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NO SOCIS: 15 E  

E l pati de l´Institut Joan 
Brudieu de la Seu d´Urgell va 
acollir el dimarts passat un acte 
de condol per la noia estudiant 
del centre, Sara Guillermo 
Huerta, que va perdre la vida 
en l´accident de trànsit del di-
vendres passat, a la carretera 
N-145, entre la Seu i Andorra. 
Al memorial hi van assistir la 
família de la jove resident a 
Andorra, els companys i estu-
diants de Batxillerat, ESO i ci-
cles formatius, l´equip docent 
del centre educatiu i represen-
tants de tots els grups munici-
pals de l´Ajuntament urgellenc. 
L´acte va comptar amb una lec-
tura i interpretacions de vàries 
cançons per part dels com-
panys de classe de segon de 
Batxillerat Artístic, on cursava 
actualment la víctima del tràgic 

l´iES Joan Brudieu recorda Sara guillermo 
en un acte de condol
La jove, de 17 anys, va perdre la vida en l’accident de trànsit el divendres passat a l’N-145. 
Tot el conjunt docent i d´estudiants del centre van assistir al memorial

accident. Durant el memorial 
també es va realitzar una pro-
jecció de fotografies i imatges 
de la jove a la sala d´actes de 
l´institut. D´altra banda, les 
dues joves que circulaven en 
el mateix vehicle que la Sara i 
l´ocupant del tot terreny que va 

col.lisionar frontalment amb les 
estudiants, una veïna de la Seu, 
van estar traslladades amb uni-
tats hospitalàries ja que van 
patir ferides greus. Una de les 
joves va rebre l´alta el dilluns 
passat a l´Hospital Nostra Sen-
yora de Meritxell d´Andorra.

Foto: RàdioSeu
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E l Pla Educatiu d'Entorn 
de la Seu d'Urgell ha organitzat 
per dilluns 1 de febrer un taller 
gratuït de Carnaval adreçat a 
nens i nens a partir de 5 anys, 
que s'iniciarà a les cinc de la 
tarda al centre cívic l'Escorxa-
dor. Els infants que hi participin 
hauran d'anar acompanyats 
per una persona adulta que 
se'n faci responsable.
Els nens i nenes aprendran 
diferents maneres de maqui-
llar-se i aconseguir un look de 
Carnaval, i elaboraran el mu-
ral Rei Carnestoltes. Aquest 
és un taller intergeneracional 
on persones amb experiència 
donaran un cop de mà als més 
petits. Per participar-hi cal ins-
criure's prèviament per telèfon 
trucant al 973 35 00 10, exten-
sió 8086, o de manera presen-
cial a l'Oficina d'Atenció Ciu-
tadana (OAC) de l'Ajuntament 
de la Seu d'Urgell o enviant un 
correu electrònic a alturgell@
oficinajove.cat

la Seu d'Urgell organitza un taller 
gratuït de Carnaval
Tindrà lloc dilluns 1 de febrer, a les cinc de la tarda, al centre cívic l'Escorxador. Cal inscriure's 
prèviament per telèfon al 973 350 010 (extensió 8086), o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciu-
tadana (OAC) de l'Ajuntament urgellenc o per correu electrònic alturgell@oficinajove.cat
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L´Ajuntament d´Oliana 
ha posat en marxa una nova 
campanya amb el nom ‘Oliana, 
camí del Pirineu’, per poten-
ciar la promoció del municipi 
i atraure als visitants com una 
de les principals destinacions 
turístiques pirinenques. El pro-
jecte també esdevé l´obertura 
d´un nou recinte físic dedicat al 
sector turístic que servirà com a 
punt d´informació, la renovació 
de l´espai web local i la impres-
sió de tot tipus de papereria 

Neix l´espai 'Oliana, camí del Pirineu'
El nou projecte turístic pretén promocionar el municipi alturgellenc obrint una nova oficina 
i renovant l´espai web.

publicitària referent a la nova 
campanya. Per la seva part, el 
regidor de turisme d´Oliana, 
Ricard Pérez, ha valorat molt 
positivament la nova proposta 
afirmant que l´objectiu final “és 
crear un referent turístic al sud 
de l´Alt Urgell”, sent la nova 

oficina “un punt de referència 
no només del municipi, sinó de 
tot el conjunt comarcal”. 
Segons el mateix Pérez, la nova 
oficina estarà operativa d´aquí 
a tres setmanes, “només cal 
instal.lar el mobiliari i adjudicar 
la gestió de la mateixa”.
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E ls Governs del Princi-
pat d´Andorra i d´Espanya van 
començar, el dilluns passat, 
amb les reunions conjuntes 
que serviran per decidir i em-
prendre les obres que han de 
millorar les infraestructures de 
la frontera del riu Runer, entre 

S´inicien les reunions per preparar la millora 
integral de la frontera del riu runer
Els governs del Principat i d´Espanya pacten les millores que s´inclouran en el pas entre l'Alt Urgell 
i Andorra, que serviran per modernitzar les instal·lacions, agilitzar el trànsit i actualizar la imatge

l´Alt Urgell i l´estat andorrà. A 
la primera presa de contacte 
definitiva hi van assistir el mi-
nistre d´Ordenament Territorial 
andorrà, Jordi Torres; el minis-
tre d´Afers Socials, Justícia i 
Interior, Xavier Esport, i l´am-
baixador espanyol a Andorra, 
Manuel Montobbio. L´objectiu 
dels representants dels Gover-

ns dels dos estats és modernit-
zar les instal.lacions i la imatge 
de la frontera, així com agilitzar 
el trànsit. 
El pressupost andorrà per dur 
a terme les actuacions serà de 
325.000 euros, mentre que el 
Govern espanyol hi destinarà 
1.500.000 euros.
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L ´Ajuntament de Peramola 
ha convocat recentment la se-
gona edició del Premi Literari 
Guillem de Belibasta, dedicat a 
obres de narrativa breu d´aven-
tures a la natura. El lliurament 
del guardó serveix també per 
retre homenatge a qui va ser 
l´últim perfecte càtar, Guilhèm 
de Belibasta (en occità), i fo-
mentar i atraure l´afició per la li-

l´ajuntament de Peramola convoca el segon 
Premi literari guillem de Belibasta
Des del consistori es pretén estimular l'afició per escriure amb aquest certamen de relats breus 
d'aventures a la natura

teratura i pel desenvolupament 
per escriure. L´ organització del 
certamen considera que el 
gènere és “bastant atractiu” i 
que “no hi ha molts esdeveni-
ments que ofereixin guardons 
per aquest estil de narrativa”. 
El concurs s´origina al poble 
de Tragó, on està la seva seu, 
gràcies a la voluntat i la col.la-
boració dels seus veïns i veïnes 
i per la seva situació embellida 
i el seu entorn natural.

Varis joves urgellencs van 
prendre part, el dimarts passat 
a l´edifici del CETAP-Telecen-
tre de la Seu, en una sessió 
informativa sobre el programa 
CATAZUBI 2016, que consta 
de realitzar una formació pro-
fessional dual renumerada a 
Alemanya. El projecte neix per 
iniciativa de Bridge for Mobility 

Joves de la Seu pretenen estudiar i treballar a 
alemanya a través del programa ‘CaTaZUBi’
Els interessats ja poden fer la inscripció per participar en el procés de selecció.
Hauran d'escollir dues professions i el procés acabarà amb una entrevista.

(B4M Europe), amb la col·labo-
ració de l'Associació Catalana 
de Municipis i el consistori de 
la Seu d´Urgell. En la sessio del 
dimarts passat els joves -de 18 
a 27 anys, de nacionalitat eu-
ropea i que estan actualment 
a l´atur i sense estudis univer-
sitaris però amb l´ESO- van re-
bre tota la informació referent 
al programa a través de David 

Anton, membre de l´empresa 
catalana de formació i col.loca-
ció de personal Marató In. Els 
interessats en formar part del 
projecte també van ser infor-
mats sobre el funcionament i 
les valoracions per al procés de 
selecció per triar els joves i el 
que es poden trobar a Aleman-
ya, referent a l´estudi i l´entorn 
social i laboral.
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rECOrdaNT El PaSSaT

A dalt: Tor, Pepe Faus, Lluís Guàrdia, Antich, Josep Ingla, 
Lluís Portella (Maravilla) i Lenza.

Obra de teatre al cine Cadí - Pati Palau
La Seu d´Urgell, 194...





La neu reflecteix un 80% 
de la radiació dels rajos ultra-
violats; la sorra de la platja, un 
15%, i l'escuma del mar, un 
25%. O sigui que, si tens pen-
sat esquiar, tingues molta cura 
amb la neu i el sol.
Tria bé la roba: cal proveir-se 
amb material per tapar les 
orelles, guants i un bon equi-
pament de muntanya quan es 
desenvolupen activitats a l'aire 
lliure.
Protegeix-te, estàs més prop 
del sol: tingues en compte que 
cada 1.000 metres d'altitud, els 
nivells de radiació ultraviolada 
augmenten aproximadament 
un 10 per cent. A la muntan-
ya, el sol és més fort entre les 
11.00 i 15.00 hores, així que, 
encara que sigui el moment 
més agradable, doncs dismi-
nueix la sensació de fred, evita 
exposar-te directament.
La crema solar, amb antelació: 
cal aplicar-la 15 minuts abans 
d'exposar-se al sol amb la fina-
litat de que el producte pugui 
absorbir-se correctament. I no 

Consells per cuidar la teva pell a la neu
M. Miralles. Dermatòloga

oblidis les ulleres de sol!
Hidrata bé el teu rostre... El 
fred i el vent ressequen la pell. 
Els ulls, el nas i els llavis són 
zones que s'assequen amb fa-
cilitat. Per evitar-ho, utilitza una 
crema hidratant, si pot ser amb 
factor de protecció.
...I el teu cos. Mans, genolls i 
colzes es deshidraten durant 
els dies freds. Cuida tota la 
seva pell.
Els primers dies utilitza un fac-
tor o índex de protecció més 
alt en les primeres jornades 
perquè la pell s'aclimati a les 
noves condicions.
Ull amb els dies ennuvolats: 
els efectes de la radiació es 
produeixen durant tot l'any, no 
deixis d'aplicar-te filtre solar 
perquè no veus el sol.
I al final de la jornada, 'after 
sun': et permetrà restaurar el 
nivell hidrolipídic del cos i evi-
tar l'envelliment prematur, a 
més de mantenir el teu bron-
zejat.
Productes ‘water resistant’: 
amb ells, aconseguiràs que ni 
la suor ni la neu restin poder al 
teu protector solar.
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1 Bròcoli i fulles verdes crues. 
El primer és ric en vitamina C, 
en antioxidants i molt baix en 
calories. Les segones aporten 
clorofil·la amb efecte depuratiu 
i enzims. La idea és no abando-
nar les verdures. Consumir-les 
cuites, amb oli d'oliva, en gui-
sats amb salsa de tomàquet ca-
solana, en regirats amb clares 
d'ou o en truites al forn.

2 Tomàquet. És una ex-
cel·lent font de fibra, pos-
seeixen una quantitat enorme 
de vitamines, entre elles, les 
del grup C i I que tenen una ex-
cel·lent capacitat antioxidant. 
Evita l'oxidació cel·lular i agilit-
za la depuració dels productes 
tòxics. És convenient llevar la 
pell al moment de consumir-lo 
perquè en ella es dipositen la 
major quantitat de químics no-
cius.

3 Fruits secs. Les nous con-
tenen molt calci i són ideals 
per mantenir els ossos en bon 

Els 10 aliments ideals per a l'hivern
R. Rodríguez. Nutricionista

estat. Són molt recomanables 
en persones majors que poden 
tenir més facilitat a descalcifi-
car-se, sobretot en dones que 
es trobin en la postmenopausa 
i en els nens. Han de menjar-se 
fresques, perquè el seu alt con-
tingut gras fa que es posin ràn-
cies amb prou feines pelades.

4 Infusions. Consumir te de 
fruites i te verd. També brous, 
però han de ser casolans per-
què els instantanis contenen 
molts additius perjudicials.

5 Begudes. Convé reduir i 
fins i tot eliminar de la dieta 
substancies tòxiques i exci-
tants com la cafeïna. També 
les begudes estimulants: exci-
ten però no nodreixen i el seu 
ús continuat produeix desgast 
nerviós, esgotament i falta 
d'adaptació a l'estrès. 

6Sopes. Poden ser de pas-
tanaga, de ‘zapallo’ o de qual-
sevol verdura. Pots agregar 

llavors per fer-les més nutritives 
(‘chía’ per incorporar omega 3, 
sèsam per aportar un extra de 
calci, etc.)

7  Fruites. Aprofitar les frui-
tes cítriques d'aquesta època 
de l'any, que són riques en vi-
tamines i antioxidants. Alguns 
exemples són el ‘kiwi’, la taron-
ja, la mandarina i l'aranja.

8Peixos. Són les proteïnes 
més aconsellades. Se sugge-
reix consumir-los entre 4 o 5 
vegades per setmana.

9  Carns. Les vermelles i el 
pollastre han de completar el 
menú setmanal.

10  Ous. No hem d'obli-
dar-los per completar una ali-
mentació balancejada. Són una 
rica font de proteïnes i millor 
si són orgànics. Poden consu-
mir-se tots els dies.
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Els grocs segueixen sumant de 
3 en 3 mentre que el líder Mo-
llerussa cau amb el Fraga (7-2). 
En futbol, victòria a domicili de 
l´Organyà al camp del Bellpuig 
(2-4) i del Coll de Nargó amb 
el Bloques Juan Carlos (2-0). 
L´únic resultat negatiu el va 
protagonitzar l'Oliana, que va 
perdre per la mínima a la Pobla 
de Segur (3-2)

El CF Castellciutat guanya al Tremp (6-3) 
i se situa a 3 punts del liderat

El C.F. Castellciutat de fut-
bol sala va guanyar el dissab-
te passat per 6 gols a 3 a Lo 
Pallars TV de Tremp i ja suma 
25 punts aquesta temporada. 
El conjunt entrenat per Ferran 
Vidal va protagonitzar una molt 
bona primera part que el va 
permetre marxar al descans 
amb 5 gols a favor. A la repre-
sa, però, els grocs van patir per 
mantenir la distància i tan sols 
van anotar un gol. La jornada 
va ser rodona pels alturge-
llencs ja que el líder de la Pri-
mera Catalana, el Mollerussa 

(28 punts), va caure a la pista 
del Fraga per un contundent 7 
a 2, i ara es queden a tan sols 3 
punts i amb l´afegit de comptar 
amb un partit menys. D´altra 
banda, en futbol, l´Organyà va 
sumar una victòria important 
(2-4) al camp del Bellpuig que 
el permet ascendir a la novena 
posició de la Segona Catalana. 
A Tercera, l´Oliana va perdre 
per la mínima (3-2) en el derbi 
del Pirineu al camp de la Pobla 
de Segur i segueix en 14a posi-
ció. Per últim, a Quarta el Coll 
de Nargó va guanyar còmoda-
ment (2-0) al Bloques Juan Car-
los i se situa 8è.
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laura Orgué repeteix títol de campiona 
d´Espanya d´esquí de muntanya vertical

Laura Orgué va aconseguir 
per segon any consecutiu el 
títol de campiona estatal d´es-
quí de muntanya en cronoes-
calada. La prova, el Memorial 
del Recuerdo, es va disputar el 
cap de setmana passat a Cerler 
(Ribagorça), i també és puntua-
ble per la Copa d´Espanya. La 
esportista de la UEU va impre-
sionar pel seu ritme en puja-

L'atleta de la UEU revalida el títol imposant el seu domini en la modalitat vertical d'esquí de
muntanya. En veterans,el també representant de la UEU Alfons Gastón va finalitzar tercer

da, completant els 872 metres 
de desnivell amb un temps de 
40m 09s, dos minuts i mig més 
ràpida que la també catalana 
Clàudia Galícia. La basca Nahia 
Quincones es va penjar la me-

dalla de bronze. D´altra banda, 
en la categoria veterans, un al-
tre membre de la UEU, Alfons 
Gastón, va aconseguir pujar al 
tercer calaix del podi per darre-
re d´Agustí Roc i Xavier Sadurní.
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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
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L
APROFITA LES REBAIXES!!

30% 40% 50%

El diumenge passat es va 
celebrar la 24a edició de la 
Marxa Pirineu-Memorial Fre-
deric Roura a les estacions 
d´esquí nòrdic de Lles i Aransa. 
L´esdeveniment, enguany, va 
comptar amb un total de 180 
participants vinguts d´arreu 
de l´estat espanyol, Andorra, 
França i els Estats Units. Pel 
que fa a la prova llarga de 20 

irineu Esteve i Cynthia Martínez, guanyadors 
de la Marxa Pirineu 2016
La competició d´esquí nòrdic de Lles i Aransa va comptar amb 180 participants

quilòmetres, en categoria mas-
culina Irineu Esteve (Naturlàn-
dia) va ser el guanyador amb 
un temps de 50m 16s. El segon 
calaix del podi el va ocupar el 
fondista del CEFUC Sadurní 
Betriu, mentre que el tercer 
lloc va ser per Ruben Casseny 
(Vitaldent). En categoria feme-
nina la victòria va ser per Cyn-
thia Martínez (Irrintzi), gràcies 
al seu temps de 1h 12m 25s, 

seguida per Louise Brown i 
Aloma Comballa (CENA). En 
la cursa curta (14 quilòmetres), 
en categoria masculina es va 
imposar Gral Sellés (Bellver), 
amb un temps de 37m 50s, se-
guit pel seu company d´equip 
Martín Morales i l´esportista 
del CEFUC Jaume Pueyo. Pel 
que fa a la categoria femenina 
Carola Vila (Naturlàndia) va ser 
la vencedora parant el cronò-



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

metre en 38m 54s. El podi el 
van completar Perrine Abadie 
(Pyrennes 2000) i Marta Cester 
(CAEI). Per la seva part, l´orga-
nització va destacar l´augment 
participatiu en la categoria fa-
miliar, en la qual tres membres 
d´una mateixa família poden 
competir de manera conjun-
ta. La guanyadora d´aques-
ta modalitat va ser la família 
Ruiz-Ribas, seguida de la famí-
lia Miquel-Ferran i la Vilà-Ro-
set. L´esquiadora més jove va 
ser l´Emma Andreu,de 5 anys 
d´edat. Mentre que el fondista 
més veterà va ser David Bong, 
de 68 anys d´edat. El premi 
especial va ser lliurat a Anna 
Fontcuberta i a Pol Makuri.

 

Equip

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

Punts

25
19
16
15
13
12
3
0

PJ

9
9
9
8
9
9
8
9

PG

8
6
5
5
4
4
1
0

PE

1
1
1
0
1
0
0
0

PP

0
2
3
3
4
5
7
9

GF

48
41
37
32
45
31
11
11

GC

17
23
33
26
31
25
35
63

Golejadors:

Carles Valls (Menairo) 16
Eric Vila (F.C. Castellbò) 12

Jonathan Padrones (I. Bringué) 10
Carlos Padrones (I. Bringué) 10

Ruben España (Fills del Vent) 10

Ultima jornada

Seuwagen - F.C. Cal Vives 5 - 6
Menairo Grow Shop - F.C. Castellbò 4 - 1
Magic Samba - I. Bringué 1 - 5
Lunnis - Fills del Vent 5 - 6

Lliga futsal “La Seu” 2015-2016



Parlem amb… 

Com i quan va començar la teva afició pel pàdel?
Des de molt petit, amb 5 anys jugava al tennis crioll o tennis amb paleta. És una modalitat que sola-
ment es juga a Argentina. Es juga amb pilotes de tennis, pala de trinquet, i la pista és similar a la de 
tennis, solament que una mica més petita, la xarxa una mica més baixa i generalment la superfície 
és de ciment.
Als 16 anys, any 89 aproximadament, el pàdel arriba a la ciutat de Santa Fe. Vaig jugar la primera 
vegada l'any 90, se'm va donar bé, producte de l'habilitat que tenia per jugar al tennis crioll, esport 
en el qual en 6 oportunitats vaig sortir campió argentí, i des de llavors, em dedico a jugar al pàdel.

A nivell d'Espanya, creus que és un esport 'passatger' o que de debò va venir per quedar-se?
No és un esport passatger. Jo fa 12 anys que vaig arribar a Pamplona, des d'Argentina, vaig ve-
nir amb la meva esposa i 4 fills, i el meu treball, sempre va ser entrenador de pàdel. Des d'abans 
d'aquesta època, el pàdel ja tenia èxit a Espanya, i no ha fet més que créixer. Però el més rellevant, 
des del meu punt de vista, és que l'esport està assentat, no solament per la quantitat de llicències 
i/o aficionats que el practiquen, sinó perquè les federacions provincials i la nacional gaudeixen 
d'estructures fortes avalades i promocionades des del govern. Aquesta és la clau. Una altra cosa és 
que professionalment es mantinguin o apareguin forces econòmiques que possibilitin una profes-
sionalització més àmplia, major de la qual existeix actualment. Però com a esport, està assentat (un 
pare, actualment, pot enviar al seu fill a jugar a pàdel sabent que va a practicar un esport, que el va 
a formar en tots els aspectes).

Com valoraries el nivell actual del pàdel a Espanya?
El nivell actual de pàdel a Espanya, és el més alt del món. No solament perquè els millors estan 
aquí, sinó perquè inexorablement, quan hi ha treball de fons, infraestructures, i suports sòlids des 
de les federacions, el nivell va augmentant cada vegada més i els joves ho veuen amb perspectiva 
i entrenen, per tant milloren.

Alejandro Capitani, instructor de pàdel a l´escola de pàdel infantil de Navarra



Alejandro Capitani, instructor de pàdel a l´escola de pàdel infantil de Navarra
Quines conclusions treus del cap de setmana que has estat impartint classes a l´Urban Sport 
Padel Club La Seu?
Molt positiu el cap de setmana. M'he trobat amb un club de pàdel amb tot el que ha de tenir un club 
en condicions, l´Urban té 4 magnífiques pistes d'última generació, una sala de ‘fitness’ impressio-
nant, una sala social que permet a l'usuari compartir moments post partits, i tot això conjugat amb 
persones que s'esforcen perquè la gent estigui com a la seva pròpia casa. Em vaig anar amb ganes 
de tornar, i de plasmar un projecte interessant, que és col·laborar amb un dels entrenadors locals, 
Gustavo Morales, al que no coneixia i m'ha sorprès gratament, la competència i capacitat que té, a 
ajudar-lo a inserir a les joves promeses que posseeixen condicions per estar en el més alt del circuit 
català. No tinc dubtes que amb treball i una mica de temps, els nois, podran estar on es proposin.
Totes les condicions estan donades, espectaculars instal·lacions, jugadors amb potencial, profes-
sionals a l'alçada i preparats i voluntat de les parts per aconseguir objectius.

Com veus el nivell dels ‘padeleros’ que has estat entrenant?
Els he vist molt bé i, sobretot, amb molta gana per aprendre que és el més important. Espero tor-
nar a veure'ls aviat i els animo a que segueixin per la línia en la qual van, que és el camí correcte 
perquè el pàdel segueixi creixent i es consolidi a la vostra zona.

Una forta abraçada!



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



PrOMOCiÓ SOCiS aMiCS 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

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! 
Esmorzars. De bon gust i acollidor.

Guillem Graell, 54. La Seu d´Urgell



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

VIATGES
CONCERTATS
A L’AEROPORT I 
ON TU VULGUIS!

TAXI
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

Estem de rebaixes!



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

SERVEI 24H

Cal Serni, Calvinyà 
25798 Vall de Valira, 

Alt Urgell (Lleida)

Telf.: 973 352 809 
608 691 512



  

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

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



Es ven llicència de Taxi amb targeta 
transport a la Seu d´Urgell. Negoci 
amb 16 anys d´ experiència i amb 
clientela fixa. També es ven vehicle 
Mercedes Vito amb 128.000 km reals 
amb equipament de 9 places inclòs 
conductor. Interessats preguntar per

 Pere al tel. 606 676 318.

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

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 216Es ven motocicleta de 49 cc. Sense 
ús. 500 euros. telf. 615357312

ANUNCIS 
BREUS 
DES DE 

Es ven motocicleta en bon estat. 
Tel.615357312. 

3€

Reformart busca comercial.
Entregar curriculum a:

Carrer Monturull, 2,  baixos

Pis d’una habitació moblat amb 
calefacció.

Tel. 669 849 752 

ARAVELL RESTAURANT-MUNICIPI 
MONTFERRER-CASTELLBÓ
NECESSITA CAMBRER CAPS DE 
SETMANA (contracte 16h setmanals)
i ESTIU (jornada complerta).
SERVEIS ESMORZARS I DINARS.
EXPERIÈNCIA EN EL LLOC,
ES REQUEREIX VEHICLE PROPI.
Tfn. 973360066 ext-3

ENVIAR CURRíCULUM: 
administracio@aravellgolfclub.com

ARAVELL GOLF NECESSITA  UNA 
PERSONA PER MAGATZEM I 
ATENCIÓ AL PÚBLIC . 
ES REQUEREIX VEHICLE PROPI 
INFORMATICA NIVELL D’USUARI.
CONTRACTE FIXE-JORNADA
(dimecres a diumenge).
HORARIS VARIABLES SEGONS 
TEMPORADA. 

ENVIAR CURRICULUM A 
administracio@aravellgolfclub.com




