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JoieriaSERVEI DIARI DE TAXIS
ANDORRA - LA SEU D’URGELL - BARCELONA

VIATGES
CONCERTATS
A L’AEROPORT I 
ON TU VULGUIS!
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PERE

JOAN

606 67 63 18
973 35 38 41

650 65 51 96
973 36 00 04

HOTEL AVENIDA · Av. Pau Claris, 24 · T. 973 350 104

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

Les Mesures del Pirineu oferirà, 
en la pròxima edició del divendres 4 
de desembre, els noms dels candi-
dats i candidates a rebre els premis 
de la gala-sopar anual de La Nit de 
l´Esport, que enguany tindrà lloc el 
19 de desembre a l´Hotel el Castell 
de Ciutat. La tercera edició de l´es-
deveniment, organitzat per aquest 
setmanari, inclourà un sopar en un 
dels llocs més emblemàtics de la co-
marca, obert a tothom, i servirà per 

Candidats a rebre els premis de La Nit de l´Esport
En l´edició de Les Mesures de la setmana vinent s´anunciaran els candidats a rebre els diferents 
guardons de la gala esportiva de l´Alt Urgell

retre homenatge als millors clubs i 
esportistes de l´Alt Urgell que han 
destacat durant aquest 2015. D´altra 
banda, l´organització ja ha obert les 
inscripcions per assistir-hi, el preu 
del sopar és de 28 euros i es pot fer 
personalment a Serveis Gràfics Les 
Mesures (Av. Salòria núm. 30) o bé 
al Club de Padel Urban Sport La Seu 
(Av. Guillem Graell núm. 54).
La relació dels 11 guardons que es 
lliuraran serà, en alguns trofeus indi-
viduals, per partida doble (categoria 
masculina i femenina). Els trofeus, 
que seran lliurats per diferents patro-

cinadors i col.laboradors de la gala, 
són els següents: Obra Social per la 
integració social a través de l'esport, 
Promoció de l'Esport, Projecció Es-
portiva, Millor Equip Base, Millor Es-
portista Júnior (fins a 18 anys), Millor 
Esportista Sènior, Millor Projecció In-
ternacional, Millor Entitat de la tem-
porada, Reconeixement a la Dedica-
ció i Constància, Millor Esdeveniment 
Esportiu, i Millor Entrenador.
Destacar que l´edició d´enguany tam-
bé servirà per commemorar els 400 
exemplars de la revista Les Mesures 
del Pirineu.
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E l proper cap de setmana, di-
vendres 27 i dissabte 28 de novem-
bre, a arreu de Catalunya, tindrà lloc 
el Gran Recapte d’Aliments, iniciativa 
que es du a terme a tots el Bancs 
d’Aliments de Catalunya de forma si-
multània, i a tots els municipis que s’hi 
vulguin sumar.
A la comarca de l’Alt Urgell, els mu-
nicipis de la Seu d’Urgell, Organyà i 
Oliana se sumen a la iniciativa que, 
any rere any, s’organitza per tal de 
nodrir als diferents bancs d’aliments 
de productes de primera necessitat. 
Enguany els supermercats Caprabo, 
PlusFresc, Dis-Seu i Dia, ubicats a la 

Arriba El Gran Recapte d´Aliments

Seu d’Urgell, el supermercat Charter 
a Montferrer, el supermercat Gourmet 
i la botiga de Cal Lluís a Organyà, i els 
supermercats Claret, Condis, Disbo, 
Àrea de Guissona i fruiteria Fontanet 
d’Oliana seran els punts de recollida 
per totes aquelles persones que vul-
guin col·laborar en aquesta iniciativa 
solidària.
Representants del projecte d’aliments 
per la solidaritat de l’Alt Urgell expli-
quen que els aliments que, en aquests 
moments, hi ha en menor existència 
als punts de repartiment de la comar-
ca són tomàquet fregit, cacau en pols, 
llet, oli i conserves de peix. 
Anna Vives, tinent d’alcalde d’Atenció 
a les Persones de l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell i portaveu del Consorci 

Aliments per a la Solidaritat és un projecte comú entre el Consorci d'Atenció a les Persones de 
l’Alt Urgell, Càritas, Creu Roja i La Seu Solidària. Actualment proporciona aliments aproximada-
ment a unes tres-centes famílies en situació de vulnerabilitat social i econòmica de la comarca

manifesta: “Malauradament, les cir-
cumstàncies fan que aquestes inicia-
tives siguin necessàries per ajudar a 
moltes famílies a cobrir una necessi-
tat tan bàsica com és l’alimentació”. 
Vives afegeix que “no seria possible 
realitzar una acció de tanta enverga-
dura com aquesta sense la col·labora-
ció d’un nombrós grup de voluntaris 
que, de manera altruista, dediquen 
una part del seu temps a atendre 
aquelles persones que estan vivint 
una situació difícil. A tots ells s’ha 
d’agrair que el Gran Recapte vagi 
endavant”. Vives anima a tots els al-
turgellencs a col·laborar i ser partícips 
d’aquesta iniciativa.

La Seu d'Urgell va commemorar 
el dimecres passat, 25 de novembre, 
a la plaça Soldevila, el Dia Internacio-
nal per a l'Eliminació de la Violència 
Masclista, amb un acte reivindicatiu 
que va comptar amb la presència 
d´una cinquantena de persones, 

Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Masclista
26 dones ha estat ateses aquest any a l´Alt Urgell mitjançant el protocol d´actuació per a l´atenció 
integral de les víctimes de violència masclista

entre elles la regidora de Polítiques 
d'Igualtat de l'Ajuntament urgellenc, 
Montserrat Bonet, i la tinent d'alcal-
de d'Atenció a les Persones i porta-
veu del Consorci alturgellenc, Anna 
Vives. L´acte va comptar amb la lec-
tura d´un manifest institucional i es va 
guardar un minut de silenci en record 
de les víctimes d´aquest problema 

social. Com a actuació final, l´alum-
ne de l´Escola Municipal de Música, 
Vadim Hurtado, va interpretar amb 
violí ‘El Cant dels Ocells’. El protocol 
d´actuació per a l´atenció integral de 
les víctimes de violència masclista de 
l´Alt Urgell ha atès, en aquest 2015 
i fins a data d´avui, a 26 dones, ma-
teixa xifra que l´any anterior.



Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Masclista
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Són múltiples les empreses, en-
titats i associacions de la Seu i la res-
ta de l´Alt Urgell les que col.laboren 
amb la Marató de TV3, que enguany 
està dedicada a tractar la investigació 

El Sant Hospital organitza una rifa a favor de La Marató de TV3
Treballadors de l´Hospital de la Seu col.laboraran a través d´una rifa solidària que oferirà desenes 
de regals als participants

de malalties com la diabetis i l´obesi-
tat. Una de les propostes més origi-
nals per col.laborar-hi és la que duran 
a terme els treballadors del Sant Hos-
pital de la Seu d´Urgell, que organit-
zaran una rifa solidària, que oferirà a 
les persones participants diversos re-
gals subministrats per empreses i es-
tabliments de la ciutat. El personal de 

l´Hospital urgellenc posarà a la venda 
3.000 butlletes, per un valor de 2 eu-
ros cadascuna, que es sortejaran un 
dia abans de l´acte de la Televisió de 
Catalunya, que tindrà lloc el pròxim 
12 de desembre a les 12 del migdia. 
Les butlletes ja es poden adquirir a 
l´oficina d´atenció a l´usuari del Sant 
Hospital.

S índrome de Tricotiodistròfia. 
Tan sols 28 casos en tot el món d´a-
questa malaltia degenerativa molt 
desconeguda que també pateix la 
Nadia Nerea, nena de 10 anys resi-
dent a Fígols d´Organyà i que neces-
sita 112.000 euros per operar-se a la 
ciutat nord-americana de Houston. 
Veïns d´Organyà, Fígols i Alinyà, la 
Seu d´Urgell i altres municipis de la 
comarca s´han mobilitzat i han creat 
una associació, Associació Amics i 
Veïns de la Nadia, per recaptar la 
màxima quantitat possible de diners 
i poder ajudar a l´infant. La malaltia 
que pateix la Nadia provoca un en-
velliment prematur de les cèl.lules 
i mancances amb la formació de la 
pell, a més del retard en el desenvo-
lupament físic i mental i la dificultat 

L´Alt Urgell s´uneix per ajudar a la petita Nadia Nerea
La Nadia (Fígols d´Organyà) té 10 anys, pateix una malaltia degenerativa minoritària i ha de ser 
operada a Houston. Veïns de la localitat han creat una associació per recaptar els 112.000 euros 
necessaris per operar-la

al caminar i parlar, entre altres pro-
blemes degeneratius. Múltiples col.
lectius de l´Alt Urgell han organitzat 
diferents actes i activitats per recap-
tar fons i sol.licitar l´ implicació de to-
thom. En una entrevista a RàdioSeu, 
el pare de la Nadia, Fernando Drake, 
va voler agrair les mostres de suport 
rebudes per la seva filla i va explicar 
que es van establir a la comarca ara 

fa tres anys, provinents de Mallor-
ca, per recomanació d´especialistes 
mèdics, ja que el clima fred i sec del 
Pirineu afavoreix la recuperació de 
la Nadia. Esperem de tot cor que 
s´aconsegueixi l´objectiu de recap-
tar els fons necessaris perquè es 
pugui portar a terme l´operació que 
necessita la Nadia. Tot el nostre su-
port per a ella i la seva família.
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E l Govern d´Andorra ha co-
mençat, durant aquesta setmana, 
una campanya de comunicació per 
gestionar el pagament de l´IRPF a 
través del portal e-tràmits, millorant 
l´accessibilitat i comoditat per als 
usuaris del país. Sent novetat a An-
dorra el pagament de l´impost sobre 
la renda de les persones físiques, 
l´executiu andorrà ha posat a la dis-
posició dels usuaris formularis que 
es puguin omplir fàcil i ràpidament a 
través de l´espai web www.e-tràmits.
ad i www.impostos.ad/oficina-virtual. 

Ja es pot gestionar l’IRPF on-line a Andorra
El Govern andorrà inicia aquesta campanya amb l´objectiu de facilitar el pagament de l'impost i 
potenciar el portal e-tràmits

En aquest sentit, el Departament de 
Tributs i Fronteres posarà a l´abast la 
regularització de les rendes del tre-
ball a totes aquelles persones obliga-
des a tributar durant el mes de març, 

mitjançant l´aportació de les dades 
personals, familiars i econòmiques 
amb el formulari online 315, que cal 
omplir abans del 31 de desembre del 
2015.

Aquest diumenge, 29 de no-
vembre, a les 12,30 hores del migdia, 
la Sala Sant Domènec de la Seu d´Ur-
gell acollirà l´acte solemne de lliura-
ment de la Medalla de la Ciutat a la 
Societat Cooperativa Cadí pels seus 
100 anys. L´entrega la farà l´alcalde 
de la ciutat, Albert Batalla, i l´acte 
comptarà amb una actuació musical 
de l´Associació Orquestra Cadí, una 
de les diverses entitats culturals que 

La Cooperativa Cadí rep la Medalla de la Ciutat pels seus 100 anys
L’Ajuntament de la Seu realitzarà el lliurament del guardó aquest diumenge, 29 de novembre, a les 
12.30 hores, a la Sala Sant Domènec. Entitats esportives i culturals de la ciutat també homenatja-
ran l´empresa centenària

rep el suport de l´empresa, ja cen-
tenària, urgellenca. Prèviament al 
lliurament de la Medalla de la Ciutat, 
la Cooperativa Cadí rebrà també, al 
passeig Joan Brudieu de la capital 
alturgellenca, el reconeixement de 
totes les associacions esportives i 
culturals que reben el seu suport. Els 
col.lectius patrocinats per Cadí es 
desplaçaran a la plaça dels Oms, on 
llegiran una carta d´agraïment i com-
memoració.



Ref. 1300 – La Seu – CaSa CaSC 
antiC amb 3 vivendaS, teRRaSSa 
i LoCaL ComeRCiaL. Zona CaRReR 
majoR. PReu: 66.000 €.

Ref. 1259 – La Seu – HoRt PaRC 
deL SegRe de 4.447 m2. , a PRoP 
de La Seu, PaRCeL.La a tReS Ca-
RReRS. PReu: 126.000 €.

Ref. 1036 – La Seu. adoSSada aL 
CentRe amb viSteS aL PaRC deL 
SegRe i Cadí. 4 Hab., 2 banyS, 2 
aSeo, LLaR de foC. teRRaSSeS, 
gaRatge i bodega. PReu: 226.000

 
Ref. 852 – oPoRtunitat PRoduC-
te banCaRi - montfeRReR-CaS-
teLLbó, baLCó deL PiRineu . 
XaLet de 400 m2. amb dueS viven-
deS indePendentS. CadaSCuna 
amb gRan SaLa-menjadoR, Cui-
na-offiCe, Suite, 4 Hab. CaLe-
faCCió PeR teRRa amb gaS-oiL. 
bodegaS, gRan SaLa PoLivaLent, 
etC. PReu: 235.000 €.

Ref. 728 – baLCó deL PiRineu-mon-
tfeRReR - PaRCeL.La de 400 m2.  
PReu: 36.000 €.

Ref. 1315 – La Seu. Zona La SaLLe. 
PiS de 145 m2. tot eXteRioR. Sa-
La-menjadoR amb LLaR de foC, 
4 HabitaCionS. PaRquet, aSCen-
SoR, CaLefaCCió gaS-oiL. edifiCi 
amb 4 veïnS.

 Ref. 1313 – La Seu – LoCaL Co-
meRCiaL Zona La SaLLe de 100 
m2. amb SoRtida de fumS. Cuina, 
bany. PReu: 116.000 €.
 
Ref. 1309 – La Seu. PiS a 2 Ca-
RReRS, moLt LLuminóS, amb 3 
doRmitoRiS, bany, aSeo, La Cuina 
i SaLa-menjadoR amb SoRtida a 
baLCó. gaLeRía Semi-tanCada. 
PReu: 145.000 €.
 
Ref. 1307 – dúPLeX aL CentRe en 
finCa Semi-nova, de 4 doRmito-
RiS dobLeS amb aRmaRiS enCaS-
tatS, Cuina nova, LLaR de foC, 
2 banyS, HidRomaSSatge. tot 
eXteRioR. CaLefaCCió gaS. ma-
teRiaLS nobLeS. PReu: 190.000 €.
 
Ref. 1306 – PiS de 130 m2. amb 5 
Hab., 2 banyS, 1 aSeo, Cuina-offi-
Ce i menjadoR amb SoRtida a 
baLCó oRientat a Sud. CaLefaC-
Ció gaS-oiL, aSCenSoR i Pk. in-
CLòS. PReu: 178.500 €.

Ref. 1321 – baRRi Sant PeRe – PiS 
de 3 doRmitoRiS, tot eXteRioR, 
totaLment RefoRmat. baLCó, te-
RRaSSa.  finCa amb 2 veïnS. eXCeL.
LentS viSteS aL Cadí. PReu: 79.000 €

Ref. 1251 – La Seu – PRoduCte 
banCaRi. PiSoS, dúPLeX i PLanteS 
baiXeS amb teRRaSSeS, de 3 doR-
mitoRiS, 2 banyS,  CaLefaCCió bio-
maSSa, PàRking. SoL tot eL dia. 
nouS a eStRenaR. PReuS a PaRtiR 
de 80.000 €.

Ref. 1298 – La Seu – PiS Semi-nou aL 
CentRe. de 2 Hab. dobLeS (abanS 
3). Cuina-offiCe, gRan SaLa-men-
jadoR, 2 banyS. tot eXteRioR amb 
SoRtida a baLCó. PeRSianeS mo-
toRitZadeS, CaLefaCCió gaS. inL-
Cou en eL PReu gaRatge i tRaS-
teR. a baiXat eL PReu: 111.000 €.

Ref. 1272 – La Seu. CaSa adoSSada 
Zona PoLieSPoRtiu Seminova.  4 
HabitaCionS (1 en PLanta baiXa). 
Suitte amb veStidoR. SaLa-menja-
doR amb LLaR de foC. SotaCubeR-
ta diàfana. gaRatge 2/3 CotXeS. 
jaRdí 60 m2. PReu: 367.500€

Ref. 927 – La Seu. oPoRtunitat! 
dúPLeX de 115 m2. aL CoStat CamP 
Codina. gRan SaLa-menjadoR amb 
LLaR de foC, Cuina-offiCe Com-
PLetament equiPada, bany amb 
HidRomaSSatge. 2 HabitaCionS a 
PLanta i SaLa PoLivaLent amb te-
RRaSSa. CaLefaCCió gaS-oiL indi-
viduaL, aSCenSoR. PReu 116.000 €.

La Cooperativa Cadí rep la Medalla de la Ciutat pels seus 100 anys
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RECORDANT EL PASSAT

JOSEP BENITO
OSCAR GARCÍA

JOAQUIM CAMINAL
ANYS 70. LA SEU D´URGELL





Des de sempre, la imatge 
corporal ha estat influenciada d'ele-
ments, que han estat característics 
en cada societat, establint-se com 
a ideals de bellesa. En el segle XX 
aquesta realitat es va manifestar de 
manera vertiginosa amb l'aparició 
dels mitjans de comunicació, tele-
visió, cinema, internet, revistes de 
moda, el món publicitari, entre altres, 
que pel seu fàcil accés van impactar 
de manera significativa en la con-
ducta d'homes i dones, incitant-los a 
voler obtenir formes corporals desit-
jables i patrons conductuals. Sobre la 
base d'aquests estereotips de belle-
sa, on personatges públics de dife-
rents àrees de la vida social són els 
models a seguir, s'assumeix la meta-
morfosi del cos mitjançant pràctiques 
que inclouen des de les cirurgies 
plàstiques, l'ús de cosmètics, també 
les activitats i serveis que ofereixen 
els gimnasos i centres d'estètica.

Estima´t i accepta't tal com ets

Llavors, la bellesa sana en la seva 
essència, tant per a l'home com per 
a la dona, és molt més que un rostre 
maco de dimensions i formes ideals 
o un cos perfecte. Tots dos com a 
individus, han de estimar-se tal com 

LA TEVA BELLESA ÉS FÍSICA, MENTAL I EMOCIONAL

“La bellesa sana en la seva 
essència, tant per a l'home 
com per a la dona, és molt 
més que un rostre maco  de             
dimensions i formes ideals o 
un cos perfecte”

són, acceptar les parts menys belles 
del seu físic i valorar i optimitzar les 
favorables. Han de donar-li importàn-
cia també als trets del caràcter com 
l'alegria, la generositat, el sentit de 
l'humor, la paciència, la bondat o la 
dignitat, fugint dels estereotips, ac-
ceptant-se i valorant-se més, així en 
la mateixa mesura rebràs una res-
posta positiva a la teva actitud amb 
la qual busques desenvolupar-te en 
aquesta societat.





Gairebé com abandonades 
a la seva sort moltes persones s'es-
cuden en el pas del temps, a la re-
cerca de superar el dolor o potser 
la decepció que els ha provocat una 
circumstància determinada. Serà cert 
llavors això que el temps ho cura tot? 
No ho crec. En el meu concepte el 
temps és tan sol un ingredient que 
forma part de la resolució del cas, 
però, en si mateix, no proveeix res.
Poc a poc un ha de buidar la seva 
càrrega emocional i vèncer un senti-
ment que no et deixa avançar:
Depèn també de tu
Una de les raons que permeten argu-
mentar que no depèn tan sol del tic-
tac del rellotge el que cicatritzi i sani 
una ferida emocional, és el fet que 
dues persones en iguals circumstàn-
cies lliuren en temps diferents un ‘im-

UN MATEIx HO CURA TOT, NO EL TEMPS
Superar una decepció o un sentiment de frustració requereix una mica més que temps; exigeix 
que actuïs. No et creuis de braços, pren el control!

passe’ emocional. És probable que 
la diferència fonamental radiqui que 
davant aquestes similars circumstàn-
cies una persona decideix creuar-se 
de braços i esperar al fet que passi el 
temps, i l'altra, per contra, decideix 
actuar.
Què pots fer?…Desprendre't del 
passat!
Si notes que de manera permanent 
parles d'aquest tema o cerques la 
forma d'arribar a ell en les teves con-
verses; si sostens diàlegs interns pas-
sats, presents o futurs sobre aquesta 
situació; si la teva ment recrea de 
forma constant el moment, el lloc, la 
forma en com van succeir les coses, 
en definitiva t'estàs estancant en el 
passat. És cert que desprendre's del 
passat, i en particular d'una situació 
dolorosa, constitueix una tasca com-
plexa; però arribem a un acord: si 
no ho fas, per més anys que passin 

seguiràs sofrint per causa del mateix, 
encara que en situacions diferents. El 
passat forma part de la teva història, 
no ho pots esborrar; però convé con-
vertir-lo en un record que no esgoti 
psicològicament, que pugui mirar-se 
amb distància emocional; és a dir, 
sense dolor, sense sentiment, sense 
emoció. Per deixar anar el passat és 
necessari reconciliar-se amb ell, això 
vol dir que per dura i difícil que hagi 
pogut ser una circumstància: la mort 
d'un ser estimat, una decepció afec-
tiva, el divorci, la traïció d'un amic, la 
fallida, la cosa que sigui; cerca en ella 
els aprenentatges, reconeix en què 
t'ha enfortit aquesta situació i aban-
dona l’obstinació. I, sobretot, mai et 
neguis a buscar ajuda, obre la teva 
ment a nous horitzons, perdona't a 
tu mateix i aprendràs a perdonar, en 
definitiva, aprendràs a avançar. Què 
d´això es tracta…





L'esquí és un esport ideal per 
gaudir en família, que en general sol 
passar-se de pares a fills. Quan els 
pares són esquiadors i els nens co-
mencen a apropar-se a l'esquí des de 
petits és molt probable que arribin a 
convertir-se en grans aficionats.
De totes maneres, si no és el cas, 
sempre és bon moment per introduir 
als nens és aquest meravellós esport. 
Als petits els encanta la neu, tenen 
gran facilitat per aprendre i gau-
deixen enormement de la sensació 
de lliscar sobre els esquís.
A quina edat poden començar a es-
quiar els nens? 
Es creu que a partir dels cinc o sis 
anys és l'edat adequada posat que el 
nen ja té domini de l'equilibri i ma-
jor control sobre els seus moviments. 
Això no significa que les famílies amb 
nens més petits no puguin fer un viat-
ge a la neu. Encara que no tinguin 
edat d'esquiar, els nens més petits 
s´ho poden passar en gran jugant a 
la neu, lliscant amb trineus, realitzant 
passejos en família o si els ve de gust, 
amb les activitats que s'organitzen en 
les estacions. Algunes estacions d'es-
quí compten amb guarderies infantils 
pensades perquè els pares puguin 
sortir a esquiar mentre que els nens 
són cuidats per altres persones. Hi 
ha nens que no estan acostumats a 

ANAR A ESqUIAR AMB ELS MÉS PETITS DE LA FAMÍLIA
Amb l´arribada de la neu moltes famílies aprofiten per anar a esquiar amb els més petits

quedar-se amb desconeguts, i tam-
poc és bo portar al nadó de viatge 
per deixar-lo tot el dia en una guar-
deria, amb la qual cosa seria més 
convenient deixar-lo en mans d'una 
persona de confiança, com un fami-

que sigui impermeable i abrigada, 
així com tenir sempre disponible un 
canvi de roba i mitjons secs per si es 
mullessin.
En abrigar-los, millor fer-ho en capes, 
en cas que puguin anar llevant-se pe-

liar o una cuidadora.
Recordeu que en el viatge tots els 
membres de la família han de pas-
sar-s´ho bé. Si les condicions no són 
les òptimes millor deixar-ho per quan 
el nen sigui una mica més gran.
Preparació i equipament per esquiar
Abans del viatge, hem d'informar-nos 
adequadament sobre els serveis que 
ofereix l'estació d'esquí, les normes 
d'ús i les edats permeses per a cada 
activitat. Una vegada a la neu, hem 
de saber que per als petits és obli-
gatori l'ús de casc per evitar trau-
matismes en el cap, i recomanable 
l'ús de proteccions dorsals que els 
esmorteeixi en cas de caigudes. Han 
de portar indumentària adequada, 

ces si tenen calor per evitar que suïn 
en excés.
És fonamental tapar bé les orelles, 
portar ulleres i guants d'esquí. Tam-
poc hem d'oblidar aplicar-los una 
crema solar amb factor de protecció 
alta i crema per a llavis. Abans de 
llançar-se a les pistes i encara que 
estigueu amb ells tot el temps, és re-
comanable explicar-los senzillament 
les normes de l'estació i col·locar 
dins d'una butxaca una targeta amb 
les dades del nen i un número de te-
lèfon per evitar inconvenients. Espe-
rem que aquestes recomanacions us 
serveixin d'ajuda per anar a esquiar 
amb els nens. A gaudir al màxim els 
primers dies de neu!





 

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

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

Punts
9
9
9
7
7
3
0
0

PJ
4
4
4
3
4
3
4
4

PG
3
3
3
2
2
1
0
0

PE
0
0
0
1
1
0
0
0

PP
1
1
1
0
1
2
4
4

GF
18
15
17
14
13
14
3
4

GC
7
7

10
7

10
11
19
27

Golejadors:
Carlos Padrones (I. Bringue) 6

Ruben Peña (Lunnis) 6
Joan Maranges (Cal Vives) 6

Ruben España (Fills del Vent) 6
Carles Valls (Menairo) 4

Ultima jornada
Fills del vent - Magic Samba Team 4 - 1
Instal·lacions Bringué - Menairo Grow-Shop 3 - 4
F.C. Cal Vives - F.C. Castellbò 5- 2
Lunnis - Seuwagen 5 - 2

Lliga futsal “La Seu” 2015-2016



Lliga futsal “La Seu” 2015-2016
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L´Hoquei Cadí infantil va vèncer 
en un nou partit interterritorial de 
Catalunya, aquesta vegada contra 
el Caldes, per 4 a 8. El conjunt de la 
Seu segueix amb el seu nivell positiu 
demostrat durant tota la temporada 
ja que ha aconseguit guanyar la to-
talitat dels vuit partits del seu grup, 
sovint amb amplis avantatges, en 
aquesta primera fase que està a punt 
de finalitzar. 
D´altra banda, la resta d´equips de 
l´Hoquei Cadí van jugar el dissabte 

Nova victòria de l'Hoquei Cadí infantil
Els urgellencs van sumar un nou triomf a l´interterritorial contra el Caldes A (4-8)

passat contra el Tàrrega: el preben-
jamí A va vèncer per 3-1; el benjamí 

va perdre (2-3); i l´equip d´iniciació 
també va caure per 1-2.

El dimarts passat a Massella es 
va donar per iniciada la temporada 
d´esquí del Pirineu amb l´obertu-
ra dels remuntadors de la pista de 
Coma Oriola. L´arribada de la neu i 
el fred de la setmana anterior va fer 

Comença la temporada d'esquí al Pirineu

que l´estació cerdana fos la primera 
en obrir les seves portes per als es-
quiadors més impacients, amb una 
vintena d´esportistes en el primer 
matí d´activitat a la neu. La resta d´es-
tacions pirinenques es posaran en 
marxa durant aquest cap de setmana. 
Les instal.lacions andorranes de 

Grandvalira, Grau Roig, Soldeu i el 
Tarter obriran parcialment les seves 
pistes, mentre que Vallnord oferirà el 
sector d´Arcalís. 
S´espera que la resta d´estacions del 
Pirineu obrin les seves instal.lacions 
durant l´inici del proper Pont de la 
Puríssima.

Aquest cap de setmana obriran estacions com Grandvalira, Vallnord, La Molina, Baqueira-Beret, 
Porté-Pimorent i Els Angles, mentre que Massella ja va obrir una pista el dimarts passat
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El Sedis Bàsquet ha oficialitzat 
durant aquesta setmana el fitxatxe 
de la base italoaustraliana Nicole Ro-
meo, que ja s´ha incorporat al Cadí 
La Seu per substituir a la lituana San-
ta Okockyte, que va deixar l´equip 
la setmana anterior. Romeo, de 26 
anys, ha desenvolupat la major part 
de la seva carrera esportiva a Aus-
tràlia, on s´ha proclamat campiona 
de la màxima competició del país 
(WNBL), amb l´equip Camberra Capi-
tals. La temporada passada, però, va 
jugar a la lliga alemanya amb l´actual 
campió, el Wasserburg, on hi com-
peteixen aquest any dos exjugado-
res de l´equip urgellenc, Tina Sten i 

El Cadí La Seu incorpora a la base Nicole Romeo
La jugadora italoaustraliana arriba per cobrir la baixa de la lituana Santa Okockyte, que la setmana 
passada es va desvincular del club de la Seu

Marlou De Kleijn. Des del Club de la 
Seu han valorat molt positivament la 
incorporació de Romeo ja que “ha 
estat triada per la seva capacitat de 
direcció, el seu encert en els tirs de 3 
punts, l´eficàcia en el joc 1x1, el seu 
dinamisme al camp i l´actitud defensi-

va”. Per la seva part, la jove italoaus-
traliana està “molt il.lusionada” per 
jugar a l´equip urgellenc a les ordres 
de Juan Carles Pié, afirmant que “es 
tracta d´un conjunt capdavanter pel 
seu treball i estil de joc”.





Quin és el full de ruta de la 
regidoria d´Esports de la Seu per 
aquesta legislatura?
Consolidar les activitats que estem 
duent a terme i també ens plantegem 
nous reptes en vessants que potser 
no hem estat treballant tant durant 
aquest últim període. La Seu és una 
ciutat on es practica molt d´esport i el 
nostre objectiu és que l´esport arribi a 
tots els ciutadans. L´objectiu principal 
és el tenir les instal.lacions el més ac-
tualitzades possible perquè els clubs 
puguin disposar de les mateixes en 
les millors condicions. També ens im-
plicarem en recolzar a les persones 
que practiquen un esport individual 
com pot ser l´Escanyabocs i les curses 
de muntanya en general, caminades 
de Nordic Walking, potenciar activi-
tats que les persones estan practi-
cant com a lleure, que sàpiguin que 
rebran tot el suport des de l´Ajunta-
ment. Durant aquests 4 anys, un dels 
nostres objectius serà que la Seu si-
gui una ciutat esportiva de referència 
pel que fa a les activitats relacionades 
amb l´esport i la natura. Pensem que 
estem en un indret privilegiat i hem 
d´aprofitar al màxim aquesta situació 
complementant-ho amb la tradició 
esportiva que gaudim en la nostra 
ciutat. Per aconseguir això, un dels 
nostres propòsits més importants en 

Isidor Alberich
Regidor d´Esports de l´Ajuntament de la Seu d´Urgell

aquesta legislatura serà el de realitzar 
una transformació integral del Parc 
Olímpic del Segre, que ha de ser el 
pulmó esportiu de la nostra ciutat.

S´esperaven que la Seu fos la ciutat 
que rellevarà a Newcastle per aco-
llir el Congrés Europeu de Natura i 
Esports al 2017? Sobretot tenint en 
compte que es competia amb grans 
ciutat com Marsella per albergar 
aquest esdeveniment.
La veritat és que no ho esperàvem 
sobretot pel que tu dius, pel fet de 
competir amb ciutats com Marsella. 
Però és el reconeixement a la gran 
tasca feta des d´aquí per part de tots 
els agents implicats en el treball d´a-
questa candidatura. Vam presentar 
un dossier molt il.lusionant, molt ben 
preparat i que realment va sorpren-
dre als organitzadors. Vam sortir es-
collits per aclamació i amb un gran 
reconeixement per part de la societat 
internacional ENOS, perquè va veu-
re que la nostra ciutat és el lloc idíl.
lic per acollir aquest esdeveniment 
gràcies a la gran experiència que te-
nim en acollir aquest tipus de cites 
internacionals del món de l´esport i 
la natura.

El Parc Olímpic del Segre va tenir 
molt a veure en aquesta elecció…
És un punt important, dóna molta ca-
tegoria el fet que el Parc del Segre 
acull molts campionats i mundials 

del món del piragüisme, això situa a 
la Seu dintre del món esportiu d´elit 
a nivell europeu i fins i tot mundial. 
Això a nosaltres ens servirà per po-
tenciar i remodelar el concepte i les 
activitats que es fan al Parc del Segre.

De fet, ja han començat amb els pre-
paratius del Congrés de Natura i Es-
port 2017…
Sí, hem creat una comissió amb tots 
els agents implicats de diferents sec-
tors com Turisme La Seu, Mancomu-
nitat d´Esquí Nòrdic, l´INEFC de Ca-
talunya, l´Ajuntament de la Seu…Tots 
aquests agents estem treballant de 
manera coordinada. Hem fet un pri-
mer projecte pel que fa a dates per 
seqüenciar el programa que hem de 
portar a terme i ens reunirem periòdi-
cament per aconseguir els objectius 
proposats.

Com a Regidor d´Esports de l´Ajun-
tament de la Seu ha d´estar molt or-
gullós del nivell esportiu consolidat 
que gaudim a la ciutat i la resta de 
la comarca…
Naturalment, la Seu d´Urgell és cap-
davantera en molts esports, tenim 
molts campions de Catalunya i d´Es-
panya. A més, cada vegada hi ha més 
varietat esportiva i amb nivell. Abans, 
la Seu era coneguda principalment 
pel piragüisme i l´esquí de fons, però 
ara s´han afegit més modalitats. Per 
exemple, el bàsquet, amb el Sedis, 

PARLEM AMB...



ha agafat molt trascendència a nivell 
estatal amb el Cadí La Seu, el pati-
natge artístic i l´hoquei estan acon-
seguint molt bons resultats i, fins i 
tot, en motocròs i representant a la 
nostra ciutat i comarca tenim a l´Oriol 
Pi, que acaba de finalitzar tercer en el 
Campionat d´Espanya. De ben segur 
que me´n deixo molts altres però jo 
el que més valoraria és la gran par-
ticipació de la gent de la Seu amb 
l´esport. La gran quantitat de ciuta-
dans que practiquen algun esport. 
La gent que va a córrer, els que van 
a caminar, els que van amb bicicleta 
de muntanya o de carretera,etc. Això 
és el més important. De fet, alguna 
vegada hem parlat amb el Servei Tèc-
nic d´Esports de fer una enquesta a 
la Seu sobre la quantitat de gent o 
el nombre de persones de la ciutat 
que practiquen alguna modalitat es-
portiva. Pensem que tots quedaríem 
sorpresos dels resultats positius que 
obtindríem. Aquest fet és tant o més 
important que els èxits que es poden 
aconseguir, que també ho són.

Què n´opina sobre l´auge que està 
tenint en els últims anys el patinatge 
artístic a la ciutat?
És una mica sorprenent perquè estem 
en una zona on no hi havia tradició 
en aquest esport. Va començar amb 
l´hoquei i a partir d´aquí va néixer el 
patinatge artístic amb un nivell de re-
sultats cada vegada més bo. L´últim 
exemple el tenim en la darrera Copa 
Catalana on es van aconseguir grans 
resultats per part dels dos clubs ur-
gellencs. Des de l´Ajuntament estem 
treballant per recolzar els dos clubs i 
hem intentat unificar-los, dotant-los, 
a més, de més hores d´entrenament. 
De moment, sembla ser que això no 
és possible. Nosaltres com a Ajunta-
ment treballem per recolzar ambdos 
clubs perquè puguin desenvolupar la 

seva activitat amb les millors condi-
cions.

Per últim, què opina sobre les dues 
anteriors edicions de La Nit de l´Es-
port que organitza aquest setmanari 
i com preveu la propera, que tindrà 
lloc el pròxim dissabte 19 de desem-
bre a l´Hotel el Castell de Ciutat?
En primer lloc vull felicitar a l´equip 
de Les Mesures del Pirineu per 
aquesta gran iniciativa. És una ini-
ciativa molt maca i important, que 
serveix per reconèixer la temporada 
esportiva als nostres esportistes i 
clubs i per realitzar un retrobament 
entre tots ells i que puguin compartir 
experiències entre tots ells. Que hi 
hagi una tercera edició és molt bon 
símptoma, és fantàstic perquè de-

mostra que les dues anteriors van ser 
un èxit i esperem que aquesta tercera 
també ho sigui i, fins i tot, es potenciï 
encara més. Se celebra en un indret 
espectacular i penso que les perso-
nes que organitzeu aquest esdeveni-
ment us mereixeu un reconeixement. 
Per part de l´Ajuntament de la Seu ho 
valorem molt positivament i us recol-
zarem al màxim. L´objectiu de La Nit 
de l´Esport, a part de competir d´una 
manera agradable i sana pels premis 
per part del conjunt esportiu comar-
cal, ha d´esdevenir la màxima partici-
pació i afluència del món de l´esport 
comarcal. Esperem una vetllada on 
guadim de l´esport i de les persones 
que representen la nostra ciutat i co-
marca com a esportistes.



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
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Com qualsevol esport, el pàdel 
aporta als nens nombrosos benefi-
cis, els ajuda a estar sans, en el seu 
desenvolupament físic i mental i en 
les relacions amb els altres. Crear un 
hàbit esportiu des de la infància pot 
ajudar a superar alguns obstacles en 
l'adolescència.
L'important és trobar un esport que 
els agradi i els motivi. Al principi pot 
costar agafar l'hàbit d'anar a entrenar, 
però els pares han d'estar al seu cos-
tat, recolzant amb determinació, en-
cara que sense obligar-los. D'aquesta 
manera el nen trobarà la seva passió 
per l'esport.
Els nens al practicar esport han de 
trobar abans de res diversió. Els pa-
res han de gaudir tant com els seus 
fills en veure'ls realitzar el seu esport, 
sense exigir-los ni resposabilitzar-los 
de res; per a ells és un joc, no una 
competició.

BENEFICIS DEL PÀDEL EN ELS NENS
L'exercici físic infantil, practicat de 
manera habitual, prevé malalties que 
poden aparèixer en l'edat adulta, 
com poden ser obesitat, osteoporo-
si, malalties cardiovasculars, diabetis, 
asma ...
El pàdel també els ajudarà en el seu 
desenvolupament físic i social, millo-
rant la seva autoestima, confiança i el 
tracte cap als altres. Inculcant valors 
molt positius com el companyerisme 
i la solidaritat.
Cada vegada menys nens dediquen 
el seu temps a la pràctica d'algun 
esport, passant la major part d'ho-
res veient la televisió o jugant amb 
videoconsoles. Aquesta actitud ha 
de canviar, un nen sedentari serà un 
adult sedentari, amb els riscos que 
això comporta. Animem-los a sortir 
de casa i fer esport.
Com a pares no penseu que fer es-
port és perjudicial per als seus es-
tudis; tot el contrari, la participació 
regular en activitats esportives pot 
millorar el comportament dels nens a 

l'aula i augmentar així les probabili-
tats d'una millor concentració en els 
continguts acadèmics.

El pàdel ajuda a enfortir ia tonificar 
la musculatura, així com al desenvo-
lupament psicomotriu i la coordina-
ció. A nivell físic, estimula la capacitat 
aeròbica, l'agilitat, els reflexos i la ve-
locitat. A nivell tàctic-estratègic i mo-
tor ensenya als petits a desenvolupar 
una jugada en qüestió de segons.
Per tant, són nombroses les avantat-
ges a l'hora de practicar pàdel des 
de molt jove, és un esport agradable 
per practicar tant a l'aire lliure com en 
cobert, però no estar de més que, so-
bretot a l´hivern, els joves gaudeixin 
juntament amb els seus amics practi-
cant-lo en cobert. Així, evitarem més 
riscos a l´hora d´agafar un refredat i 
ells no estaran pensant en “quin fred 
que fa”, sinó que es concentraran en 
gaudir del pàdel i de la companyia 
dels amics i/o del monitor o moni-
tora.

Urban Sport Padel Club La Seu



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



A PARTIR DEL 10 DE DESEMBRE
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NOVA PROMOCIÓ: FES-TE SOCI DE L´URBAN I PORTA, COM A MÍNIM, DOS AMICS 
MÉS I GAudIREu d´un 10% dE dESCoMPTE En LES VoSTRES QuoTES, A MÉS dE 
DESCOMPTES EXCLUSIUS EN EL CENTRE TERMAL CALDEA/INUU D´ANDORRA, UN 
10% DE DESCOMPTE EN EL CARNET DE CONDUIR A L´AUTOESCOLA XIROI DE LA SEU 
D´URGELL I UN 10% DE DESCOMPTE EN MATERIAL ESPORTIU A SEU SPORT!
APROFITA I VINE A L´URBAN, ET VENEM SALUT

PER A MÉS INFORMACIÓ: AV. GUILLEM GRAELL, 54 LA SEU D´URGELL
TEL. 973 351 682



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

CONVOCATÒRIA DE PLAÇA 
AUX. ADMINISTRATIU  PER RÀDIO SEU.

 Termini de presentació d’instàncies és de:  17/11/2015  a  2/12/2015
Registre:   Patronat Emissora Municipal - Ajuntament La Seu d’Urgell

- Jornada  complerta
Període treball: substitució d’un/a treballador/a en situació d’ IT
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Aquesta clàusula estableix 
un tipus d'interès mínim que 
el titular de la hipoteca està 
obligat a pagar encara que la 
combinació del tipus d'interès 
fixat més l'índex de referència 
-habitualment l'Euribor- sigui 
inferior. És a dir, impedeix que 
el client es beneficiï de les cai-
gudes de l’Euribor.

Sense aquesta clàusula, milions 
d'hipoteques tindrien quotes 
mensuals molt més barates, es-
pecialment ara, amb l'Euribor 
en situació de mínims històrics.

Té que anul·lar el banc la clàu-
sula sòl?

Sempre i quan no es van com-
plir els criteris de transparèn-
cia en la seva comercialitza-
ció (cosa que succeeix en la 
majoria de casos), la clàusula 
sòl està essent anul·lada pels 
diferents Tribunals. Així, s’ha 
de demostrar la falta de trans-
parència en la informació rebu-
da abans de la firma.
Té que tornar el banc els diners 

què és una clàusula sòl?
cobrats de més?

El Tribunal Suprem en Sentèn-
cia de 2015 estableix que els 
consumidors poden demanar 
la devolució de les quantitats 
cobrades de més a partir del 9 
de maig de 2013 en endavant.

El Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea s’ha de pronun-
ciar pròximament sobre l’infor-
me presentat pels advocats de 
la Comissió Europea, on con-
sideren que els bancs han de 
reintegrar els imports cobrats 
de més en totes les hipoteques 
amb clàusula sòl des del mo-
ment de la firma (amb caràcter 
retroactiu).

Quins son els següents passos?

Si té una hipoteca amb clàu-
sula sòl i encara no ha fet 
res, el primer pas és sol·licitar 
l’anul·lació de la mateixa. Pri-
mer té que anar al seu banc 
amb un escrit en el qual cons-
tin les dades dels titulars de la 
hipoteca, i les quantitats pen-

L’ARTICLE

dents de pagament, i sol·licitar 
expressament a l’entitat bancària 
que anul·li la clàusula sòl, citant les 
dues recents Sentències del Tribu-
nal Suprem. Si finalment, el banc 
es nega a anul·lar la clàusula sòl, 
aleshores haurà de posar el cas en 
mans d’un advocat, on les possi-
bilitats de guanyar als tribunals 
s’incrementen notablement, tenint 
en compte les dos sentències del 
Suprem.

Puc reclamar el diner cobrat de 
més si el banc ja ha anul·lat la clàu-
sula sòl?

Sí, sempre i quan no firmis amb el 
banc cap document que suposi la 
renúncia a la retroactivitat. L’elimi-
nació de les clàusules sòl és un fet 
que no eximeix  als bancs de retor-
nar el diner cobrat de més.

Perquè el banc retorni el diner co-
brat de més hi ha d’haver una sen-
tència favorable, ja que els bancs 
no retornen el diner si no es a tra-
vés d’una sentència. Per tant, els 
afectats hauran d’acudir als tribu-
nals per reclamar.

Èric Guàrdia
Advocat
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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

Elaboració pròpia d´embotits
“Callos” de vedella i xai casolans

Farcits de Carnaval. Girella del Pallars
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ACUDITS
- Escolta mare, per què el tiet té tan 
poc cabell?
- És que el tiet és molt intel·ligent i 
pensa molt.
- I aleshores tu, per què en tens 
tants?
- Au, nen, calla i menja la sopa.

En Miquelet va anar al zoològic amb 
la seva mare.
- Per què no em compres un animal, 
mare? - li pregà el nen -.
- No sabríem com alimentar-lo.
- Aleshores, compra-me'n un 
d'aquests que estan
ficats en unes gàbies amb un rètol 
que diu: "prohibit
donar menjar als animals"

- Quant de temps van estar Adam i 
Eva al Paradís? -
li pregunta un nen a la seva germana 
gran -.
- Fins al 15 de setembre - contesta 
ella -.
- I per què precisament fins al 15 

de setembre? - va voler saber el 
nen -.
- Perquè les pomes no maduren mai 
abans.

- Pare, m'he empassat l'agulla del 
tocadiscos i no
m'ha passat res, i no m'ha passat res, 
i no m'ha
passat res, i no m'ha passat res, i no 
m'ha passat res...

En un examen, el professor diu a un 
alumne que no ha sabut respondre 
cap pregunta:
- Li faré una darrera pregunta: si la 
sap contestar
l'aprovaré. Quants pèls hi ha a la cua 
d'un cavall?
- Trenta mil cinc-cents vuitanta-tres.
- I com ho sap?
- Perdoni, professor, però això ja és 
una altra pregunta.

Un alumne pregunta a un professor:
- Quant pesa la terra?

El professor, que no sabia la resposta 
va evitar de respondre:
- La teva pregunta és molt interes-
sant - li va dir -.
A veure qui de vosaltres la pot con-
testar demà.
Aquella nit va buscar en tots els 
llibres fins que va
obtenir la dada. L'endemà va pre-
guntar si algú sabia
la resposta. Com que ningú no va 
respondre, va donar la xifra exacta.
Aleshores el mateix alumne va saltar:
- Amb gent o sense gent?

Un nen fa els deures i li pregunta al 
seu pare:
- Pare on és l'Amazones?
- Pregunta-li a la teva mare, noi, que 
té la santa
mania d'endreçar-ho tot, i segur que 
l'ha ficat en algun calaix.

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

OCHO 
APELLI-
DOS CA-
TALANES

  27 DIVEN-
DRES 20:00 I 
22:15H S1

28 DISSABTE 
18:00 I 20:00 I 
22:15H S1

    29 DIUMENGE 
17:00 I 19:00H 
S1

    30 DILLUNS 
22:15H S1 
PREU 4.5€

YOKO Y 
SUS AMI-
GOS

  28 DISSABTE 
18:00H S2

29 DIUMENGE 
17:00H S2
22:15H S1 
PREU 4.5€

RAMS

    27 DIVENDRES 
20:00 I 22:15H 
S2
(93’)    28 DIS-
SABTE 22:15H 
S2
    29 DIUMENGE 
19:00H S2
    30 DILLUNS 
22:15H S2 
PREU 4.5€

UNA PAS-
TELERIA 
EN TOKYO

 28 DISSABTE 
20:00H S2



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

667383934

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

Tel. 629777914/ 973350309  

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 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

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

En venda apartament a Salou amb 
plaça de pàrquing. A 50 metres 
de la platja. Edifici Marina. Sense 
intermediaris. 

Interessats trucar al 
973 350 656.

Pis nou 1 habitació. Moblat amb 
calefacció.

669 849 752
De particular a particular. Es lloga 
pis a Organyà amb 3 dormitoris, 2 
banys, assolellat. Ascensor, 1 plaça 
de pàrquing. 

Tel. +376 343 198     +376 370 355

Es ven motocicleta de 49 cc. Sense 
ús. 500 euros. telf. 615357312




