanització de la plaça Joan Sansa

l´empresa Natur Grup Integral, 
per un import de 380.747,72 
euros. Els treballs d´execució 
començarien de manera immi-
nent i requereixen una inver-
sió total de 956.275,23 euros. 
El projecte d´urbanització de 
la plaça urgellenca és un dels 
més importants per part de la 

gestió al consistori de l´actual 
equip de govern per aquesta 
legislatura. La plaça comptarà 
amb una pista de joc polies-
portiva, una pista de patinatge, 
dues zones de jocs infantils i un 
escenari fix com a nou espai 
cultural de la capital de l´Alt 
Urgell.

Prop de 4.000 persones visiten l´exposició 
‘Temps del Romànic’ a la Seu

i XIII per tal que veiés, escol-
tés, olorés i, en definitiva, en-
tengués com eren les persones 
darrera les pedres, els pode-
rosos eclesiàstics i els senyors 
amb recursos audiovisuals i 
interactius. L’exposició s’ha ins-
pirat en el conjunt del romànic 
català per apropar el visitant a 
la Catalunya d’aquesta època, 
oferint una lectura polièdrica, 
fresca i actual d'aquell temps i 
d'aquell patrimoni, crucial en la 
història de Catalunya i d'Euro-

pa. Mitjançant recursos audio-
visuals i interactius, la mostra 
ha permès copsar l’estètica 
d’una època, els avenços tèc-
nics i la innovació del conjunt 
del Romànic: un element patri-
monial únic, singular dins i fora 
de Catalunya. La mostra ha es-
tat organitzada per l'Obra So-
cial "la Caixa" i el Departament 
de Cultura de la Generalitat 
en col·laboració amb l'Ajunta-
ment de La Seu d’Urgell.



PASSEIG JOAN BRUDIEU, 12-14
LA SEU D’URGELL
TEL: 973 354 475
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La Seu Solidària ha dut a 
terme una campanya de re-
collida de fons per comprar 
aliments de primera necessi-
tat per al camp de refugiats 
de Filippiada (Grècia), on hi 
ha actualment prop de 450 
persones provinents de Síria, 
l'Afganistan, Iraq i Palestina, de 
les quals més de la meitat són 
nens. La iniciativa s´ha fet des-
prés de la crida realitzada per 
un voluntari urgellenc, en Ber-
nat Lavaquiol, que ha constatat 
"la dura situació que viuen els 
refugiats, tant per les condi-
cions de vida al camp com per 
les seves vivències escapant de 
la guerra". Lavaquiol destaca 
en una carta que ha fet arribar 
a la Seu Solidària que "tot i 
que l'exèrcit grec subministra 
menjar, l'alimentació que se'ls 
facilita els aboca a una dieta 
molt desequilibrada, basada 
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La Seu Solidària realitza 
una campanya per ajudar els refugiats 

dels camps de Filippiada i Eleonas 
en croissants, pasta i arròs". 
És per això que creu necessa-
ri aconseguir diners per poder 
comprar un cop per setmana 
fruita, verdura i tonyina, i així 
millorar els àpats. Al camp de 

refugiats de Filippiada hi duen 
tasques de suport actualment 
diverses ONGs i un grup signi-
ficatiu de persones voluntàries, 
que realitzen reunions periò-
diques i es coordinen. Tenint 
en compte que els voluntaris 
independents solen enviar di-
ners aprofitant el viatge, els 
fons recaptats a la Seu i co-
marca es farien arribar a través 
d'aquesta via.
Voluntaris urgellencs. Una altra 

voluntària alturgellenca que 
ha viscut en primera persona 
com es viu en els camps de 
refugiats és Roser Maura, que 
ha estat al d'Eleonas (Atenes), 
que acull 2.000 persones. "És 

una experiència increïble, ja 
que convius amb persones que 
han patit situacions extremes 
i que fugen perquè estan en 
perill", remarcà Maura en una 
entrevista a RàdioSeu. La jove 
urgellenca coincideix en la im-
portància de millorar l'alimen-
tació dels refugiats per evitar 
problemes nutricionals. Part 
dels diners recaptats també es 
destinaran a aquest camp grec.



Bona Festa Major 2016
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La Plataforma d´Afectats 
per la Cruïlla de l´N-260, al seu 
pas per Montferrer, ha sol.lici-
tat rebre informació a la Direc-
ció General de Carreteres del 
Ministeri de Foment sobre l´es-
tat en què es troba el projecte 
per a la contrucció d´una roton-
da en el tram que serveixi per 
garantir la seguretat vial, doncs 
és un dels punts més conflic-
tius del territori pel que fa a la 
successió d´accidents de circu-

La Plataforma d'Afectats per la cruïlla de l'N-
260 a Montferrer exigeix saber en quin estat 

es troba el projecte sobre la futura rotonda
lació. Fonts del col.lectiu han 
volgut recordar que el director 
general Jorge Urrecho Corra-
les els ha afirmat i assegurat 
en reiterades ocasions que el 
projecte per dur a terme la mil-
lora de la seguretat en aquest 
tram ja està aprovat i, fins i tot, 
que s´ha reservat una partida 
de 600.000 euros per executar 
l´obra. 
La Plataforma, però, no ha re-
but notícies sobre en quin punt 
està actualment la situació per 
posar en marxa la construcció 

de la glorieta, després de la 
mobilització i manifestacions 
dels veïns durant anys per re-
clamar una “solució lògica” al 
respecte, i amb l´afegit que ja 
s´han construït en els últims 
dies les altres dues rotondes 
reclamades al pas de l´Eix Piri-
nenc per la Seu i Castellciutat.

L´Ajuntament de la Seu 
ha rebut recentment més de 
1.300 signatures de veïns i veï-
nes de la ciutat que sol.liciten 
l´habilitació d´un espai obert a 
la Seu per poder passejar els 
seus gossos sense corretja. El 
col.lectiu demana al consistori 

L´Ajuntament de la Seu estudia l´habilitació d´u-
na zona per passejar els gossos sense corretja

que posi a la disposició aques-
ta zona per tal que no sigui ne-
cessari desplaçar-se en cotxe 
per deixar lliures les mascotes, 
ja que aquesta opció està to-
talment prohibida en el nucli 
urbà. Així doncs, l´Ajuntament 
urgellenc està estudiant dife-
rents alternatives per a l´ ha-
bilitació de la zona, valorant el 
cost i la ubicació. Per la seva 

part, el col.lectiu ha proposat 
ubicar aquest espai a l´Horta 
del Valira, que ja disposa d´un 
espai verd al costat del riu. 
Aquesta petició veïnal es pro-
dueix després que durant el 
passat mes de juliol la Policia 
Municipal interposés 18 expe-
dients sancionadors a propie-
taris de gossos que passejaven 
la seva mascota sense corretja.
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E l portal especialitzat 
Niumba de Trip Advisor ha dut 
a terme una selecció de les 10 
millors muntanyes d´Espanya, 
basantse amb la seva populari-
tat i nivell d´atenció turístic, en-

La Pica d'Estats, seleccionada 
entre les 10 millors muntanyes d´Espanya

tre les que s´hi troba el cim més 
alt de Catalunya (3.143 metres), 
la Pica d´Estats, ubicada al Parc 
Natural de l´Alt Pirineu (entre 
el Pallars Sobirà i l´Arieja). La 
resta de cims seleccionats per 
aquesta classificació són l'Ane-
to, situat a Osca; el Calvitero, 

a Extremadura; el Teide, a les 
Canàries; el Cerro Calderón,al 
País Valencià; el Mulhacén, a 
Andalusia; el Pico del Lobo, a 
Castella la Manxa; el Puig Ma-
jor, a les Illes Balears; la Peña 
Trevinca, a Galicia, i la Peñala-
ra, a Madrid.

Durant la segona cam-
panya d´excavacions al dolmen 
de la Llosa de Bescaran, l´em-
presa especialitzada en projec-
tes arqueològics ReGiraRocs va 
descobrir un corredor d´accés a 
una cambra sepulcral, sent una 
troballa inèdita i exclusiva al 
Pirineu. Els treballs van comp-
tar amb la col.laboració d´unes 
25 persones voluntàries, que 

ReGiraRocs descobreix una troballa 
arqueològica inèdita durant les excavacions 
al dolmen de Bescaran

van ajudar a excavar, conser-
var i completar un estudi sobre 
l´estructura megalítica. Per la 
seva part, des de l´Entitat Mu-
nicipal Descentralitzada (EMD) 
de Bescaran s´afirma que es 

procedirà a habilitar l´espai i 
condiciona-lo per tal que es 
puguin acollir visitants, posant 
a la seva disposició tríptics ex-
plicatius sobre les troballes i la 
seva història.
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Divendres 26 d’agost
10h30 Cercavila Infantil
11h30 Pregó Infantil dels casals 
d’estiu i Grup d’Animació Bitxiclown
Plaça dels Oms
17h30 Festa al Passeig
Jordi Tonietti “El venedor de con-
tes”
Activitat infantil
Passeig Joan Brudieu
20h Dansa a la fresca
Plaça de les Monges
21h IV Botifarrada popular
Sant Joan Baptista de la Salle
Organitza: Penya Barcelonista i Ger-
mandat de Sant Sebastià
23h Concerts a la Plaça amb Dj Go-
mes i Rewind
(Grup de versions dels anys 60, 70, 
80, 90)
Plaça Camp del Codina
23h30 Ball de Festa Major amb Duo 
Làser i Duo Bugatti
Plaça Catalunya
00h SeuRock
Actuació d’obertura a càrrec de Ba-
tukaSeu
Organitza: Coordinadora de Casetes
00h SeuTrònic
Puñalada Trapera Crew
Pista Esportiva Polivalent
Organitza: Col·lectiu SeuTrònic

Dissabte 27 d’agost
09h Torneig de Tennis
Pistes Municipals de Tennis
Majors de 16 anys
Organitza: Club Tennis Seu d’Urgell
Servei d’Esports (inscripció + fiança)
10h a 12h II Masterxef infantil
Idea del Consell Municipal d’Infants
Plaça Catalunya
Organitza: Associació d’Hosteleria

12h30 AquaFesta (espectacle d’ani-
mació d’aigua)
Idea del Consell Municipal d’Infants
Plaça de les Monges
116h30 XXV Trobada Gegantera
Plantada de gegants
Plaça dels Oms
17h a 19h30 A cavall per la Seu
Totes les edats
Regència d’Urgell
Organitza: ACAU
17h Cursa Roll Ski
Parc del Segre
Organitza: CEFUC
17h Partit Futbol Sala CF Castellciu-
tat
Poliesportiu Municipal
Organitza: CF Castellciutat
17h Festa al Passeig – Jocs de cu-
canya
Idea del Consell Municipal d’Infants
Passeig Joan Brudieu
17h30 Cercavila de Gegants i Cap-
grossos
De la plaça de les Monges a la Plaça 
dels Oms
18h30 Exhibició de teles acrobàti-
ques
Plaça Camp del Codina
Organitza: EEM de Teles Acrobàti-
ques
19h45 Presentació de Colles Gegan-
teres convidades i ball final
21h Pregó de Festa Major a càrrec 
de Joan Ribó i Canut, alcalde de 
València
Plaça dels Oms
23h Concerts a la Plaça
Grups de versions: Froy Lands i Úl-
timo Tributo (tribut al “Último de la 
Fila”)
Plaça Camp del Codina
00h Gran Ball de Nit amb l’Orques-

tra Selvatana
Plaça Catalunya
00h SeuTrònic
Pista Esportiva Polivalent
Organitza: Col·lectiu SeuTrònic

Diumenge 28 d’agost
10h Campionat d’Escacs
Organitza: Club d’Escacs la Seu
10h Tirada popular
Club de tir el Tossal
Organitza: Club de tir
11h Ball Cerdà Infantil 
Plaça Patalín
12h15 Ball Cerdà Geganter
Plaça Patalin
12h30 Ball Cerdà d’Adults 
16h Partit de Futbol CE Ciutat La 
Seu
Camp d’Esports Municipal
17h Gimcana de Colles
Plaça Catalunya
Majors de 16 anys
17h Festa al Passeig – Espai nadó
Activitat de 0 a 3 anys
Passeig Joan Brudieu
17h15 Festa al Passeig – Jocs tradi-
cionals   
Activitat de 3 a 12 anys
Passeig Joan Brudieu
18h Partit de Presentació de La Seu 
FC – CE Oliana
18h Obertura Taverna Folk
Parc del Cadí
Organitza: Grup Seu Folk
19h Exhibició de Taekwondo 
Plaça Patalín
Organitza: Club Taekwondo la Seu
19h Sardanes amb la Bellpuig Cobla
Plaça de les Monges
20h Masterclass de Zumba
Monitores: Marta Buchaca i Mari 
Amores
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Plaça del Camp del Codina
21h15 Botifarrada popular i servei 
de barra a la Taverna Seu Folk
Parc del Cadí
Organitza: Ateneu de l’Alt Urgell
22h30 Concerts de Música Tradicio-
nal amb Vegetal Jam
Sorteig d’un lot de productes
Parc del Cadí
Organitza: Grup Seu Folk i Ateneu 
de l’Alt Urgell
23h Concerts a la Plaça amb Jazz 
amb Richi’s Dixie Band
Plaça Camp del Codina
00h Ball de Nit amb l’Orquestra Alea 
Quartet
Plaça Catalunya
00h Nit “Al ralentí”
Segona Mà
Buhos
Aliena (SeuRock)
Grup de Versions All Covers
Espai Casetes
Organitza: Coordinadora de Casetes
00h SeuTrònic
Nit de Màquina
Pista Esportiva Polivalent
Organitza: Col·lectiu SeuTrònic

Dilluns 29 d’agost
10h Pedalada popular
Plaça Catalunya
Totes les edats
Organitza: Servei d’Esports
11h a 14h Vilajocs Medieval
Ludoteca, espai de jocs i inflables
Plaça de les Monges
12h Sardanes amb Vents de Riella
Plaça Catalunya
15h Festa aquàtica
Piscina Municipal
Menors de 14 anys
17h VIè Campionat de Botifarra

Centre Cívic El Passeig
Places limitades a 40 parelles – Ins-
cripcions a l’Oficina de Turisme Seu 
de l’Espai Ermengol
Organitza: Penya Barcelonista de la 
Seu
17h Joc de pistes “La pizzeria To-
massi”
Idea del Consell Municipal de Joves
Per a totes les edats
Places limitades per ordre d’arribada
Plaça de les Monges
17h30 Festa al Passeig
Espectacle de màgia amb Mag Ma-
goo
Activitat infantil
Passeig Joan Brudieu
17h30 Concert amb l’Orquestra 
Nova Saturno
Plaça Catalunya
18h VII Olympic “FER” Games
Espai Casetes
Organitza: Coordinadora de Casetes
18h30 Noves Veus, Cor de Noies de 
l’EMM
Itinerari per les terrasses dels bars
Organitza: Escola Municipal de Mú-
sica
19h “Volta Major” – Cursa Grifone 
(10 km)
Parc del Segre
Majors de 14 anys
Organitza: Servei d’Esports
19h Concert d’Eva Sauret i Ariana 
Abecasis
Repertori basat en òpera, opereta i 
sarsuela
Pati de la Biblioteca
20h Sardanes amb Vents de Riella 
Plaça Catalunya
22h30 Correfoc amb els Diables de 
l’Alt Urgell
Plaça dels Oms

00h15 Ball de nit amb l’Orquestra 
Nova Saturno
Plaça Catalunya
00h30 Nit sense fi
Avenc (SeuRock)
Lax’n’busto
Grup de Versions Pachucos
Dj Jordi Véliz
Espai Casetes
Organitza: Coordinadora de Casetes

Dimarts 30 d’agost
11h Festa al Passeig  – Tallers i jocs 
gegants
Activitat infantil
Passeig Joan Brudieu
12h Passacarrers i vermut per les te-
rrasses amb la Rolling Band
Centre ciutat i terrasses dels bars
17h Correaigua i Festa de l’escuma
Sant Josep de Calassanç
Organitza: Diables de l’Alt Urgell
17h30 Concert amb la Principal de 
la Bisbal
Plaça Catalunya
18h30 Festa al Passeig
Espectacle d’animació infantil “Que-
viures”
Passeig Joan Brudieu
19h30 Festa Holly amb Dj Duddins
Idea del Consell Municipal de Joves
Plaça de les Monges
20h Sardanes amb la Principal de la 
Bisbal
Plaça Catalunya
23h30 Ball de fi de festa amb la Prin-
cipal de la Bisbal
Plaça Catalunya
00h30 Fi de festa amb Disco Mòbil
Espai Casetes
Organitza: Barra de la Festa Major

Programació Actes  Fm  La Seu 2016



Recordant el passat...

FESTA MAJOR LA SEU 
Gegants i Capgrossos a la Plaça Patalín

Any 1940



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

tancaments de vidre i sostres mòbils.



Sostenidor si o sostenidor no: aques-
ta és la qüestió. Corria el revoluciona-
ri 1968 a Estats Units, quan la imatge 
de dones cremant el sostenidor va 
donar la volta al món i es va conver-
tir per sempre en símbol indiscutible 
de l'alliberament femení. L'estampa 
va arribar després d'una protesta de 
mig miler de dones concentrades a 
Nova Yersey contra la celebració de 
Miss America, al·legant el compo-
nent sexista dels concursos de belle-
sa. No obstant això, la invenció dels 
sostenidors en 1907 pel dissenyador 
Paul Poiret va suposar un gran allibe-
rament després de segles de dones 
oprimides a cotilles impossibles. Per 
tant... símbol d'opressió o d'allibera-
ment femení?
Gairebé cinquanta anys després, la 
controvèrsia sobre del sostenidor 
continua. Encara que el moviment fe-
minista ha demostrat al llarg d'aques-
tes cinc dècades que la igualtat entre 
sexes és molt més que el bra-burning 
(crema del sostenidor) i els seus pro-
tagonistes (bra-burners), i que ser fe-
minista no està renyit amb portar sos-
tenidor. De manera que, avui dia, el 
braless és més una qüestió de moda 
que d'ideologia.
Taylor Swift o Rihanna, l'oscaritzada 
Jennifer Lawrence i les grans it girls 
del moment Kendall Jenner, Cara 
Delevingne i Gigi Hadid són algunes 
de les famoses de l'star system que 
reivindiquen el braless com la millor 
manera de lluir escots davanters i del 
darrere d'infart en dissenys de nit i 

també en outfits de dia. Tanmateix, el 
sostenidor és alhora un gran aliat de 
sensualitat femenina, tant si es llueix 
sota de samarretes o camises trans-
parents com si s'utilitza de manera de 
crop top amb peces de cintura alta.
Deixant de banda modes i reivindica-
cions, tornem a la qüestió. Braless si 
o no? Marta Fernández Cuevas, crea-
dora del sostenidor antiarrugues, Pi-
llow Bra, desaconsella la pràctica: "És 
un error". Nega que els sostenidors 
obstaculitzin la circulació, redueixin 
el to de la mama amb el temps o 
perjudiquin la lactància. Fernández 
Cuevas explica que "prescindir d'una 
peça, que a més hem de portar les 
24 hores del dia, pot portar-nos greus 
problemes de salut, com problemes 
d'esquena, i d'estètica, com ara la 
flacciditat i pits caiguts". En aquest 
sentit, recorda que els pits caiguts a 
una primerenca edat és una constant 
indubtable en l'anatomia de les do-
nes de tribus africanes o americanes, 
que mai han reforçat el seu pit amb 
cap tipus de sosteniment.
El Dr. Sergio Fernández, de les clíni-
ques Dorsia, descarta un altre dels 
grans mites que ha girat al voltant del 
sostenidor: la possibilitat de produir 
càncer, del qual no hi ha evidències 
científiques, encara que sí alguns es-
tudis. El llibre Dressed to Kill de Ross 
Singer i Soma Grismaijer explica que 
la pressió del sostenidor comprimeix 
el sistema limfàtic i impedeix la cor-
recta detoxificació del teixit mamari 
i això afavoriria l'acumulació de to-

xines que podria augmentar el risc 
de patir càncer. No obstant això, la 
mateixa Societat Americana del Càn-
cer (American Cancer Society) nega 
la seva validesa científica i redueix la 
teoria a un mer rumor.
D'altra banda i més relacionat amb la 
pèrdua de fermesa del pit, Jean De-
nis Rouillon, especialista en medicina 
esportiva, afirma que l'ús del sosteni-
dor pot atrofiar, per la pressió, estruc-
tures com els lligaments de Cooper 
i, per tant afavorir la caiguda del pit. 
De totes maneres, l'article en què 
sentència que "el sostenidor ajudaria 
a la degeneració" dels pits no està in-
dexat, de manera que probablement 
no tingui el rigor científic si reconegut 
en molts altres articles de Rouillon.
En definitiva, a falta d'investigacions 
que siguin acceptades per la comuni-
tat mèdica internacional, el marcador 
queda Sostenidor 1 / Braless 0. Una 
altra cosa són, com sempre, les ten-
dències. I tu ... què tries?

És aconsellable seguir la nova moda 
"braless" d'anar sense sostenidor?
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Us Oferim: 

Un menú especial per a la 
                                Festa Major! 



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

Bona Festa Major
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VALVOLINE
VALVOLINE
VALVOLINE

37€
58€
84€

I ara també puliment de fars per millorar la visió nocturna
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Els equips de futbol sala i 
futbol locals tenen aquest cap 
de setmana els seus partits de 
presentació davant l´afició, tot 
coincidint amb la celebració 
de la Festa Major de la Seu. El 
primer dels equips en disputar 
el seu partit serà el CF Castell-
ciutat de futbol sala, i ho farà 
el dissabte, 27 d´agost, a les 
17 hores de la tarda, a la pista 
poliesportiva municipal de la 
Seu davant el Bellver. El con-
junt groc realitzarà, d´aquesta 
manera, el seu primer partit de 
pretemporada, que servirà per 
calentar motors per afrontar el 
seu debut a la Divisió d´Honor 
Catalana, la màxima catego-
ria pertanyent a la Federació 
Catalana, després d´aconse-
guir en la temporada passada 
el seu tercer ascens consectiu 
en el seu tercer any en aquest 
esport, tot un rècord a nivell 

El CF Castellciutat, el CE Ciutat La Seu 
i La Seu FC protagonitzaran el programa 

esportiu de la FM La Seu

català. D´altra banda, el diu-
menge serà el torn dels equips 
de futbol urgellencs. A les 16 
hores de la tarda al camp de 
futbol municipal urgellenc, el 
CE Ciutat de La Seu presen-
tarà els equips de la base per 
a la nova temporada. Destacar 
com a novetat respecte a la 
temporada anterior que en-
guany el club ha inscrit l´aleví i 
el benjamí en les competicions 
territorials de Lleida. Des del 
CE Ciutat de la Seu, però, s´es-
tà continuant amb les gestions 
per aconseguir poder inscriure 
els seus equips a les lligues de 
la Federació Andorrana de Fut-

bol, ja que es considera que 
és “l´opció més viable econò-
micament i pel que fa als des-
plaçaments que tenim”. Per 
últim, el mateix diumenge a les 
18 tindrà lloc la presentació de 
La Seu FC davant l´Oliana. El 
conjunt urgellenc retorna a la 
competició després d´un any 
sense inscriure´s a la Tercera 
Catalana, categoria en la que 
va quedar l´entitat després que 
en la temporada 2014/2015 es 
produís el seu descens. La Seu 
FC reemprendrà la competició 
a la Quarta Catalana amb un 
equip renovat i basat en juga-
dors formats a l´EDFOR.
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BARRANQUISME
I ESPORTS D’AVENTURA

LA SEU D’URGELL

www.sbcanyoning.com
info@sbcanyoning.com

+34 676368448
+34 637903606
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El ciclista de Puigcerdà 
José Antonio Hermida (37 
anys) ha posat el punt i final 
a la seva participació en uns 
Jocs Olímpics amb una molt 
bona 15a posició a Rio 2016, 

José Antonio Hermida aconsegueix 
la 15a posició a Rio 2016

a la prova de BTT cross coun-
try. Aquesta va ser la cinquena 
participació d´Hermida en una 
cita olímpica, sent la d´Atenes 
2014 la més exitosa ja que va 
aconseguir la medalla de plata. 
Per la seva part, el seu amic i 
company de la selecció espan-

El conjunt urgellenc Les 
Mesures-La Naranja Mecánica 
es va proclamar campió del 
torneig de futbol sala de les 
12 Hores de Bellver, celebrat el 
dissabte passat, 20 d´agost, al 
pavelló poliesportiu municipal 
del municipi cerdà. Les Me-
sures, tot i que no va guanyar 

Les Mesures guanya 
les 12 Hores de Futbol Sala de Bellver

cap partit en la fase de grups, 
va passar de ronda perquè ac-
cedien a quarts de final els 4 

equips dels 2 grups, va vèncer 
en la gran final al Riu de Cer-
danya per 5 gols a 3. 

yola Carlos Coloma va aconse-
guir la medalla de bronze en la 
mateixa prova olímpica. Colo-
ma va competir amb un bigoti 
molt llarg en homenatge al ci-
clista ceretà, que va dur la ma-
teixa imatge quan va guanyar 
al Mundial l´any 2010.

Tot l´equip us desitja bona Festa Major de la Seu, estem de guàrdia a la vostra disposició
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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 

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
Nova GerèNcia



  
 
 
 

www.lignusenginyers.com          
lignus@lignusenginyers.com · juan antonio  679 938 857    iban  660 084 972 

· gestió forestal _valoracions _plans cinegètics 
· estudis ambientals_paisatgístics_hidrològics 
· infraestructures rurals_inventaris senders 
· PAES - càlcul petjada carboni 
· cartografia, SIG i cadastre 
· gestió de subvencions 

Cal Serni, Calvinyà 
25798 Vall de Valira, 

Alt Urgell (Lleida)

Telf.: 973 352 809 
608 691 512

SERVEI 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



PASSEIG PASCUAL INGLA, 3
LA SEU D’URGELL

C/ REGÈNCIA D’URGELL ,1 
LA SEU D’URGELL

US DESITGEM 

BONA FESTA MAJOR

Estació per al manteniment 

de les transmissions 

automàtiques

Rentat

Drenatge d’oli del canvi

Inserció d'oli

Substitució d'oli del convertidor
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Forn de pa - Cafeteria
Especialitzat en coques de recapte
. Coca d'escalivada amb bacó i llonganissa
. Coca d'espàrrecs verds amb gambes
. Coca de bolets amb xistorra
. Coca de salmó amb poma i formatge de cabra
 I un llarg etc.
Si no te'n fa cap el pes pots triar els 
ingredients que més t'agradin!

Mòb: 619 081 525

C/St. Armengol,23. La Seu d´Urgell



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

Ja pots menjar a 
qualsevol hora, 
fred o calent.



Pastors elèctrics i tancats Pues  càrrega - paques 

Pulverització Taller i manteniment 

I tot el necessari per al agricultor... 

Ctr. N-260 km 230, La Seu d'Urgell 
Tel: 973352422/973352766 



POLIGONO CASTELLCIUTAT LA SEU D’URGELL  NAVE 18 CALLE B



Tel. 973 35 38 55 / 973 35 17 07
Camp del Codina, 5 Local 4 
25700 La Seu d’Urgell

Bona Festa Major 2016

Servei a domicili
C/Llorenç, Tomàs i Costa, 39

973 36 04 07
La Seu d´Urgell (Lleida)

Menú (Mig Dia i Nit)
Crema d´escamarlans i espàrecs bladers a l´aroma de tòfona
Mosaic de salmó fumat a la mantega d´anxoves
Amanida de formatge de cabra i pernil d´ànec amb oli de taronja
Lassanya de verdures i bolets
Carpaccio de Bressaola amb parmesà

Bacallà al pil pil
Rissoto de ceps i gambes
Melòs d´ibèric a la reducció de Pedro Ximenes
Escalopa a la milanesa

Panacota, Comtessa, Crep de xocolata, Cafè
14 euros (Iva Inclòs)

Menú per a grups (mínim 8 persones)
PER PICAR
Amanida de formatge de cabra i pernil d´ànec amb oli 
de taronja
Natxos amb formatge
Amanida tropical
Mosaic de salmó fumat a la mantega d´anxoves
PLAT PER ESCOLLIR
Pizza al gust
Lasanya de verdures i bolets
Tortellonis farcits de ceps a la crema de ceps

Panacota, Comtessa o Crep de Xocolata
Cafè i xupito de limoncello
14 euros (Iva Inclòs)

Bona Festa Major



Ref. 1251 – La Seu – PRODuCTe BaNCa-
RI. PISOS, DúPLex I PLaNTeS BaIxeS amB 
TeRRaSSeS, De 3 DORmITORIS, 2 BaNyS,  
CaLefaCCIó BIOmaSSa, PàRkINg. SOL 
TOT eL DIa. NOuS a eSTReNaR. PReuS a 
PaRTIR De 80.000 €.
 
Ref. 1218 – La Seu. DúPLex De 135 m2 
zONa CamP DeL CODINa. 4 haB. (2 a PLaN-
Ta BaIxa), 2 BaNyS, aSeO, LLaR De fOC. 
CaLefaCCIó gaS-OIL. BaLCONS, TeRRaS-
Sa. BOx INCLòS. PReu: 189.000 €. 

 
Ref. 1228 – aRaveLL – CaSa CaNTONeRa 
amB 3 DORmITORIS DOBLeS (1 SuITTe) + aL-
TeLL, 2 BaNyS, aSeO. SaLa-meNjaDOR amB 
LLaR De fOC, CuINa-OffICe. PaTI PRIvaT I 
jaRDí COmuNITaRI. PReu: 315.000 €.
 
Ref. 413 – La Seu – zONa CaPRaBO. PIS 
De 130 m2. amB  4 DORmITORIS (3 DOBLeS) 
aRmaRIS eNCaSTaTS. SaLa-meNjaDOR 
amB SORTIDa fumS PeR  LLaR De fOC, 
CuINa-OffICe amB SafaReIg I SORTIDa a 
gaLeRía ORIeNTaDa a SuD TOT exTeRIOR. 
INCLòS BOx DOBLe.
 

Ref. 1240 – OPORTuNITaT! La Seu, zONa La 
SaLLe. PIS De 5 haB., 2 BaNyS. CaLefaC-
CIó gaS-OIL, aSCeNSOR. Pk INCLòS. PReu: 
106.000 €.
 
Ref. 1371 – CaSTeLLCIuTaT. eDIfICI amB 5 
vIveNDeS, TRaSTeRS I PeTITa BODega. 
gRaN TeRRaSSa. a ReSTaRuRaR. PReu: 
56.000 €.
 
Ref. 1332 – La Seu. PLaça CamP DeL CO-
DINa, aPaRTameNT De 2 DORmITORIS I Te-
RRaSSa De 10 m2.
TOT exTeRIOR. PeR eNTRaR a vIuRe. OP-
CIONaL BOx eN eL maTeIx eDIfICI. PReu: 
135.000 €.
 
  

Ref. 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, CuI-
Na-OffICe, gRaN SaLa-meNjaDOR. aRma-
RIS 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 Te-
RRaSSa amB vISTeS a CaDí. CaLefaCCIó, 
aCeNSOR. PReu: 114.000 €.

Ref. 1401 – eSTamaRIu – fINCa amB 4,3 ha. 
De RegaDIu, amB vIveNDa I NauS. hORT, 
PISCINa. magNífIqueS vISTeS aL CaDí. 
PReu: 238.000 €.

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. maTe-
RIaLS NOBLeS. eS veN TOTaLmeNT mO-
BLaT, PeR eNTRaR a vIuRe. 
PReu: 176.000 €.

Ref. 1398 - La Seu - PIS eN eDIfICI amB jaRDí 
I PSICINa.  3 haB.DOBLeS amB aRmaRIS eN-
CaSTaTS (1 SuITTe). PaRqueT, aIRe CONDI-
CIONaT. TOx exTeRIOR amB vISTeS aL CaDí. 
INCLOu Pk I TRaSTeR De 10 m2.  
PReu: 230.000 €.

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. 906 – La Seu – PISO De 127 m2. amB 3 
haB. (aBaNS 4), BaNy aSeO, SaLa-meNja-
DOR amB TeRRaSSa amB vISTeS aL CaDí. 
CuINa amB SafaReIg I BaLCó. aSCeN-
SOR, CaLefaCCIó gaS-OIL. 
PReu 111.000 €.
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Us oferim serveis de:

Moviment de terres i obra pública en general
Murs de contenció amb pedra d´escollera
Venda de terra vegetal amb compost
Preparació de jardins 
I molt més!

BONA FESTA MAJOR
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Us desitgem bones festesUs desitja bona Festa Major

PLANXA I PINTURA



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



equipa_t@hotmail.com
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Av. Guillem Graell, 2 Local
Tel. 973 110 155



BODEGA MOLINA-GARCIA

c/ Av. Salòria, 68
La Seu d’Urgell

Vino, quesos, 
licores y embutidos

NUEVOSPRECIOS!NUEVOSPERFUMES!

REFAN ES EL LÍDER MUNDIAL EN PERFUMERÍA A GRANEL 
DE ALTA CALIDAD Y COSMÉTICA NATURAL

LA SEU D’URGELL
ESTAMOS EN CALLE MAJOR, 47
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BAR RESTAURANT MONSERRAT

973 352 519
Fray Andreu 
Capella, 6
25700 
La Seu d´Urgell

Menú
Tapes Variades
Plats combinats
Cargols a la llauna
‘Chipirones a la andaluza’
Pernil Ibèric

Tel. 973 808 121
giselleibern@gmail.com



Photocall

Tel. 973 808 121
giselleibern@gmail.com



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
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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.

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, 2 habitacions, 
moblat amb calefacció. 
Zona Mercadona

Tel. 669 849 752

Noia auxiliar d´ infermeria s´ofe-
reix 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'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

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

Interessats trucar al 
Tel. 973 351 731

Es lloga pàrquing a l´edifici de 
l´estació d´autobusos de la Seu. 
Preu a convenir. 

Tel. 973 355 263. 616 459 990
Apartament-estudi unipersonal 
moblat de dos habitacions al 
Carrer Canonges 74 ( La Seu 
d´Urgell). Lloguer de 240 € . 

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

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

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

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

2016

L’EQUIP DE LES MESURES DEL 
PIRINEU US DESITJA BONA FESTA 
MAJOR LA SEU D’URGELL 2016




