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NOVA 

OBERTURA

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



ACTIVITATS DIRIGIDES

Ningú iguala la nostra oferta i 
varietat d’activitats dirigides!
• BodyPump
• BodyCombat
• BodyBalance
• BodyAttack
• Jumping Fitness
• Fly Bungee Fitness
• Zumba
• Esquena Sana
• Pilates
• Gac
• Entrenament 
   amb suspensió
• Spinning
• ABS
• Circuit Funcional
• Urban Fit
• Boxa
• Ioga
• Salsa
ACTIVITATS DIRIGIDES 
INFANTILS
• Jumping Fitness
• Zumba
• Fly Bungee 

Fitness Kids

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!

• Zona de gimnàs amb més de 
400 m² amb màquines d’última 
generació i meravelloses vistes 
al Cadí

• Assessorament amb monitors 
titulats

• Rutines personalitzades
• Entrenaments personals
• Assessorament en dietètica i 

nutrició

• Som la referència al Pirineu amb 
més de 120 alumnes a l’escola infan-
til i d’adults... i seguim sumant!!!

• Monitors titulats a la FCP
• Coordinació dels exercicis i activitats 

de l’escola: entrenaments tècnics, 
físics, tàctics i dinàmics, i també ses-
sions de vídeo i de gimnàs adaptats 
als alumnes segons edats, nivells i 
condició física.

PÀDEL

ZONA FITNESS ESCOLA DE PÀDEL

Quotes escola de pàdel: 
1 classe setmanal: 40 € /mes

2 classes setmanal: 50 € /mes

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

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!!!

• Club Federat a la Federació Catalana de Pàdel (FCP)
• Comptem amb 7 equips federats! (3 femenins, 

3 masculins i 1 júnior)
• Organització d’esdeveniments i tornejos de la FCP
• Organització permanent d’americanes i tornejos
• Club Oficial del Circuit Shup, el circuit més 'molón' 

del pàdel de tot el Pirineu!
• Grups de whatsapp per nivells per organitzar 

partides per als socis

QUOTES

Descomptes per a socis 
i per a famílies

Classes particulars: 
consultar a recepció
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L’Ajuntament de la Seu d’Urgell presenta una nova 
marca que identifica l’Àrea de Cultura
Cultura La Seu és la nova marca 
que ve acompanyada d'un nou 
logotip que certifica que aquella 
activitat forma part de la progra-
mació estable de l'Àrea de Cul-
tura de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell, amb criteri i artistes 
professionals.
La Seu d'Urgell compta amb un 
ampli ventall d'activitats cultu-
rals, lúdiques i festives que es 
desenvolupen al llarg de l'any, 
impulsades des de l'Ajuntament 
en col·laboració amb altres 
nivells de l'administració, el 
teixit empresarial i associatiu, i 
que es presenten sota un parai-
gües o marca. Un d'aquests 

'productes' que s'ofereixen és 
la programació cultural esta-
ble, promoguda des de l'Àrea de 
Cultura de l'Ajuntament. 
"Pensem que estaria bé que la 
programació estable professio-
nal tingui un fil conductor que 
sigui visible o identificable, com 
ara un logotip que ens ajudi a 
certificar que aquella activitat o 
activitats formen part de la pro-
gramació estable de l'àrea de 
cultura, amb criteri i artistes pro-
fessionals", afirma el tinent d'al-
calde de Cultura del Consistori 
urgellenc, Carlos Guàrdia.
El tinent d'alcalde de Cultura 
remarca respecte aquesta nova 

marca que "no es tracta que la 
imatge que acompanyarà la 
difusió de la programació esta-
ble posi unes iniciatives per 
damunt o al marge de les altres, 
sinó que l'objectiu és facilitar la 
identificació de la programació 
que, des de l'Àrea de Cultura, es 
treballa per oferir a la ciutadania 
amb intenció de posar al seu 
abast propostes les més varia-
des possibles i de qualitat".

Tot a punt a la Seu d’Urgell per acollir la sortida de l’etapa reina de la 101 
Volta a Catalunya
La Seu d'Urgell ho té tot llest per 
acollir aquest dijous 24 de març 
la sortida de l'etapa reina de la 
101 Volta a Catalunya. Serà la 
quarta etapa d'aquesta edició, 
entre la Seu d'Urgell i Boí Taüll.
Val a dir, però, que aquest esde-
veniment ciclista comportarà 
un seguit de restriccions de cir-
culació i aparcament en alguns 
carrers de la ciutat. Al respecte, 
durant aquesta setmana s'han 
repartit pels domicilis dels car-
rers afectats, uns fulletons infor-

matius amb les incidències que 
provocarà la sortida d'etapa i els 
horaris de les afectacions.
El Servei d'Esports de l'Ajunta-
ment de la Seu d'Urgell "agraeix 
la comprensió i col·laboració de 
la ciutadania en l'organització 
d'aquest important esdeveni-
ment esportiu".

Presentació equips
L'acte de presentació dels dife-
rents equips i el control de sig-
natures es farà a la plaça dels 

Oms, a partir de les 11:30 hores 
del dijous 24 de març.

Recorregut
A les 12:40 hores, el pilot ciclista 
sortirà des del Camí Ral de Cer-
danya, davant el Palau d'Esports 
> Camí Ral de Cerdanya > roton-
da de Bombers > N260 > Av. Gui-
llem Graell > Pl. Bisbes Prínceps 
> Av. del Valira. En tot aquest 
tram, la cursa serà neutralitzada 
i es farà la sortida real a la N260, 
a la sortida de Castellciutat.

Av. Guillem Graell, 54 - La Seu d’Urgell - 973 35 16 82 - urbansportlaseu@gmail.com
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El projecte Odisseu presenta 28 ofertes de pràctiques remunerades a les comarques 
de l’Alt Urgell i la Cerdanya

La iniciativa pretén incentivar la inserció de joves universitaris en empreses situades en municipis rurals

Ja està en marxa la setena edició 
del Pràcticum Odisseu, un progra-
ma que pretén incentivar l'estada 
de joves universitaris en pràcti-
ques remunerades a empreses 
situades en municipis rurals. En 
aquests moments ja ha finalitzat 
el període perquè empreses i enti-
tats presentin les seves ofertes de 
pràctiques i en aquesta edició 
2022 se n'ha assolit un total de 
179 en el conjunt de comarques 
rurals Leader de Catalunya.
Pel que fa a l'Alt Urgell i la 
Cerdanya hi ha 28 ofertes presen-
tades, una més de les que hi havia 
l'anualitat passada. Aquesta xifra 
és la més alta de totes les edicions 

del Pràcticum Odisseu, fet que 
consolida el programa al nostre 
territori i mostra el compromís del 
teixit empresarial i administra-
cions locals amb el talent jove. 
Aquestes ofertes es divideixen en 
16 d'empreses privades, 10 d'enti-
tats públiques i 2 del tercer sector 
públic-privat. D'aquestes ofertes 
de pràctiques gairebé la meitat 
ofereixen possibilitat d'incorpora-
ció laboral.
Com cada edició, els i les estu-
diants han de realitzar un mínim de 
300 hores, entre mitjans de juny i 
mitjans de setembre de 2021. 
L'estudiant rebrà una remuneració 
mínima de 6 euros per hora treba-

llada, amb una suma de 1.800 
euros com a contraprestació total. 
Les persones interessades poden 
enviar la seva candidatura fins al 
21 d'abril i poden optar a un màxim 
de 5 ofertes. La principal novetat 
és que en aquesta edició els joves 
que vulguin enviar la seva candida-
tura s'han de registrar a la pàgina 
web d'Odisseu i adjuntar la docu-
mentació a través d'aquest canal. 
La documentació aportada és el 
formulari omplert, l'expedient aca-
dèmic actualitzat, la llista de prio-
rització de les ofertes (en cas que 
l'estudiant es presenti a més d'una 
oferta) i aquells que ho vulguin, el 
currículum.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell aprova la convocatòria de subvencions per a la 
promoció del municipi

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha 
aprovat la convocatòria de 
subvencions per a la promoció del 
municipi 2022. Les sol·licituds per 
a poder accedir a aquests ajuts 
s'hauran de formalitzar amb el 
formulari telemàtic normalitzat 
amb autentificació digital. El lloc 
per presentar-les és a través de la 
pàgina web de l'Ajuntament urge-
llenc (www.laseu.cat) del 28 de 
març al 28 d'abril.
La tinent d'alcalde de Promoció 

Econòmica de l'Ajuntament de la 
Seu, Mireia Font, manifesta que 
"l'equip de govern municipal es 
reafirma en oferir aquests ajuts 
amb l'objectiu de donar suport a 
les persones que han obert un 
negoci a la ciutat o a aquelles que 
han fet reformes o millores a 
negocis ja existents durant el 
2021".

Aquests ajuts s'adrecen a fomen-
tar l'ocupació i l'emprenedoria, 

principalment en el sector comer-
cial i de serveis, donant prioritat 
als emprenedors menors de 35 
anys i als majors de 55, i als esta-
bliments que s'instal·lin al centre 
històric. Mireia Font recorda que 
també poden optar a aquestes 
subvencions els establiments que 
vulguin modernitzar-se i/o millo-
rar, sobretot pel que fa a l'eficièn-
cia energètica o aquelles que han 
creat ocupació.

DIVENDRES I 
DISSABTES 
SOPARS

ESMORZAR DE FORQUILLA, ENTREPANS, 
MENÚ DIARI, TAPES, CARTA I BRASA

Av. Guillem Graell, 36  |  La Seu d’Urgell  |  Tel. 621298825

MENÚ MIGDIA
ENTRE SETMANA

PREU: 12 € 
(iva inclòs)





Foto: Ajuntament de la Seu d’Urgell

Foto: elperiodic.ad
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Europa referma la voluntat de negociar amb Andorra

C. Major 50 � La Seu d’Urgell � T. 973 350 127 � www.macmobles.cat

MOBLES FARRÀS

El secretari d'Estat d'Afers 
Europeus andorrà, Landry Riba, 
es va trobar el passat dilluns a 
Brussel·les amb el vicepresident 
de la Comissió Europea, Maroš 
Šefcovic, actual representant 
polític per a la negociació amb 
Andorra, Mònaco i San Marino. 
L'alt càrrec europeu va reiterar 
la ferma voluntat del nou equip 
negociador d'aportar l'impuls 
necessari per assolir l'acord 
d'associació entre Andorra i la 
Unió Europea en una negociació 
que hauria de culminar a finals 
del 2023.

Šefcovic va subratllar que la 
negociació amb Andorra, Mò-
naco i Sant Marino és una priori-

tat per a la Comissió Europea i 
va traslladar al secretari d'Estat 
la disposició d'aportar una ma-
jor visibilitat política a aquest 
dossier en el marc de les institu-
cions europees. Així, la visita de 
diversos representants dels 
Estats membres els dies 6, 7 i 8 
d'abril s'inscriu en el procés 
d'avançament cap a una millor 
visibilitat del projecte d'acord 
d'associació.

Al seu torn, Riba va valorar 
especialment el suport de 
Šefcovic en relació amb les 
qüestions més sensibles de la 
negociació. "El vicepresident és 
conscient que un país amb les 
dimensions d'Andorra no pot 

aplicar la totalitat del dret euro-
peu de la mateixa manera que 
altres Estats" i que "calen solu-
cions ad hoc en alguns aspec-
tes de la negociació, sempre 
que siguin solucions raonables i 
no s'oposin als fonaments del 
mercat interior", va afirmar.

180 alumnes de la Seu d’Urgell i Castellciutat celebren el Dia Mundial de l’Arbre

180 alumnes de cicle superior 
de primària (5è i 6è curs) de les 
escoles Albert Vives, Pau Claris, 
La Valira, Castell-Ciutat i el 
col·legi La Salle de la Seu d'Ur-
gell van celebrar al llarg del pas-
sat divendres al matí el Dia 
Mundial de l'Arbre.
La jornada commemorativa es 
va iniciar amb una plantada de 5 
arbres (roures penol i aurons) al 
parc de l'Horta del Valira de la 
capital alturgellenca. Aquests 
exemplars van ser 'regats', de 
manera simbòlica, amb la lectu-
ra del poema 'L'arbre' de Màrius 
Torres, per part dels alumnes de 
cada centre educatiu.
A més a més, els alumnes van 
penjar a cada arbre plantat una 
etiqueta on hi queda registrat el 
nom de l'escola, així com el nom 

botànic i el nom en català de 
l'espècie plantada.
Aquesta plantada d'arbres tam-
bé va voler ser un acte didàctic 
adreçat als nens i nenes perquè 
coneguin la missió dels arbres i 
de la vegetació en general del 
nostre territori.
Els 180 nens i nenes van conti-

nuar la matinal participant en un 
taller de resina i en sessions 
sobre meteorologia, bosc de 
ribera, caixes niu, reciclatge 
orgànica i plantació d'heura.
La jornada del Dia Mundial de 
l'Arbre va finalitzar amb l'allibe-
rament d'un milà reial, una au 
protegida del Centre de Fauna 
de Vallcalent.
Aquesta activitat, que s'inclou 
en Pla Comarcal de Dinàmica 
Educativa, va estar portada a 
terme pel Servei Educatiu de 
l'Alt Urgell-Cerdanya, l'Ajunta-
ment de la Seu d'Urgell, la 
Mancomunitat d'Escombraries 
de l'Urgellet, el Parc Natural de 
l'Alt Pirineu, l'Arxiu Comarcal de 
l'Alt Urgell, l'Espai Ermengol, el 
cos d'Agents Rurals i el Parc 
Natural del Cadí-Moixeró.





Recordant el passat
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Explica’ns què 
t’agradaria i ho 
fem realitat

Capçals a mida 
per a tots els gustos



El Cadí Circuit Fer, el programa de 
curses per muntanya de l'Alt Urgell, 
comptarà enguany amb 10 proves, 
a més de l'Embarrancada de Coll de 
Nargó, que debuta enguany com a 
cursa amiga. El calendari de com-
peticions es va presentar el passat 
dilluns a la seu del Consell 
Comarcal per part del president de 
la Unió Excursionista Urgellenca, 
Carlos Guàrdia, i el vocal responsa-
ble del Circuit Fer, Marc Segarra.

Els representants de l'entitat orga-
nitzadora han posat de manifest 
que preveuen que l'edició d'enguany 
del Circuit Fer representi la tornada 
a la normalitat, després de les limi-
tacions derivades de la pandèmia 
l'any 2021 i, sobretot, el 2020, quan 

El Cadí Circuit Fer 2022 presenta un atractiu calendari de curses 
per muntanya a l’Alt Urgell

només es va poder celebrar una cur-
sa. Pel que fa a la participació, el rit-
me d'inscripcions a les dues prime-
res curses fa preveure que es pu-
guin assolir números similars als 
dels anys 2017-2018-2019, quan la 
xifra total de participants estava al 
voltant dels 2.000. Els organitzadors 
també confien que l'obertura dels 
estudis universitaris de l'INEFC a la 
Seu d'Urgell ajudarà a donar projec-
ció al Circuit Fer i n'augmentarà la 
participació.

El calendari s'encetarà justament 
amb l'Embarrancada, el pròxim 3 
d'abril al terme de Coll de Nargó. Es 
tracta d'una cursa de 10 quilòme-
tres amb un desnivell positiu acu-
mulat de 500 metres. La Volta a 

10Esports

Peramola serà la següent cursa, de 
23 km i 1.500 metres de desnivell, el 
16 d'abril. Seguiran després la 
Berén – Sant Quiri, de 17 km i 1.200 
metres de desnivell, programada 
per al dia 7 de maig; l'Escanyabocs, 
de 24 km i 1.300 metres de desnive-
ll, el 21 de maig; i l'Arruix Santa Fe, 
de 4,3 km i 670 metres de desnivell, 
que tindrà lloc el 4 de juny.

Les altres curses seran la Trobada 
d'Aristot, el 21 d'agost; la Radical 
Estana, el 10 de setembre; la 
Foranca, el 9 d'octubre; la Vertical 
Urgellet, el 16 d'octubre; la Marató 
de Boumort, el 29 d'octubre; i la 
Travessa Transfronterera de la Seu 
d'Urgell a Sant Julià de Lòria, el 5 de 
novembre.

L’Urban Femení B Aguilera It Services 
segueix imparable

EXPLOTACIONS FORESTALS ALT URGELL S.A.
- Bigueria raspallada.
- Fusta per a la construcció.
- Embalatge industrial.
- Tractaments de la fusta.
- Paletització.
- Serradura, escorça i estella.

Ap. Correus núm 71
25700 La Seu d’Urgell
Crta. de Castellbò, 20

25711 Montferrer - Lleida
Tel.: 973 351 348 - Fax: 973 351 500

efausa@efausa.es www.efausa.es

L’equip Femení B Aguilera It 
Services segueix comandant el 
Grup A de la Tercera Categoria de la 
Lliga Catalana de Pàdel després de 
vèncer en la jornada 6 al Club Tennis 
Lleida C (3-0). Les urgellenques con-
tinuen liderant la classificació amb 
13 punts, tres més que les segones, 
l’Ekke-Viding C. Per la seva part, el 
Femení A Fustes Grau tampoc es 
queda enrere i va guanyar en unes 
pistes complicades, les del CT 
Juneda A (0-3). Les jugadores de la 
Seu d’Urgell són segones, amb 10 
punts, al Grup A de la Primera 
Categoria, dos menys que les líders, 
l’Ekke-Viding A. El Femení C J 
Beverly Hills va treure un punt (1-2) 
contra el Pàdel Juneda C. L’equip ur-
gellenc, format per jugadores de 
l’escola de pàdel del propi Urban 
Sport i jugadores nivell iniciació, és 

cuer a la classificació del Grup B de 
la Tercera Categoria, amb 4 punts. 
Pel que fa als equips masculins, el 
Masculí A Comptables Associats va 
veure com s’ajornava el seu partit a 
causa de la pluja. El Masculí B Les 
Mesures va perdre (3-0) a les pistes 
del líder, el Pàdel Indoor Tàrrega B, i 
és quart a la classificació del Grup B 
de la Tercera Categoria, amb 8 
punts, cinc menys que el seu rival de 
la darrera jornada. El Masculí C 
Portal Música també va caure, tot i 
que va sumar un punt a casa davant 
el Pàdel Indoor Lleida F. Els urge-
llencs són cuers, amb 3 punts. Per 
últim, l’equip júnior de l’Urban Sport 
no va disputar la jornada del passat 
cap de setmana degut a la pluja. Els 
menors del club de pàdel urgellenc 
disputaran la 14a jornada contra el 
Sícoris Club aquest proper diumenge.





La síndrome confusional aguda 
(SCA) és un dels trastorns cog-
nitius més importants en l'an-
cià, tant per la seva prevalença 
com pel seu pronòstic. Pot ser 
la forma clínica de presentació 
de patologies greus o aparèixer 
en el curs d'elles, de vegades 
associat al tractament farma-
cològic utilitzat. El desenvolupa-
ment d'un SCA o delirium té im-
portància des del punt de vista 
econòmic i social, ja que els 
malalts requereixen cures espe-
cials del personal sanitari, tenen 
major risc de caigudes, estades 

Anna Gómez
Infermera del CAP 
de la Seu d'Urgell

Síndrome confusional aguda (SCA)
hospitalàries més prolongades i 
major institucionalització. Per 
aquest motiu s'ha d'intentar 
mantenir al màxim l'entorn.

Quan es presenten els següents 
símptomes de sobte, és possi-
ble que siguin signes de deli-
rium:
1 Agitació.
2 Manca de cooperació.
3 Canvis de personalitat o com-
portament.
4 Dificultat per pensar.
5 Dificultat per prestar atenció.
6 Ansietat o depressió poc ha-
bituals.

Salut 12

Alguns exemples d'altres malal-
ties que augmenten el risc de 
patir de deliri són les següents:
1 Trastorns cerebrals com de-
mència, accident cerebrovascu-
lar o malaltia de Parkinson.
2 Episodis previs de deliri.
3 Deteriorament de l'audició o 
de la vista.
4 Tenir diversos problemes mè-
dics.

L'abordatge institucional del de-
lirium s'ha de realitzar en equip, 
integrat tant per metges que 
s'ocuparan principalment d'in-
vestigar les causes precipitants 
i de realitzar el tractament 
etiològic, com pel personal d'in-
fermeria i auxiliar que portarà el 
pes del tractament ambiental i 
tractarà de prevenir algunes 
complicacions (com per exem-
ple, úlceres per pressió, caigu-
des, etc.).



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

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





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

DE 25 AL 28 DE MARÇ Dilluns 
4,50 €

Av. del Salòria 55 - La Seu d’Urgell 
973 35 01 66 - www.cinemesguiu.com

FARMÀCIA DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Guilanyà
Av. Guillem Graell, 16

973 355 891

Del 25 al 31 de març

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

Es ven parcel·la de 860 m² 
al Balcó del Pirineu. 
Tel. 654 494 615

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

Persona amb ganes d'escol-
tar 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 ubi-
cada a Puigcerdà, dedicada 
al servei i distribució per 
l'Hostaleria busca Reparti-
dors amb carnet de cotxe i 
repartidors amb carnet de 
Primera. Interessats enviar cv 
a borsadetreball@
sed-distribucio.cat
o trucar al 627 084 168

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

5MANUAL CORPORATIU

Unitat 
d’identificació

01.

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

UNITAT VISUAL 
D’IDENTIFICACIÓ

Ds 26 - 18.00 h
              20.00 h 
Dg 27 - 17.15 h
              19.15 h
Dl 28 -  20.00 h

Ds 26 - 18.15 h
              20.15 h 
Dg 27 - 19.30 h
Dl 28 -  20.15 h

Dg 27 - 17.00 h




