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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

Volem oferir-te un tracte més personalitzat
Ara, pots rebre el teu setmanari cada divendres a casa teva. No et quedis sense el teu exem-
plar i contacta amb nosaltres a través del correu lesmesures@gmail.com, ens posarem a la 
teva disposició de la manera més ràpida i eficaç. Recorda que pots consultar la nostra pàgina 
www.lesmesuresonline.es, on podràs veure i llegir la revista a la pantalla del teu ordinador o 
de l´smartphone. A més, properament posarem a la teva disposició una aplicació (app) per 
a mòbils on hi trobaràs informació sobre Les Mesures del Pirineu i diferents establiments i 
comerços del Pirineu. 
Perquè volem que ens segueixis de la manera més còmoda, dinàmica i senzilla. 

VOLS REBRE 
LES MESURES
a caSa tEVa 
SEtMana 
RERE SEtMana?

InFORMa’t 
a tRaVéS dEL cORREU 

lesmesures@gmail.com
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La tempesta del dilluns passat, 
2 de novembre, va deixar, en men-
ys de 24 hores, un registre de 72 l/
m2 d´aigua a la Seu d´Urgell. Aquest 
volum d´aigua seria el més quantita-

La Seu registra un total de 72 litres/m2 de pluja en 24 hores
Es tracta del temporal de pluja més gran caigut en 24 hores en els darrers anys

tiu que ha caigut en tan poc marge 
d´hores en els darrers anys, doncs 
no es recordava una tromba d´aigua 
tan gran des del 18 de desembre del 
1997, quan també es va comptabilit-
zar 72 litres en un sol dia. Encara que 
la Seu no és la zona pirinenca on més 
aigua va caure ja que a Tuixent es va 

comptabilitzar 141 l/m2 i a Alinyà es 
van registrar 115,3 l/m2 d´aigua. Els 
Bombers van haver d´intervenir en un 
edifici de Calbinyà a l´entrar aigua en 
un garatge comunitari. A Andorra la 
Vella múltiples carrers van ser tallats 
degut a l´acumulació d´aigua en la via 
de circulació.

E l consistori de la Seu d’Urgell, 
a través del Servei Municipal de Parcs 
i Jardins, ha començat aquesta pri-
mera setmana de novembre la cam-
panya anual de poda de prop d'uns 
800 arbres, així com d'arbustos de la 
ciutat. L’objectiu d’aquesta acció res-
pon a les necessitat de podar durant 
el mesos de tardor i hivern les bran-
ques dels arbres i també d’arbustos, 

L'Ajuntament de la Seu inicia la poda de 800 arbres a la ciutat 
Les actuacions les realitza el Servei Municipal de Parcs i Jardins 

per tal de regularitzar 
el seu aspecte, reduir la 
incidència de malalties 
i adaptar el volum de 
la capçada a l'amplada 
de les voreres. La zona 
d’actuació es concentra 
principalment al Pas-
seig Joan Brudieu i als 
indrets de l’Eixample de la ciutat, 
però també en espais d’esbarjo com 
el Parc del Segre i l'Horta del Valira. 
En aquestes vies i zones de la Seu s’hi 

porta a terme una poda de reducció 
de capçada i manteniment per evitar 
molèsties als habitatges i eliminar així 
branques perilloses i malaltes. 
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E l grup de teatre A Tota Teta 
estrenarà a finals d´aquest mes de 
novembre la seva nova obra, ‘Càm-
ping les flors’, dirigida per l´andorrà 
Hèctor Mas i escrita pel guionista 
urgellenc Albert Galindo Mallol. Les 
funcions de la nova representació 
de la companyia tindran lloc els dies 
27, 28 i 29 de novembre al teatre de 
l´escola La Salle. ‘Càmping les flors’ 
serà la quarta obra d´aquest grup tea-
tral format per actors de l´Alt Urgell 
i la segona dirigida per Hèctor Mas. 
Les entrades ja es poden adquirir de 
manera anticipada a StillGrup perru-
quers, Restaurant Arbeletxe, el Con-
sell Comarcal de l´Alt Urgell i l´Espai 
Ermengol-Museu de la Ciutat per 

La companyia teatral urgellenca començarà les actuacions de la seva quarta obra a finals d´aquest 
mes de novembre

A Tota Teta estrena nova representació

un preu de 8 euros. Les entrades a 
la taquilla tindran un cost de 10 eu-
ros. Destacar que, com en totes les 

anteriors representacions, el grup A 
Tota Teta destinarà els beneficis de 
l´espectacle a causes solidàries.

Segons confirmació del Depar-
tament d´Agricultura de la Generalitat 
de Catalunya, els tres cadells d´ós bru 
nascuts aquest mateix any a la locali-
tat de Lladorre, dins del Parc Natural 
de l´Alt Pirineu, es troben en perfecte 
estat de salut juntament amb la seva 
mare. L´afirmació des d´Agricultura 
es basa en que la família d´óssos va 
ser filmada durant el passat mes de 

Els cadell d´ós nascuts a Lladorre es troben en perfecte estat
Els tres cadells viuen amb la seva mare dins del Parc Natural de l´Alt Pirineu

setembre i l´anàlisi genètic demos-
tra que els cadells, d´entre set i vuit 

mesos d´edat, gaudeixen d´un bon 
pelatge d´hivern i bona alimentació. 
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Amb l’objectiu d’incentivar 
la presentació d’idees i pràctiques 
emprenedores que ajudin a fomen-
tar l’emprenedoria entre l’alumnat 
que cursa estudis d’educació infantil 
i primària, ESO, batxillerat i graus 
mitjans o superiors de formació 
professional a les Terres de Lleida, 
GLOBALleida en col·laboració amb 
el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya va con-
vocar una nova edició dels 
Premis E2 Escola d’Emprene-
dors, en el marc del programa 
“Catalunya, Escola d’Empre-
nedors” de la Generalitat de 
Catalunya. El passat dijous 
dia 29 d’octubre va tenir lloc 
l’acte de lliurament de premis 
E2, al Caixa Fòrum de Lleida, 
on hi van participar totes les 
escoles de la demarcació de 
Lleida que havien quedat finalistes 
en presentar els seus projectes d'em-
prenedoria. La Salle va ser guardo-
nada amb una menció especial a la 
Qualitat Educativa pel projecte d’em-

La Salle guanya una menció en els premis E2  Escola d’Emprenedors
L´escola urgellenca va rebre un guardó per la qualitat educativa del seu projecte d´emprenedoria

prenedoria que l’escola promou, de 
forma transversal a tota l’etapa de 
primària. Els premis han estat lliurats 
per l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,  el 
diputat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida, Enric Mir, el di-
rector dels Serveis Territorials del De-
partament d'Ensenyament a Lleida, 
Miquel Àngel Cullerés, el conseller 
delegat de GLOBALleida, Oriol Oró, 
i els representants de La Caixa i SE-
MIC, com a patrocinadors d’aquests 
premis. El projecte, que atorga prota-
gonisme al l'alumne i on es treballen 

de manera transversal  els valors d'un 
emprenedor, pretén donar un valor 
afegit als alumnes de l’escola que 
formaran part de la nostra societat i 
millorar-la. Al final del tercer trimes-

tre, es va culminar el curs amb el 
mercat de l'emprenedor, una activitat 
que recollia  tot el treball previ que 
els alumnes havien estat treballant 
al llarg de tot el curs, a través de la 
confecció de diferents productes i la 
seva posterior venda al públic, amb 
tot el treball de fons que això impli-
ca. Enguany, La Salle continua amb el 
treball en el món de l'emprenedoria 
i segueix treballant aquesta àrea de 
forma transversal, com a projecte 
d’escola en totes les etapes educati-
ves, des d’educació infantil, passant 

per primària, secundària i cicles for-
matius que clou amb el ja tradicional 
Concurs d’emprenedors en col·labo-
ració amb l’Associació d’Empresaris 
de l’Alt Urgell. 

Nens i nenes de la llar d'infants municipal Els Minairons 
de la Seu d'Urgell, acompanyants de les seves respec-
tives educadores, van dur a terme el dimecres passat 
al matí una sortida al parc de la Boixadera de la capital 
de l´Alt Urgell amb l'objectiu de conèixer els colors de 
la tardor, tot jugant amb les fulles caigudes dels arbres. 
Aquesta és una activitat més que durant el curs realitzen 
els infants d'Els Minairons fora de l'aula. 

Sortida de tardor dels alumnes de la llar d´Infants Els Minairons
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La sala d'actes de l'Ajuntament 
de la Seu d'Urgell va acollir el ple 
de constitució del Consell Municipal 
d'Infants de la ciutat de l'actual curs 
2015-2016, que va estar presidit per 
l'alcalde urgellenc Albert Batalla.
En aquesta primera sessió es presen-
taren un per un els 16 alumnes que el 
conformen i han pres possessió com 
a membres d'aquest òrgan represen-
tatiu dels nens i nenes de la ciutat. 
Aquest consell està format per nens 
i nenes de 5è i 6è curs de primària 
de les escoles Pau Claris, Albert Vi-
ves i el col·legi La Salle, mentre que 
l'escola La Valira està representada 
pels alumnes de 5è curs. L'alcalde 
de la Seu d'Urgell va obrir la sessió 
plenària d'aquest Consell Municipal 
d'Infants donant la benvinguda en 
nom de la Corporació als 16 nens i 
nenes que el conformen i a les seves 
respectives mestres. Albert Batalla ha 
remarcat, un curs més, que “aquest 
consell és un òrgan que també ens ha 
d'ajudar a la participació”. 
En aquest sentit, l'alcalde urgellenc 
ha remarcat que “l'Ajuntament té la 
voluntat d'incorporar el màxim de 
ciutadans possibles a l'hora de cons-
truir una ciutat encara millor, i és per 
això -ha afegit Batalla- que aquest 
consell té com a objectiu fer arribar 
l'opinió dels nens”.

Primer plenari del Consell Municipal d´Infants
L´acte va tenir lloc a l´Ajuntament de la Seu d´Urgell i va servir perquè els 16 alumnes que 
representen el nou òrgan es presentessin

Propostes dels alumnes per aquest 
nou curs escolar

La sessió va continuar amb la lectura 
de les propostes que van exposar els 
nens i nenes a la primera reunió de 
treball, celebrada la setmana passa-
da, just abans del ple. Al respecte, 
l'alcalde de la Seu d'Urgell va expli-
car que algunes de les peticions més 
concretes es faran arribar als serveis 
municipals corresponents per tal que 
en puguin donar resposta. Seguida-
ment, el ple del Consell Municipal 
d'Infants va votar per unanimitat se-

guir treballant durant aquest curs en 
favor del civisme i la convivència amb 
l'objectiu d'afavorir les condicions 
perquè els escolars puguin anar a 
peu a l'escola (camins escolars, edu-
cació vial, carrers adaptats, sosteni-
bilitat, entre d'altres qüestions con-
cretes). A més a més, el 16 membres 
representatius de l´òrgan també van 
votar de manera unànime abordar 
el tema de la solidaritat a través de 
les diferents iniciatives solidàries que 
existeixen a la Seu d'Urgell i alhora 
iniciar una col·laboració en alguna 
campanya solidària, com per exem-
ple el recapte d'aliments, el suport 
als refugiats, etc. 
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RECORDANT EL PASSAT

BODA DE MARIA DOLORS SANCHO I 
ALBERTO FERNÁNDEZ (195...)





Falten dies perquè t´arribi la 
menstruació i ja notes que retens 
líquids. Et notes inflada, irritable, 
molesta, amb la sensació d'haver 
engreixat diversos kg de cop. Enca-
ra que el teu metge et diu que estàs 
perfectament, tu vols solucions. Els 
nostres consells són aquests:
• Consumeix magnesi.
Mira si serà important aquest mineral, 
que intervé en més de 300 reaccions 
enzimàtiques que fan que el teu cos 
segueixi funcionant. D'efecte relaxant 
i bo per als ossos, un estudi ha confir-
mat que prendre 200 mg de magnesi 
al dia redueix la retenció de líquids 
típica de la síndrome premenstrual. 
A més de suplements, trobaràs mag-
nesi en la fruita seca, mongetes ver-
melles, cereals integrals, verdures de 
fulla verda i xocolata negra.

Com evitar la retenció de líquids?
• Vitamina B6.
La vitamina B6 és en realitat un grup 
de vitamines essencial per a moltes 
funcions de l'organisme i que ha 
demostrat ser d'ajuda en casos de 
depressió, estrès i baixa energia. Un 
estudi indica que, a més, redueix la 
retenció de líquids associada a la sín-
drome premenstrual. Plàtans, pipes 
de girasol, festucs, prunes passes, 
ous i carns són rics en vitamina B6.
• Assegura't el potassi.
Saps que quan et passes amb la sal 
(clorur de sodi) retens líquids. En can-
vi, el potassi disminueix els nivells de 
sodi i augmenta la producció d'orina. 
Són rics en potassi els plàtans, els 
‘boniatos’, les mongetes blanques, 
l'alvocat i els tomàquets. 
• Pren dent de lleó. 
"No toquis aquestes flors que et faràs 
‘pipí’ en el llit", ens deien de nenes. 
Era veritat: aquestes flors grogues 
que brollen en la gespa i posen tan 

nerviosos als jardiners estimulen la 
producció d'orina. A més d'en càpsu-
les i extractes, avui veuràs dents de 
lleó en els restaurants més ‘cool’, tant 
en amanides i sopes com en ‘tempu-
ras’ i ‘ragús’. I és que tota la planta és 
comestible. Fins i tot l'arrel s'empra 
com a succedani del cafè! (Cua de ca-
vall, julivert, fonoll i ortiga són també 
diurètics.)
I recorda aquests 3 consells addicio-
nals:
• Evita els hidrats de carboni refinats. 
En augmentar els nivells d'insulina, 
generen una resposta que afavoreix 
la retenció de líquids.
• Beu suficient aigua. Quanta més 
beguis, més aigua eliminaràs.
• Camina i mou-te. El moviment esti-
mula l'eliminació de líquids.





Existeixen molts mites i mala 
informació que envolta a la deliciosa 
pràctica de prendre vi. Cada ampolla 
té característiques que la fan diferent 
de les altres i les subtils diferències es 
deuen a factors com l'edat del vi i el 
tipus de raïm amb el qual es fa. Però 
també hi ha alguns tipus que podem 
prendre en compte per assegurar-nos 
que el nostre vi tingui el millor sabor 
que pugui tenir.  

1. Temperatura 
Normalment es diu que el vi negre 
s'ha de servir a temperatura ambient, 
el problema és que no ens diuen 
l'ambient necessari. Si fa calor, la teva 
ampolla pot estar a més de 21°C, la 
qual cosa provoca que l'olor etílica 
sigui molt forta. Un negre es reco-
mana servir-lo a 18°C. El vi blanc, 
no obstant això, ha de servir-se més 
fred, entre 12 i 14°C, a causa del seu 
contingut de sucre. El ‘Champagne’ 

6 consells per gaudir del vi

sap millor si se serveix a 4°C. 
La millor manera de refredar el vi és 
col·locant l'ampolla en aigua amb 
gel. 

2. Copes 
La copa que utilitzis per servir el vi ha 
de ser, de preferència, molt prima. 
Això és perquè el vi ha de ser provat 
amb la punta de la llengua i les vores 
gruixudes d'algunes copes fan que el 
líquid entri en contacte amb el fons 
de la teva boca d'inici, canviant així el 
sabor del mateix. 

3. Oxigen 
Mentre més jove sigui el vi, més ne-
cessita ser oxigenat abans de con-
sumir-lo. Deixa´l respirar abans de 
servir-lo i agita´l en la copa abans de 
provar-lo. 

4. Maridatge 
Encara que és cert per a molts espe-
cialistes, no tots els vins negres van 
amb carn i no tots els blancs amb 
peix. Escolta al teu paladar i combi-

na-ho com més t'agradi. Alguns vins 
com el Zinfandel 2008 tenen un sa-
bor fumat que queda molt bé amb el 
menjar picant, encara que sigui men-
jar mexicà.

5. Suro 
Els suros sintètics estan “mal vists” 
per les persones conservadores de la 
indústria, però en realitat tenen molts 
beneficis per sobre dels suros natu-
rals. Si la teva ampolla té suro natural, 
és important mantenir-lo humit, així 
que guarda la teva ampolla inclinada 
perquè el vi el toqui en tot moment. 

6. Durada 
Un vi obert es conserva per molt poc 
temps. El negre pot durar-te d'1 a 2 
dies si el tornes a tapar amb el suro 
i el blanc de 3 a 4. Si el teu vi porta 
més d'aquest temps destapat és mi-
llor que l´utilitzis per cuinar.

Josep Maria E. M.





M'agrada començar cada article amb una frase cèlebre 
sobre el tema del qual vull parlar. Una frase que

il·lustri l'opinió exposada en l'article. Doncs bé, aquesta 
vegada m'ha resultat impossible trobar una sola frase en 
la qual NO s'enalteixi el valor del sacrifici, la qual cosa em 
sembla un clar símptoma de el que exposaré a continua-
ció. Vivim en la societat del sacrifici. I no em refereixo al 
sacrifici que pot suposar entrenar cada dia per ser un bon 
esportista, o estudiar molt per treure's una carrera. Això 
és esforç i, encara que s'utilitzin com a sinònims, crec que 
qualsevol és capaç de veure la diferència. Em refereixo 
al sacrifici per l'altre. Tant la religió com el capitalisme 
han glorificat des de sempre el valor del sacrifici. El sa-
crifici pels pares, pels fills, pel treball, per la pàtria...Des 
de nens ens ensenyen que està bé fer coses pels altres, 
amb el missatge implícit que d'aquesta forma serem ac-
ceptats. A mesura que anem creixent, segueix el mateix 
discurs amb l'afegit del fet que ja som grans i no podem 
pensar solament en nosaltres. I d'adults tenim tan interio-
ritzada aquesta idea que ens passem la vida fent coses 
que no volem fer, pensant que en cas contrari seríem uns 
egoistes. El que no ens ensenyen és que, en la majoria 
dels casos, quan et sacrifiques per algú en el fons esperes 
que aquesta persona faci el mateix per tu. Quan això no 
succeeix, ens sentim decebuts i traïts. En el pitjor dels 
casos podem albergar ressentiment i ràbia cap a l'altra 
persona, sentiments que no verbalitzarem davant d'ells 
però que es manifestaran en el nostre cap amb pensa-
ments del tipus: "Amb el que jo he fet per ell i així m'ho 
paga". Desenganya't. Ningú et deu res. Si fas quelcom 
per altra persona, que sigui sense esperar res a canvi i 

de cor. En cas contrari, millor queda't on estàs. Existeixen 
moltes persones que han fet del sacrifici una filosofia de 
vida, la majoria d'elles dones. Ho donen tot pels altres, 
anteposant les necessitats alienes a les seves pròpies. 
Aquestes persones solen tenir una baixa autoestima i uti-
litzen el sacrifici pels altres com una forma d'obtenir amor, 
sense adonar-se que l'amor més important és el que es té 
cap a un mateix. Com sol dir-se, la caritat ben entesa co-
mença per casa. Després estan altres formes més subtils 
de sacrifici de les quals gairebé ningú sol lliurar-se, perquè 
les tenim tan interioritzades que ni ens plantegem si es-
tem fent el que realment volem fer. Són aquests sopars als 
quals anem sense que ens vingui de gust. Aquest moble 
que ajudem a muntar després d'una jornada esgotadora. 
La visita que fen quan no tenim ganes de veure aquesta 
persona. I tot per no saber dir "No", per no tenir clar que, 
per horrible que soni, la persona més important de la teva 
vida ets tu. Els fills són un cas a part. Mentre són petits 
depenen de nosaltres i nostra és la responsabilitat de cui-
dar-los e intentar que siguin feliços. És l'única circumstàn-
cia en la qual és natural i biològic sacrificar-se per un altre. 
Però repeteixo, només mentre són petits (encara que si-
gui el teu nen ja té 25 anys!!!) I en cap cas s'ha d'utilitzar 
això com a arma per aconseguir que facin el que nosaltres 
volem, com si ens haguessin de pagar el que hem fet per 
ells. No diguis Si quan vols dir No. No facis quan no vul-
guis fer. I sobretot  tingues sempre present que NINGÚ, 

tret d'un mateix, és responsable de la seva felicitat.

                                                                                                                                                
Daniela Martins                                                                                                                                          

Psicòloga

EL SACRIFICI COM A FILOSOFIA DE VIDA





El setmanari Les Mesures, organitza el 
divendres 18 de desembre del 2015 al 
Club de Pàdel Urban Sport de la Seu 
d´Urgell, i coincidint amb la finalitza-
ció de la temporada anual dels clubs 
i entitats esportives de la ciutat, la 3a 
edició de la Nit de l'Esport de l´Alt 
Urgell. La celebració vol obsequiar i 
commemorar la bona trajectòria dels 
clubs i esportistes, tenint en compte 
que cadascun d'ells i de forma indivi-
dual conviden a rebre el premi al millor 
esportista o equip que millors resultats 
esportius i/o rellevància esportiva ha 
obtingut durant el present cicle espor-
tiu.
La gala nocturna s’amenitzararà amb 
un sopar per a tots el nominats, entre-
nadors, directius i acompanyants, i es 
desenvolupa mitjançant una presenta-
ció audiovisual d'imatges i fragments 
d'escenes que s'han donat durant el 
transcurs de les diferents competicions 
i modalitats esportives; tot això amb la 
conjunció de l'entrega de trofeus als 
diferents nominats, lliurats pels dife-
rents patrocinadors i autoritats, que fan 
que la festa es complementi i es defi-
neixi com un excel·lent colofó final de 
temporada, i perquè no, com un inici al 

període de reflexió, preparació i presa 
d'ambicions de cara a propers reptes 
esportius.
PREMIS PROPOSATS:
1.-Premi Obra Social per la integració 
social a través de l'esport.
El premi reconeix el treball d’una enti-
tat o col.lectius, en favor de la inserció 
social de persones o grups determi-
nats que recolzen mitjançant l’activitat 
esportiva.
2.-Premi a la Promoció de l'Esport.
Aquest premi distingeix i reconeix enti-
tats que durant la temporada o trajec-
tòria han destacat per la seva tasca de 
promoció de l’esport.
3.-Premi a la Projecció Esportiva.
Es tracta de destacar els valors de fu-
tur. Els esportistes reben una distinció 
per la seva progressió amb la confiança 
de veure’ls aviat entre els millors.
4.-Premi al millor equip base.
Es reconeix el treball realitzat a través 
de l’esforç, valors i àmbits de superació 
amb les categories inferiors per part 
d’un club i/o entitat esportiva.
5.-Premi millor esportista Júnior (Fins 
18 anys).
S’atorga premi tant en categoria feme-
nina com en categoria masculina.

6.-Premi millor esportista Sènior.
S’atorga premi tant en categoria feme-
nina com en categoria masculina.
7.-Premi al millor esportista de projec-
ció Internacional.
Es reconeix la temporada a un/a espor-
tista d ́ ascendent projecció interna-
cional.
8.-Premi millor Entitat de la tempora-
da.
Guardó a la millor per la seva trajec-
tòria al llarg de la temporada.
9.-Premi Reconeixement dedicació i 
constància.
Entitat, club i/o associació esportista, o 
persona/es, per la dedicació, constàn-
cia e implicació esportiva.
10.-Premi al millor event esportiu de la 
temporada.
El jurat valora l’organització del millor 
esdeveniment esportiu públic de la 
temporada i la projecció de la ciutat 
i/o territori que esdevé.
11.-Premi al millor entrenador.
Es reconeix la tasca del millor prepara-
dor/entrenador. Es valorarà la capacitat 
de motivació, implicació, de direcció 
d’un grup i els resultats que defineixen 
aquest treball.

Aprofitant la celebració dels 400 exemplars de Les Mesures del Pirineu, us presentem l´esdeve-
niment-gala nocturna que servirà per celebrar l´últim any exitós dels clubs i esportistes que ens 

representen allà on van a competir: la 3a edició de La Nit de l´Esport

PREMIS NIT DE L’ESPORT 2015
Les Mesures del Pirineu

18 de Desembre a les 21’00 Hores 
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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

3 desplaçaments, un total de 
12 gols en contra i cap punt. Aquest 
és el bagatge que ens deixa l´última 
jornada dels equips comarcals. A Se-
gona Catalana, l´Organyà va caure 
golejat en la seva visita a Guissona 
(4-1). Els ganxos, però, segueixen 
en la vuitena posició amb 11 punts. 
A Tercera Catalana, l´Oliana també 
va ser golejat en el derbi pirinenc a 
Tremp (4-0) i continua en la part baixa 
de la taula classificatòria amb nomes 

Jornada sense puntuar per al futbol de l´Alt Urgell

6 punts.  Per últim, a Quarta el Coll 
de Nargó va obtenir el mateix resul-

tat que l´Organyà (4-1) al camp del 
Butsènit i és setè amb 7 punts.
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Tenim a la venda la
Loteria de Catalunya
Establiment autoritzat

T’imprimim les teves participacions

Ja pots triar la teva 
agenda o calendari  

2016

Ja ha arribat 
la tardor

El C.F. Castellciutat va rebre, 
per segon any consecutiu, un guardó 
com a campió de Lliga corresponent 
al títol obtingut la temporada passa-
da a Segona Catalana a la gala de 
Campions que organitza anualment 
el diari esportiu El Mundo Deportivo. 
La gala es va celebrar el passat 29 
d´octubre a la nit a Barcelona i va pre-
miar a tots els clubs de futbol i futbol 
sala catalans que es van proclamar 
campions de lliga de la temporada 

El C. F. Castellciutat rep un guardó a la gala de Mundo Deportivo
El club presidit per Sinto Ribó va rebre per segon any consecutiu un trofeu de campió, en aquest 
cas pertanyent al títol de lliga 2014-2015 de la Segona Catalana

passada. El premi, que va ser recollit 
pel director esportiu del club de l´Alt 
Urgell, José Luís López “Pepelu”, va 
ser entregat per Andreu Subies, pre-
sident de la Federació Catalana de 
Futbol.  
D´altra banda, l´equip groc es va des-
plaçar el dissabte passat a la pista de 
la Flor de Vimbodí de Lleida, on va 
aconseguir un valuós empat (5-5) que 
el permet seguir a la part més alta de 
la classificació amb 7 punts després 
de 3 jornades disputades. El proper 
compromís del Castellciutat Futsal 

serà aquest dissabte, 7 de novembre, 
a les 16 hores de la tarda, al pavelló 
poliesportiu de la Seu d´Urgell davant 
el Cervera.

Lliga futsal 
“La Seu” 2015-2016



El C. F. Castellciutat rep un guardó a la gala de Mundo Deportivo

Ens agrada el Futsal!

Classificació
Equip
F.C. Castellbò
F.C. Cal Vives
Instal·lacions Bringué
Fills del vent
Menairo Grow-Shop
Lunnis
Magic Samba Team
Seuwagen

Punts
3
3
3
1
1
0
0
0

PJ
1
1
1
1
1
1
1
1

PG
1
1
1
0
0
0
0
0

PE
0
0
0
1
1
0
0
0

PP
0
0
0
0
0
1
1
1

GF
9
5
4
3
3
1
1
1

GC
1
1
1
3
3
4
5
9

Golejadors:
Eric Vila (Castellbó) 3

Joan Maranges (Cal Vives) 3
Carlo Padrones (I. Bringue) 2

Illan Diez-Canedo (Menairo) 2
Ruben España (Fills del Vent) 2

Ultima jornada
Magic Samba Team - F.C. Cal Vives 1-5
Lunnis - Instal·lacions Bringué 1-4
Seuwagen - Castellbò 1-9
Menairo Grow-Shop - Fills del Vent 3-3 

Lliga futsal 
“La Seu” 2015-2016

Instal·lacions B
ringué
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BMD ORTOPEDIA  S.L.
Nou servei de productes preventius i terapèutics per a l’esport
Especialistes en compressió
Ens trobareu a :
Avinguda Pau Claris nº36 Baixos
E-mail: bmdorto25700@gmail.com
Fax / Tel: 973353694

El Cadí Circuit Fer acomiada la 
temporada de curses de muntanya 
amb l´acte de lliurament de trofeus, 
el dissabte 7 de novembre, que tin-
drà lloc a partir de les 18 hores de la 
tarda a la Sala de la Immaculada de la 
Seu d´Urgell. S´entregaran guardons 
a tots els corredors i corredores que 
hagin completat set o més proves del 
calendari del circuit, així com a tots 
els participants que hagin aconse-
guit un podi en la classificació final 
de les categories i modalitats. Per la 
seva part, Xavi Escribà, coordinador 
del Circuit Fer i president de la Unió 

El Circuit Fer tanca la temporada amb el lliurament de trofeus
Aquest dissabte, 7 de novembre, a les 18 de la tarda a la Sala de la Immaculada de la Seu d´Urgell

Excursionista Urgellenca, convida a 
tots els participants, col.laboradors i 
patrocinadors de la lliga de curses de 
muntanya de l´Alt Urgell a observar, 
previ a l´inici de la entrega de trofeus, 

un passi d´audiovisuals de totes les 
proves d´aquesta temporada. Cal 
destacar que enguany les 10 curses 
disputades han comptat -en conjunt- 
amb més de 1.500 inscrits.

Derrota del Cadí La Seu a Saragossa (55-48)
L´equip urgellenc és setè amb un balanç de 3-4

El Cadí La Seu va perdre a Sa-
ragossa a la pista del Mann Filter per 
un ajustat 55 a 48. Tot i el bon inici de 
les urgellenques, les jugadores locals 
van saber reaccionar i estar més en-
certades en atac, fet que es demos-

tra amb un tercer parcial de 13-0. Per 
l´equip de Joan Carles Pié, Tamara 
Abalde va ser la màxima anotadora 
amb 12 punts. El Cadí està a la mei-
tat (7è) de la classificació de la Lliga 
femenina de bàsquet nacional amb 
un balanç de 3-4.fo
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Us oferim el que feia molt temps que ens demanàveu, anem a Madrid amb AVE. Sortint des 
de la Seu, coneixerem la ciutat amb guia oficial. Hotel de 4 estrelles amb P.C., al costat de 
la Gran Via, dinars a restaurants i entrada a un dels espectacles més exitosos del món: 
El Rey León...I tot a l´única agència que t´ofereix els viatges amb tot inClòs i et 
garantitza el millor preu i servei.



Torneig "Americano" disputat per ‘padeleros’ 
de la Seu i Andorra. 1-11-2015 Urban Sport

Tel 695 48 48 50 E-mail: tania-ferreira-28@hotmail com

Organitzem sopars, sopars d´empresa, cumpleanys, festes,etc...
Prèvia reserva amb mínim 2 dies d´antel.lació. 
T´oferim tots els partits de la Lliga BBVA i la Champions en pantalla gegant! 
Tapes-Carn a la Brasa-Hamburgueses

InscrIpcIons 
obertes

Guillem Graell, 54. La Seu d´Urgell



28-29 DESEMBRE 2015
GAUDEIX DE LES PISTES INDOOR DE L´URBAN 

AMB UN DELS MILLORS JUGADORS DE PÀDEL DEL CIRCUIT ESTATAL
DE 10 A 13H I DE 15 A 17H
PART TEÒRICA I PRÀCTICA

A MÉS EL 29 DE DESEMBRE A LA TARDA HI HAURÀ UN PARTIT D´EXHIBICIÓ

ESMORZAR I DESSUADORA URBAN PER A TOTS ELS PARTICIPANTS
PREU: 80 EUROS

CLÍNIC PADEL JAVI RUIZ 

Nº1 DE GRANADA    
Nº1 D'ANDALUSIA       

 CAMPIÓ D'ESPANyA AMB LA SELECCIÓ ANDALUSA 
PARELLA Nº26 EN EL WORLD PADELTOUR

Av/ Guillem Graell, 54
25700 - La Seu d’Urgell 

+ Info: 973 351 682
urbansportlaseu@gmail.com

InscrIpcIons 
obertes

Guillem Graell, 54. La Seu d´Urgell



1 . Massa ràpid. Es té la 
idea popular que mentre més 
ràpid es realitzi l'exercici mi-
llor seran els  beneficis, a més 
de que estalviessis temps; no 
obstant això, això no funcio-
na d'aquesta manera. Has de 
saber que l'exercici, perquè 
serveixi, has de fer-lo complet. 
Pren-te el teu temps i sent cada 
moviment de l'activitat quan 
treballis cadascun dels teus 
músculs. Puja i baixa amb cura! 
2. Repeteixes la mateixa ruti-
na. El cos s'adapta a les rutines 
molt més ràpid del que ens 
imaginem. Encara que pensis 
que com més suïs, més gras-
sa perdràs, això no sempre és 
així. Per això, és necessari que 
canviïs els teus exercicis diaris 
cada cert temps. Si ho fas, no-
taràs com la crema de calories 
comença a ser més eficient. 
3. Partir de 0. Quan s'inicia o 
s'és inexpert no es pren en 
compte o no se li dóna impor-
tància a l'escalfament. Una part 
indispensable en l'exercici car-
diovascular. La majoria fa l'ac-
tivitat partint d'un punt fred, la 
qual cosa pot generar lesions 
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Errors a l´hora de fer exercici en el gimnàs
que impedeixin continuar amb 
la rutina. 
4. Excés. Perquè un múscul 
pugui créixer i formar-se, ha 
de descansar. Les abdomi-
nals, juntament amb els mús-
culs de l'esquena, són els que 
més exercites, ja que exercim 
pressió constant en ells. Per 
aconseguir un bon desenvo-
lupament d'aquesta zona has 
d'evitar l'excés d'exercici ja 

que aquest pot conduir a un 
sobreentrenament.  
5. Córrer al mateix ritme. El teu 
cos deixa de cremar greix al 
moment en el qual t'has adap-
tat a un determinat ritme. Per 
aconseguir que els teus exer-
cicis cardiovasculars funcionin, 
has de variar-lo. Intercala velo-
citats, això et permetrà aconse-
guir millors resultats. 
6. Beure glops grans d'aigua. 

Prendre aigua abans, durant 
i després de l'exercici és fo-
namental per mantenir el cos 
hidratat. Es recomana cada 
15-20 minuts, no tot al mateix 
temps. Beure glops molt grans  
poden  causar dolors estoma-
cals,  la qual cosa t'impedirà 
realitzar el teu exercici. 
7. Exercici amb dolor o lesions. 
Sentir alguns dolors petits o 
molèsties mentre fas exercici 

és molt comú. D´aquesta ma-
nera, quan un dolor es torna 
constant o diferent a l'habitual 
és senyal que hem de parar. És 
necessari prendre's un descans 
i baixar la intensitat, almenys 
durant un parell de minuts, per 
veure si es calma.

Urban Sport Padel Club La Seu



SENIOR 

SI TENS MÉS DE 50 ANYS I GANES DE BALLAR I PASSAR-HO BÉ NO HO 
DUBTIS I VINE A PROVAR-HO PRIMERA CLASSE GRATUÏTA

HORARIS DEFINITIUS
DIMARTS I DIJOUS DE 10 A 11H DEL MATÍ

+INFO AL 973 351 682
AV. GUILLEM GRAELL, 54. LA SEU D´URGELL

Av/ Guillem Graell, 54
25700 - La Seu d’Urgell 

+ Info: 973 351 682
urbansportlaseu@gmail.com

HORARIS PILATES 

DIMECRES DE 13,3 A 14,3 H DEL MIGDIA
DIJOUS DE 20,15 A 21,15 H DEL VESPRE
DIVENDRES DE 10 A 11 H DEL MATÍ
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Des d´aquesta setmana i fins 
a finals del febrer del 2016 se cele-
bra la Lliga de Pàdel Tardor/Hivern 
2015-2016 del club de pàdel Urban 
Sport La Seu. En aquesta ocasió, la 
única lliga de pàdel ‘indoor’ de l´Alt 
Urgell compta amb 5 categories i/o 
modalitats: Primera, Segona, Tercera, 
Mixte i Individual, sent aquesta últi-
ma exclusiva de l´Urban i on l´espor-
tista ha de demostrar la seva habilitat 
en el pàdel d´1 contra 1. A l´esdeve-
niment s´hi han inscrit un total de 92 
persones i l´organització ha lliurat una 
dessuadora exclusiva a cadascuna 
d´elles. Entre els participants hi ha 
‘padeleros’ de l´Alt Urgell, d´Andorra 
i la Cerdanya. 

D´altra banda, el Club de Pàdel Ur-
ban Sport La Seu prendrà part, des 
del 2016, a la Lliga Catalana de la Fe-
deració Catalana de Pàdel mitjançant 
dos equips que competiran per la de-
marcació de Lleida. D´aquesta mane-
ra, L´equip Urban Padel Club La Seu 
serà el primer del Pirineu en competir 
en un campionat federat de la Lliga 
Catalana, el que esdevindrà, per al-
tra banda, que cada quinze dies les 
pistes del club urgellenc acullin els 
millors jugadors de pàdel del circuit 
català.

Arrenca la Lliga de Pàdel 
Tardor/Hivern 2015-2016 a l´Urban!







Amb cAdA consumició 
obsequiem Amb unA tApA

Fes el teu esmorzar o berenar 
a preus especials durant tot el dia

Vine a gaudir de tota la 
Champions league aquí!

Menú diari de dimarts a 
dissabte a 10,90 euros!

Reserva de sopars:
Tel. 973 921 327
C/ Portal d’Andorra, 17

LA PICA





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

SERVEI 24H

Tarot Particular
a la meva consulta privada

Dissabtes i diumenges, si 

605 39 08 04
La Seu d’Urgell (centre)

Truca’m i t’ajudare

S´ofereix 
PINTOR 

a bon preu.
695 451 814

demana pressupost 
sense compromis

Sistemes de seguretat, 
càmeres de seguretat,
 tpv´s, domòtica,etc. 

695 451 814
Demana pressupost sense compromis



  

Av. Salòria, 53 25700 La Seu d´Urgell 973 350 166

007 
SPECTRE

06 DIVENDRES 
19:45 I 22:15H 
S1

  07 DISSABTE 
17:00 I 20:00 I 
22:30H S1

   08 DIUMENGE 
17:00 I 19:30H 
S1

   09 DILLUNS 
22:15H S1 PREU 
4.5€
 

DORAEMON 
   I LES MIL I 
UNA 
AVENTU-
RES  

07 DISSABTE 
18:00H S2 
PREU 4.5€

LITTLE 
BOY

06 DIVENDRES 
20:00H S2 VOSE

07 DISSABTE 
20:00H S2

   08 DIUMENGE 
19:00H S2

EL CADAVER 
DE ANNA 
FRITZ

06 DIVENDRES 
22:15H S2

    07 DISSABTE 
22:15H S2

     08 DIUMENGE 
17:00H S2

     09 DILLUNS 
22:15H S2 PREU 
4.5€

CARMEN   
ÒPERA EN DIRECTE
VIA SATÈL·LIT  
12 DIJOUS  20:15H S1

FELICITA´M
9 DE NOVEMBRE

MUCHAS FELICIDADES 

AINA EN TU 6 CUMPLEAÑOS. 
DE TUS yAyOS y TU HERMANA



Pis en venda a l´Avinguda Passeig 
del Parc. Edifici de 6 plantes, Pis 
de 125 m2 amb ascensor. Plaça de 
garatge. Comunitat molt familiar.

 Interessats trucar al 973350656.

Es ven pàrquing a la zona Plaça 
Camp del Codina . Molt ampli, 
capacitat dos vehicles i traster, molt 
bon accés.  

Raó: 677524120.

Restaurant de la comarca recerca 
cambrera a mitja jornada.
Incorporació Immediata

973360968

Chica autónoma se ofrece para lim-
pieza de escaleras, edificios, locales 
y pisos. 

665 777 097

 Rètols

Av/ Salòria,30

667383934

Es ven VW Golf en bon estat, dièsel, 
200.000 km. 

Tel. 629777914/ 973350309  
Se necesitan bonitas, elegantes, 
femeninas, estilizadas y jóvenes 
señoritas para una casa de relax. 
Plaza libre cerca de Andorra. 

Mas info: 667 383 934

Per canvi de residència, es ven pis 
totalment amoblat de 70 m2 i 17m2 
de terrassa. Molt ben conservat per 
poder entrar a viure immediata-
ment. Venda sense intermedaris. 

Interessats trucar al 973 350 656

Es traspassa a ple rendiment bar 
restaurant cerveseria a la Seu d´Ur-
gell. A molt bon preu. 

Interessats trucar al 649 856 581
Es lloga pis amb 3 habitacions, cui-
na, bany i menjador. Sol tot el dia. 

Tel: 973 351 287

Es lloga pàrquing tancat (2 places) 
al carrer de l´Orri.

 Tel. 610 947 354
Es ven Nissan QASHQAI; 1,6 gaso-
lina, 4x2. 58.000km. Color vermell. 
Molt bon estat. 

Raò: 686 472 177

Es lloga pis amb 3 habitacions, 
cuina, bany i menjador. Ascensor, 
calefacció i sol tot el dia. 

973 351 287
S´ofereix noia per classes de reforç 
d´anglès.

Interessats trucar al 652 792 220

Es ven pis cèntric, a prop de plaça 
Codina, tot exterior amb terrassa, 
calefacció individual a gasoil. Entra-
da sense barreres arquitectòniques. 
2 habitacions, menjador-cuina, bany 
complet i traster. Possibilitat de 
pàrquing. 

Tel. 659 661 402




