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L'Ajuntament de la Seu convoca els 
ajuts per a la promoció del municipi



 
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. 1218 – La Seu. dúPLex de 135 m2 
zona camP deL codina. 4 hab. (2 a 
PLanta baixa), 2 banyS, aSeo, LLaR 
de foc. caLefacció gaS-oiL. baL-
conS, teRRaSSa. box incLòS. PReu: 
189.000 €.

 
Ref. 1321 – baRRi Sant PeRe – PiS de 
3 doRmitoRiS, tot exteRioR, totaL-
ment RefoRmat. baLcó, teRRaSSa.  
finca amb 2 veïnS. exceL.LentS viS-
teS aL cadí. PReu: 79.000 €
 

Ref. 1315 – La Seu. zona La SaLLe. PiS 
de 145 m2. tot exteRioR. SaLa-men-
jadoR amb LLaR de foc, 4 habita-
cionS. PaRquet, aScenSoR, caLe-
facció gaS-oiL. edifici amb 4 veïnS.
 
 
Ref. 1300 – La Seu – caSa caSc antic 
amb 3 vivendaS, teRRaSSa i LocaL 
comeRciaL. zona caRReR majoR. 
PReu: 66.000 €.

 Ref. 1298 – La Seu – PiS Semi-nou aL 
centRe. de 2 hab. dobLeS (abanS 3). 
cuina-office, gRan SaLa-menjadoR, 
2 banyS. tot exteRioR amb SoRtida 
a baLcó. PeRSianeS motoRitzadeS, 
caLefacció gaS. inLcou en eL PReu 
gaRatge i tRaSteR. PReu: 111.000 

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. 1341 – La Seu. dúPLex zona Pça. 
euRoPa de 140 m2., amb 4 hab. (1 a 
PLanta baixa). viSteS aL cadí. moLt 
aSSoLeLLat. incLou box de 20 m2. 
finca Semi-nova. PReu: 210.000 €.
 

Ref. 1334 –PiS en eL centRe caRReR 
La SaLLe. 3 hab., cuina amb SafaReig, 
SaLa-menjadoR amb SoRtida a baL-
có amPLi. aScenSoR, Recentment 
ReStauRat. PReu: 106.000 €.

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. 1352 – beLLeStaR. chaLet de 
2 PLanteS Semi-nou amb 1,5 hec-
tàReeS. 4 hab. (2 a PLanta baixa i 
1 Suitte). gaRatge PeR 4 cotxeS, 
PiScina. eSPectacuLaRS viSteS aL 
cadí.

Ref. 1346 – La Seu. dúPLex amb 
jaRdí i viSteS aL cadí. eStat imPe-
cabLe. 3 hab. (1 Suitte), 2 banyS, 
aSeo. PàRquing i tRaSteR.

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. 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: 350.000 €.
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E l termini de presentació 
de sol·licituds serà de l'1 al 31 
de març i els tràmits es podran 
realitzar a l'Oficina d'Atenció 
al Ciutadà, ubicada dins les 
instal.lacions del consistori. El 
nou Programa de Subvencions 
impulsat a la Seu dóna priori-
tat als emprenedors que siguin 
més joves de 35 anys i als in-
teressats en establir el seu nou 
negoci al centre històric de la 
ciutat amb l´objectiu de dina-
mitzar el seu desenvolupament 
econòmic. Les bases dels ajuts 
especifiquen que podran sol.
licitar els mateixos tota perso-
na física o jurídica que compti 
amb la titularitat de l´establi-
ment, inferior a 100 m2 útils, 
que disposin de la llicència 
d´obertura, l´autorització de 
traspàs o hagin realitzat la co-
municació durant l´any anterior 

L'Ajuntament de la Seu convoca els ajuts per a 
la promoció del municipi

a l´aprovació de la convoca-
tòria. També poden optar a les 
subvencions els establiments 
que no siguin de nova obertura 
pero que acreditin haver realit-
zat qualsevol reforma i/o am-
pliació, tenint en compte que 
es valorarà més positivament 
si aquesta reforma esdevé una 
aposta energètica més eficient, 
o els negocis que hagin creat 
un mínim de dos llocs de feina 
en l´any anterior de l´aprova-
ció de la convocatòria, sempre 
que els llocs de treball estiguin 
encara vigents. Finalment, en-
traran en la convocatòria dels 
ajuts tots aquells nous negocis 
que proposin un producte in-
novador a la ciutat. Tots els es-
tabliments que vulguin bene-
ficiar-se dels ajuts econòmics 
hauran d´estar al corrent pel 
que fa a les obligacions tribu-
tàries i pagaments de serveis 
tècnics municipals. L´import 

màxim per a la subvenció per 
la creació de nous establiments 
és de 1.000 euros, exceptuant 
els bars i/o locutoris, que se´ls 
fixarà un màxim de 500 euros. 
Per al canvi de titular d´un ne-
goci existent, l´ajut podrà ser 
del 50% del total del traspàs 
amb un màxim de 1.000 euros, 
excepte bars i/o locutoris. En 
cas de reforma i/o ampliació 
dels negocis de nova creació, 
els ajuts ascendiran a un 25% 
del total dels diners invertits, 
amb -també- un màxim de 
1.000 euros, però tenint en 
compte que els diners desti-
nats a aquesta millora o refor-
ma ascendeixi a, com a mínim, 
2.000 euros. Pel que fa a la 
creació de, com a mínim, dos 
llocs nous de treball, projectes 
que es considerin innovadors  
i l´obertura de nous establi-
ments al centre històric, els 
ajuts seran de fins a 500 euros.
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E l Síndic de Greuges de 
la Seu d´Urgell, Àngel Rúbio, 
va visitar el divendres passat 
l´arquebisbe d´Urgell i coprín-
cep d´Andorra, Joan-Enric Vi-
ves, al Palau Episcopal. Rúbio 
li va presentar a Vives l´Infor-
me-Memòria del 2015, on s´ex-

E l Govern de la Generali-
tat de Catalunya ha proposat 
que el jaciment paleontològic 
de Coll de Nargó sigui recone-
gut com a Bé Cultural d'Interès 
Nacional (BCIN). Aquest fet es-
devindrà un nou impacte posi-
tiu i una nova valoració per al 
prestigi assolit pel jaciment i el 
museu nargoní, i pretén cata-
pultar la seva expansió pel que 
fa a nivell d´interès i visitants. 
Per la seva part, en declara-
cions a RàdioSeu, l´alcalde de 
Coll de Nargó, Martí Riera, ha 
manifestat que aquesta decla-

El Síndic Municipal de Greuges de la Seu visita 
Joan-Enric Vives al Palau Episcopal
La reunió entre Àngel Rúbio i l´arquebisbe d´Urgell i copríncep d´Andorra va servir per parlar sobre 
diversos temes de caire municipal

El jaciment paleontològic de Coll de Nargó és 
considerat com a Bé Cultural d'Interès Nacional

plica les variants entorn a la 
problemàtica i preocupacions 
de caire municipal, a més del 

tracte i els dubtes dels veïns i 
veïnes vers les administracions 
públiques.

ració patrimonial “és una passa 
més en el reconeixement del 
jaciment paleontològic”. Riera, 
però, creu que el reconeixe-
ment ajudarà a que jaciments 
com el de Nargó, que està in-
tegrat en el Museu dels Dino-
saures d'Isona i Conca Dellà i 
forma part del projecte de pro-

moció de la marca Dinosaures 
del Pirineu, sigui considerat, ja 
que “molta gent a Catalunya 
encara desconeix la importàn-
cia de les restes de dinosaure 
que es troben en aquests jaci-
ments, doncs s´hi alberguen la 
posta d´ous de dinosaure més 
ben conservada d´Europa”.
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E l recinte de l´Esplai de la 
Gent Gran de la Seu d´Urgell 
va tornar a ser l´escenari, du-
rant la matinada del diumenge 
a dilluns, d´un acte de vanda-
lisme per part d´individus que 
van entrar per la força i van 
protagonitzar una nova situa-
ció indignant en ple centre his-
tòric de la ciutat. Els assaltants 

L'Esplai de la Gent Gran de la Seu tanca 
temporalment degut a un nou acte vandàlic
Els assaltants van entrar a robar i van ruixar el líquid dels extintors per tot el centre d´oci de la 
tercera edat

van ocasionar greus destros-
ses, van emportar-se objectes 
i diners en metàl.lic, a més de 
ruixar quasi la totalitat del lo-
cal amb líquid dels extintors. 
Aquests fets han obligat a la 
direcció de l´Esplai a tancar-lo 
temporalment a l´espera que 
la policia investigui i identifi-
qui, mitjançant les càmeres de 
vigilància, l´identitat dels delin-
qüents.

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
CONVOCATÒRIA DE PLACES 

UNA PLAÇA DE DIRECTOR DEL CASAL D'ESTIU
 

• Termini de presentació d'instàncies:
fins el dia 9 de març de 2016, al registre de  l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i a l’Oficina Jove.

 
         MONITORS DEL CASAL D'ESTIU

 
• Termini de presentació d'instàncies:

fins el dia 9 de març de 2016, al registre de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i a l’Oficina Jove.
       

• Per a més informació:
trucar al telèfon 973-35.00.10, ext. 8057 o a la pàgina www.laseu.cat/serveis
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L 'Agrupament Escolta i 
Guia (AEiG) està preparant 
un ‘Cau al carrer’ pel pròxim 
dissabte 5 de març. L´entitat 
pretén, per un dia, traslladar 
la seva activitat habitual a la 
plaça de les monges, al centre 

Arriba el 'Cau al carrer'

L ´espectacle del Cirque du 
Soleil que se celebrarà, un any 
més, durant el mes de juliol al 
Principat d´Andorra estrenarà 
nou envelat que servirá per co-
brir tot el conjunt del recinte, 
quan fins ara només cobria la 
part de l´escenari, i tindrà un 
cost de 450.000 euros. Val a 
dir que l´empresa del Canadà 
es farà càrrec d´un 33% d´a-
quest import (148.500 euros) i 
la resta de la quantitat anirà a 
càrrec d´Andorra Turisme. De 
totes maneres, l´esdeveniment 

El Cirque du Soleil suposarà un cost de més de 
2.7 milions d´euros per al Govern d´Andorra

de la Seu d´Urgell, en una pro-
posta oberta a tothom. El tema 
central de l´acte serà el de ‘fer 
una ullada al nostre consum’ 
sobre un consum responsable. 
A més, l´AEiG oferirà diversos 
espais destinats per a totes les 
edats. 

El nou envelat per a l´espectacle costarà 450.000 euros

suposarà per aquest 2016 un 
augment del 12% sobre el cost 
pressupostat per portar l´es-

pectacle Scalada Vision, fins 
arribar a un total de 2.745.673 
euros.

(foto: ara.ad)



(foto: ara.ad)

Tot en regals de les primeres marques

Vine i encertaràs!

L
APROFITA LES REBAIXES!!

30% 40% 50%
JA TEnIm LA nOvA cOL·LEccIó PRImAvERA-ESTIu
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La Regidoria de Medi Am-
bient de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell està portant a terme la 
senyalització dels excrements 
de gossos que hi ha en zones 
enjardinades i en parcs infantils 
de la ciutat. La senyalització, a 
manera de denúncia, s'ha rea-
litzat a través d'unes bande-
roles que porten la inscripció 
'NO m'agrada!', col·locades 

Senyalitzades 35 defecacions de gossos en zo-
nes verdes i espais infantils de la Seu

just damunt de les caques que 
s'hi han trobat. Concretament, 
aquesta acció s'ha realitzat al 
parterre que hi ha a l'estació 
d'autobusos i a la zona ver-
da del parc infantil del barri 
de Sant Antoni, on s'hi han 
col·locat 13 i 22 banderoles, 
respectivament. Des de l'Ajun-
tament de la Seu d'Urgell es 
vol recordar als propietaris de 
gossos que també tenen l'obli-

gació de recollir les caques de 
les seves mascotes a les zones 
de gespa, i no només als ca-
rrers i places de la ciutat. Cal 
remarcar que els excrements 
de gossos en zones de gespa 
comporten un doble problema 
de salubritat: per una part, als 
infants que juguen en aquestes 
espais públics, i per una altra, 
al personal dels diferents ser-
veis públics que hi treballen.

La Sala Sant Domènec de 
la Seu d´Urgell acull aquest di-
vendres, 26 de febrer a les 22 
de la nit, una de les veus més 
innovadores i figura emergent 
del panorama del jazz actual 
cantat a Catalunya, Anthus. 
L´artista ha publicat recent-
ment el disc ‘Radici’ -que tra-
duït a l´italià significa ‘arrels’-, 
que ha esdevingut un dels 

La Sala Sant Domènec de la Seu acull el con-
cert de jazz d´Anthus
Considerat com una de les millors veus del gènere musical, Anthus actuarà aquest divendres, 26 
de febrer, a les 22 hores de la nit.

millors ‘crooners’ del Jazz Me-
diterrani, un dels festivals més 
prestigiosos de Catalunya. An-
thus és nascut a Sicília, i des 
de ben petit i gràcies a la seva 
àvia ha estudiat música clàssica 

i folklòrica, amb variants mu-
sicals dels pobles de tradició 
siciliana. Des de fa deu anys re-
sideix a Barcelona i actualment 
està preparant un nou disc en 
el qual cantarà en català.





RECORDANT EL PASSAT

Excursió Banesto a Platja d´Aro. 1955.
A dalt: Muntané, Roquet, López, Ignasi Carbonell, Orozco i Feliu Muntó.

A baix: Roca, Dalmau, Caminal, Carbonell i Pujal.





Espai Emprenedor

Arrisca’t el màxim possible
Iniciar una empresa pot ser el camí més arriscat, però també el que et pot portar majors beneficis; 
per tant, si creus en això has de continuar fins al final i evitar que el teu estat d’ànim i les teves ga-
nes baixin. Això sí, has de prendre riscos intel·ligents i calculats. A més, probablement no tens una 
família a la qual mantenir així que no tens tant a perdre. 

Centra’t en el fonamental
Tracta de millorar aquelles habilitats que et faran més eficaç i productiu en el que facis, per exem-
ple, el càlcul o la lectura. Fes una llista de les tasques que has de dur a terme i jerarquitza-les per 
anar-les realitzant d’acord a la seva prioritat. Recorda que hauràs de ser molt organitzat perquè tot 
es faci bé i a temps.  

Envolta’t de persones clau
És molt important que durant aquest període t´envoltis per aquelles persones que realment desit-
gen que aconsegueixis grans assoliments en la vida. Si vols tenir èxit, envolta’t de gent exitosa i que 
esperi que tu també ho siguis. 

Persegueix la teva felicitat 
En iniciar el teu negoci, has de fer-ho en alguna cosa que veritablement t’apassioni. Has de tenir en 
compte que si vas a emprendre alguna cosa per la resta de la teva vida, almenys ha de ser alguna 
cosa que et motivi a realitzar-ho. 

No tinguis en compte totes les opinions 
Al llarg del teu camí d´emprenedor, hi haurà molta gent que et dirà que el primer que has de fer 
és adquirir experiència en una gran empresa o que tracti de convencer-te que la teva idea no serà 
positiva, però la veritat és que, si realment desitges iniciar el teu negoci i això és el que realment et 
fa feliç, llavors, endavant, fes el teu camí.

Joan Plaza 
Emprenedor

El camí de l´emprenedor no s´atura mai





1. Netejar sempre. Per 
a una bona cura és necessari 
que, de cap manera, et posis al 
llit sense desmaquillar les teves 
pestanyes ja que, endurides 
per la màscara, es trenquen fà-
cilment.
 

2. Es recomana no tractar 
de fregar els ulls, això perquè 
les pestanyes estiguin més for-
tes.
 

3. Menja millor. Si inclous 
més silici entre els nutrients 
que consumeixes en la teva 
dieta diària, tindràs diversos 
beneficis de salut; entre ells, 
unes pestanyes llargues. Algu-
nes de les fonts de silici que 
pots trobar en la teva cuina 
són: les olives, espàrrecs, arròs, 
carabasses, cervesa i civada. 

9 consells per cuidar i fer créixer les teves pestanyes
 

4. Controla el teu estrès. 
Els alts nivells d'aquest són co-
neguts per causar estralls en la 
salut. Addicionalment l'estrès 
fomenta la mala alimentació, 
la qual provoca la caiguda del 
cabell, incloent les pestanyes.
 

5.  El menys possible. 
Recórrer al arrissador de pes-
tanyes amb moderació, ja que 
segons especialistes, amb l'ús 
continu s'afebleixen i cauen.
 

6. Nodreix les teves pes-
tanyes. De la mateixa manera 
que nodreixes el teu cabell per 
mantenir-lo lluent i amb suavi-
tat, també has de fer-ho amb 
les teves pestanyes. L'opció 
més senzilla és l'oli d'oliva pur.
 

7. Cura amb el clima. En 
estar exposades molt temps al 
sol, protegir-les amb una màs-
cara transparent o hidratant 
perquè no es cremin.
 

8. Raspalla les teves pes-
tanyes. Una bona opció és usar 
un raspall de ‘rímel’, que ja no 
utilitzis. Renta´l bé. Posa-hi una 
mica de vaselina, això farà una 
gran diferència en el volum i 
lluentor de les teves pestanyes.
 

9. Màscara per dormir. Si 
és possible usa´n una de seda, 
aquesta t'ajudarà a evitar la 
caiguda.

                                                                                  

         L. Martínez
 Experta en cura facial
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Cal Serni, Calvinyà 
25798 Vall de Valira, 

Alt Urgell (Lleida)

Telf.: 973 352 809 
608 691 512

El CF Castellciutat va sumar 
3 punts més en el partit corres-
ponent a l´inici de la segona 
volta de la Primera Catalana de 
futbol sala, guanyant per 3 gols 
a 6 a la pista de l´últim classifi-
cat, el Solsona FS Elèctrica de 
Guixers. Els grocs, però, van 
començar el partit molt fluixos 
ja que els locals es van avançar 
per dues vegades en el marca-
dor fins arribar al darrer minut 
de la primera part amb 3 a 1 
en contra. En l´esmentat últim 
minut abans d´anar al descans, 
els visitants van poder empa-
tar el marcador gràcies a dos 
gols seguits de Palomo. A la 
represa, el CF Castellciutat va 
sortir amb molta més intensi-
tat i va anotar tres gols més, 

El CF Castellciutat guanya a la pista del cuer 
(3-6) i es manté a dos punts del líder
Tot i començar perdent per 3-1, els grocs van acabar remuntant i guanyant amb comoditat. 
En futbol, nova jornada dolenta per als equips de l´Alt Urgell, amb derrota de l´Organyà amb el 
Solsona (0-2), de l´Oliana a Ponts (4-1) i del Nargó amb el Vilanova de l´Aguda (3-2).

mitjançant Girau, Peña i Alís, 
que van permetre sentenciar 
el partit. L´equip entrenat per 
Ferran Vidal ja suma 32 punts 
i segueix a només 2 punts del 
líder, el Mollerussa. D´altra 
banda, en futbol, els equips de 
l´Alt Urgell van protagonitzar 
una jornada més per oblidar. A 
Segona Catalana, l´Organyà va 
perdre a casa davant el Solso-

na (0-2) i continua quinzè amb 
20 punts. Els ganxos queden a 
només dos punts del descens. 
A Tercera, l´Oliana va caure go-
lejat al camp del Ponts (4-1) i 
també és quinzè amb 15 punts. 
Per últim, a Quarta, el Coll de 
Nargó va perdre per la mínima 
(3-2) amb el Vilanova de l´Agu-
da i ocupa la novena posició 
amb 15 punts.
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El diumenge passat es va 
celebrar una trobada al camp 
de futbol municipal de la Seu 
d´Urgell entre 80 joves pertan-
yents al futbol base del Club 
Esportiu Ciutat La Seu i l´Esco-
la de Futbol Pobla de Segur. 
Els representants d´ambdues 
entitats van participar en varis 
partidets al llarg de tot el dia. 
Segons el secretari i entrena-

Trobada a la Seu entre el CE Ciutat La Seu i 
l'Escola de Futbol Pobla de Segur
Uns 80 joves pertanyents al futbol base dels dos clubs del Pirineu van participar en partits al camp 
municipal urgellenc 

dor del CE Ciutat La Seu, Joan 
Esteve, la jornada entre els 
dos clubs pirinencs neix “amb 
l´objectiu d´aprendre a jugar en 
equip i competir, però fomen-
tant l´esportivitat per sobre 
dels resultats”. Esteve va res-

saltar la importància dels inter-
canvis amb d´altres escoles de 
futbol base, “tot esperant que 
la propera temporada els di-
ferents equips de l´escola de 
la Seu puguin disputar la lliga 
d´Andorra”. 

El Cadí-Canoë Kayak inicia la Copa Catalana 
sumant la majoria de podis

El cap de setmana passat 
es va disputar, al Parc Olímpic 
del Segre de la Seu d´Urgell, 
la primera prova de la Copa 

Catalana d´eslàlom, organitzat 
pel club urgellenc Cadí Canoë 
Kayac. El club de la Seu va vèn-
cer en la categoria d´equips i 
va copar la majoria de podis, 
entre els quals van destacar els 
triomfs de Marc Moragues en 

K1 sènior masculí, Annebel Van 
der Knijff en C1 sènior femení, 
Nil Garcia en K1 júnior masculí, 
Mònica Dòria en C1 júnior fe-
mení, Carla Carrillo en K1 ca-
det femení i Miquel Travé en 
C1 i K1 cadet masculí. 
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E l cap de setmana passat 
es va celebrar una de les pro-
ves ciclistes amb més presitigi 
de Catalunya, la Challenge La 
Canonja, on hi va destacar el 
ciclista de la Seu d´Urgell Mi-
quel Martínez, pertanyent a 
l´equip Corvi-Cámping el Moli-
no. Martínez va impresionar en 
l´etapa reina de la prova, la de 
muntanya, on va protagonitzar 
una extraordinària escapada 
distanciant-se fins a 80 quilò-
metres dels seus perseguidors, 
en l´acció més ovacionada du-
rant les dues etapes que va 
tenir la Volta La Canonja. L´ur-
gellenc va acabar tercer en la 
general, després d´anar líder 
virtual menys en els últims 15 
quilòmetres abans de l´arriba-
da a meta. Tot i això, Martínez 
va acaparar els focus durant el 
cap de setmana ja que a part 
de reinar en la segona i més 
dura etapa de la prova va acon-
seguir el trofeu a la regularitat, 
el de millor escalador, el de 
la categoria elit i el d´equips. 
D´altra banda, representants 

Miquel Martínez impresiona en l´etapa reina del 
trofeu de ciclisme d´hivern Challenge La Canonja
L´urgellenc de l´equip Corvi-Cámping el Molino s´imposa en l´etapa més dura i venç en el trofeu 
de muntanya, de regularitat, de la categoria elit i per equips.

de l´equip Corvi van mostrar-se 
“contentíssims” pels resultats 
aconseguits pel ciclista de la 
Seu ja que “es tracta d´una jor-
nada molt victoriosa pel Miquel 
doncs abans de l´inici de la pre-
temporada 2016 ens vam reu-
nir amb ell, adaptant uns nous 
horaris d´entrenament més 
intens pel fet que ell disposa 

de poques hores per a la seva 
preparació degut al seu treball. 
Hem encertat i en Miquel s´ha 
sacrificat més que ningú i no li 
ha donat temps ni per espe-
rar-se perquè li arribin els resul-
tats; tot l´equip ens sentim molt 
orgullosos però ara toca seguir 
en la mateixa línia, ara arribarà 
el millor”, van concloure.

ENHORABONA MIQUEL!
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Equip

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

Punts

32
27
23
22
22
17
6
0

PJ

13
13
13
13
13
12
12
13

PG

10
8
7
7
7
5
2
0

PE

2
3
2
1
1
2
0
0

PP

1
2
4
5
5
5
10
13

GF

64
64
53
71
49
47
20
20

GC

29
42
51
44
31
49
52
90

Golejadors:

Carles Valls (Menairo) 25
Eric Vila (F.C. Castellbò) 21

Ruben España (Fills del Vent) 15
Carlos Padrones (I. Bringué) 15

Jonathan Padrones (I. Bringué) 12

Ultima jornada

Magic Samba - Menairo Grow Shop 2 - 6
Lunnis - F.C. Castellbò 0 -4  
Ins. Bringué - Cal Vives 5 - 5
Fills del Vent - Seuwagen 4 - 2

Lliga futsal “La Seu” 2015-2016

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

Tel. 973 351 682

HORARIS ACTIVITATS DIRIGIDES



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

Aquest pròxim cap de setma-
na l´Urban Sport Padel Club La Seu 
començarà la competició de la Lliga 
Catalana de Pàdel de la Federació 
Catalana de Pàdel, i ho farà mit-
jançant dos equips d´11 jugadors 
cadascun, als grups A i B de la Ter-
cera Divisió Catalana. Els dos equips 
federats han estat seleccionats per 
l´entrenador del club urgellenc, Gus-
tavo Morales, i estaran formats per 
una combinació de padeleros de 
l´Alt Urgell i Andorra. La formació 
d´aquests dos equips esdevindrà 
la primera vegada que un club de 
pàdel pirinenc competirà en la Fe-
deració Catalana d´aquest esport 
emergent al Pirineu. Els dos equips 
de l´Urban inicien la competició el 
dissabte, 27 de febrer. L´equip B co-
mençarà la Lliga a casa (instal.lacions 
Urban Sport), a les 12 hores, davant 
l´EspaiEsport Alex Joiers Golmes, 
mentre que el conjunt A ho farà a la 
mateixa hora al Club de Pàdel Trèvol 
de Lleida. Molta sort en aquest nou 
projecte esportiu!

Comença la Lliga Catalana de Pàdel a l´Urban!



Guillem Graell, 54. La Seu d´Urgell



Manel Bigordà
Explica´ns com vas començar 
en el món de les motos i d´on 
et va venir l´afició?
Vaig començar a competir amb 
9 anys. Vaig començar a través 
d’una Beca que em va oferir el 
Racc després de realitzar unes 
proves. Des de petit he vist 
motos a casa ja que al meu 
pare també li agraden, fins que 
un dia vaig provar una Minimo-
to i un grup de gent em van 
animar a apuntar-me a aques-
tes proves.
 
Per què els lectors et cone-
guin, en quina modalitat del 
món de les motos compe-
teixes?
Competeixo en velocitat, cir-
cuit d’asfalt per entendre’ns.
 
Quines competicions has rea-
litzat fins ara i quins resultats 
has obtingut?
Fins ara he competit en la ca-
tegoria de 70cc. Sóc tri-campió 
de Catalunya en la modalitat 
de 70cc. Al mateix temps que 
competia a Catalunya, vaig 
realitzar un campionat asturià 
que feien part de les curses a 
Catalunya, el qual em vaig pro-

PARLEM AMB...

(17 ANyS, ANSERALL). PILOT DE MOTOS DEL CIRCUIT DE CATALUNyA DE VELOCITAT



Manel Bigordà
clamar tri-campió de manera 
consecutiva.
L’any passat vaig disputar tres 
curses de la Copa Rodi de la 
categoria de 600 cc, quedant 
4t, 1r i 4t, respectivament.

En quina competició pren-
dràs part en aquest 2016?
Aquest any competiré en la 
categoria de 160cc i intenta-
ré realitzar el campionat de la 
Copa Rodi de la categoria de 
600 cc.
 
Com aconsegueixes el fi-
nançament per dur a terme 
les competicions on partici-
pes? Estàs recolzat per pa-
trocinadors? Quina és la teva 
opinió al respecte?
Malauradament no tenim ajuda 
econòmica per part de ninguna 
empresa. La meva família és la 
que finança les meves curses. 
És per això que no formo part 
de cap equip, sempre ens les 
hem arreglat jo i el meu pare.
 
Algo a afegir?
Donar gràcies a la revista Les 
Mesures per aquesta entrevis-
ta i a l’Urban Sport Padel Club 

La Seu per posar el gimnàs a la 
meva disposició per a la prepa-
ració física.
Des d’aquí animo a les empre-
ses interessades en entrar en el 
món del motor a ajudar a joves 
com jo a poder seguir compe-
tint en el que més m’agrada. 
Gaaas #49#.

 
 

https://www.facebook.com/
manel.bigorda

(17 ANyS, ANSERALL). PILOT DE MOTOS DEL CIRCUIT DE CATALUNyA DE VELOCITAT



Fa pocs dies que el Tribunal Suprem ha rebutjat dos recursos presentats per Bankia contra reso-
lucions de diferents Jutjats que van decretar la nul·litat de les ordres de subscripció d’accions de 
l’entitat durant la seva sortida a Borsa el 2011, al considerar que la informació del follet informatiu 
no reflectia la veritable situació econòmica del banc.
 
Per tant, el Tribunal Suprem confirma que hi ha hagut un error en el consentiment per part dels 
clients degut a les greus inexactituds del follet de l’oferta pública, la qual cosa comporta l’anulació 
de la subscripció de les accions en ambdós casos, i obliga al banc a retornar als clients les quanti-
tats dipositades.
 
La conseqüència directa de tot això és la possibilitat dels accionistes de Bankia de dirigir-se a la via 
judicial civil per recuperar la totalitat de la inversió realitzada, junt amb els seus corresponents in-
teressos, essent recomanable iniciar les actuacions judicials amb anterioritat al pròxim 25 de maig 
de 2016, per evitar possibles problemes de prescripció o caducitat, per ser la data on es complirà 
el termini de 4 anys des de la suspensió de la cotització de Bankia.
Qualsevol client que va comprar accions entre el 20.7.2011 (data de la sortida en borsa de Bankia) 
i el 20.5.2012 (quan l’entitat va ser intervinguda) tindrà dret a reclamar, independentment del ni-
vell de formació o perfil financer del client, ja que l’engany resideix en la falsedat de la informació 
facilitada.
 
Per tal d’evitar l’allau de demandes judicials, Bankia ja ha anunciat públicament que obrirà un 
procés per retornar tota la inversió als petits accionistes sense la necessitat d’interposar accions 
judicials. No obstant, l’oferta de Bankia és retornar tot el capital invertit més l’1% anual d’interès 
d’aquestes quantitats, en lloc del 4% anual d’interès de 2011, 2012, 2013 i 2014, i el 3,5% de 2015 
que hauria de retornar en la via judicial.
 

 
Èric Guàrdia Rodríguez

Advocat

L´ARTICLE

Recuperar les accions de BANKIA



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





VOLS REBRE 
LES MESURES
a caSa tEVa 
SEtMana 
RERE SEtMana?

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

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

SERVEI 24H

Es lloga pis per a una o 
dues persones (2hab.), 

totalment reformat; 
Lluminós, moblat, equipat 
amb parquet i calefacció a 
gas. Preu: 250 euros al mes 

(despeses de comunitat 
incloses). Es demana 

solvència  contrastada. 

Tel. 660 167 626 +InFO A LESmESuRES@GmAIL.cOm

A la Seu: 

En traspàs negoci 
d´hostaleria 

en ple 
funcionament. 

Tel. 973 35 08 46



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



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

667383934

ANUNCIS  
BREUS  
DES DE 

3€

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

Tel. 609788857

Chica autónoma se ofrece 
para limpieza de escaleras, 
edificios, locales y pisos. 

665 777 097

Pis d’una habitació moblat 
amb calefacció.

Tel. 669 849 752 

Caballero de Andorra 
de 60 años busca mujer 

para amistad y/o relación. 
00376 687433

Por cambio de residencia 
vendo muebles, camas, sofás, 
electrodomésticos y demás 
enseres a muy buen precio.

 Dejar mensaje en el 
633 200 360 

(devuelvo llamada).

S´ofereix senyora de confiança 
i amb experiència per cuidar 
nadons i nens. 

Tel. 973 350 309/ 652 447 393

Es lloga pis 1 habitació, comu-
nitat inclosa. 300 euros al mes. 

619 386 777

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

615357312

Es ven motocicleta en bon estat. 
615357312. 




