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Els centres educatius de la Seu d’Urgell programen les seves 
jornades de portes obertes adaptades a la situació de pandèmia

Tots els centres educatius de 
la Seu d'Urgell han programat 
la seva respectiva jornada de 
portes obertes prèvies al procés 
de preinscripció i matrícula per 
al curs 2021-2022 adaptades a 
la situació de pandèmia.
Així doncs, enguany aquestes 
jornades tindran lloc a través de 
sessions telemàtiques o visites 
de grups reduïts, amb protocol de 
seguretat i sempre amb reserva 
prèvia. A més, es recomana 
visitar els webs dels centres per 
informar-se del procés de reserva 
prèvia en cada cas.
L'objectiu de les jornades de por-
tes obertes, així com les trobades 
i les visites als centres, és donar 
a conèixer a les famílies urgellen-
ques el seu funcionament, els 
serveis que ofereixen i el projecte 
de centre o el caràcter propi de 
cadascun.

Segon cicle d'educació infantil 
i primària

L'escola Albert Vives ha organit-
zat pel dissabte 6 de març una 
xerrada informativa i visita guiada 
per torns, amb grups d'un màxim 
de 10 persones. Cal demanar cita 
prèvia.

Pel que fa a l'escola Pau Claris 
oferirà el dissabte 13 març de 
9 a 13 hores, en 4 torns (9:00, 
10:00, 11:00 i 12:00) en grups 
d'un màxim de 10 persones. Cal 
demanar cita prèvia.
Tant per a poder visitar l'escola 
Castell-Ciutat com l'escola La 
Valira, cal trucar prèviament 
a cadascun dels centres per 
demanar dia i hora.

ESO, Batxillerat, BatxiBac i Cicle 
Formatius

El Col·legi La Salle també proposa 
trucar al centre o enviar un correu 
electrònic per concertar dia i hora 
de visita.
L'Institut Joan Brudieu ha progra-
mat pel dimarts 9 de març una 
reunió informativa telemàtica. Per 
poder-hi participar cal demanar 

cita prèvia abans de les 23:59 
hores del dilluns 8 de març a 
https://forms.gle/
YVGsh56HdwMC4DnG7
L'Institut La Valira ha organitzat 
pel dijous 11 de març, a les 
set de la tarda, una sessió de 
portes obertes virtual amb les 
famílies a través de la seva web 
www.inslavalira.cat També es pot 
trucar per demanar cita prèvia 
per visitar el centre de manera 
presencial, amb grups reduïts.

D'altra banda, tothom que ho 
vulgui, pot adreçar-se a l'Oficina 
Municipal d'Escolarització (OME), 
situada a l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell, per informar-se tant dels 
diferents centres educatius de la 
ciutat, així com de tot el procés 
de preinscripció. Cal demanar 
cita prèvia trucant al 973 35 00 
10 o enviant un correu electrònic 
a educacio@aj-laseu.cat

Val a dir que la preinscripció 
escolar pel segon cicle d'educció 
infantil i primària es preveu que 
sigui del 15 al 24 de març, mentre 
que per educació secundària obli-
gatòria serà del 17 al 24 de març. 
Ambdues dates resten pendents 
de ser publicades oficialment.



Les restriccions sanitàries i el sentit comú

Després de les festes de Nadal, 
i davant l'arribada de la tercera 
onada d'aquesta pandèmia de 
la COVID-19 que tant mal està 
fent tant a nivell de salut públi-
ca, com econòmic, el Govern 
de la Generalitat va imposar 
unes restriccions per a contro-
lar els contagis entre les quals 
s'inclouen: primer el confina-
ment municipal i ara comarcal 
i el tancament dels comerços 
de més de 400 metres qua-
drats tots els dies i el tanca-
ment de tots els establiments 
no essencials els dissabtes.

Aquestes mesures es van im-
posar d'una manera uniforme 
a tot Catalunya, sense tenir en 
compte les especificitats de ca-
da territori, com és el cas de 
l'Alt Pirineu i l'Aran. Mesures im-
posades amb una clara mirada 
metropolitana.

L'Alt Pirineu i l'Aran ocupa el 
20% de la superfície de Catalun-
ya però només representa un 
1% de la població total, amb 
unes 70.000 persones i, per 
tant, la densitat de població és 
radicalment diferent. Hem de 
tenir en compte que la ciutat 
més poblada de l'Alt Pirineu és 
la Seu amb uns 12.000 habi-
tants i el districte de Barcelona 
menys poblat és el de les Corts, 
amb més de 80.000 habitants. 
S'ha arribat a l'absurd de no 
deixar que els habitants de 
qualsevol petit municipi del
Pirineu amb menys d'un cente-
nar de veïns es desplacessin 
a un altre municipi proper, 
mentre que a Barcelona ciutat, 

1.600.000 persones es podien 
moure lliurement.

Per tant, és de sentit comú que 
les mesures aplicades a Cata-
lunya hagin de prendre's de ma-
nera descentralitzada i diferen-
ciada. A l'Alt Pirineu té més 
sentit que el confinament sigui 
de la regió pirinenca i no muni-
cipal o comarcal, tenint en 
compte també que existeix una 
organització administrativa prò-
pia que és la regió sanitària de 
l'Alt Pirineu i Aran, sense des-
cartar que en moments pun-
tuals per situacions concretes 
es puguin aplicar mesures més 
restrictives per barris, nuclis de 
població, etc.

No pot ser que en el nostre 
territori el tracte als comerços 
no essencials sigui diferent dels 
de primera necessitat, ja que la 
mobilitat no s'incrementa de 
manera significativa en cap 
cas. Es produeix la mateixa mo-
bilitat un divendres que un dis-
sabte perquè un veí de la Seu o 
de la Pobla de Segur vagi a 
comprar unes sabates. Tam-
poc té cap sentit que els esta-
bliments de més de 400 m², no 
dedicats a serveis essencials, 
no puguin obrir cap dia de la 
setmana. En el territori pirinenc 
la majoria dels centres comer-
cials de més de 400 m² són 
d'alimentació i poden obrir, en 
canvi altres com els de venda 
de mobles no poden. Aquests 
tipus d'establiments amb una 
major superfície donat les visi-
tes que acostumen a tenir són 
molt més segurs davant la pan-

dèmia. Per tant caldria també 
fer un tracte diferencial i perme-
tre la seva obertura tots els dies 
de la setmana.

Per últim, també s'ha de tenir 
en compte el Principat d'An-
dorra. No es pot donar l'esque-
na a un País veí i amic al qual 
hem estat entrelligats històrica-
ment. És important recordar 
que un sotrac econòmic a An-
dorra també repercutiria amb 
llocs de treball als habitants de 
la Seu, dels quals més de 1.300 
treballen a diferents empreses 
d'aquest País i moltes famílies 
en depenen econòmicament. 
Això significa que no es pot 
deixar més la frontera tancada 
aïllant completament Andorra 
i, per tant, com a mínim caldria 
equiparar la mobilitat a la resta 
de la regió pirinenca.

Deia Ramón Gómez de la Ser-
na, escriptor espanyol noucen-
tista, que "el sentit comú és el 
menys comú dels sentits". Hem 
d'actuar amb sentit comú pel 
bé de la Seu i del Pirineu, dels 
seus ciutadans i ciutadanes, 
dels seus comerços i també pel 
bé d'un territori que està doble-
ment castigat, pels fenòmens 
propis de despoblament, enve-
lliment i empobriment.

Cal mitigar els efectes d'aques-
ta pandèmia per no contribuir 
encara més a la destrucció del 
teixit econòmic a les comar-
ques de muntanya.

Joan Barrera Aranda
Regidor de Compromís X La Seu
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Se suspèn la 6a edició del Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell "per no 
perdre la seva essència"
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha 
decidit suspendre la 6a edició del 
Festival del Joc del Pirineu, prevista 
pel cap de setmana del 12 al 14 de 
març. Aquesta decisió respon a les 
mesures aprovades pel PROCICAT, 
les quals no permeten la celebració 
d'aquest esdeveniment tal com 
s'ha anat celebrant en les darreres 
edicions.
Tot i que des de l'organització 
d'aquest festival dedicat al joc 
s'han plantejat diferents accions al-
ternatives, han quedat descartades 
perquè "no segueixen la línia o 
essència de les altres edicions 

Els instituts de la Seu d’Urgell distribueixen ordinadors portàtils als seus alumnes

(jocs en família, jocs singulars, par-
tides exclusives, entre d'altes". 
També s'ha descartat posposar-lo 
en una altra data per tal de no aglu-
tinar-lo amb la resta d'esdeveni-
ments de gamificació del país.
Així doncs, s'espera celebrar la se-
va sisena edició l'any 2022, quan 
ja es pugui tenir interacció social.
Malgrat no poder-se celebrar 
aquest festival, des de l'Ajuntament 
de la Seu d'Urgell s'aposta per fo-
mentar la inclusió d'activitat de joc 
en els esdeveniments que es pu-
guin celebrar durant el 2021 a la 
nostra ciutat. En aquest sentit, es 

Els dos centres públics de secun-
dària de la Seu d'Urgell -l'Institut 
Joan Brudieu i l'Institut La Valira- 
han iniciat la distribució d´ordina-
dors portàtils als seus alumnes. 
L'objectiu és ajudar a millorar les 
competències digitals i també 
garantir plenament el desenvolupa-
ment de les classes davant 
possibles situacions de confina-
ment com les que s'han viscut des 
de l'inici de la pandèmia del corona-
virus. En el cas de l'Institut Joan 
Brudieu, la direcció del centre ha 

tramès una carta a les famílies en 
què s'hi detalla que aquesta acció 
està contemplada en el Pla 
d'Educació Digital de Catalunya 
2020-2023, el qual s'ha marcat la 
prioritat d'"assegurar la connectivi-
tat dels centres educatius i propor-
cionar els equipaments necessaris 
a alumnes i docents". Fins ara, de 
fet, el centre urgellenc ja recoma-
nava a tots els seus alumnes que 
disposin d'un ordinador portàtil 
propi amb unes prestacions 
mínimes per poder fer els treballs 

i connectar-se. Ara, al llarg d'aquest 
curs 2020-2021, tots els centres 
públics estan rebent directament 
dispositius facilitats pel Departa-
ment d'Educació. Això inclou 
l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, Batxille-
rat, cicles formatius de Grau Mitjà 
i, en el cas de la Seu, també l'alum-
nat de 1r i 2n d'ESO i els cicles 
formatius de Grau Superior en 
aquells casos d'alumnes que s'ha 
constatat que no en tenen a casa 
seva.

Darrera visita guiada a l’exposició 'El museu és una escola' de l’Espai Ermengol de 
la Seu d’Urgell
Aquest dijous 25 de febrer tindrà 
lloc a l'Espai Ermengol-Museu de 
la Ciutat de la Seu d'Urgell, a les sis 
de la tarda, la darrera visita guiada, 
i gratuïta, de l'exposició 'El museu 
és una escola' que mostra un 
diàleg entre les obres d'art de la 
col·lecció del museu i l'espai del 
patrimoni natural amb els projectes 
realitzats durant el curs 2019-2020 
en cinc escoles del territori. La 
visita anirà a càrrec de la mateixa 

comissària de la mostra, Glòria 
Jové. Aquesta visita guiada, oberta 
a tots els públics, tindrà aforament 
limitat i seguint totes les mesures 
PROCICAT. Per participar-hi cal 
fer inscripció prèvia enviant un 
correu  a info@espaiermengol.cat
Val a dir que aquesta exposició es 
podrà visitar de manera lliure fins 
al pròxim dissabte 27 de febrer, de 
dilluns a dissabte de 10 a 14 hores 
i de 16 a 19 hores.

'El museu és una escola' és un 
projecte en xarxa entre l'Espai 
Ermengol, la docent de la Facultat 
d'Educació, Psicologia i Treball 
Social de la Universitat de Lleida, 
Glòria Jové, i el Centre de Recursos 
Pedagògics de l'Alt Urgell del 
Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya, amb la 
col·laboració de l'Arxiu Comarcal 
de l'Alt Urgell.

Foto: CCAU

posa com a exemple el programa 
nadalenc del Món Màgic de les 
Muntanyes que va incloure un es-
cape room per la ciutat.
Una altra proposta és impulsar ac-
cions de jocs dins les aules en els 
centres escolars de la ciutat que 
ho desitgin, és a dir, portar a terme 
activitats dins les classes que fo-
mentin l'aprenentatge a través 
del joc. Al respecte, es proposa 
dissenyar juntament amb l'Àrea 
d'Educació un programa de jocs a 
l'aula amb la col·laboració de l'as-
sociació ALLAU.





Recordant el passat

Ca
rr

er
 M

aj
or

 d
e 

Co
ll 

de
 N

ar
gó



Edredons, mantes, coixins...
Tot el que necessites

per passar unes nits de somni !



6 raons per vacunar-me

Salut 10

1. EFECTIVITAT
Des que van sorgir, les vacu-
nes han estat una de les eines 
més efectives a l'hora de pre-
venir malalties. Protegeixen, 
augmenten l'esperança de 
vida i salven cada any entre 2 
i 3 milions de vides en l'àmbit 
mundial, xifra que equival a 
tota la població de la ciutat de 
Barcelona. 
És la manera d'avançar i 
fer front a la COVID-19. Actual-
ment, esdevé l'eina principal 
per tal de lluitar contra la 
pandèmia, sempre mantenint 
les mesures bàsiques de 
prevenció: mans, mascareta, 
distància i ventilació.

2. SEGURETAT
Ha estat possible gràcies 
a la cooperació intensiva 
entre universitats, centres de 
recerca, comunitat científica, 
organismes internacionals i 
governs de tot el món. L'eleva-
da inversió pública i privada 
pel que fa a recursos humans 
i econòmics ha estat decisiva.
Els organismes i les entitats 
que controlen, aproven i 
regulen la vacuna i els medica-
ments han treballat amb gran 
responsabilitat i exigència 
per proporcionar una vacuna 
segura i efectiva per al conjunt 
de la població. En el cas de les 
vacunes que s'aplicaran a Ca-
talunya, han estat aprovades i 
tenen el vistiplau d'organismes 
i entitats internacionals com 
l'Organització Mundial de la 
Salut (OMS) o l'Agència Euro-
pea del Medicament.

5. CORRESPONSABILITAT
Vacunar-se és un acte indivi-
dual, però amb un gran impac-
te positiu en l'àmbit social i 
en l'econòmic. La vacunació, 
així, també esdevé una acció 
responsable i solidària cap a 
la població i el nostre entorn 
més proper.

6. IMMUNITAT DE GRUP
La immunitat de grup s'acon-
seguirà quan una gran part de 
la població estigui vacunada. 
Com més persones s'hagin 
vacunat, més dificultats tindrà 
el virus a l'hora de propagar-se 
i disminuirà la seva velocitat 
de transmissió.

canalsalut.gencat.cat/
vacunacovid19

3. BAIXADA DE LA PRESSIÓ 
ASSISTENCIAL
En disminuir els contagis, 
baixarà la pressió cap al 
sistema de salut, ja que mini-
mitzarà les conseqüències de 
la malaltia en l'àmbit assisten-
cial: menys visites mèdiques 
i ingressos associats a la CO-
VID-19, menys equips d'UCI 
dedicats a pacients COVID-19, 
etc.

4. IMPACTE EN L'ÀMBIT 
SOCIOECONÒMIC
Tindrà un impacte positiu a 
l'economia, i podrem tornar 
gradualment a la normalitat 
en totes les dimensions de la 
vida. Entre altres coses, les 
diferents activitats econòmi-
ques podran desenvolupar-se 
cada cop amb menys restric-
cions a mesures que es va 
avançant en la distribució i 
aplicació de la vacuna.



NOU CAIXER NOCTURN

Opera amb:
Bitllets
Targeta de crèdit

de 9 de la nit a 7 del matí

OFICINA:
Pg. del Parc, 100
25700 La Seu d’Urgell
valenti@correuweb.com

ESTACIÓ DE SERVEI 
MONTFERRER
TEL: 973 36 06 16

Av. del Valira, 27 - Tel: 973 35 05 40 - Fax: 973 35 19 97

Plaça del Carme, 18
La Seu d’Urgell

M. 646 982 088

Polígon industrial La Seu c/d n.11
25700 La Seu d’Urgell
T. 973 350 182 - F. 973 353 402
E-mail: fustes@grauigrau.com



El carnaval, el Ball Cerdà i el caçador a la Seu d’Urgell de 1921

Carnaval era pels urgellencs de 
fa un segle una de les celebra-
cions més esperades i anima-
des, uns dies de disbauxa on el 
jovent gaudia d'un cert grau de 
permissivitat social abans de 
l'inici de la quaresma. El carna-
val de 1921 va transcórrer, ens 
explica el corresponsal de La 
Veu, en la seva crònica del dia 
18 de febrer: "sense res de parti-
cular, enmig d'una vulgaritat 
d'actes i disfresses que demos-
tra palesament la decadència 
del Carnestoltes. Al [Centre] 
Reformista s'hi celebraren 
animats balls. El «clou» del bulli-
ci fou a les sales de Casa la Vila, 
on es ballà animadament, però 
també sense que cap disfressa 
donés una nota alegre i de gust". 
De fet, per la majoria del jovent 
urgellenc, les disfresses es van 
reduir a "vestits de cobrellits; els 
mateixos que surten cada any i 
que ja fa fastig de veure'ls de 
tanta repetició".
La nota de color enmig 
d'aquest carnaval monòton la 
va constituir el "«ball cerdà»", 
celebrat a "la Plaça Patalín, sota 
un cel blavíssim i uns raigs de 
sol tan daurats, que feien ressal-
tar molt més la bellesa de les 
nostres jovenetes urgellenques". 
Avui solem identificar el Ball 
Cerdà amb la festa major, però 
fa cent anys, el Ball Cerdà de 
Carnestoltes era dels actes 
més reeixits del calendari festiu 
urgellenc. El nombrós patrimoni 
fotogràfic d'aquesta festivitat, 
reunit ja fa uns anys, per l'amic 
Climent Miró i la recentment 
desapareguda Elvira Farràs, 
n'és una bona mostra. 
De fet, com recordava Elvira 

Farràs, era costum de ballar-lo 
dos dies durant les festes de 
Carnestoltes. El primer el 
diumenge de Carnaval on les 
urgellenques lluïen el vestit de 
pagesa catalana, i el segon, el 
dimarts de Carnestoltes, on 
duien "vestit de mudar, mantó 
de Manila o un mantonet brodat 
i una flor al pit que, a més de fer 
bonic, feia de fermall" conjunt 
anomenat de «majorales». Era 
al ball del diumenge quan feia 
la seva aparició el «caçador», 
"grotesc personatge que atreia 
l'atenció del públic, vestit amb 
pantalons curts i jaqueta de 
pana, leguis i espardenyes viga-
tanes". La seva funció era ben 
divertida i despertava les rialles 
dels observadors, sobretot dels 
privilegiats urgellencs que 
observaven l'espectacle des del 
balcó de casa seva; així ens ho 
explicava l'Elvira Farràs ja fa 
una bona colla d'anys: "Amb 
una canya [el caçador] els toca-
va per darrere i en girar-se que-
daven enfarinats, la qual cosa 
feia riure, sobretot, als que esta-
ven protegits per l'alçada dels 
balcons". I l'any 1921 no fou 
una excepció, així, en la men-
cionada crònica a La Veu, 
trobem una cita de la interven-
ció d'aquest element típic del 
folklore popular del Carnestol-
tes urgellenc: "El caçador, com 
cada any, també va sortir a 
caçar, produint els seus dispars 
els efectes desitjats entre els 
badocs".
El Ball Cerdà de Carnestoltes 
també era un lloc ideal per 
forjar i donar a conèixer noves 
parelles d'urgellencs al caliu de 
la música, de la dansa i de l'am-

bient festiu, on el jovent gaudia 
d'una certa tolerància respecte 
dels rígids costums imperants. 
Els joves de la Seu d'Urgell de 
1921, nascuts a les acaballes 
del segle XIX i inicis del segle 
XX, eren joves inquiets moguts 
per un fervent desig de canvi 
envers una societat estàtica 
ancorada en el passat. Molts 
d'ells, amb major o menor 
mesura, simpatitzaven amb 
l'atractiu moviment catalanista, 
amb un programa dogmàtic 
amplíssim i divers de millora i 
regeneració de la societat deci-
monònica. I aquell any de 1921 
molts d'ells, nois i també noies, 
van exterioritzar el fervent senti-
ment catalanista lluint amb 
goig i orgull llaços amb la 
senyera durant les festes de 
carnaval. Però aquell senzill 
acte reivindicatiu fou identificat 
pels elements conservadors i 
militars de la nostra ciutat com 
una provocació intolerable 
envers els sentiments patriò-
tics. La desafortunada topada 
en un dels locals d'oci de la 
capital urgellenca amb l'ele-
ment castrense, privant de lluir 
la cinta barrada a alguns joves 
catalanistes, va portar a la 
publicació d'uns pasquins 
denunciant aquells fets. 
Aquests pamflets, amb una 
forta càrrega emocional i un to 
provocatiu, marcarien la vida 
de la capital de l'Urgellet les 
properes setmanes... Conti-
nuarà.

Daniel Fité Erill,
Graduat en Història (UB) i estu-
diant del Grau en Dret (UOC).
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LA MILLOR OFERTA D’IMMOBLES
DE L’ALT URGELL

LA SEU D’URGELL
PL. CATALUNYA, 3
TEL. 973 350 100
FAX 973 350 117
immobiliaria@estanol.com

GESTORIA ADMINISTRATIVA ESTAÑOL, S.L.

NOVA PROMOCIÓ 
A LA PLAÇA JOAN SANSA 
DE LA SEU D'URGELL

consultar la página web: www.estanol.com

Pisos d'1, 2 i 3 dormitoris i àtics 
dúplex. Diferents distribucions i 
acabats i materials de primera 
qualitat. Plaça de garatge i traster 
en el mateix edifici.

Disponible pis pilot per visitar. 

per contactes i visites: Tel. 636 831 089

Av. Guillem Graell, 54 - La Seu d’Urgell - 973 35 16 82 - urbansportlaseu@gmail.com

www.urbansportlaseu.es

✓ CLASSES PARTICULARS I GRUPALS.

✓ GRUPS COMPETICIÓ.

✓ INICIACIÓ I JOCS ASSOCIATIUS.

✓ TECNIFICACIÓ, ESTRATÈGIA 
    I TÀCTICA.

FES-TE JUGADOR/A DE PÀDEL 
PER A PARTIR DE

 35€
AL MES!

Fes pàdel, Fes salut, Fes Urban!





Oferta: pis en venda a la 
Seu d’Urgell. De 110 m², 
4 habitacions, traster gran, 
amb garatge box . A 1 min. 
d’estació bus i Mercadona, 
a 5 minuts del centre. 
125.000 €.
Tel. 616 701 555 (Només 
missatges a bústia)

Es ven/lloga parquing/
traster tancat de 19 m². 
C. Germandat de St. 
Sebatiá. Tel. 669 849 752

OFERTA I DEMANDA
REVISTA INFORMATIVA DEL PIRINEU

AMB LA COL·LABORACIÓ DESEINTERESSADA
D’ENTITATS ESPORTIVES I CULTURALS
DE L’ALT URGELL

LES MESURES NO ES FA RESPONSABLE DE
LES OPINIONS I CONTINGUTS DELS
COL·LABORADORS DE LA REVISTA

PROPIETARI
JORDI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

DIRECCIÓ EDITORIAL
JORDI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

DISSENY I MAQUETACIÓ
LAURA PAL ORDEIG

IMPRESSIÓ
GOPRINTERS

ARXIU FOTOGRÀFIC
BEGO SOLDEVILA
Mª ROSA GRIMALDOS

DIPÒSIT LEGAL
L-325-2008

CONTACTE
Av. Guillem Graell 46-54
669 137 136
lesmesures@gmail.com

www.lesmesuresonline.es

Farmàcia Purgimon
C. St. Joan Bta. La Salle, 52

973 351 307

Del 26/02 al 04/03

Ds 27 - 19,45 h
Dg 28 - 17 h
             19.30 h
Dl 1 - 19.45 h

Ds 27 - 18 h
Dg 28 - 17.15 h
             19 h
Dl 1 - 20 h

Presentació 
Dg 28 a les 19 h 
a càrrec de 
Sergi López i 
George Bartolí

Pablo Pardo Ferrándiz
Col. núm. B-4857

Clínica veterinària
Animals de Companyia i Exòtics

Av. Guillem Graell, 2
La Seu d’Urgell, 25700 Lleida

Telèfon: +34 873 45 35 80
acelaseuvet@gmail.com

Es ven sofà de 2,80 m 
amb chaise longue, arcó 
i seients extraïbles en per-
fecte estat. Preu: 650 €.
Tel. 606 113 136

DEL 27 DE FEBRER A L’1 DE MARÇ

Dilluns 
4,50 €

Es cerca comercial. 
Bona presència i a 
comissió. Interessats 
enviar currículum a 
lesmesures@gmail.com

Es busca mecànic de 
primera i aprenent de 
mecànic. Tel. 973 350 379

Centre de la Seu d’Urgell 
cerca noia esteticista. Es 
valorarà molt positivament 
experiència en fotodepila-
ció i aparatologia d’última 
generació. Enviar CV a: 
estetica_la_seu@hotmail.com




