
Revista gRatuïta d’infoRmació independent        

w w w . l e s m e s u r e s o n l i n e . e s

Núm.426 del 29 d´abril al 5 de maig del 2016

VISITA’NS A

LLIGA PÀDEL PRIMAVERA/ESTIU 2016

T. 973 351 682 · AV. GUILLEM GRAELL, 54 · LA SEU D´URGELL





NOTÍCIES
3

La Regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell ha posat a dis-
posició del públic una enques-
ta ciutadana sobre el mercat 
setmanal que s’organitza cada 
dimarts i dissabte a la capital 
alturgellenca. L’objectiu de la 
mateixa és conèixer de prime-
ra mà l’opinió dels usuaris del 
mercat, així com també poder 
rebre els possibles suggeri-
ments que es vulguin proposar 
sobre aquesta activitat comer-
cial. Aquesta enquesta es pot 
trobar ja a la pàgina web de 
l’Ajuntament urgellenc www.
laseu.cat o accedint directa-

L´Ajuntament de la Seu realitza 
una enquesta sobre el mercat setmanal

ment a https://goo.gl/q6xqfa  i 
es pot contestar online al llarg 
d’aquesta setmana. D’altra 
banda, fa unes setmanes es va 
distribuir una enquesta entre 
els sectors directament impli-
cats del propi mercat setma-
nal, com són els marxants i els 
comerciants de la Seu d’Urgell, 
que actualment s’està contes-
tant. Al respecte, la tinent d’al-
calde de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament urgellenc, 
Mireia Font, explica que “des 
de la Regidoria també s’està 
duent a terme un procés obert 
amb l’enviament d’enquestes 
als paradistes del mercat i als 
comerços de la Seu. Alhora 
es preveu fer dues reunions 

obertes amb comerç, paradis-
tes i representants de l’Ajun-
tament”. Font afegeix que “a 
més a més, s´ha posat a dis-
posició de veïns i consumidors 
una enquesta al web municipal 
per tal que qui ho desitgi pugui 
fer-nos arribar la seva opinió”. 
Cal recordar que el mercat 
setmanal de la Seu d’Urgell se 
celebra dues vegades per set-
mana: els dimarts i els dissab-
tes. Els dimarts hi ha 69 para-
des fixes: 36 són de productes 
alimentaris i 33 que ofereixen 
altres productes no alimentaris. 
Els dissabtes hi ha 72 parades: 
40 d’alimentació i 32 de pro-
ductes no alimentaris.
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E l Departament d´Ensen-
yament de la Generalitat de 
Catalunya inicia una prova pi-
lot que permet inscriure infants 
de 0 a 3 anys en algunes esco-
les rurals com les de Coll de 
Nargó, Alàs i Tuixent. L´anunci 
el va fer el director territorial 
d´Ensenyament a Lleida, Mi-
quel Àngel Cullerés, durant la 
presentació de l´oferta forma-
tiva del curs 2016/2017 a l´Alt 

Les escoles de Coll de Nargó, Alàs i Tuixent 
inscriuran nens i nenes de 0 a 3 anys
En la presentació de l´oferta formativa per al proper curs per part del Departament d´Ensenyament 
també es va anunciar l´estrena del cicle formatiu de Piragüisme en Aigües Braves, que s´impartirà 
a l´institut de la Pobla de Segur i desenvoluparà les hores pràctiques al Parc del Segre de la Seu.

Pirineu i Aran. Segons Cullerés, 
l´objectiu amb la incorporació 
de menors de 3 anys a les aules 
de les escoles és “donar servei 
a totes les famílies i evitar que 
es traslladin de municipi, en lo-
calitats on no hi ha escoles de 
bressol”. El cost de l´educador 
per donar sortida a aquest nou 
programa formatiu l´assumirà 
l´ajuntament corresponent. El 
director territorial també va 
confirmar l´estrena de nous ci-
cles formatius adaptats a les 

necessitats laborals de l´Alt Pi-
rineu. Un d´aquests nous cicles 
serà el que es cursarà a l´Ins-
titut Aubenç d´Oliana, el cicle 
d´Activitats Comercials. Alhora, 
Cullerés també va anunciar 
com a novetat l´estrena del ci-
cle formatiu de Piragüisme en 
Aigües Braves, que s´impartirà 
a l´institut de la Pobla de Segur, 
i que desenvoluparà les seves 
classes pràctiques al Parc Olím-
pic del Segre de la Seu d´Urgell 
i al canal de Sort.

Aquest proper diumenge, 
1 de maig, el col.lectiu de veïns 
de la Seu i l´Alt Urgell sota el 
nom Refugiades Alt Urgell rea-
litzarà una nova concentració 
per mostrar el seu suport als re-
fugiats afectats pel conflicte de 
Síria, en rebuig a les polítiques 
migratòries de la UE. Serà la ter-
cera manifestació en contra de 
l´acord entre la UE i el govern 

Aquest diumenge es realitzarà una nova 
concentració en suport als refugiats a la Seu

de Turquia i reclamant l´ober-
tura de fronteres. El diumenge 
passat, 24 d´abril, van ser prop 
de seixanta les persones que 
es van concentrar a la rotonda 
d´Andorra, amb una pancarta 
sota el lema ‘No en el nostre 

nom. UE culpable’ i escortats 
pels Mossos d´Esquadra, i que 
van produir el tall al trànsit pel 
pas giratori durant uns vint mi-
nuts, provocant retencions de 
més d´un quilòmetre a la carre-
tera de la Seu a Andorra.

foto: RàdioSeu.cat
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L ´empresa andorrana Pyré-
nées ha realitzat un donatiu 
econòmic a Càritas d´Urgell 
que es destinarà a la concessió 
d´ajuts escolars a infants de la 

L´empresa andorrana Pyrénées fa una apor-
tació econòmica a Càritas d´Urgell per a ajuts 
escolars Seu i l´Alt Urgell. L´acte de lliu-

rament de l´aportació econò-
mica, que s´emmarca d´acord 
amb el conveni de col.labora-
ció signat per ambdues entiats 
el 10 de juny del 2015, va estar 
protagonitzat per Patrick Pérez, 
com a representant de la com-
panyia del Principat d´Andorra, 

i Josep Casanova, director i vo-
lutari de la institució diocesana. 
Des de Càritas d´Urgell s´ha 
volgut agrair “aquesta i d´altres 
donacions anònimes que mos-
tren generositat i que es reben 
per poder dur a terme la missió 
amb les persones que pateixen 
necessitats”.

L ´Institut Ramon Muntaner 
ha guardonat a Artur Blasco 
amb el premi Recercat d´Inves-
tigador 2016. El guardó, que 
reconeix el mèrit a les persones 
i col.lectius que desenvolupen 
la tasca de recerca en la cultura 
i patrimoni locals a Catalunya, 
li lliurarà aquest proper dissab-
te (30 d´abril) el Conseller de 
Cultura de la Generalitat Santi 
Vila al Teatre Romà de Vic, en 

Artur Blasco rep el Premi Recercat 2016

un acte que s´emmarca en la 
Jornada de Cultura i Recerca 
Local dels Territoris de Parla 
Catalana. La candidatura d´Ar-
tur Blasco ha estat promoguda 
de manera conjunta per l´Insti-
tut d´Estudis Comarcals de l´Alt 

Urgell i la Societat Andorrana 
de Ciències, i ha comptat amb 
el suport de més de 70 enti-
tats i institucions pertanyents a 
territoris de parla i tradició ca-
talana. Artur Blasco, conegut, 
entre altres, per ser el promo-
tor de la Trobada d´Acordionis-
tes del Pirineu que se celebra 
de manera anual des de 1976 
a Arsèguel, ha dedicat gran 
part de la seva vida a la recerca 
i difusió de la cançó de tradició 
oral al Pirineu. 
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E l dissabte passat, 23 d´a-
bril, els Mossos d´Esquadra van 
presentar una denúncia penal 
per infringir la seguretat viària 
contra un jove conductor an-
dorrà, de 22 anys, que va ser 
identificat circulant a 189 km/h 
al quilòmetre 147,5 de la via 
C-14, en el seu pas pel munici-
pi de Peramola, quan la veloci-
tat màxima permesa en aquell 

Enxampen un conductor andorrà 
a 189 km/h a Peramola

punt és de 90 km/h. El vehicle 
va ser immobilitzat pels agents 
i posat a disposició de l´autori-
tat judicial i l´infractor haurà de 

comparèixer, una vegada sigui 
requerit, davant el jutjat d´ins-
trucció en funcions de guàrdia 
de Solsona.

Andorra Airlines ha 
aplaçat -sense concretar cap 
data aproximada- l´estrena 
dels seus vols programats des 
de l´aeroport Andorra-La Seu, 
quan la mateixa companyia 
havia anunciat els primers vols 
per aquest proper cap de set-
mana. De fet, la pàgina web 
de l´empresa no ha facilitat la 
venda de bitllets en cap mo-
ment, ja que només permet in-
troduir el correu electrònic de 
les persones interessades en 

Andorra Airlines aplaça indefinidament l'estre-
na dels vols des de l'aeroport Andorra-La Seu

adquirir-ne per rebre informa-
ció sobre la situació actual de 
la data d´enlairament del pri-
mer avió de l´aerolínia, que avui 
en dia es troba en punt mort. 
D´altra banda, des de la com-
panyia també s´ofereix la pos-
sibilitat d´informar-se sobre la 
venda de bitllets a través d´un 
telèfon de contacte, però al nú-
mero disposat per fer-ho sona 
un missatge gravat en anglès 
que informa que el número no 
existeix. Cal recordar que en la 
presentació d´Andorra Airlines, 
el passat mes de febrer al Cen-

tre de Congressos d´Andorra la 
Vella, el seu president Jordi So-
riano assegurava que la com-
panyia transportaria “24.000 
viatgers repartits en 500 vols 
en el primer any d´activitat”. 
Soriano també va afirmar que 
“la inversió inicial per posar 
en marxa l´aerolínia ha estat 
de 45 milions d´euros”. D´altra 
banda, la inversió en la infraes-
tructura instal.lada a l´Aeroport 
Andorra-La Seu per passar a 
ser comercial, a partir del dia 8 
de gener del 2015, va ser de 
més de 9 milions d´euros.
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Al llarg d´aquesta setma-
na alumnes de 1r, 4t i 5è de 
primària pertanyents a l´esco-
la urgellenca Mn. Albert Vives 
han participat en el projecte 
educatiu infantil BarçaKids, 
promogut des de la Fundació 
del Futbol Club Barcelona. Els 
nens i nenes han pres part en 
activitats i sessions on es pre-
tenen consolidar els valors i el 

L´escola Mn. Albert Vives participa 
en el programa educatiu BarçaKids

creixement a nivell personal i 
col.lectiu mitjançant principis 
pedagògics de l´esport, tot fo-
mentant una participació activa 

i inclusiva. L´activitat de Barça-
Kids s´ha desenvolupat a les 
instal.lacions esportives muni-
cipals de la Seu d´Urgell.



Asad Malik



RECORDANT EL PASSAT

ERMITA DE SANT ANTONI
ANY 1959

MARIA LLUÏSA MINGUELL, CONSOL UBACH, 
MARIA CARBONELL I PILARÍN SANTAMARIA.





Reflexologia podal per al 
sistema immunitari

La reflexologia proporciona una gran 
sensació de relax, no solament del 
nostre cos, també de la nostra ment. 
El seu potent efecte saludable col·la-
bora en l'eliminació de desfets que 
es troben en el fetge, intestins i en 
els ronyons. El que es transmet en 
una millora de les funcions d'aquests 
òrgans i en el trasllat de la sang per 
tot el nostre cos.
 
Reflexologia per a la cura 
de l'esquena

Tot el qui sofreix o ha sofert de l'es-
quena, sap molt bé lo seriosos que 
poden arribar a ser els seus símpto-
mes. El dolor penetrant, no poder es-
tar en la mateixa postura molt estona, 
com incideix sobretot en la part lum-
bar i zona del coll, la manera en què 
ens limita per fer tasques considera-
des “normals”.  L'esquena, quan està 
malament, ens fa la vida molt difícil.

Beneficis de la Reflexologia Podal
La reflexologia pot ajudar enorme-
ment a l'alleujament d'aquestes 
dolències. La ciàtica o la mateixa ar-
tritis, en nombrosos casos, milloren 
sensiblement amb la reflexologia.
D'igual manera és un gran comple-
ment en la rehabilitació de lesions 
esportives, moltes vegades protago-
nistes en persones que practiquen 
esports físicament exigents.

Reflexologia podal i l´estrès

En un món ple de presses, de pro-
blemes quotidians que no solament 
afecten a la tranquil·litat de la nostra 
ment, sinó que es reflecteixen prou 
bé en el físic. Que gairebé es podria 
dir que els tenim imposats. Ja sigui 
per les nostres obligacions diàries, en 
les tasques de la casa, l'atenció cons-
tant als nostres fills, els detalls que no 
surten com volíem i ens minen la mo-
ral, el treball (o l'absència del mateix, 
per descomptat)…Són tantes coses, 
tant del què estar pendent, que ge-
nera en nosaltres una ansietat molt 
característica i pròpia d'aquest món 

en el qual vivim. Que pot ser mera-
vellós, però també molt estresant i 
propici a generar-nos una ansietat 
gairebé perpètua.
Tant la podal com la reflexologia en 
general, ens proporcionarà un alleu-
jament molt important sobre aquest 
estrès i ansietat i, en definitiva so-
bre el ‘monstre dels nervis’ en el 
qual moltes vegades ens convertim, 
forçats per la maquinària que no pot 
parar, pel ritme desenfrenat amb el 
qual vivim actualment.
Deixa't portar i relaxa't amb un trac-
tament de reflexologia, no podràs 
creure lo bé que et sentiràs. Podria 
ser aquest el punt més important de 
tots els que t'enumerem, per des-
comptat que sí. El benestar i el gran 
poder de calma sobre l'ansietat de la 
reflexoteràpia, és sens dubte un dels 
més importants dels seus beneficis. 
Impossible que et passi desaperce-
but després d'una sessió terapèutica.

Rosa Rodríguez
Reflexòloga

Us desitgem bones festesUs desitgem un bon 
Dia de la Mare



Beneficis de la Reflexologia Podal
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Aquest dissabte, 30 d´a-
bril, a les 16,30 hores de la tar-
da, el CF Castellciutat es juga 
el liderat de la Primera Catala-
na de futbol sala davant el FS 
Mollerussa. Els grocs arriben 
al partit més trascendent de la 
temporada segons a la classi-
ficació, a un punt dels del Pla 
d´Urgell, i necessiten el suport 
de l´afició ja que està en joc 
l´ascens directe de categoria. 

El Castellciutat necessita el suport de l´afició

En la darrera jornada, l´equip 
entrenat per Ferran Vidal va 
caure (4-3) a la pista del tercer 
classificat, l´Alpicat, mentre 
que el Mollerussa va empatar 
a casa amb el Cambrils (4-4). 
Amb aquests resultats els de 

l´Alt Urgell estan obligats a 
vèncer aquest dissabte si volen 
assegurar-se el primer lloc, i as-
pirar a ascendir sense tenir que 
jugar-s´ho tot en la promoció 
en cas d´acabar segons a falta 
de quatre jornades. 



...de 45 m2 
al carrer Llorenç 

Tomàs i Costa, 
núm. 17 de la 
Seu d´Urgell, 
per a negoci 

a ple rendiment. 

Sense cost 
de traspàs.

626834831

ES LLoga LoCaL

PUNT DE 
VENDA

AUTORITZAT 
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E l Parc Olímpic del Segre 
de la Seu d´Urgell va acollir, el 
cap de setmana passat, la pri-
mera prova de la Copa Pirineus 
d´eslàlom, que va comptar amb 
la presència de quasi 120 palis-
tes pertanyents a una vintena 

Jordi Cadena i Annebel Van der Knijff s´impo-
sen en la primera prova de la Copa Pirineus 
d´eslàlom

d´equips nacionals, entre els 
quals s´hi trobaven alguns dels 
representants dels països que 
prendran part en els pròxims 
Jocs de Rio 2016. Per part del 
club de la Seu Cadí Canoë Ka-
yac, Jordi Cadena es va impo-
sar en la categoria K1 masculí, 
mentre Annebel Van der Knijff 
ho va fer en C1 femení. Des-

tacar també el tercer lloc de 
Lluís Parés en C1 masculí. La 
segona i última part de la Copa 
Pirineus tindrà lloc aquest cap 
de setmana al canal de Pau 
(França), on al final de la prova 
es sumaran els resultats obtin-
guts en les dues jornades per 
decidir els vencedors finals de 
cada categoria.



molt 
A Aravell

Xmolt
poc

molt i 

Vine a passar 
el dia a Aravell

Menú � avell

Menú 
infantil

12€

2 plats 
beguda 
postre
cafè 

6€

’90

+34 973 36 00 66

de la nostra esplèndida terrassa
i dels nostres

a l’aire lliure
jocs infantils

A 5 minuts de La Seu d’Urgell

Gaudeix

+Info:

Amanida catalana o Torrada d’escalivada

Garró de porc guisat al forn amb salsa de bolets 

o Bacallà amb samfaina
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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

El CF Organyà va ascendir 
fins l´onzè lloc de la classifica-
ció de la Segona Catalana des-
prés d´aconseguir una impor-
tant victòria (1-2) al camp de 
l´Agramunt. Els gols de Tripia-
na i Ticó van permetre, per als 
ganxos, remuntar el gol inicial 
del conjunt local. Amb aquesta 
victòria, els alturgellencs igua-
len a punts (31) amb l´Agra-

El CF Organyà guanya a Agramunt i se situa a 
la zona tranquil.la de la classificació

munt i es col.loquen a la zona 
tranquil.la de la taula a falta de 
cinc jornades per disputar-se, a 
set punts del Torrefarrera, que 
és el primer equip situat en 
llocs de descens. D´altra ban-
da, l´Oliana va caure golejat 
(4-0) al camp del quart classi-
ficat de la Tercera Catalana, el 
Castellserà, i baixa fins la 16a 
posició amb 25 punts, només 
per davant del Torà (24 punts) 
i l´Ivars (23 punts).
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Sadurní Betriu és el nou 
campió sènior de la Copa Ca-
talana 2016 d´esquí nòrdic. El 
fondista del CEFUC ha finalit-
zat el total de proves d´aquesta 
temporada sumant 360 punts, 
assolint dues victòries i dos se-
gons llocs en les quatre curses 
del circuit en les que ha partici-
pat. Betriu va estar acompanyat 
en el podi pels representants 

Sadurní Betriu es proclama campió sènior 
de la Copa Catalana 2016 d'esquí nòrdic

del Club Esquí Puigcerdà Ber-
nat Galceran (2n) i Mario Parodi 
(3r), amb 324 i 264 punts, res-
pectivament. Per la seva part, 
Julen Armendariz ha finalitzat 
el circuit en 6a posició, men-
tre que el fondista del CENA 
de Tuixent Òscar Jorba ha es-
tat 5è. D´altra banda, destacar 
que en U16 masculí el CEFUC 
ha dominat la categoria amb el 
campionat per a Cesc Colell, 
seguit en el podi per Jaume 
Pueyo i Gerard Palomo.



ESCOLA DE PÀDEL
URBAN SPORT LA SEU

GAUDEIX APRENENT DEL PÀDEL 
DE LA MANERA MÉS DINÀMICA I DIVERTIDA!  

MONITOR TITULAT AMB MÉS DE 25 ANYS D´EXPERIÈNCIA 
EN EL MÓN DEL PÀDEL ARGENTÍ I ESPANYOL.

A PARTIR DE 5 ANYS.
DISPONIBILITAT HORÀRIA! ENS ADAPTEM ALS TEUS HORARIS, 

JA SIGUI ENTRE SETMANA I/O ELS CAPS DE SETMANA!

DEMANA INFORMACIÓ AL 973 35 16 82

GAUDEIX DEL PÀDEL 
DE LA MILLOR MANERA POSSIBLE A L´URBAN!

CORE
ZUMBA 

PILATES

SEVILLANES 

SALSA

PILATES

10ʼ00 a 11̓ 00

13ʼ30 a 14ʼ30

PILATES

SEVILLANES 

SALSA

SALSA

21ʼ15 a 22ʼ15

20ʼ15 a 21ʼ15

17ʼ30 a 18ʼ30

ZUMBA KIDʼS

STEP

CORE

STEP GAC

GAC

GAC

GAC

11̓ 00 a 12ʼ00

20ʼ00 a 21ʼ30 Wing Chun Wing Chun

IOGA IOGA

ESTIRAMENTS

PILATES

NOUS HORARIS
ACTIVITATS 

DIRIGIDES 
MAIG 2016

T. 973 351 682 
Av. Guillem Graell, 54 · La Seu d´Urgell
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El cap de setmana passat 
es va celebrar al pavelló poli-
esportiu de la Seu d´Urgell la 
2a jornada de la 2a Volta d´I-
niciació de patinatge artístic, 
organitzada pel club local CPA 
La Seu. Destacar els bons re-
sultats obtinguts per part dels 
representants del club amfi-
trió, que van sumar un total 
de 5 podis. En nivell B6, Mar-
tina Trenado va aconseguir 
una meritòria medalla d´or. En 
la mateixa categoria, les seves 
companyes Olalla Zamorano 
i Txell Izquierdo van ser 12a i 
17a, respectivament. En nivell 

El CPA La Seu obté cinc podis a la 2a Volta
d´Iniciació de patinatge artístic

E2, Berta Parra va ser 2a, segui-
da per la seva companya Leyre 
Solís (3a). En el nivell C4 Irune 
Movellan va pujar al tercer ca-

laix del podi, Naia Pérez va ser 
5a i Erika Majoral, 12a. Per úl-
tim, en Debutants Alba Garcia 
va finalitzar en segona posició.

FELICITA´M 
La petita Ingrid és, a la vegada,
la més gran, JA FA 3 ANYETS!!

Moltes Felicitats 
guapíssima!!!



 Peusa Distribució S.L.U. ofereix un lloc de treball destinat a un professional amb la 
titulació d’enginyeria industrial o d’enginyeria tècnica industrial, especialitat elèctrica o 
electrònica. 

Els interessats hauran d’acreditar experiència laboral en el sector elèctric, i demostrar co-
neixements avançats dels llenguatges de programació d’automatismes industrials.

Els interessats poden presentar el seu currículum a les oficines de PEUSA situades al Pas-
seig Joan Brudieu 17 de La Seu d'Urgell o bé enviar-lo per correu electrònic a general@
peusa.es.

 PEUSA necessita ampliar el seu equip i ofereix un lloc de treball destinat a un profes-
sional que disposi de titulació universitària de grau mitjà en informàtica. Indispensable 
coneixements de programació.NET, Web, SQLServer, taules dinàmiques i eines de BI. 

Es valoraran coneixements d’administració de sistemes i seguretat.

Els interessats poden presentar el seu currículum a les oficines de PEUSA situades al 
Passeig Joan Brudieu 17 de La Seu d'Urgell o bé enviar-lo per correu electrònic a ge-
neral@peusa.es.





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

VOLS REBRE 
LES MESURES
A cASA TEVA 
SETMANA 
RERE SETMANA?

INFORMA’T 
A TRAVéS dEL cORREU 

lesmesures@gmail.com

Micro-pigmentació
Massatge Hawaia (lomi lomi nui)
Massatge relaxant
Massatge reductor
Massatges amb olis
Massatge descontracturant

Tots els dimarts promoció Happy! 
Vine i obtindràs un 15% de descompte en:

Presoteràpia
Tractament amn pedres de jade 
(Bioki)

Tractament reafirmant (facial, 
corporals Wellbox

C/ St Joan Baptista de la Salle, núm. 57, 1r 3a
Telf. 696 575 413

ANUNCIA’T 
DES DE 5€

lesmesures@gmail.com



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

VIATGES
CONCERTATS
A L’AEROPORT I 
ON TU VULGUIS!

TAXI
JOAN CASANOVAS

JOAN
647 20 21 73

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

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



A Barri Sant Pere: Es lloga pis de 
tres habitacions, menjador i cui-
na independent grans, 2 banys 
complets, moblat, aire acondi-
cionat i balcó. Preu: 400 euros. 

Apartament d´1 habitació, cuina 
menjador i bany complet. Preu: 
300 euros. 

Es traspassa o lloga restaurant 
al barri Sant Pere totalment 
equipat. 

686 088 890- 676 553 448

Restaurant de la comarca recerca 
cambrera. Incorporació Imme-
diata

973360968

EMPRESA AGROALIMENTÀRIA 
DE LA SEU, CERCA:
 
PERSONAL ADMINISTRATIU,
Amb coneixements d'ofimàtica, 
administratius i atenció al client.

Es demana:
Responsabilitat i autoritat en la 
feina. – Soltura i tracte afable.
Integració en el lloc de treball amb 
ganes de progressar.
  
Enviar Currículum amb fotografìa a:
Mafriseu sa, apartat de correus 
nº17,  25700 La Seu d'Urgell
Tel: 973351492

Es ven parcel·la edificable amb 
una superfície de 1.483 metres 
quadrats a l'Horta del Valira, 
al terme municipal de la Seu 
d'Urgell. Interessats, trucar a Sra. 
Morales al telèfon 

617175946.

Es ven nau industrial amb una 
superfície de 700 metres qua-
drats als afores de Montferrer, 
a la cruïlla de les carreteres de 
Castellbó i Bellestar.

Interessats, trucar a 
Sra. Morales al 617175946.

Noia auxiliar d´ infermeria s´ofe-
reix per a cuidar ancians i/o nens. 
Experiència garantitzada. 

Tel. 608 621 206
Es cerca comercial autònom per la 

zona de la Cerdanya i Andorra
Interessats enviar currículum 

lesmesures@gmail.com

Es lloga pis sense mobles. 3 ha-
bitacions, cuina, bany, menjador, 
traster, amb ascensor. Molt sol i 
molta llum. 

Tel. 973 351 287

Es lloga pis moblat exterior 2º 
planta al Carrer Canonges 74 ( 
La Seu d´Urgell) 2 habitacions, 1 
bany, Aigua calenta i Calefacció 
independent tipus Gas-ciutat, 
Traster habilitat, Terrassa comuni-
tària. “ 220 € . 

Tel.: 626 077 087

Es ven nevera seminova 
2 portes. 144 x 54 cm. 
Preu: 150 euros. 

Tel 699 756 875

Es precisa noia responsable i 
agradable per cafeteria en recinte 
esportiu. Imprescindible tenir ex-
periència en el ram. Interessades 
portar currículum a: 

l´Avinguda Guillem Graell, 
54 de la Seu d´Urgell.

Es lloga pis. 1 habitació, 
comunitat inclosa. 
Preu: 300 euros al mes. 

Interessats contactar 619 386 777




