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Tot a punt per la 
Festa de la Primavera dels Comerços de la Seu

Aquest dis-
sabte, 14 de maig, 
tindrà lloc a la capi-
tal de l´Alt Urgell la 
Festa de la Prima-
vera dels comerços 
de la Seu d´Urgell. 
El col.lectiu co-
mercial ‘Shopping 
Group’, amb la 
col.laboració de la 
Unió de Botiguers 
de la Seu d´Urgell 
i l´Ajuntament ur-
gellenc, han orga-
nitzat diverses ac-
tivitats i actuacions 
musicals per donar 
ambient durant tot 
el dia als carrers comercials de 
la ciutat. L´organització també 
proposa un concurs d´apara-

dors perquè els establiments, 
que romandran oberts tot el 
dia, decorin el seu espai bo-

tiguer amb motius 
primaverals. Hi 
haurà premis i ob-
sequis relacionats 
amb els comerços 
locals per als esta-
bliments guanya-
dors i les persones 
que els votin. Entre 
les activitats que 
es duran a terme 
destaquen la ‘Holi 
Party’, que anirà a 
càrrec de DJ Tilt a la 
plaça de les Monges 
i les actuacions de 
Batukada, per part 
de BatukaSeu, i de 
Zumba, Sevillanes i 
Salsa (a partir de les 
18 hores de la tarda 

al peu del carrer Major) a càrrec 
dels monitors del club de pà-
del Urban Sport La Seu.
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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

CONVOCATÒRIA DE PLACES
PERSONAL AUXILIAR PER RÀDIO SEU
- El nombre de places és  1 
- El termini de presentació d’instàncies acabarà el dia   10/06/2016
- Registre d’instàncies:  
Patronat Emissora Municipal   ( Ajuntament La Seu d’Urgell )
- Durada del contracte:   2 mesos  ( juliol i agost 2016 )
- Jornada de treball:   20 hores setmana
Per més informació trucar a Ràdio Seu- telèfon: 973-360617

PATRONAT EMISSORA MUNICIPAL                
 AJUNTAMENT 
La Seu d'Urgell

En el ple del dilluns pas-
sat celebrat a l´Ajuntament de 
la Seu d´Urgell es va aprovar 
el Pla d´Inversions 2016, que 
destinarà 2,1 milions d´euros 
per realitzar 33 actuacions per 
millorar espais i serveis públics 
i infraestructures de la ciutat. 
La proposta va comptar amb 
els vots favorables de Conver-
gència i ERC, l´abstenció de 
Compromís X La Seu i el vot 
en contra de la CUP. La parti-
da econòmica més destacada 
anirà destinada a la urbanitza-
ció de la plaça de Joan Sansa, 

 L´Ajuntament de la Seu destinarà 2,1 milions  
d´euros en actuacions de millora per a la ciutat

que compta amb un pressu-
post de 956.275 euros, el que 
suposa el 45% del total del 
pressupost per a totes les ac-
tuacions. El segon import més 
elevat ascendeix a 300.000 eu-
ros i serà per a la partida que 
es destinarà a la millora inte-
gral d´espais públics del nucli 
de Castellciutat. Una altra ac-
tuació important és la que es 
realitzarà a la zona esportiva 
municipal de la Seu, on s´in-
vertiran 88.000 euros per a la 
substitució de la tanca perime-
tral de la pista d´hoquei patins i 
patinatge, la remodelació dels 
serveis públics del pavelló po-

liesportiu i l´arranjament dels 
vestidors de sota la graderia 
del camp de futbol. 
L´Ajuntament també té previst 
construir el nou magatzem del 
Banc d´Aliments a la zona on 
estava ubicat l´antic edifici de 
l´empresa Mavisa. Les obres  
estan pressupostades amb 
60.000 euros. Per la seva part, 
l´equip de govern, encapçalat 
per l´alcalde Albert Batalla, va 
explicar que més d´un milió 
d´euros dels que s´invertiran 
procedeixen del romanent de 
Tresoreria del consistori, men-
tre que el milió d´euros restant 
procedirà d´un prèstec.
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E l dimarts passat es va 
celebrar a la sala d´actes de 
l´Ajuntament de la Seu d´Ur-
gell el darrer Consell Muni-
cipal de Joves d´aquest curs 
escolar. L´òrgan, representat 
per 12 alumnes de secundària 
que treballen en la informació, 
consulta i participació dels es-
tudiants d´ESO dels instituts 

El Consell Municipal de Joves presenta 
les seves propostes a l´Ajuntament de la Seu

Joan Brudieu i La Valira i del 
col.legi La Salle, va exposar la 
tasca realitzada davant d´al-
guns dels responsables muni-
cipals dels diferents grups del 
consistori. Entre altres qües-
tions, els joves van explicar els 
acords presos en la seva lluita 
contra el ‘bullyng’, proposant 
idees de prevenció i actuació 
contra l´assetjament als centres 
educatius, demanant el suport 

de l´Ajuntament de la Seu per 
prendre mesures vers aquestes 
situacions d´exclusió escolar. 
Uns altres temes tractats pels 
joves en el ple de cloenda van 
ser els resultats obtinguts en 
l´enquesta sobre la programa-
ció de la propera Festar Major 
de la Seu i la creació de l´Espai 
Jove, lloc que ha d´esdevenir 
un recinte de trobada del col.
lectiu d´estudiants.

Les noves ordenances van 
rebre el suport de l´equip de 
govern de Convergència i ERC, 
i els vots desfavorables de 
Compromís X La Seu i la CUP. 
Els canvis més significatius en 
els tributs municipals són la 

El Ple de l´Ajuntament de la Seu aprova les 
noves ordenances municipals per al 2016

reducció d´un 10% en els que 
fan referència a explotacions 
ramaderes, agrícoles i d´auto-
consum. Altres modificacions 
s´executaran en els tributs so-
bre els vehicles de tracció me-
cànica amb emissions baixes, 
l´obertura d´establiments i el 
nou import en la normativa del 

mercat setmanal, ja que el me-
tre lineal de les parades ubica-
des al carrer dels Canonges i al 
carrer de Santa Maria serà un 
50% més baix. A més, s´esta-
bleix una nova quota de 0,875 
euros per al manteniment dels 
futurs comptadors d´aigua amb 
els que comptarà el consistori.









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

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

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 general@peusa.es.

 PEUSA necessita ampliar el seu equip i ofereix un lloc de treball destinat a un professional 
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 general@peusa.es.

Resulta clar que es podrà deduir les 
despeses derivades de la titularitat 
de la vivenda, com l’IBI, la quota de 
la comunitat de propietaris o la taxa 
d’escombraries. I aquestes deduc-
cions seran sempre en proporció a 
l’espai de la vivenda utilitzat per l’au-
tònom per realitzar el seu treball. És a 
dir, si la casa té 100m2 i l’estància on 
es treballa té 30m2, aleshores l’autò-
nom només podrà deduir un 30% de 
les diferents despeses deduïbles.
Ara bé, la problemàtica sorgeix res-
pecte la deducció de les despeses 
dels subministres, com ara llum, ai-
gua, telèfon, etc.
Fins fa poc, l’Administració Tributària 
negava la deducció parcial d’aquests 
consums, ja que no es podia determi-
nar quina part dels subministres s’uti-
litzaven per fins particulars i quina 
part per l’activitat professional. I per 
tant, únicament s’admetia la deduc-
ció de les despeses quan els submi-

Quines despeses es pot deduir en la seva declaració de la renda 
un autònom que treballa a casa?

nistres s’utilitzaven exclusivament per 
l’exercici de l’activitat professional.
Ara bé, la Sentència del Tribunal Su-
perior de Justícia de Madrid, de data 
10.03.2015, va ser la pionera en des-
marcar-se del criteri seguit per l’Ad-
ministració, i deia el següent:
“Si la normativa permet l’afecta-
ció parcial de la vivenda a l’activitat 
econòmica, no és lògic negar la de-
ducció d’aquells subministres sense 
els quals no es factible la seva utilit-
zació i admetre la seva deducció en 
la part corresponent al percentatge 
d’afectació”.
Aquest nou criteri també va ser se-
guit, en certa manera, pel Tribunal 
Econòmic Central (TEAC) en la seva 
Resolució de 10.09.2015. 
I davant aquestes noves resolucions, 
la Direcció General de Tributs s’ha vist 
obligada a modificar el criteri inicial, 
i en la seva Resolució de 20.01.2016, 
estableix que:

“Per la determinació del rendiment 
net de l’activitat econòmica es po-
dria admetre la deducció d’aquest 
tipus de despeses per subministres, 
si la seva vinculació amb l’obtenció 
dels ingressos resultés acreditada per 
l’obligat tributari. [...] La deducció 
d’aquestes despeses està condicio-
nada a que quedin convenientment 
justificades mitjançant l’original de 
la factura o document equivalent i 
registrades en el llibre-registre dels 
contribuents que exerceixen activi-
tats econòmiques”.
Per tant, actualment s’accepta la 
deducció dels subministres de la vi-
venda, sempre i quan el contribuent 
provi que són necessaris per l’exercici 
de la seva activitat professional com 
autònom.

Èric Guàrdia Rodríguez
Advocat

L’ARTICLE



Horari de 9 a 13 i de 14 a 20 h.

www.juliasoutlet.com



RECORDANT EL PASSAT

DUANA LA SEU D’URGELL - ANDORRA
ANy 1951

Benito amb la Brigada i altres





RostRes aRRodonits
Les cares de forma arrodonida es 
caracteritzen perquè són més am-
ples que llargues i els angles no 
estan molt marcats. "L'objectiu 
de les dones amb aquest tipus de 
rostre és donar la impressió que 
la cara és més llarga. Això es pot 
aconseguir donant al teu pentinat 
volum a la coroneta. L'ideal és 
realitzar una ratlla de costat i els 
cabells (llarg si és possible) penti-
nat cap enrere », explica l'estilista. 
Un altre tall que afavoreix els ros-
tres arrodonits és el pèl escalat ta-
pant els laterals per crear aquesta 
falsa il·lusió que busquem. Si ets 
atrevida, aposta pel tall pixie, ben 
definit perquè destaqui els teus 
ulls i pòmuls. «Les dones amb 
la cara arrodonida és millor que 
evitin els serrells curts i la ratlla al 
mig", afegeix l'expert el de TRE-
Semmé.

Descobreix el tall de cabell que millor et va 
segons la forma de la teva cara
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RostRes ovalats
Si tens aquesta forma, estàs de 
sort, ja que la cara ovalada està 
considerada com un dels rostres 
més harmònics. "Pots portar tots 
els pentinats, sempre que siguin 
acords a la teva forma de vestir 
i personalitat, per descomptat", 
assegura Anthony Llobet. Un tall 
que afavoreix molt a aquest tipus 
de rostre és una cabellera llarga 
ondulada amb la ratlla al mig. Sí 
cal tenir en compte en aquest ti-
pus de rostre la forma del serrell: 
un de massa llarg o molt recte po-
dria escurçar visualment.

RostRes QuadRats
Si tens aquesta forma, l'objectiu 
del teu tall de pèl és allargar la 
cara i suavitzar les faccions de la 
cara. Segons explica Llobet, "les 
mitjanes melenes afavoreixen 
molt, així com les ones suaus i els 
serrells de banda ja que ajuden a 

dissimular els angles forts o més 
marcats".
Els pentinats i talls que més t'afa-
voreixen són aquells que afe-
geixen volum en els costats i no 
en el llarg del cabell. "El pèl curt, 
capejat i amb volum et sentarà fe-
nomenal, també un long bob amb 
les puntes marcades i pentinades 
cap a fora pot ser l'opció perfec-
ta".

RostRes allaRgats
Són el doble de llarg que d'am-
ple, molt estret i no tenen canto-
nades a la barbeta. "Si tens una 
cara allargada, desaconsello total-
ment les melenes llargues, rectes 
o llises, així com afegir volum a la 
zona superior del cap", opina Llo-
bet. "Un tall amb molt moviment 
i capes aconseguirà dissimular la 
cara quadrada. El serrell sempre 
asimètric i despuntat, ja que sua-
vitza la cara i no l'emmarca tant".
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ESPAI SALUT

En la regió del Mediterrani, el Sol 
està present durant la major part 
de l’any, per tant aconsellem aplicar 
el protector solar rutinàriament i no 
solament quan anem a la platja. Mal-
grat que a la platja l’exposició solar 
és molt intensa, el Sol “del carrer” és 
suficient per provocar a la llarga un 
càncer cutani. A continuació, us do-
nem alguns consells  i reflexions pel 
proper estiu:
• Minimitza l’exposició solar en hores 
de major radiació, entre les 12 i les 
17h, ja que és quan el sol està més a 
prop de l’atmosfera terrestre. Quan la 
teva ombra es més llarga que la teva 
alçada, evita l’exposició solar.
• Utilitza sempre que sigui possible 
protecció solar física, com la roba sin-
tètica, una gorra i ulleres de sol.
• Sempre que surtis a l’exterior més 
de 20 minuts (encara que no sigui a la 
platja) aplica’t un protector solar amb 
factor de protecció mínim 30-50 FPS, 
que cobreixi enfront a la radiació UVA 
i UVB. El protector solar s’ha d’aplicar 
30 minuts abans de l’exposició solar i 
renovar-se cada 2 hores i després de 
cada bany (o de suar intensament).
• Utilitza el protector solar com si 
es tractés d’una crema hidratant per 

Com utilitzar correctament 
els Protectors Solars

acostumar-te a ell: ja sigui després de 
l’afaitat en el cas dels homes, o com a 
crema nutritiva de matí en qualsevol 
dels casos. El millor cosmètic anti-en-
velliment que existeix és un protector 
solar.
• El bronzejat natural de la pell aporta 
un factor de protecció ultraviolada de 
2-4 FPS aproximadament. Les perso-
nes de color tenen un factor de pro-
tecció natural de 13 FPS aproximada-
ment i filtren el doble de la radiació 
UVB. Per aquest motiu, quan una 
persona es bronzeja, no es recomana 
baixar el factor de protecció del pro-
tector solar, ja que es perd una gran 
part del seu efecte. Per exemple, si 
iniciem la temporada d’estiu amb 
un FPS 50 i, una vegada bronzejats 
(+4FPS), utilitzem un FPS30, perdem 
16 de FPS. Això incrementa el risc de 
càncer de pell.
• L’aplicació d’un protector solar no 
impedeix el bronzejat de la pell. Dis-
minueix la probabilitat de cremar-se 
(eritema) i de patir càncer de pell, 
permetent el benefici cosmètic del 
bronzejat. El fet de portar aplicat el 
protector solar no neutralitza total-
ment la radiació ultraviolada ni confe-
reix invulnerabilitat encara que sigui 

“pantalla total”: igualment et bronze-
jaràs, però tardarà una mica més de 
temps.
• El fet d’utilitzar un protector solar 
no ha d’augmentar les hores d’expo-
sició al sol per falsa sensació de pro-
tecció total. El protector mai filtrarà el 
100% de les radiacions ultraviolades, 
només redueix un percentatge (molt 
variable en funció del FPS, de la for-
ma d’aplicació, del tipus de fotopro-
tector...).
• Evita l’exposició a fonts artificials 
de radiació ultraviolada (cabines de 
bronzejat), que acceleren l´envelli-
ment precoç de la pell i augmenten 
el risc de càncer de pell quan l’ex-
posició es repetida. En cas de voler 
un to de pell més fosc per motius es-
tètics pots recórrer a productes cos-
mètics de bronzejat (esprais, cremes, 
tovalloletes).

Dr. Dídac Barco
Dermatòleg DermAndTek

Tel: +376 886100
www.dermatologiaandorra.com





A tots ens agrada sen-
tir-nos bé quan estem a 
casa, però no només gau-
dint de la comoditat d’un 
bon sofà. Cada vegada 
som més exigents amb 
tot el que forma part de 
la nostra llar. Volem que 
cada racó i detall del nos-
tre habitatge sigui reflex 
dels nostres gustos, amb 
materials de bona qualitat 
i el millor disseny. Uns re-
sultats que podem acon-
seguir amb un bon treball, 
sempre amb l’ajut de pro-
fessionals i personal ben 
preparat. 

DELTARIBA MATERIALS 
ens pot oferir tot això i 
més.  És una empresa 
que compta amb molta 
experiència, està  situada 
a Montferrer, i 
s’ha dedicat des 
dels seus inicis a 
la venda i submi-
nistrament de tot 
tipus de materials 
per a la construc-
ció. Treballa per a 
diferents empre-
ses d’obra públi-
ca, pladuristes i guixaires, 
constructors, interioristes 
i decoradors. També dis-
posa d’un gran nom de 

ESPAI EMPRENEDORIA
DELTARIBA

QUALITAT I DISSENy PER A LA TEvA LLAR

REPORTATGE
PuBLIcITA LA TEvA EMPRESA A L´ESPAI EMPRENEDORIA (MéS INfO A LESMESuRES@GMAIL.cOM)



marques de paviments, 
sanitaris i mobles de bany 
que es poden veure a l’ex-
posició que es troba en el 

seu magatzem. 

Com a valor afe-
git, compta amb 
personal prepa-
rat per a la ins-
tal·lació de ma-
terial MORTEX.  
Ja són 18 els pro-
fessionals de l’Alt 

Urgell, la Cerdanya i An-
dorra que s’han format per 
poder aplicar aquest tipus 
de material, caracteritzat 
pel seu ampli ventall de re-
vestiments i morters d’alta 
qualitat i tecnicitat. A més, 
MORTEX ofereix una àm-
plia gama de projectes per 

DELTARIBA
acabats de rehabilitació i 
obra nova;  per interior i 
exterior, per a sostre i per 
a terra, utilitzats en dutxes 
i piscines, per mobles i alta 
decoració, disponibles 
en vàries tonalitats, deixa 
sempre impressionants 
efectes i acabats que fan 
que els seus resultats si-
guin únics en la matèria.  

Amb DELTARIBA MATE-
RIALS ens assegurem el 
posar-nos en mans de 
professionals qualificats, 
amb un servei que ofe-
reix els millors materials i 
treball; per aconseguir els 
resultats que sempre hem  
desitjat per al nostre espai.

Stella Cortés
Comunicadora

Pol- Ind. de Montferrer 
Tel.: 973 35 57 57 
Fax: 973 35 57 51

Montferrer - Lleida
deltariba@telefonica.net
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E l dissabte passat, 7 de 
maig, es va celebrar el Cam-
pionat d´Hospitalet de karate 
amb bons resultats per part 
dels representants del club de 
la Seu Karate Kobudo TP, doncs 
en Bernat Vilà va obtenir l´or 
en kata aleví masculí, en Ge-
rard Gombau va aconseguir el 
mateix resultat en kata juvenil 

El Karate Kobudo TP aconsegueix 
4 podis al Campionat d´Hospitalet

masculí, l´Andrea Seijas va aca-
bar subcampiona en kata aleví 
femení, i en Joel Banyeres va 
finalitzar en tercer lloc en kata 
sènior masculí. L´esdeveniment 
va reunir prop de 400 competi-
dors i està considerat pels clubs 
com un dels més importants i 
pretigiosos d´aquest esport, al 
mateix nivell que el campionat 
oficial de Catalunya.

E l CF Castellciutat va em-
patar (2-2) el dissabte passat a 
la pista del CFS Pardinyes “A” 
i està obligat a guanyar els tres 
partits que li resten per acabar 
la temporada si vol assegu-
rar-se l´ascens directe. Els grocs 

El CF Castellciutat empata a Pardinyes 
i dóna emoció a la lliga

van protagonitzar un partit poc 
fluït que no van saber rematar 
amb el 1-2 en el marcador. El 
seu rival, el Mollerussa CFJ 
“A”, no va perdre l´ocasió de 
tornar a donar emoció per 
campionar la Primera Catalana 
i va guanyar sense problemes 
(6-0) al Cervera. Ara, els del Pla 
d´Urgell tenen 53 punts, per 51 

del ‘Castell’, que compta amb 
un partit menys. Tot i això, 
l´equip de l´Alt Urgell segueix 
depenent d´ell mateix per aca-
bar com a campió si venç els 
tres últims duels de la tem-
porada. La primera ‘final’ serà 
aquest dissabte, 14 de maig, a 
la complicada pista del Comtat 
d´Urgell de Balaguer.
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PARLEM AMB... ‘RUNNER’ D´ELIT

Les muntanyes són el refugi de 
Núria Picas (Manresa, 1976). La 
corredora de fons es prepara per 
a una temporada amb tres cur-
ses a l’horitzó. Sense fer soroll 
i des de la humilitat, Picas s’ha 
convertit en una de les esportis-
tes catalanes amb més projecció 
internacional, una ‘guerrera’ més 
en aquesta cursa que fa temps 
que corre també l’esport femení 
a Catalunya. Sent que ha arribat a 
l’esport d’elit gairebé per casua-
litat, però el gaudeix perquè és 
part de la seva vida. I l’aprofita, 
també, com a altaveu per trencar 
tabús. 
 
Com és un dia d’entrenament?
Un dia d’entrenament és lle-
var-me a l’hora que el cos em diu 
prou, això és una sort. Em solc lle-
var a les 8, quarts de nou. Esmor-
zo i m’espero una horeta i mitja a 
sortir, temps que aprofito per fer 
feina a l’ordinador. Després faig 
l’entrenament, que pot ser per 
muntanya corrent o bé bicicle-
ta de carretera. Segueixo un pla 
d’entrenament i m’he d’adaptar. 
A les tardes, ja és una altra feina: 
nens, família, entrevistes, ràdio...
Diuen que l’esport és físic, 
però sobretot mental. 
El cap és determinant. Els mo-
ments que he estat baixa per al-
gun motiu ha estat perquè el cap 
ha dit que necessitava un respir. 

Físicament, no hi ha secret. En-
trenes i ho fas. Mentalment has 
d’estar al 100% i no és fàcil. A 
més a més, arriba un punt que la 
societat et fa estar a molts llocs i 
et satures. Quan això passa, haig 
de fer un ‘reset’, amagar-me a les 
muntanyes.
 
L’any 2000 vas patir un accident 
d’escalada que et va apartar de 
l’esport. Com és el camí de retorn 
a l’elit?
vaig començar a córrer curses de 
muntanya i la selecció catalana 
de seguida es va fixar en mi. A 
conseqüència d’un accident d’es-
calada bastant greu, els metges 
em van dir que no podria tornar a 
córrer; es va acabar la meva pro-
gressió. vaig seguir fent esport, i 
al cap de vuit anys vaig començar 
a córrer perquè m’agradava, sen-
se cap pretensió. Em vaig apuntar 

a una cursa perquè uns amics hi 
anaven i la vaig guanyar. I ja vaig 
tornar a entrar en la dinàmica. A 
dia d’avui, tan sols poder disputar 
aquestes proves és una segona 
oportunitat que la vida m’ha rega-
lat i a la que m’he agafat amb les 
ungles i amb les dents.
 
És cada cop més habitual que 
veiem gent corrent maratons i cur-
ses de llarga distància. El ‘running’ 
és un esport per a tothom?
Cal anar poc a poc. Sobretot s’ha 
de gaudir i no està pendent del 
cronòmetre. És evident que un 
s’ha de preparar i no es pot pre-
tendre menjar-se el món el primer 
dia perquè pots lesionar-te o no 
acabar. És molt important tenir 
reptes difícils, però que es puguin 
assolir.

 

“És bo posar-se reptes difícils, però que siguin assolibles”
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I el teu proper repte, quin és?
vull fer una bona temporada, 
centrada a l’estiu. Tinc un repte 
important al juny, que són els Pi-
rineus, el Campionat del Món a 
la vall de Boí al juliol i a l’agost 
l’Ultratrail del Montblanc.
 
Núria Picas és esportista d’elit, 
mare i bombera. Ets el reflex del 
que hauria de ser la dona del se-
gle XXI?
Trenco una mica amb els cànons. 
Sempre he dit que ser bombera 
és la cursa de la meva vida. Ser 
mare és una mica més fàcil, però 
el dia a dia té les seves complica-
cions i més si ets esportista d’elit. 
I esportista ho sóc, a més, sense 
haver buscat ser a dalt de tot. 
Crec que m’hi ha portat la perse-
verança.
 
La societat ha normalitzat l’esport 
femení?
No encara, però les dones anem 
fent forat. L’altre dia, la portada 
del diari SPORT estava dedicada 
a l’equip femení de futbol amb un 
titular que deia: “Hoy les toca a 
ellas”. Això és un pas endavant, 
perquè necessitem que els mit-
jans de comunicació ens recolzin, 
que la societat ens reconegui. I 
també hi ajuda que cada vegada 
hi ha més dones que practiquen 
esport, que contribueix a fer 
un forat en un món amb molta 
presència masculina.

Tampoc està normalitzat que els 
esportistes pugueu opinar sobre 
política, com has fet en algunes 
ocasions?
vaig donar un cop de mà en la pas-
sada campanya electoral del 27-S, 
com van fer altres persones de la 
societat civil com esportistes, ac-
tors. Tinc clar que sóc esportista, 
però puc opinar perquè, per da-
munt de tot, sóc persona. Donar 
la meva opinió m’ha obert moltes 
portes, més de les que m’ha tan-
cat. Jo tinc les portes obertes de 
la selecció espanyola, no se m’han 
tancat pas. Que hi vagi o no, això 
ja és una altra història.
 
Això no et genera contradiccions?
Diuen que no s’ha de barrejar 
política amb esport. He hagut de 
deixar enrere algun espònsor que 
estava interessat per culpa del 
que penso, però n’han aparegut 
d’altres. Hi ha més aspectes posi-
tius que no pas negatius.

 Faries un pas a la política?
No ho crec. La Núria és esportista 
i té molt clar d’on ve, quins són els 
seus orígens i els seus objectius. 
La política la deixo pels polítics, 
tot i que mai se sap! Mai pots dir 
que d’aquesta aigua no en beuré, 
però estic bé on estic i ara per ara 
ja m’està bé.
 
S´ha utilitzat l’esport com a alta-
veu per parlar de Catalunya?
L’esport està reconegut i està molt 
de moda. Estem en un moment 
important i si podem expressar la 
nostra opinió, millor. Els esportis-
tes tenim més visibilitat i la gent 
ens escolta. Sembla ser que els 
polítics estan perdent una mica la 
credibilitat, almenys que hi hagi 
esportistes que diguin la seva!
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...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



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

Reparación de vehículos siniestrados de todo tipo (siniestro total)
Restauración de coches clásicos
Reparación de chapa y pintura de todo tipo
Pinturas decorativas para vehículos (Tunning)
Reparaciones mecánicas y eléctricas multimarca
Diagnóstico de vehículos multimarca
Compra y venta de vehículos de ocasión
Servicio de recogida y entrega a domicilio
Servicio ITV

Tel. 625 620 556 
   973 35 16 03 

tallerteknoauto@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

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

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

totalment reformat; 
Lluminós i amb terrassa, moblat, equi-

pat amb parquet i calefacció a gas. 
Preu: 220 euros al mes (despeses de 

comunitat incloses). Es demana 
solvència  contrastada. 

Tel. 660 167 626



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 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 lloga pis moblat exterior 2ª 
planta al Carrer dels Canonges 
74 de la Seu d´Urgell. 2 habi-
tacions, 1 bany, aigua calenta 
i calefacció independent tipus 
gas-ciutat. Amb traster habilitat i 
terrassa comunitària. Preu: 220 e. 

626 077 087

Noia catalana amb formació i ex-
periència en hostaleria s'ofereix 
per cambrera d'habitacions.

Interessats contactar al 
646 364 726 o 973 35 38 89

Noia catalana amb Títol d'Infer-
meria en Auxiliar de Geriatria 
i Títol de Jardí d'Infància amb 
amplia experiència  s'ofereix per 
tenir cura d'avis e infants.

Interessats contactar al 
646 364 726 o 973 35 38 89

Cambiamos cremalleras de abri-
gos y anoracs. 
c/ Hércules núm. 7, La Seu d´Urgell. 

615 820 827




