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La Sant Silvestre La Seu torna a superar els més de 2.000 inscrits
Fins a 2.198 persones han parti-
cipat en la XIV edició de la cursa 
celebrada el 31 de desembre a la 
Seu d'Urgell. La xifra suposa un 
nou rècord de participació en 
aquest popular esdeveniment 
que després de dos anys amb 
edicions virtuals i ajornaments, 
finalment s'ha pogut celebrar en 
el seu format tradicional.
Ahmed Hfairi corredor del Club 
Lleida, ha estat el guanyador en 
la categoria masculina amb un 
temps d'11 minuts i 6 segons. En 
segona posició, ha acabat 
Eduard Hernández del club Pene-
des Brooks Trail amb un temps 
d'11 minuts i 9 segons; i en terce-
ra posició, Juan Ignacio Pieras 
ha finalitzat el recorregut de 3,6 
quilòmetres amb 11 minuts i 26 
segons. Quant a la categoria fe-
menina la guanyadora ha estat 
Mònica Comas un temps de 12 

minuts 36 segons. La segona 
corredora en travessar la línia de 
meta ha estat Sílvia Puigarnau 
del club Brooks Trail i ho ha fet 
amb 14 minuts i 11 segons. Fi-
nalment, Roser Espanyol de 
l'UEU ha arribat a la plaça dels 
Oms amb un temps de 14 minuts 
36 segons. Pel que fa a la cator-
zena edició de la cursa ha cons-
tat del mateix recorregut urbà 
dels darrers anys amb una dis-
tància de 3,6 quilòmetres, amb 
sortida i arribada a la plaça dels 
Oms. Enguany, l'esdeveniment 
esportiu, ha mantingut el format 
gratuït de cada any i els primers 
1.500 inscrits han pogut rebre un 
buff de la cursa per part dels or-
ganitzadors amb l'ajuda dels pa-
trocinadors, així com d'un avitua-
llament a l'arribada i de diversos 
premis sortejats. La Sant Silves-
tre La Seu ha mantingut el ves-

sant solidari en la qual els diners 
recaptats aniran destinats ínte-
grament a la Fundació d'Oncolo-
gia Infantil Enriqueta Villavec-
chia, que ajuda a nens i joves 
malalts de càncer o amb altres 
malalties greus. Per a poder-hi 
participar els corredors inscrits 
han pogut adquirir un clauer i una 
butlleta per entrar al sorteig d'una 
panera solidària. En total, s'han 
recaptat 2.053 € per a la funda-
ció.
Aquesta ha estat la darrera Sant 
Silvestre organitzada pel col·lec-
tiu Penya 9293, després d'agafar 
el relleu de les 10 primeres edi-
cions organitzades per la colla 
Lokal23, fundadors i impulsors 
de la cursa. A partir de l'any 
vinent, la logística i l'organització 
d'aquesta popular tradició anirà a 
càrrec de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell.

Els Reis d’Orient arribaran a la Seu d’Urgell pel canal d’aigües braves del 
Ràfting Parc
Aquest dijous 5 de gener a la 
tarda la Seu d'Urgell rebrà als 
Reis Mags d'Orient a les 18.30 
hores, que enguany recuperaran 
la seva triomfal arribada a la 
ciutat amb barques de ràfting, a 
través del canal d'aigües braves 
del Ràfting Parc. Els piragüistes 
del Club Cadí Canoë-Kayak aju-
daran als Reis a arribar a la Seu 
amb les millors condicions. Tot 
seguit, hi haurà un castell de focs 
de benvinguda, que anirà a 
càrrec del grup de Diables de l'Alt 

Urgell. Després de l'espectacle pi-
rotècnic, s'iniciarà el recorregut 
de la cavalcada des del Parc del 
Segre. La comitiva pujarà pel 
camí de la Palanca i continuarà 
pel passeig Joan Brudieu (pel 
costat esquerre, davant del Con-
sell Comarcal). Després baixarà 
per l'altra banda del Passeig, 
girarà pel carrer de Lluís de Saba-
ter i enfilarà el carrer Major fins 
arribar a la Sala de Sant Domè-
nec, a la plaça dels Oms. Un cop 
a dins la sala, l'alcalde de la Seu 

d'Urgell, Francesc Viaplana, lliu-
rarà les claus de la ciutat als Reis 
d'Orient i es procedirà a la recep-
ció de cartes, amb l'ajut dels 
patges reials. A més a més, 
mentre duri la recepció reial, a la 
plaça dels Oms hi haurà ins-
tal·lats dos photocalls perquè 
petits i grans s'hi puguin fotogra-
fiar: en el primer, hi haurà la 
presència del Sr. Pipa; i en el 
segon, la Fada del Quer.

Av. Guillem Graell, 54 - La Seu d’Urgell - 973 35 16 82 - urbansportlaseu@gmail.com
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Descomptes en Entrenaments Personalitzats
Recupera la forma de la millor manera!
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El peatge del túnel del Cadí costarà un 6,6% més el 2023
El peatge del Túnel del Cadí per 
a turismes s'apujarà fins als 
13,48 € tot coincidint amb el 
canvi d'any, aquest diumenge 
1 de gener. És un augment del 
6,6% respecte dels 12,64 € que 
s'han pagat fins aquest any. La 
via que connecta la Cerdanya i 
el Berguedà es manté com la 
més cara de les que gestiona 
la Generalitat, que incrementa-
ran els preus entre un 6,57% i 
un 7,3%, segons l'ordre signa-
da pel conseller Territori, Juli 
Fernández, publicada aquest 
divendres al DOGC.

Encara pel que fa a la C-16, a 
les autopistes d'Autema (auto-
pista Terrassa-Manresa i eix 
Sant Cugat-Terrassa) l'incre-
ment serà d'un 7,19%. I al 
Túnel de Vallvidrera, el peatge 
en hora vall per a un turisme 
passarà dels 4,04 € als 4,34 €, 
mentre que en hora punta serà 
de 4,88 € davant els 4,56 € 
actuals. A les vies d'Aucat 
(C-32, eix Castelldefels-Sitges-
el Vendrell) és on hi ha l'aug-
ment més fort, del 7,3%. En el 
cas del túnel del Cadí, els 
canvis no afecten els residents 
a l'Alt Urgell, la Cerdanya i el 
Berguedà, que des del 2007 
gaudeixen de gratuïtat mit-
jançant una bonificació del 
100%. A les altres comarques 

on hi ha vies de peatge de la 
Generalitat també existeixen 
mesures semblants de des-
compte per als respectius resi-
dents.

Fonts del Departament de Te-
rritori han concretat que les 
noves tarifes s'han fixat aga-
fant la variació anual de l'IPC 
del mes d'octubre, que va ser 
del 7,3%, tal com estableix la 
fórmula de càlcul automàtica, 
en què es pren de referència 
del desè mes de l'any anterior. 
A banda, també es té en 
compte el coeficient corrector 
que modula la variació de tràn-
sit real i el previst fa tres anys.

En el cas del 2021, els trànsits 
van ser menors dels estimats 
tres anys enrere, quan encara 
no havia arribat la pandèmia, i 
s'ha aplicat el 100% de l'IPC, 
excepte en el cas del Túnel del 
Cadí i la C-16, en què l'evolució 
del trànsit ha estat superior a la 
prevista.

Pel que fa a aquesta darrera 
via i a la C-32, la Generalitat va 
anunciar diverses mesures per 
ampliar els descomptes als 
peatges, com l'augment de les 
bonificacions. Per exemple, 
durant el primer trimestre del 
2023, les rebaixes passaran 

del 70% al 80% a la barrera 
troncal i del 41% al 60% a la 
lateral al peatge de Sant Vicenç 
de Castellet de la C-16.

A la C-32, els recorreguts in-
terns de l'autopista C-32 entre 
Cubelles (Garraf) i El Vendrell 
(Baix Penedès) passaran a ser 
gratuïts durant el primer tri-
mestre i una bonificació al 
peatge de Vallcarca passarà 
del 40% actual al 50%.

Amb tot, la Generalitat assegu-
ra que amb els nous descomp-
tes i bonificacions, no només 
es reduirà al preu del peatge 
que pertoca del 2023 incloent 
l'increment de l'IPC sinó si es 
compara amb fa 15 anys. En 
aquest sentit, el Govern assu-
meix uns 50 milions d'euros en 
concepte de bonificacions, 
descomptes i reduccions als 
peatges.

D'altra banda, la Generalitat 
justifica que no congeli el preu 
dels peatges per la incidència 
"molt significativa" que tindria 
en els pressupostos públics i la 
mesura s'allunyaria de les polí-
tiques públiques de descarbo-
nització de la mobilitat i d'in-
centiu per a un major ús del 
transport públic.

BAR RESTAURANT

Tapes variades, entrepans freds i calents, brasa, 
arrossos, hamburgueses, esmorzars, especialitat 
bacallà i pop. Sarsuela i mariscada per encàrrec.
 Sala chill out amb música ambiental per desconnectar.
 Local ampli i molt acollidor

Plaça del Codina, 4 - La Seu d’Urgell - Tel. 973 044 338

Menú diari: 13 €  - Diumenges: 14,50 €



Qüestió de Confiança!

DIAGNOSI, REPARACIÓ I MANTENIMENT MULTIMARCA

C. Josep Zulueta, 8 - 25700 La Seu d’Urgell - 973 352 387
info@garatgecentre.com - www.garatgecentre.com 

Bona diada 
de Reis
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Andorra acollirà la major trobada de blockchain i big data
Andorra esdevindrà el proper mes 
de febrer l'escenari de la major 
trobada entre comunitats i empre-
ses especialitzades en tecnologia 
Blockchain i Big Data. Serà en el 
marc de la primera edició del 
Summit Art & Innovation, un esde-
veniment de primer nivell que se 
celebrarà del 23 al 26 de febrer en 
diferents ubicacions repartides 
per tot el país.

Concebut com un expo-festival, 
Summit Art & innovation comp-
tarà amb diversos formats de par-
ticipació a més de xerrades, con-
ferències, exposicions i trobades 
entre professionals. Una progra-
mació i un recorregut dissenyat 

minuciosament per oferir un for-
mat revolucionari de festival que 
preveu una gran afluència de pú-
blic amb pernoctació en allotja-
ments col·laboradors de l'esdeve-
niment així com desplaçaments 
diaris procedents d'Espanya i 
França. L'esdeveniment és una 
experiència immersiva per mos-
trar les darreres tendències 
d'avantguarda. Experts i empre-
ses especialitzades en firmes de 
luxe, Blockchain i Big Data, NFT, 
estil de vida, art, música i disseny. 
Una oportunitat de negoci única i 
un model de networking que se-
gons la responsable de la trobada, 
Carolina Abril, "no deixarà indife-
rent a ningú perquè tant el format 

com la ubicació, els participants i 
l'oferta global de l'esdeveniment 
conformen una activitat única i 
excepcional a nivell europeu".
Han confirmat la seva participa-
ció d'experts i firmes de primer ni-
vell com Criptan de mà d'Uri Sa-
bat, Lauri in Metaverse i Pepe Fo-
lache, qui lidera el projecte de 
3NGAGE de la mà de Bclever, el 
proveïdor tecnològic de l'esdeve-
niment. 3NGAGE serà el primer 
token creat per als assistents a 
esdeveniments d'entreteniment 
que funcionarà com una eina de 
fidelització mitjançant NFT d'ús 
real que permet que cada partici-
pant pugui ser promotor de l'acti-
vitat a la que assisteix.

Carmen Cabezas insisteix en la importància de la vacunació per a 
persones amb salut vulnerable
La secretària de Salut Pública de 
la Generalitat, Carmen Cabezas, 
ha demanat una estratègia "més 
comuna" entre els països euro-
peus en els controls als viatgers 
procedents de la Xina arran de 
l'explosió de casos de COVID al 
país asiàtic. En una entrevista a 
Catalunya Ràdio, Cabezas ha 
explicat que la normativa publica-
da per l'estat espanyol és una de 
les "més estrictes" però ha cons-
tatat que no tots els països apli-
quen les mateixes mesures.
En qualsevol cas, Cabezas ha 
recordat la dificultat de controlar 
la pandèmia en un món global i ha 

apostat per tenir una "bona vigi-
lància" i una "bona seqüenciació". 
També ha insistit en la importàn-
cia de la vacunació, de portar la 
mascareta en els llocs on és obli-
gatòria i quan es tenen símpto-
mes i tenir precaució amb les per-
sones vulnerables. La responsa-
ble sanitària del Govern ha indicat 
que ara per ara poc més de la 
meitat de majors de 60 anys (el 
55%) porten la segona dosi de 
record, si bé aquest percentatge 
augmenta fins al 76% en els 
majors de 80. La doctora, en tot 
cas, ha advertit que la cobertura 
en els majors de 60 anys és "mi-

llorable" i ha assenyalat, com a 
exemple d'això, que 8 de cada 10 
persones ingressades a l'UCI per 
COVID no tenien la segona dosi de 
reforç.
La secretària de Salut Pública ha 
recordat que és molt important 
que els majors de 60 anys es 
posin la segona dosi de reforç, 
com també les persones amb 
problemes de salut crònics (dia-
betis, malalties renals, respira-
tòries, obesitat), a més de perso-
nes amb immunosupressió i les 
dones embarassades. També 
tothom qui hagi de viatjar, sobre-
tot a la Xina.
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Disseny La Seu us desitja 

Bon dia de Reis



són: Alàs i Cerc, Alp, Alt Àneu, An-
dorra, Avià, Bagà, Baix Pallars, 
Banys d'Arles, Berga, Bossòst, 
Camprodon, Castell de Mur, Coll 
de Nargó, Espot, Estamariu, Esterri 
d'Àneu, Farrera, Ger, la Guingueta 
d'Àneu, Isona i Conca Dellà, Lla-
dorre, Llanars, Llívia, Montferrer i 
Castellbò, Organyà, la Pobla de 
Segur, Pesillà de la Ribera, Puig-
cerdà, Riner, Ripoll, Salàs de Pa-
llars, Sant Feliu de Pallerols, Sant 
Joan de les Abadesses, la Seu 
d'Urgell, Sort, Tiurana, la Torre de 
Capdella, Tremp, Vall de Boí i La 
Vansa i Fórnols. Destacar els tres 
nous municipis que s'adhereixen 
per primera vegada al festival: 
Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), 
Farrera (Pallars Sobirà) i Sant Ju-
lià de Lòria (Andorra). En el cas 
que algun dels finalistes no pugui 
demostrar la seva residència en 
un dels municipis FeMAP, serà ex
clòs del concurs.
Enguany, el concurs seguirà el 
funcionament de l'any passat on 

hi haurà dues fases diferencia-
des. Primer s'escolliran sis pro-
postes: dues ho faran mitjançant 
una votació popular a través de 
Facebook i Instagram i quatre se-
ran escollides per un comitè for-
mat per representants dels muni-
cipis participants i membres de 
l'Associació FeMAP. Posterior-
ment, hi ha la fase final on repre-
sentants dels municipis i mem-
bres del Festival de Música Antiga 
dels Pirineus decidiran el cartell 
guanyador entre les sis obres 
finalistes. Es valorarà especial-
ment l'originalitat de la proposta, 
temes vinculats al mateix disseny 
com la composició, l'impacte vi-
sual i la claredat del missatge i per 
últim l'ús d'elements relacionats 
amb el Pirineu, la seva cultura i la 
seva iconografia. La decisió final 
del jurat serà a partir del 13 de fe-
brer i aquest pot declarar desert el 
premi si consideren que cap 
obra té la qualitat suficient.

Un any més, el Festival de Música 
Antiga dels Pirineus aposta pels 
artistes locals per crear la que 
serà la imatge oficial de la dotze-
na edició. Així doncs, el festival 
busca estimular la participació de 
creadors pirinencs convocant 
una nova edició del concurs de 
cartells on els participants poden 
presentar les seves propostes 
des d'avui i fins al 27 de gener. El 
guanyador s'emportarà un premi 
de 1.500 € mentre que els sis fina-
listes obtindran un passi per a 
dues persones per a tots els con-
certs del FeMAP 2023 i un exem-
plar del CD del festival. Els inte-
ressats han d'enviar les seves 
propostes mitjançant un formula
ri a través d'aquest enllaç 
www.femap.cat/
concurs-de-cartells

Per poder participar en aquest 
concurs, s'ha de poder acreditar 
ser artista dels municipis que for-
men part del Festival. Aquest any 

Tret de sortida al concurs de cartells per dissenyar la imatge del 
FeMAP 2023
 

L'espai presenta un conjunt de 24 
fotografies, protagonitzades per 
12 entitats esportives i socials de 
la demarcació, amb les quals es 
vol "posar en valor l'esport de 
base, femení i inclusiu". Aquestes 
imatges són les mateixes que 
apareixen al calendari oficial 2023 
de la Diputació de Lleida.

El Taller Claror protagonitza preci-
sament les dues fotografies que 

enceten el recorregut per l'exposi-
ció. En una d'elles, hi apareixen 
dos jugadors de petanca en un 
prat de l'Alt Urgell, amb les mun-
tanyes de fons i acompanyats de 
la professora de música i acordio-
nista urgellenca Pilar Planavila. 
L'altra és una foto de grup als 
Claustres del Racionero, amb 
més components equipats amb el 
xandall identificatiu.

El Centre Esportiu Claror de la Seu 
d'Urgell ha estat inclòs en una ex-
posició de fotografies, impulsada 
per la Diputació de Lleida, dedica-
da als valors de l'esport i del terri-
tori. La mostra l'ha inaugurat 
aquest dimarts el president de 
l'ens provincial, Joan Talarn, i en 
aquesta estrena es pot veure a 
l'espai d'exposicions que hi ha a la 
planta baixa del Palau de la Dipu-
tació, al carrer del Carme 26 de 
Lleida.

El Taller Claror de la Seu ha estat inclòs a les imatges del calendari 
2023 de la Diputació de Lleida
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El diputat del PSC Òscar Ordeig ha 
avançat que la proposta d'acord del 
grup parlamentari socialista per 
aprovar els pressupostos 2023 de la 
Generalitat "passa per sumar més 
de 95 milions d'euros a les inver-
sions previstes per les terres de Llei-
da, el Pirineu i l'Aran a les partides ja 
pressupostades". D'aquesta quanti-

tat, 19,5 milions són per a inversions 
a la ciutat de Lleida i 15 milions per 
a l'Aran, mentre que els 60,6 milions 
restants es repartirien entre la resta 
de la demarcació.

Pel que fa a reclamacions relaciona-
des amb l'Alt Pirineu i Aran, Ordeig 
ha esmentat l'ampliació del reg de 

la Conca de Tremp, la remodelació 
de l'Espitau Val d'Aran i la inclusió de 
la línia de tren de la Pobla de Segur 
en el desenvolupament del Pla de 
Rodalies de Lleida, que constaria de 
quatre línies (les altres tres són:
Lleida-Cervera-Manresa, Lleida-les 
Borges Blanques-Montblanc i Llei
da-Almacelles Monsó).

El PSC proposa afegir al pressupost de Generalitat 95 milions més 
per a Lleida, el Pirineu i l’Aran



REPARACIÓ, VENDA I LLOGUER 
DE MAQUINÀRIA

Servei tècnic oficial:

973 355 539Ctra. de Montferrer s/n
25711 Montferrer

Info@msplaseu.cat
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o immediatament després de 
l'exercici, fet que fa pensar que 
l'esport és un desencadenant 
per l'aparició d'arrítmies fatals 
en atletes vulnerables.

La majoria de trastorns car-
díacs implicats en la mort sob-
tada poden classificar-se en 
malalties estructurals o elèc-
triques del cor. Aquest fet per-
met que un metge de l'esport 
pugui avaluar a l'esportista tot 
buscant condicions cardiovas-
culars per tal de poder prevenir 
l'aturada cardíaca. Entre les 
proves més efectives i efica-
ces trobem l'electrocardiogra-
ma (que ens permet detectar 

els problemes elèctrics del 
cor), l'ecografía cardíaca (que 
ens permet detectar els pro-
blemes estructurals del cor) i 
finalment la prova d'esforç 
(que ens permet detectar els 
problemes cardíacs quan el 
cor està realitzant un esforç 
màxim, simulant a la perfec-
ció quan l'atleta es troba en 
les condicions d'entrenament 
o competició).

En resum, abans de començar 
a realitzar activitat física de 
forma intensa o si més no su-
perior a la que estem acostu-
mats a realitzar, seria molt 
convenient fer-nos una bona 
revisió mèdica que consti de 
l'examen físic, l'anàlisi de l'his-
torial mèdic, d'un electrocar-
diograma, i si és procedent, 
d'una ecografia cardíaca i una 
prova d'esforç. Només d'aques-
ta manera podrem iniciar-nos 
en l'esport d'una forma segura 
i reduint al màxim les probabi-
litats de patir una mort sobta-
da.

Dra. Lidia Puyals Boix
Metge General

La mort sobtada en l’esport. Es pot prevenir?

Salut 12

El passat diumenge divuit de 
desembre La Marató va dedi-
car la seva 31a edició a les 
malalties cardiovasculars, la 
principal causa de mort als 
països desenvolupats (se-
gons l'Organització Mundial 
de la Salut el 32% del total 
de defuncions mundial). Si 
parlem de població general, 
les malalties cardiovasculars 
més freqüents són la hiper-
tensió arterial, l'arterioesclero-
si, l'angina de pit, l'infart de 
miocardi, la insuficiència car-
díaca i l'accident cerebrovas-
cular o ictus. Però si parlem 
d'esport, la causa més fre-
qüent és la mort sobtada. La 
mort sobtada en esportistes 
no avisa. No hi ha cap símpto-
ma previ abans que succeeixi. 
D'aquí que la prevenció sigui 
un factor clau, com indiquen 
els experts.

Actualment, els estudis infor-
men d'una incidència que 
oscil·la entre 0,5 i 13 morts per 
cada 100.000 atletes. La ma-
joria de morts es produeixen 
en esportistes de més de 35 
anys, sexe masculí i gene-
ralment tenen lloc durant 





Foto: Arxiu Maravilla

HIPERPAPERERIA - OFIMARKET

Ara a CARLIN tenim a la 

teva disposició tots els 

jocs: primitiva, Bono loto, 

quiniela, euromillones, 

loteria nacional...

Av. Salòria, 30 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel.: 973 361 501 - tucarlinseu@gmail.com



Cerquem dissenyador/a 
gràfic/a - assistent de 
marketing online i vendes.
Es precisa coneixements de 
pack Adobe, marketing online 
i entorn web.
Es valorarà idiomes i vehicle 
propi. Enviar currículum a 
lesmesures@gmail.com

Es ven negoci molt cèntric 
amb bona clientela. Contac-
te: 973 352 144 (tardes)

Es ven llicència de taxi per 
jubilació. Tel. 619 389 454

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

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 DE GUÀRDIA - LA SEU D’URGELL

Farmàcia Barios
C. St. Josep de Calassanç, 3

973 350 188

Del 6 al 12 de gener

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

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

www.cinemesguiu.com

@cinemesguiu

Segueix-nos
per més informació

DILLUNS 
dia de l’espectador

4,50 €

Anuncia’t
lesmesures@gmail.com

OFERTA I DEMANDA

Felicidades mi reina 
por tus 9 años!!!

Te queremos mucho

Felicitats!




