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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

La Seu incrementa el seu nombre de 
residents per primera vegada en 5 anys



 
Ref. 728 – Balcó del PiRineu-Mont-
feRReR - PaRcel.la de 400 M2.  PReu: 
36.000 €.
 
Ref. 1036 – la Seu. adoSSada al cen-
tRe 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. 1306 – PiS de 130 M2. aMB 5 haB., 
2 BanyS, 1 aSeo, cuina-office i Menja-
doR aMB SoRtida a Balcó oRientat a 
Sud. calefacció gaS-oil, aScenSoR i 
Pk. inclòS. PReu: 168.000 €.

Ref. 1300 – la Seu – caSa caSc antic 
aMB 3 vivendaS, teRRaSSa i local co-
MeRcial. Zona caRReR MajoR. PReu: 
66.000 €.
 
 Ref. 1251 – la Seu – PRoducte Banca-
Ri. PiSoS, dúPlex i PlanteS BaixeS aMB 
teRRaSSeS, de 3 doRMitoRiS, 2 BanyS,  
calefacció BioMaSSa, PàRking. Sol 
tot el dia. nouS a eStRenaR. PReuS a 
PaRtiR de 80.000 €.

Ref. 1336 – PRoducte BancaRi. la Seu, 
caMP del codina, aPaRtaMent en la 
3ª. Planta  de 87 M2. aMB 2 doRMitoRiS 
(1 en Suite), 2 BanyS, cuina de 17 M2. 
aMB SafaReig, Sala-MenjadoR. Balcó.  
PReu 120.100 (negociaBleS).
Ref. 1334 –PiS en el centRe caRReR 

la Salle. 3 haB., cuina aMB SafaReig, 
Sala-MenjadoR aMB SoRtida a Balcó 
aMPli. aScenSoR, RecentMent ReS-
tauRat. PReu: 106.000 €.
 
Ref. 1321 – BaRRi Sant PeRe – PiS de 3 
doRMitoRiS, tot exteRioR, totalMent 
RefoRMat. Balcó, teRRaSSa.  finca 
aMB 2 veïnS. excel.lentS viSteS al 
cadí. PReu: 79.000 €
 
 Ref. 1259 – la Seu – hoRt PaRc del 
SegRe de 4.447 M2. , a PRoP de la Seu, 
PaRcel.la a tReS caRReRS. PReu: 
126.000 €.

Ref. 1315 – la Seu. Zona la Salle. PiS 
de 145 M2. tot exteRioR. Sala-Menja-
doR aMB llaR de foc, 4 haBitacionS. 
PaRquet, aScenSoR, calefacció gaS-
oil. edifici aMB 4 veïnS.
 
Ref. 1309 – la Seu. PiS a 2 caRReRS, 
Molt lluMinóS, aMB 3 doRMitoRiS, 
Bany, aSeo, la cuina i Sala-MenjadoR 
aMB SoRtida a Balcó. galeRía Se-
Mi-tancada. PReu: 145.000 €.

Ref. 852 – oPoRtunitat PRoducte 
BancaRi - MontfeRReR-caStell-
Bó, Balcó del PiRineu . xalet de 
400 M2. aMB dueS vivendeS inde-
PendentS. cadaScuna aMB gRan 
Sala-MenjadoR, cuina-office, Sui-
te, 4 haB. calefacció PeR teRRa 
aMB gaS-oil. BodegaS, gRan Sala 
Polivalent, etc. PReu: 235.000 €.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. 1307 – dúPlex al centRe en 
finca SeMi-nova, de 4 doRMitoRiS 
doBleS aMB aRMaRiS encaStatS, 
cuina nova, llaR de foc, 2 BanyS, 
hidRoMaSSatge. tot exteRioR. 
calefacció gaS. MateRialS no-
BleS. PReu: 190.000 €.

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 €.
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La ciutat suma 30 padrons més 
que fa un any. És la primera pri-
mera vegada des del 2010 que 
s´incrementa el nombre oficial 
de residents al consistori 
urgellenc

Segons les dades del pa-
dró municipal del final del 
2015, la Seu d´Urgell compta 
actualment amb un total de 
12.284 habitants. D´aquesta 
manera, el municipi augmen-
ta en 30 persones el nombre 
oficial de residents respecte el 
2014, sent la primera vegada, 
des del 2010, que s´incrementa 
aquesta xifra durant els anys de 
crisi econòmica. Les mateixes 
dades revelen que d´aquestes 
12.284 persones, 5.924 són 
homes (48,23%) i 6.360 són do-
nes (51,17%). En franges d´e-

La Seu d'Urgell compta amb 12.284 habitants

dat, guanyen en nombre els 
residents d´entre 36 i 53 anys, 
amb 3.660 empadronats, el 
que esdevé un 29% del total 
de la població. Entre els 0 i els 
17 anys, la Seu compta amb 
2.193 habitants; dels 18 als 
35 anys, amb 2.506; dels 54 
als 71 anys, amb 2.461; i més 
grans de 72 anys, amb 1.332 
ciutadans. Les dades oferides 
pel consistori urgellenc també 
mostren que el 88,27% dels 

habitants empadronats tenen 
la nacionalitat espanyola, men-
tre que la resta es divideixen 
en un 5,47% que provenen 
d´altres estats de la Unió Euro-
pea, sent la majoria originaria 
de Portugal (3,39% del total de 
residents oficials); un 2,7% són 
provinents de l´Amèrica Llati-
na; un 1,9% del Nord d´Àfrica; 
un 0,6% de l´Àsia; i un 0,26% 
de les persones residents pro-
venen de l´Europa de l´Est.
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Els alumnes de Cicle Inicial de 
l’Escola La Valira durant el 1r 
trimestre han estat treballant 
un dels problemes de l´actua-
litat, ’La guerra i les seves con-
seqüències’

L ´alumnat de Cicle Inicial 
de l´Escola La Valira de la Seu 
d´Urgell han realitzat, durant el 
primer trimestre del curs ac-
tual, un treball sobre ‘La gue-
rra i les seves conseqüències’, 

L'Escola La Valira realitza un treball de
sensibilització sobre els drets de les persones

tractant un dels temes que més 
preocupen a la nostra societat. 
El treball s´emmarca dins del 
Projecte Àlber, una metodolo-
gia que fomenta l´interès comú 
dels alumnes sobre aquest ti-
pus de conflictes socials, cen-
trant-se, sobretot, en l´entorn 
més proper per sensibilitzar 
els nens sobre qüestions en 
les quals es puguin veure més 
afectats. Un dels temes treba-
llats en aquest projecte ha es-
tat la guerra de Síria, on s´ha 
intentat empatitzar mitjançant 
l´estudi dels drets humans i els 
actes de sensibilització, emo-

cionals, i de coneixement so-
lidaris i la implicació ciutadana 
en la causa. 
Tenint en compte la dificultat 
de transmetre la situació di-
fícil i dramàtica que viuen els 
refugiats, els nens i nenes han 
comptat amb la recerca d´in-
formació, documentació i l´ex-
periència de primera mà d´una 
alumna de l´escola, provinent 
de Síria, que ha transmès als 
seus companys que existeixen 
ONG que es dediquen a recol-
zar a les persones que viuen 
personalment una situació com 
aquesta. L´alumnat ha conegut 
també quines són algunes de 
les institucions i associacions 
locals dedicades a ajudar i a 
prendre mesures en contra de 
la pobresa, la fam i l´exclusió 
social. Dues d´aquestes institu-
cions són Aliments per a la So-
lidaritat i/o l´empresa Grapats, 
de Càritas d´Urgell. Represen-
tants d´aquests ens han estat 
explicant i mostrant als alum-
nes algunes de les mesures per 
col.laborar i ajudar a combatre 
els problemes socials abans es-
mentats.
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La Diputació de Lleida i el De-
partament de Salut volen con-
vertir la demarcació de Lleida 
en zona pionera en prevenció 
de malalties cardiovasculars i 
renals

E l 'Bus de la Salut' farà 
parada a la Seu d'Urgell du-
rant els mesos d'abril i juliol, 
mentre que a Oliana serà el 
mes de març. Encara, però, no 
se saben els dies concrets del 
nou servei itinerant als dos mu-
nicipis alturgellencs. L´activitat 
servirà per prevenir malalties 
cardiovasculars i renals de ma-
nera ràpida i efectiva. Enguany 
ja s´ha posat en marxa, co-
mençant pel municipi lleidatà 
de Cervera i, com a novetat, 
el bus anirà acompanyat d´una 
caravana. Es calcula que unes 
3.000 persones, d´entre 40 i 
70 anys d´edat, d´assistència 
primària amb factors de risc 
cardiovascular passaran pel 
bus durant aquest any. El servei 

El 'Bus de la Salut' farà parada a la Seu els 
pròxims mesos d´abril i juliol, i a Oliana al març

del ‘Bus de la Salut’ requereix 
d´uns 60 minuts d´atenció per 
individu. La primera parada del 
‘Bus de la Salut’ en zona piri-
nenca serà el proper mes de 
febrer a Tremp. Després, du-

rant el març, farà parada a Sort 
i Oliana i a l´abril pararà per pri-
mera vegada a la Seu d´Urgell. 
A continuació anirà al Pont de 
Suert, al juny tornarà a Tremp 
i la segona parada a la capital 
de l´Alt Urgell la realitzarà al ju-
liol. Ja durant al setembre farà 
parada a la Pobla de Segur i a 
Bellver de Cerdanya, mentre 
que a l´octubre efectuarà la 

seva última parada pirinenca 
al Pont de Suert. Per la seva 
part, la Diputació de Lleida, la 
Fundació Renal Jaume Arnó, 
conjuntament amb el Depar-
tament de Salut de la Genera-

litat i la Unitat de Diagnòstic i 
Tractament de malalties Ate-
rotrombòtiques (UDETMA) de 
l´IRB Lleida pretenen conver-
tir la demarcació de Lleida en 
zona pionera en la prevenció 
de les malalties cardiovasculars 
i renals, modificant, així, els hà-
bits i costums insanes dels ciu-
tadans i sensibilitzar la pobla-
ció amb la donació d´òrgans.
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L´empresa ampliarà la seva ac-
tivitat; s´encarregarà del man-
teniment integral d´helicòpters 
i construirà un segon hangar

L ´empresa Helitrans Pyre-
nees, especialista en treballs 
amb helicòpters i que opera 
a l´Aeroport Andorra-la Seu 
des de l´any 2006, s´iniciarià 
en l´activitat de manteniment 

Helitrans Pyrinees oferirà sis nous llocs de
treball a l´Aeroport Andorra-la Seu

d´helicòpters, ofereint fins a 
sis llocs nous de treball a la co-
marca de l´Alt Urgell. Per a fer 
possible aquesta nova activitat, 
la companyia construirà un se-
gon hangar, ampliant també 
les seves instal.lacions en més 
de 500 metres quadrats, on 
s´hi realitzaran els treballs de 
muntatge i desmuntatge per al 
manteniment i reparació d´he-
licòpters. D´altra banda, per 
a la contractació dels 6 nous 

empleats, Helitrans Pyrenees ja 
ha avançat que prioritzarà que 
siguin persones residents a la 
comarca però amb coneixe-
ments i formació sobre les 
tasques que desenvoluparan. 
Actualment, l´empresa compta 
amb 24 treballadors que ba-
sen el seu treball en el trasllat 
de materials i l´assistència en 
la construcció de línies elèctri-
ques.
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L ´Alt Pirineu i Aran han 
patit durant el passat 2015 un 
total de 156 incidents de cir-
culació amb fauna salvatge. La 
majoria d´aquests accients (67) 
es van produir amb topades 
contra porcs fers, però també 

L'Alt Pirineu i Aran registra 156 accidents de 
trànsit amb animals salvatges en un any
67 d´aquests accidents van ser amb senglars

s´han registrat xocs amb d´al-
tres animals com cèrvols i/o 
gossos, entre d´altres. La xifra 
d´accidents és més greu si és té 
en compte que només 5 anys 
enrere, al 2010, tan sols es van 
produir 44 accidents d´aquest 
tipus en les mateixes zones pi-

rinenques, fet que esdevé un 
increment de més del triple 
durant l´any passat i que preo-
cupa molt als conductors i les 
persones que requereixen el 
seu vehicle per desenvolupar 
el seu treball diàriament a les 
nostres carreteres.

L´alcalde de la Seu, Al-
bert Batalla, i la regidora de 
Gent Gran del consistori, 
Montserrat Bonet, van felicitar 
el dimarta passat, 12 de gener, 
a la padrina Josefa Servat Gi-
rató, que va complir 100 anys. 
L´acte va tenir lloc a casa seva, 
al centre de la ciutat, i les au-
toritats li van fer entrega d´una 
Medalla Centenària que atorga 
la Generalitat a totes les perso-
nes residents a Catalunya que 
compleixen el centenari de 

L'Ajuntament de la Seu felicita a 
Josefa Servat Girató pels seus 100 anys

vida. Josefa Servat Girató va 
néixer l´any 1916 al Talltendre, 
el terme municipal de Bellver 

de Cerdanya, i des del 1969 
està instal.lada a la capital de 
l´Alt Urgell.





RECORDANT EL PASSAT

Pere Tomàs i Adelina Fernández
1957 Abril 

Passeig Joan Brudieu





J Amb l'arribada de l'any nou donem per fina-
litzat un cicle i veiem amb il·lusió la nova etapa 
que comença. És el moment en el qual ens plan-
tegem els propòsits o metes a aconseguir durant 
els 365 dies que tenim al davant (alegreu-vos, 
aquest any tenim un dia més).
A diferència dels desitjos, que són meres afir-
macions d'alguna cosa que volem tenir o fer, els 
propòsits han d'anar acompanyats d'un pla d'ac-
ció, ja que seran els nostres actes els que ens 
permetin aconseguir allò que busquem.
No obstant això, per molt bona intenció que 
es posi, són poques les persones que aconse-
gueixen els seus propòsits. Vegem perquè suc-
ceeix això. Un dels principals motius pels quals 
no aconseguim els nostres propòsits és la falta 
de motivació. Hem de preguntar-nos si realment 
volem allò. Perquè moltes vegades fem coses 
pensant que és el que desitgem quan en reali-
tat estem complint els desitjos dels altres. Posem 
per exemple deixar de fumar. Si vols fer-ho per-
què has pres consciència dels seus efectes ne-
gatius sobre la teva salut, endavant. Però si ho 
fas perquè la teva parella, fills, amics, etc. sem-
pre t'ho retreuen, difícilment aconseguiràs el teu 
propòsit. Això no vol dir que l'afecte cap un ser 
estimat no pugui ser una motivació per si sola, 
però ha d'existir un desig explícit per part d'un 
mateix. Un altre dels obstacles que ens trobem 
a l'hora d'aconseguir els nostres objectius és la 

ELS PROPÒSITS D'ANY NOU

falta de realisme.
Un exemple clàssic és el gimnàs. Fa temps que 
no fem esport i sentim que cada cop perdem 
més agilitat. Així que com aquell qui res, decidim 
que anirem al gimnàs cada dia. I anem. Cada dia. 
Cada dia de la primera setmana, perquè després 
no se'ns torna a veure el pèl per allà. 
No pots pretendre fer-ho tot de cop.
Si realment volem aconseguir el que volem (i 
això serveix tant per als propòsits d'any nou com 
per a qualsevol altre objectiu que ens fixem en la 
vida) hem de tenir clar dues coses.
En primer lloc, hem de tenir clar què és exacta-
ment el que volem aconseguir. No és el mateix 
dir "Em vull aprimar" que dir "Vull perdre 10 qui-
los."
I en segon lloc, hem d'aconseguir que el camí 
cap al nostre objectiu sigui el més satisfactori 
possible. Per això serà de gran ajuda anar pas a 
pas. Tornant a l'exemple del gimnàs, en comp-
tes de pretendre anar cada dia és molt millor 
plantejar-se anar dues vegades per setmana el 
primer mes, tres el segon i així successivament. 
D'aquesta forma anirem aconseguint el nostre 
objectiu gradualment i no se'ns farà tan costa 
amunt.
Al capdavall,  teniu en compte que cada cosa 
porta el seu temps, així que la clau de tot està 
en la constància. 

Daniela Martins.  Psicòloga

"Pots arribar a qualsevol part, sempre que caminis prou."   Lewis Carroll 



UN TOC DE 
PRÒXIM  ORIENT

DESIG  ASIÀTIC

StilGrup Equip d´Assessors

 Gaudeix del temps amb aquest serveis exclusius



L'hivern ha de ser el moment de l'any en el 
qual les dones ens sentim més lletges que mai. 
Pell pàl·lida i seca, nas congestionat, esternuts, 
abrics de cap a peus... Les baixes temperatu-
res atempten contra la nostra imatge, no creus? 
Però no ens donem per vençudes aquest hi-
vern: hi ha diversos trucs de maquillatge que 
ens ajuden a estar divines quan fa fred.

Base. Durant l'hivern la nostra pell es veu més 
pàl·lida que de costum, per això inclina't per un 
color de base que t'ajudi a “aixecar-la”. Et re-
comano la base color mat, encara que sempre 
prova les diferents tonalitats d'acord al teu to 
de pell.
Rubor. Després de la base, i per destacar les 
nostres galtes, queda perfecte una mica de 
‘blush’ rosa amb una suau lluentor.
Destaca els teus ulls. Si vols destacar la teva 
mirada, el millor llavors és fer èmfasi en el ma-
quillatge d'ulls. Defineix bé els teus ulls aplicant 
delineador negre o xocolata en la vora de les 
parpelles, on neixen les pestanyes superiors. 
Pel que fa a les ombres, juga amb ‘smokey 
eyes’ en tons canyella i cafè.
Destaca les teves pestanyes. Si parlem d'un 
bon maquillatge d'ulls, no ens pot faltar la màs-
cara parell de les pestanyes. Tria el color negre 
o color xocolata.

Trucs de maquillatge per a l'hivern

Mantingues els teus llavis hidratats. Amb l'hi-
vern podem patir de llavis esquerdats. Per això, 
és important que els mantinguis sans.
Maquillatge de llavis. A l'hora d'embellir la teva 
boca, utilitza lluentors ‘to nude’ per al dia. I per a 
la nit anima't als vermells i roses.
Perfum. No t'oblidis de sortir sense perfum! 
Opta per fragàncies d'olis essencials i aromes 
naturals.
Un consell per a les teves ungles: aprofita l'hi-
vern per lluir els tons foscos, que estan molt de 
moda. Des de negre, xocolata fins a color mora... 
Perfectes per a la temporada!

Espero que et siguin molt útils aquests trucs de 
maquillatge aquest hivern! I si les baixes tempe-
ratures et traeixen causant-te un cruel constipat 
no et perdis aquests trucs de maquillatge per 
dissimular un refredat.

Lidia M.





1. El sofà, la peça impres-
cindible del vostre saló
Quan es viu en parella, el sofà 
es converteix en el millor racó 
per compartir moments de 
descans. Aquest serà el punt 
de trobada en el qual po-
sar-vos còmodes per veure la 
vostra pel.licula preferida, per 
relaxar-vos a la nit després d'un 
dur dia de treball o per gaudir 
de les migdiades dels diumen-
ges. Mereix la pena invertir en 
ell, veritat?. Hem d'intentar 
que no estigui fabricat amb 
un material delicat que resulti 
difícil de cuidar i netejar, així 
podreu gaudir dels vostres so-
pars de pizza en el sofà sense 
remordiments.
2. Que no falti el televisor
A l'hora de decantar-vos per 
un, intenteu que sigui de con-
sistència lleugera i que ofe-
reixi la possibilitat de connec-
tar l'ordinador o el mòbil. És 
imprescindible que tingui un 
so de qualitat i que permeti 
mantenir la videoconsola ben 

Consells per construir una nova llar amb la teva parella
connectada per a aquestes 
tardes d'oci que acaben en 
un ‘karaoke’, Trivial o batalles 
virtuals. Però clar, per col·lo-
car tot això, necessites també 
el moble adequat: intenta que 
sigui un d'ampli, però no tosc, 
en el qual pugueu distribuir bé 
l'espai.
3. Un bany organitzat
Sens dubte, el bany és el cen-
tre neuràlgic de la vostra llar a 
causa del continu ús que li do-

nareu. No obstant això, mante-
nir-lo net i ordenat no sempre 
és fàcil a causa de la concen-
tració de productes dels quals 
tots dos disposeu. Una bona 
organització és essencial per 
evitar les primeres discussions 
per aquesta qüestió. Un bany 
amb dos lavabos seria sens 
dubte la millor opció per la 
qual decantar-se, d'aquesta 
manera cadascun tindrà el seu 
propi espai del que responsa-



bilitzar-se. Igual d'important 
és distribuir bé l'organització, 
especialment si es tracta d'un 
bany petit. Intenteu establir un 
bon sistema d´emmagatzemat-
ge en el qual cadascun tingui 
el seu espai i se senti còmode: 
armaris, penjadors, cistelles, 
prestatgeries, barres...
4. Un estil en comú per al vos-
tre menjador
El menjador és l'espai en el 
qual passareu la major part del 
temps i el que més coneixeran 
les vostres visites. Per això és 
essencial acordar una decora-
ció en la qual els dos estigueu 
d'acord. No és fàcil arribar a 

un terme mig quan a tu t'apas-
siona l'estil romàntic i les flors 
fresques i a ell, l'industrial, amb 
els seus característics sòls de 
formigó. Però és hora de deixar 
les vostres diferències a part! 
Si sou pols oposats en aquest 
àmbit, el millor és optar per un 
estil neutre, sense excessos, la 
distribució dels quals pugueu 
modificar depenent de les ne-
cessitats que tingueu. És clar 
que sempre podreu cedir una 
mica l'un per l'altre i arribar a 
un acord: potser una petita fu-
sió d'estils és just el que neces-
siteu. 
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important del 
Cadí La Seu 
a Girona 
(68-69)

Foto RàdioSeu



LANTICIPA´T A LES REBAIXES!!

Amb aquesta victòria de presti-
gi, les urgellenques estan a un 
triomf dels llocs de 'play-off'

E l Cadí La Seu va protago-
nitzar la victòria de la jornada 
en la Lliga Femenina de bàs-
quet, doncs va vèncer davant 
d´un dels favorits de la part alta 
de la classificació, l´Spar Citylift 

Girona (68-69). Les urgellen-
ques es consoliden, d´aquesta 
manera, en la sisena posició 
de la classificació, amb un ba-
lanç de 9-6, i només estan a un 
triomf de distància de les posi-
cions de ‘play-off’. EL partit del 
diumenge passat es va decidir 
en l´últim quart en un final agò-
nic quan les jugadores visitants 
van aconseguir un avantatge 
de 5 punts. Laura Gil va obetnir 
la millor valoració per part del 
conjunt entrenat per Juan Car-

los Pié, materialitzant 10 punts 
i 11 rebots. 
La derrota de les gironines 
davant l´equip de la Seu les fa 
descendir fins la quarta posi-
ció, empatades amb el Mann 
Filter i per darrere del Conque-
ro, que serà el proper rival del 
Cadí la Seu.
 El líder destacat de la màxima 
divisió estatal femenina se-
gueix sent el Perfumerías Ave-
nida, amb un balanç de 14-1.
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Entre els convocats al torneig 
infantil s´hi troben Paula Martí-
nez, Pol Riu i Alvaro Díez, del 
CENA, i Gerard Palomo i Cesc 
Collel del CEFUC

Cinc fondistes de l´Alt Urgell han estat 
seleccionats per al Trofeu Topolino 2016

brarà del 21 al 24 de gener a la 
Val di Fiemme (Itàlia). Els cinc 
representants de la comarca 
alturgellenca convocats per la 
Federació Catalana són Paula 

Cinc esquiadors de fons 
de l´Alt Urgell han estat selec-
cionats per prendre part en el 
33è Trofeu Topolino d´esquí 
nòrdic infantil, que se cele-

Martínez, Pol Riu i Álvaro Díez, 
tots tres del CENA.  Per part 
del CEFUC han estat seleccio-
nats Gerard Palomo i Cesc Co-
lell. Entre tot el Pirineu català 
han estat selecconats 11 fon-

distes. La resta de competidors 
cartalans seran: Miquel Aula-
dell i Martí Forcada, pertan-
yents al CE Puigcerdà; Maria 
Sellés i Jana Sellés, del CE Be-

llver; Maria Iglesias del ANEC; i 
Marta Moreno del CAEI. 
Cal recordar que el Trofeu To-
polino està considerat com el 
Campionat del Món de nòrdic 
en categories Infantil i Cadet.



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
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PORTA DOS AMICS I GAUDIRÀS DE L’ESPORT PER 30€ I/O 40€ (IVA INCLÒS)
A MÉS DELS SEGÜENTS DESCOMPTES:

Amb aquesta nova victòria, 
l´atleta de la UEU encara amb 
bones condicions la primera 
gran cita de la Copa del Món, 
la Font Blanca

Laura Orgué va vèncer 
en la Vertical Race Donezan 
d´esquí de muntanya, a l´Arie-
ja, prova organitzada pel club 

Laura Orgué s´imposa a la Vertical Race
Donezan d'esquí de muntanya

català Pyrénées Catalanes Ski 
Alpinisme i per l´Ski Club Do-
nezan. L´atleta de la Unió Ex-
cursionista Urgellenca es va 
imposar en la prova, que acu-
mulava un desnivell de 480 
metres i uns 2,5 quilòmetres 
de recorregut, amb un temps 
de 22min13s. Amb aquesta 
victòria, Orgué arribarà en les 
millors condicions a la prime-
ra gran cita internacional de la 
temporada, la Font Blanca, que 

es disputarà aquest cap de set-
mana a Arcalís (Andorra) i que 
obre el calendari puntuable de 
la Copa del Món. A la cursa an-
dorrana també hi prendrà part, 
en categoria masculina, Kilian 
Jornet.
D´altra banda, Laura Orgué 
ha estat recentment designa-
da com a Millor Corredora del 
2015 segons una votació po-
pular realitzada pel web ‘Carre-
ras por Montaña’.



PORTA DOS AMICS I GAUDIRÀS DE L’ESPORT PER 30€ I/O 40€ (IVA INCLÒS)
A MÉS DELS SEGÜENTS DESCOMPTES:

PROMOCIÓ SOCIS AMICS

-10% -10%
PROMOCIONS 
EXCLUSIVES 

3040

Av. Guillem Graell, 54. 
La Seu d´Urgell

Tel. 973 351 682



 Jornada d´alt rendiment a càrrec de 
l´instructor de pàdel Alejandro Capitani 

a l´Urban Sport Padel Club La Seu



 Jornada d´alt rendiment a càrrec de 
l´instructor de pàdel Alejandro Capitani 

a l´Urban Sport Padel Club La Seu
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TORNEIG 
2016

DISSABTE 6 DE FEBRER

CONCURS DE DISFRESSES! 
(OPCIONAL) REGALS 
PER ALS PARTICIPANTS

INSCRIPCIONS
SOCIS: 10 E   

NO SOCIS: 15 E  

 ‘COCIDO’ 
SOCIS: 20 E    

NO SOCIS: 25 E
DOBLES, FEMENÍ I INDIVIDUAL
PER A MÉS INFORMACIÓ: AV. GUILLEM GRAELL, 54 LA SEU D´URGELL
TEL. 973 351 682

INSCRIPCIONS 
MÉS DINAR



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

Prèvia reserva amb mínim 2 dies d´antel.lació. 
T´oferim tots els partits de la Lliga BBVA i la Champions en pantalla gegant! 
De bon gust i acollidor

Guillem Graell, 54. La Seu d´Urgell

INSCRIPCIONS
SOCIS: 10 E   

NO SOCIS: 15 E  

ZUMBA 
PILATES

SEVILLANES 

SALSA

PILATES

10ʼ00 a 11̓ 00

13ʼ30 a 14ʼ30

PILATES

ZUMBA KIDʼS

ZUMBA KIDʼS

SEVILLANES 

SALSA

SALSA

21ʼ15 a 22ʼ15

20ʼ15 a 21ʼ15

ZUMBA 
KIDʼS17̓ 30 a 18ʼ30

ZUMBA KIDʼS

Horaris Urban Sport Padel Club La Seu, Activitats Dirigides



Salari mínim interprofessional:

Es fixat per al 2016 a 655,20 €/mes.

Pensions de la Seguretat Social: 
Les pensions s’incrementaran al 2016 un 0,25%. 
Pensió màxima: 2.567,25 € mensuals.

Complement a mínims: 
Els pensionistes que no percebin rendiments su-
periors a 7.116,18 €. En cas de cònjuge a càrrec 
l’import és de 8.301,10 €. 

Cotització a la Seguretat Social Règim Gene-
ral:
Base mínima: 764,17 mensuals / Base màxima: 
3.642,00 € mensuals.

Cotització a la Seguretat Social Règim d’Au-
tònoms: 
Base mínima: 893,10 € mensuals / Base màxima: 
3.642,00 € mensuals.
La base de cotització per als autònoms que a 
1 de gener tinguin 48 o més anys estarà entre 
963,30 € i 1964,70 € mensuals.

Devolució quotes d’autònoms: 

Els autònoms que treballen simultàniament en 
el règim general i cotitzen per tots els conceptes 
per una quantia igual o superior a 12.368,23 € 
tindran dret a una devolució del 50% de l’excés 
en que les seves cotitzacions superin aquesta 
quantia, amb el topall del 50% de les quotes 

ingressades en el règim d’autònoms. Aques-
ta devolució s’ha de sol·licitar abans del 30 
d’abril.

Increment de la pensió de viudetat:

S’aplaça l’increment de les pensions de viu-
detat a favor de pensionistes amb 65 o més 
anys que no percebin cap altra pensió.

Ampliació de la durada del permís per pa-
ternitat: 

El permís per paternitat de quatre setmanes 
s’endarrereix, novament, un any més, fins l’1 
de gener de 2017.

Complement per maternitat per les pen-
sionistes: 

Les dones que a partir de l’1 de gener dema-
nin pensió de jubilació, invalidesa o viudetat 
tindran dret a un complement de pensió en 
funció dels fills que hagin tingut: 

2 fills: 5% d’increment de la pensió inicial 
3 fills: 10% 
4 o més fills: 15%

Èric Guàrdia Rodríguez
Advocat

Principals novetats Laborals 2016



Autònom i/o emprenedor? 
t’ajudem en el teu negoci

Vols canviar la imatge del teu negoci o vehicle d’empresa? 
Necessites un rètol nou al teu establiment? 
a +retols t’oferim un ventall de possibilitats, sempre al millor preu!

 Rètols

Cal Serni, Calvinyà 
25798 Vall de Valira, 

Alt Urgell (Lleida)

Telf.: 973 352 809 
608 691 512



BAR - RESTAURANT

C. Llorenç Tomàs i Costa,8
Tel.: 973 352 658
Mòbil 608 715 069

Plats del dia 
Dinars i Sopars



DISSABTE TARDA OBRIM!
C/ La Roda 2, La Seu d’Urgell

SERVEI 24H

VOLS REBRE 
LES MESURES
a caSa tEVa 
SEtMana 
RERE SEtMana?

InFORMa’t 
a tRaVéS dEL cORREU 

lesmesures@gmail.com



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

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



S´ofereix xofer o repartidor per la 
comarca. Horari a partir de les 17 
hores. 

Tel. 609788857

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

665 777 097

667383934

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

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

S´ofereix modista professional 
especialitzada en tall i confecció. 
Arreglos de tot tipus. 

Rosa. Tel. 653 853 216

Particular lloga apartament moblat 
als afores de la Seu, amb molt 
bones vistes. 

Tel. 690 73 40 25

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

ANUNCIS BREUS 
DES DE 

3€
Es ven motocicleta en bon estat. 

Tel.615357312. 




