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XALET AMB PISCINA, JARDÍ, VISTES PANORÀMIQUES AL CADÍ... A 5 MINUTS DE LA SEU

973 35 45 77 - laseu@finquesplanes.com
C. Sant Ot, 2 - La Seu d’Urgell
www.finquesplanes.com

NOVA
RA
OBERTU

CLUB ESPORTIU A LA SEU D’URGELL AMB
✓6 Pistes de Pàdel: 3 Indoors (una 1x1) i 3 Outdoors
✓Espai Fitness de més de 400 m² amb maquinària de
nova generació
✓La més àmplia varietat d'activitats dirigides: Centre
Oficial Les Mills, Centre Oficial Fly Bungee Fitness, Centre
Oficial Jumping Fitness, Spinning, Zumba, etc.
✓Servei de massatges, vestuaris amb sauna, pati exterior,
cafeteria, terrassa/solàrium amb vistes al Cadí i piscina,
zona barbacoa, festes privades per a grups... i molt més!

PÀDEL

ACTIVITATS DIRIGIDES

• Club Federat a la Federació Catalana de Pàdel (FCP)

Ningú iguala la nostra oferta i
• Comptem amb 7 equips federats! (3 femenins,
varietat d’activitats dirigides!
3 masculins i 1 júnior)
• Organització d’esdeveniments i tornejos de la FCP
• BodyPump
• Organització permanent d’americanes i tornejos
• BodyCombat
• Club Oficial del Circuit Shup, el circuit més 'molón'
• BodyBalance
del pàdel de tot el Pirineu!
• BodyAttack
•
Grups
de whatsapp per nivells per organitzar
• Jumping Fitness
partides per als socis
• Fly Bungee Fitness
• Zumba
• Esquena Sana
ZONA FITNESS
ESCOLA DE PÀDEL
• Pilates
• Zona de gimnàs amb més de • Som la referència al Pirineu amb
• Gac
400 m² amb màquines d’última
més de 120 alumnes a l’escola infan• Entrenament
generació i meravelloses vistes
til i d’adults... i seguim sumant!!!
amb suspensió
al Cadí
• Monitors titulats a la FCP
• Spinning
• Assessorament amb monitors • Coordinació dels exercicis i activitats
• ABS
titulats
de l’escola: entrenaments tècnics,
• Circuit Funcional
físics, tàctics i dinàmics, i també ses• Rutines personalitzades
• Urban Fit
sions de vídeo i de gimnàs adaptats
• Entrenaments personals
• Boxa
als alumnes segons edats, nivells i
• Assessorament en dietètica i
• Ioga
condició física.
nutrició
• Salsa
ACTIVITATS DIRIGIDES
INFANTILS
• Jumping Fitness
• Zumba
• Fly Bungee
Fitness Kids

QUOTES
Pàdel: 37 € /mes
Gym+classes dirigides: 40 € /mes
VIP (pàdel + gym + activitats
dirigides): 50 € /mes
Matrícula: 50 €
Oferta especial: paga 3 mesos
de cop i estalvia’t la matrícula!!!

Quotes escola de pàdel:
1 classe setmanal: 40 € /mes
2 classes setmanal: 50 € /mes
Descomptes per a socis
i per a famílies
Classes particulars:
consultar a recepció

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

Augment de les queixes presentades durant l’any 2021 davant la Síndica
Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell
La Síndica Municipal de Greuges
de la Seu d'Urgell, Anna Martí, destaca en el seu informe de l'any
2021 l'augment del nombre de
queixes presentades per veïns i
veïnes del nostre municipi davant
d'aquesta sindicatura.
Si a l'any 2020 aquesta sindicatura va rebre 33 queixes, el passat
2021 han estat un total de 56. "Ha
estat l'any que he rebut més
queixes per part de la ciutadania,
però cal remarcar que no totes
s'adrecen a l'Ajuntament de la Seu
sinó que moltes són queixes referides a d'altres organismes relacionats amb el Consistori o la
ciutat", ha explicat Anna Martí en
la roda de premsa per donar a
conèixer el contingut del seu

informe anual, i que va presentar
davant del plenari municipal.
La Síndica Municipal de Greuges
manifesta en el seu informe que
"els darrers dos anys ha estat
estranys, amb el segell i el flagell
de la Covid, fet que ha provocat
diverses sensacions, situacions i
actuacions que venen a reafirmar
com és de necessària la nostra
feina, així com la seva utilitat".
En l'informe d'aquesta sindicatura
queda reflectit que durant l'any
2021 s'han fet un total de 72 atencions (entre consultes i queixes),
14 més que l'any 2020. D'aquestes actuacions, 16 són consultes i
assessoraments, mentre que 56
són queixes. La síndica ha desta-

Foto: Ajuntament de la Seu d´Urgell

cat l'augment dels problemes de
sorolls i de convivència, com
també els problemes relacionats
amb la via pública (sancions de
trànsit). A més, l'informa de la Síndica subratlla que on també es
concentren les queixes és l'àrea
de serveis a les persones on s'han
recollit un total de 17 atencions,
"No tan nombroses com les anteriors però d'impacte considerable".

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell obre les inscripcions per a diversos cursos i
una càpsula formativa, tot relacionat amb el lleure
L'Oficina Jove de l'Alt Urgell ha
obert les inscripcions per l'oferta
formativa Pack Lleure Primavera
2022 que es compon de 3 cursos
i 1 càpsula formativa, tots quatre
relacionats amb el món del lleure.
Les formacions, que tenen places
limitades, són: curs de monitor/a
de lleure (modalitat presencial,
150 hores i 160 hores de pràctiques); curs de premonitor/a en el

lleure (modalitat presencial de 20
hores); curs de vetllador/a d'infants amb de Necessitats Educatives Específiques (modalitat
semipresencial, de 20 hores) i la
càpsula formativa diversitat funcional i lleure (presencial, de 8
hores).
El regidor de Joventut de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Joan Llobera, manifesta que "com cada

primavera, i dins del Pack Lleure
2022, hem volgut programar
quatre formacions perquè el
jovent de la Seu es pugui formar i
ampliar coneixements en el món
del lleure".
Les inscripcions es podran fer
directament des del web de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell a l'enllaç: https://laseu.cat/
tramits-i-serveis/inscripcions
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L’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell ofereix un recital per la pau
El passat dimarts 15 de març, escoles de l'Associació d'Escoles de
Música i Dansa UEMyD es van unir
per a oferir una actuació a favor de
la pau. Així, a les 18.30 hores tant
alumnes com professors i professores de les Escoles de l'Associació
van sortir als carrers de les seves
respectives ciutats, amb la finalitat
d'interpretar melodies per a reivindicar la pau.
El personal docent juntament amb
l'alumnat de l'Escola Municipal de
Música de la Seu d'Urgell es van
unir a aquesta iniciativa, en una
trobada que va tenir lloc a la plaça
de les Monges per a interpretar amb

els seus instruments i veus l'Himne
de l'Alegria. Amb aquest acte, l'Escola pretén difondre la seva ferma
reivindicació per la pau, així com
mostrar la seva solidaritat amb les
víctimes i els refugiats de la guerra.
Manifest d’UEMYD
Aquests dies estem veient, consternats, el que està passant a Ucraïna,
on les notícies parlen ja de milers de
morts i milions de refugiats que
fugen del país deixant enrere les
seves vides, els seus records i,
molts d'ells, a part de les seves
famílies. Són les víctimes innocents
d'una lluita de poders que viola deli-

beradament els drets humans i tot
el que representen. Perquè, si bé la
discrepància és legítima, la imposició armada, la destrucció i l'homicidi
són absolutament inadmissibles.
Per aquest motiu, des de l'Associació d'Escoles de Música volem manifestar el nostre més absolut
rebuig a aquesta guerra, i a qualsevol mena de violència sigui allà on
sigui, així com mostrar tota la nostra solidaritat amb les persones que
l'estan patint. Famílies, nenes i nens
que estan veient arrabassades les
seves il·lusions i les seves esperances.

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de la Seu d’Urgell engega
una campanya d’ajut a Ucraïna
'Vols ajudar a Ucraïna?' se centra en
la recollida de donatius econòmics
per donar una resposta humanitària
eficaç, àmplia i oportuna a les
zones i a les persones afectades.
El Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació de la Seu d'Urgell engega una campanya d'ajut a Ucraïna
El Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació de la Seu d'Urgell posa
en marxa la campanya 'Vols Ajudar
a Ucraïna?' per contribuir a facilitar
una resposta humanitària eficaç,
àmplia i oportuna a les zones i a les
persones afectades.
La campanya d'ajut al poble
ucraïnès que s'engega a la Seu d'Urgell se centra en la recollida de
donatius econòmics, tal com aconsella el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament i l'Agència
Catalana de Cooperació al Desen-

volupament que afirmen que "són
més efectives les aportacions
econòmiques perquè les entitats
especialitzades puguin adquirir els
materials necessaris adequats a
cada circumstància i en els països
on es durà a terme el projecte o projectes".
Així, el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació de la Seu
d'Urgell, seguint aquestes recomanacions, ha acordat no iniciar cap
campanya de recollida material, i
centra la seva campanya en els
donatius econòmics que es poden
realitzar a aquests números de
compte que es poden trobar al web
de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell:
Ajuts directes a Ucraïna mitjançant
el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (campanya d'emergència):

BBVA: ES91 0182 6035 4102 0160
8531
Caixabank: ES79 2100 3200 9625
0002 9627
Cal omplir el full de compromís
Ajuts a les persones refugiades al
municipi mitjançant La Seu
Solidària amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació (amb totes les entitats que en
formen part):
BBVA: ES28 0182 2811 3802 0018
4674
Indicar al concepte d'ingrés: "Ajuda
a Ucraïna"
Aquesta aportació econòmica es
destinarà a projectes locals, per fer
front a l'allotjament i manutenció de
les persones refugiades que arriben
a la nostra ciutat.

Notícies

6

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell suspèn les llicències d’habitatges d’ús
turístic durant un any
La Junta de Govern de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat la suspensió de les llicències
per habitatges d'ús turístic
durant un any. Precisament serà
durant aquest període quan
l'Ajuntament urgellenc iniciarà
els estudis per tramitar un pla
especial per a regular la implantació d'aquesta activitat al
conjunt de la ciutat. Aquest pla
té com a objectiu compatibilitzar els diferents usos, sempre
garantint el dret a l'habitatge
dels veïns i veïnes.
La tinent d'alcalde de Promoció
de la Ciutat i regidora de Turisme de l'Ajuntament de la Seu,
Mireia Font, explica que amb
aquesta suspensió de llicències

per habitatges d'ús turístic "es
pretén trobar l'equilibri de l'activitat per tal d'evitar que la pressió turística incideixi en el preu
dels lloguers o compra de
pisos. També es pretén aconseguir un creixement controlat i
disposar d'una oferta de qualitat".
Val a dir que el creixement
descontrolat dels apartaments
d'ús turístic, junt amb la creixent
manca d'oferta d'habitatge,
l'encariment del lloguer dels
preus (distorsió del mercat), ha
fet que des de diferents sectors,
i fins i tot els propis gestors
d'aquests habitatges, n'hagin
demanat la seva regulació.
Cal recordar que el 4 d'agost del

2020, la Generalitat de Catalunya va aprovar el nou Decret de
Turisme que refon i integra en
un sol reglament tota la normativa vigent en l'àmbit del turisme, entre les quals, la modalitat
d'Habitatges d'Ús Turístics
(HUTS), que permet la cessió
pel seu propietari directament o
indirectament a tercers, a canvi
d'una contraprestació econòmica per una estada de temporada
i en condicions de disponibilitat
immediata, per un període de
temps continu igual o inferior a
31 dies.
La normativa preveu també que
els ajuntaments puguin regular
l'activitat a cada municipi.

La Seu d’Urgell serà un dels 16 territoris que organitzaran la Mobile
Week Catalunya 2022
L'Alt Pirineu, i concretament la
Seu d'Urgell, serà un dels 16 àmbits territorials catalans que
organitzaran activitats en el
marc de la Mobile Week
Catalunya 2022, la quarta edició
d'aquesta iniciativa del Mobile
World Capital Barcelona promoguda juntament amb la
Generalitat per apropar la tecnologia a la ciutadania. El programa aspira a minimitzar les bretxes digitals, tot aportant eines i
recursos per afrontar el dia a dia
en matèria digital.
L'esdeveniment tindrà lloc entre
el 25 d'abril i el 31 de maig i
comptarà amb la implicació
d'un total de 8 municipis de la
demarcació de Barcelona (Badalona, Centelles, Mataró, Olesa
de Montserrat, Terrassa, Sant
Feliu de Llobregat, Sant Pere de
Ribes - Sitges i Vilanova i la
Geltrú); 2 de la Catalunya
Central (Manresa i Igualada); 2
de la demarcació de Girona
(Girona i Figueres); 2 de Lleida
(Lleida i Mollerussa); 1 de l'Alt
Pirineu (la Seu d'Urgell) i 1 de les

Terres de l'Ebre (Ribera d'Ebre).
Aquesta edició girarà al voltant
de temàtiques diverses, com la
protecció dels drets digitals de
la ciutadania, la desinformació i
la privacitat de dades; les habilitats digitals i el paper clau de
l'educació per formar joves i,
alhora, potenciar l'augment de
perfils femenins en les disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts Gràfiques
i Matemàtiques); i l'exploració
de les noves eines i mitjans digitals en l'àmbit de la cultura i l'entreteniment. Totes les ciutats i
territoris que es van presentar a
la convocatòria per participar en
la quarta edició de la Mobile
Week Catalunya van aportar un
avantprojecte amb un breu
plantejament de format, contingut i durada de l'esdeveniment,
d'entre 3 i 5 dies. Un equip integrat per membres destacats de
Mobile World Capital Barcelona
i del Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori ha valorat les
propostes presentades, d'entre

les quals han seleccionat les
dels 16 territoris que acolliran la
Mobile Week Catalunya 2022.
Mobile Week, una iniciativa de
Mobile World Capital Barcelona,
impulsa activitats per conscienciar sobre l'impacte de la tecnologia en la vida quotidiana, a través de la reflexió i l'experimentació. La proposta va néixer a
Barcelona, on al llarg d'una setmana es programen conferències, tallers i activitats, -gratuïtes i públiques-, per inspirar,
informar, debatre, generar preguntes, fomentar noves aptituds i enfortir l'esperit crític de la
ciutadania de totes les edats.
L'objectiu de Mobile Week és
acostar la tecnologia a la població a través de la participació
col·laborativa per tractar els
canvis i nous reptes de la transformació digital. L'any 2019, per
primer cop i a iniciativa de la
Generalitat, la proposta es va
estendre a tot el territori català
amb la primera edició de la
Mobile Week Catalunya.

Equip de futbol de Castellciutat, anys 45

Recordant el passat

Capçals a mida
per a tots els gustos
Explica’ns què
t’agradaria i ho
fem realitat

Esports
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La Seu FC accedeix a la fase d'ascens a Primera Catalana
La Seu FC va acabar la fase
regular del grup 7B de Segona
Catalana amb una derrota
(6-0) intranscendent, tot i la
golejada, a Castellserà. Tot i el
resultat, l'equip urgellenc finalitza la competició en tercera
posició (35 punts), per davant
del mateix Castellserà (33
punts), i aconsegueix l'accés a
la fase d'ascens a Primera. Els
urgellencs es mesuraran
pròximament en el play-off als
primers classificats del seu
subgrup (7B), el CF Balaguer i
el CE Artesa de Segre, i als
tres primers del subgrup 7A, el
CF Artesa Lleida, l'Atlètic
Alpicat i el Torrefarrera, del
grup 7A. Dels sis equips n'ascendiran dos. També a
Segona Catalana, l'Organyà
CF va caure per la mínima
(0-1) al camp de l'Angulària
d'Anglesola i clou la fase regular en la 10a posició (17

punts). Ara haurà de jugar per
evitar el descens. El conjunt
ganxo, juntament amb 15
equips més, es dividiran en
quatre subgrups de permanència, en els quals el darrer classificat de cada subgrup descendirà, mentre que
els altres dotze equips aconseguiran quedar-se a la categoria.
Per la seva banda, al grup 2 de
Segona Catalana femenina, el
FC Pirineus va vèncer el seu
partit (0-1) davant l'Alpicat,
malgrat les baixes per lesió o
COVID. Les jugadores urgellenques ja tenen confirmada
la tercera posició i sumen 40
punts, per darrere de l'Òdena
(45 punts) i el Berga (49
punts).
A Tercera Catalana masculina,
el CE Oliana va guanyar (5-1)

Foto: @laseufc

el seu partit davant el
Bellcairenc CF. Amb aquest
resultat, els olianesos sumen
28 punts i superen els noguerencs a la classificació. A
Quarta (grup 21), el partit entre el CF Coll de Nargó i el
Bell-lloc Athlètic es va ajornar
pel mal estat del terreny de joc
a causa de la pluja.

Victòria dels equips de l’Urban Sport a la Lliga Catalana de Pàdel
El cap de setmana passat es
van disputar partits que havien
estat aplaçats de la Lliga
Catalana de Pàdel de la
Federació Catalana. Per part
de l’Urban Sport de la Seu d’Urgell, el Femení B Aguilera It
Services va guanyar els tres
punts de la jornada a les pistes
del CT Mollerussa C (0-3).
Amb aquest triomf, les urgellenques segueixen una setmana més al capdavant del
Grup A de 3a, amb 10 punts.
Les de la Seu d’Urgell han
guanyat tots els partits disputats fins ara. Per altra banda, el
Masculí A Comptables Associats va vèncer (2-1) a casa

davant el CT Mollerussa A i
puja a la 7a posició del Grup A
de 1a. Aquest proper cap de
setmana es disputarà la 6a

jornada de la competició, on ja
hi participaran de nou la totalitat d’equips del club de pàdel
urgellenc.

MENÚ MIGDIA

DIVENDRES I
DISSABTES
SOPARS

ENTRE SETMANA
PREU: 12 €
(iva inclòs)

ESMORZAR DE FORQUILLA, ENTREPANS,
MENÚ DIARI, TAPES, CARTA I BRASA
Av. Guillem Graell, 36 | La Seu d’Urgell | Tel. 621298825

Disfrutamos con lo que hacemos

• Obra nueva
• Todo tipo de reformas
• Trabajos en pladur y yeso
• Rebosados, monocapas
y microcimiento
• Aislamientos térmicos y acústicos
• Impermeabilización de terrazas
• Alicatados
• Cocinas y baños
• Pintura y decoración

Pl. de les Monges 1, 1r 3a - 25700 La Seu d’Urgell - Tel. 600 814 970 - andre_rib_coel@hotmail.com

Av. Salòria 77, baixos
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 36 07 13 - 609 81 93 35
Som una constructora de La Seu d´Urgell amb
més de 25 anys d´experiència.
Construccions i Reparacions Gonfer, SL. El que podem
oferir són projectes complexos, és a dir, podem oferir
tots els serveis que es precisen fonamentalment per al
desenvolupament i execució de tot tipus d´Obres de
Construcció de caràcter tant públic com privat. El nostre
elevat grau de diversificació ens ha permès emprendre
amb èxit obres en diferents camps com:
- Construcció, promoció i restauració d´immobles urbans.
- Construcció d´habitatges i edificis residencials.
- Construcció de naus comercials i oficines.
- Construcció d´instal·lacions industrials.
- Rehabilitació d´edificis.
- Urbanitzacions.
- Dipòsits d´aigua i portades d´aigua.
- Obra civil, camins rurals, carreteres, paviments, murs,
xarxes, instal·lacions...
- Moviments de terres, excavacions...

Disposem de maquinària pròpia:
Camió <3500 kg, caixa oberta.
Camió >12000 kg, basculant.
Camió grua >12000 kg.
Camió <3500 kg basculant.
Compactador petit, compactador gran,
excavadora giratòria mini, excavadora
giratòria amb rodes gran, excavadora
giratòria amb cadenes gran, retroexcavadora
mixta, compressor, etc.

Disposem de personal qualificat:
Tècnic d´obra, cap d´obra, encarregat, oficial
de 1a, peó i personal format.

Salut
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Cicle Circadià
El cicle circadià és el rellotge
biològic que regula i programa
les funcions fisiològiques de
l'organisme en un període d'un
dia o 24 hores.
El somni és quelcom necessari
per sobreviure i gaudir de bona
salut, però encara no se sap per
què cal ni com ens beneficia
exactament. Un dels beneficis
del son és el seu efecte reparador sobre la capacitat de les
persones per funcionar normalment durant el dia.
Les necessitats individuals de
son són molt variables i en general estan entre 6 i 10 hores
diàries. La majoria de les persones dormen a la nit. Tot i això,
moltes han de dormir durant el
dia per adaptar-se als seus horaris de treball, cosa que ocasiona trastorns del son.
La durada del son i la sensació
de descans després de despertar estan influenciades per
molts factors intrínsecs i extrínsecs.

Cicle del son
Els trastorns del son vinculats al
ritme circadià consisteixen en la
falta de sincronització entre els
ritmes de son-vigília interns i els
cicles de llum-foscor. En general, els pacients tenen insomni o

somnolència diürna excessiva,
els que habitualment resolen a
l'hora de reajustar-se el rellotge
de l'organisme. El diagnòstic és
clínic. El tractament depèn de la
causa.

Anna Gómez

Infermera del CAP
de la Seu d'Urgell

OFERTA I DEMANDA
REVISTA INFORMATIVA DEL PIRINEU

Av. del Salòria 55
La Seu d’Urgell
973 35 01 66
www.cinemesguiu.com
D ill un s

4 ,5 0 €
DILLUNS DIA DE
L’ESPECTADOR

Persona amb ganes d'escoltar i voler aprendre l'ofici de
mecànic amb l'extensa
varietat de branques que
comporta la mecànica del
món industrial. Contactar
amb: ribalaiga@ribalaiga.cat
Es precisa oficial de mecànic
i planxista/pintor. Contactar
amb: ribalaiga@ribalaiga.cat
Sed Distribució empresa ubicada a Puigcerdà, dedicada
al servei i distribució per
l'Hostaleria busca Repartidors amb carnet de cotxe i
repartidors amb carnet de
Primera. Interessats enviar cv
a borsadetreball@
sed-distribucio.cat
o trucar al 627 084 168

www.lesmesuresonline.es
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1 classe a
la setmana: 35 €
2 classes a
la setmana: 50 €

973 35 16 82

Flexibilitat horària

Av. Guillem Graell 54 - La Seu d’Urgell

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

Es lloga pàrquing box
tancat gran al carrer
Regència d'Urgell
Tel. 669849752

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

Es ven parcel·la de 860 m²
al Balcó del Pirineu.
Unitat
LES MESURES NO ES FA RESPONSABLE DE
Tel. 654 494 615
d’identificació
LES OPINIONS I CONTINGUTS DELS
01.

Es lloga plaça de pàrquing
darrere gasolinera Repsol.
Tel. 669 849 752
Es lloga nau agrícola a
Adrall de 1000 m², amb
possibilitat de finca.
Preu a convenir.
Interessats enviar mail a
lesmesures@gmail.com

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Del 18 al 24 de març

Farmàcia Purgimon

C. St. Joan Bta. La Salle, 52
973 351 307

Compro Land Rover curt.
No importa l'estat.
Tel. 973 350 656
666 185 095
Es ven Suzuki Vitara 4x4
any 2005 en perfecte estat i
revisió i ITV recentment
feta. Preu: 6000 euros. Tel.
de contacte: 689 301 584

UNITAT VISUAL
D’IDENTIFICACIÓ

COL·LABORADORS DE LA REVISTA

A continuació es presenta la unitat
d’identificació d’AMIC pels seus 25
ANYS de constitució.

MANUAL CORPORATIU
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